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Seri, pe ogoare,
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O întrecut măsura11

care <.__ _
State Decretai cu pn; 
tru asigurările sociale 
iru completarea art. 4 al 
vlnd amortizarea fondurilor fi 
vlnd Instituirea medaliei „23 de.ani de Ia pro
clamarea Republicii" ; Decretul peulru ratifi
carea Acordului dintre guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste.privind construirea in 
comun a Modulul hidrotehnic Stînca—Costești 
de pe rlul Prut, precum șl stabilirea condițiilor 
de exploatare' o acestuia ; Decretul privind ade
rarea Republicii Socialiste România Ia cel de-al 
■1-lea Acord Internațional asupra cositorului șl 
Decretul privind ratificarea Acordului Intre gu
vernul Republicii Socialisto România și Agen
ția Internațională pentru Energia»-Atomică re
feritor la aplicarea garanțiilor-In cadrul Tra
tatului cu privire Ia neproiifcrarca armelor nu
cleare și a procesului verbal ul negocierilor 
pentru încheierea acestui acord; Toate, decre
tele adoptate an fost, in prealabil, examinate 
șl avizate favorabil de comLsIlIe permanente 
de specialitate nle Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a rezolvat apoi unele ce
reri de grațiere.

pUmentară Decretul privind elaborarea pre
țurilor și tarifelor fixe sau limită la' produ
sele, grupele șl subgrupele de produse sau 
servicii, precum șl Iă obiectele de construcții, 

constituie nomenclatura. Consiliului de 
"1—— —ivire la contribuția pen- 

: de stal; Decretul pen- 
Lcgll nr. 62/1008 pri- 

Decrctul pri-

Joi 12 octombrie 1972

în ziua de 11 octombrie 1972 a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolac 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Romăn.

Au participat ca invitați miniștri șl aîți 
conducători ai unor organe centrale.

Comitetul Executiv a examinat unele 
probleme legate de realizarea hotărîrilor 
Conferinței1 Naționale privind perfecționa
rea organizării și conducerii activității 
economice și a vieții sociale.

Pornind de Ia aceasta, Comitetul Exe
cutiv a stabilit măsuri care să asigure o 
mai mare apropiere a conducerii partidu
lui și statului de problemele concrete care 
trebuie rezolvate în diferite domenii de 
activitate, pentru ca tovarășii din condu
cerea partidului și statului să conducă 
nemijlocit principalele sectoare cconomico- 
sociale-

Totodată, măsurile stabilite trebuie să 
ducă Ia simplificarea relațiilor': de condu
cere, la îmbunătățirea coordonării și în
drumării acestor sectoare, Ia p rezolvare mai 
operativă a sarcinilor.

Comitetul Executiv a hotărît să reco
mande Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri să adopte următoarele măsuri :

— Să numească pe tovarășul Paul Nlcu- 
lescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și în funcția de ministru,al educa
ției și învățămîntuiui și. să elibereze pe to
varășul Mircea Malița din funcția de mi
nistru al educației și învățămîntuiui, ur- 
mînd a primi alte însărcinări.

—Să numească pe tovarășul Virgil Tro- 
fln în funcțiile-de vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri:ji ministru al comerțu
lui interior și să elibereze pe tovarășul

Tovarășul Manea Mănescu a fost .numit vi
cepreședinte al Consiliului de Miniștri și pre
ședinte al Comitetului de Stat al Planificării 
șl a fost eliberat din funcția de președinte al 
Consiliului Economie.

Tovarășul Maxim Bcrghlanu a fost numit tn 
funcția, de ministru al aprovizionării tehnico- 
măterlâle șl controlului gospodăririi: fondurilor 
fixe șl eliberat din funcții de președlntcal Co
mitetului de Stat al Planificării.
' Tovarășul Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 

Consiliului de Miniștri, a fost numit șl in func
ția de ministru al transporturilor .și" telecomu
nicațiilor. Tovarășul Florian Dănălache a fost 
eliberat din funcția de ministru al' transpor
turilor șl telecomunicațiilor, urmiiid a primi 
alte însărcinări.

Tovarășul Mihai Marinescu a fost numit' In 
funcția de prim-vlcepreședlnte, cu rang de mi
nistru, ol Consiliului Economic șl eliberat din 
funcțiile- de vicepreședinte al Consiliului de 
MlnLștri șl ministru al aprovizionării tchnlco- 
materlale șl controlului gospodăririi fondurilor 
fixe.

în continuare, Consiliul de Stat ua adoptat, 
pe baza dezbaterii proiectelor respective, ur
mătoarele decrete : Decretul pentru modificarea 
Legii hr. 27/I9G0 privind pensiile de asigurări 
sociale de stat șl pensia suplimentară ; Decre
tul pentru modificarea Decretului nr. 141/1067 
privind pensiile militare de slat șl pensia su-

primlnd alte însărcinări în cadrul guvernu
lui.

Comitetul. Executiv, n. stabîlit să recoman
de Consiliului Central al U.G.S.R. alegerea 
tovarășului Mihai Dalea ca președinte al 
Consiliului Central al U.G.SM.

Comitetul Executiv, a hotărît șă recoman
de Consiliului UCECOJII eliberarea tovară
șului Iile Alexe din funcția de președinte al 
UCECOM, primind alte însărcinări.'

Comitetul Executiv a hotărtt să recoman
de Consiliului UCECOM alegerea tovarășu
lui Florian Dănălachei îh funcția de pre
ședinte al-UCECOM.

De asemenea, Comitetul Executiv a hotă- 
rît să recomande Comitetului Central ' nl 
Uniunii Tineretului Comunist eliberarea din 
munca de prlm-secretar ăTC.C; al U.T.C. a 
tovarășului Dan Mnrțîan, caro va primi alte 
însărcinări, și. alegerea în această funcție a, 
tovarășului Troian’Ștefănescu.

în continuare, Comitetul Executiv al C.C.. 
ai P.C.R. a examinat și aprobat repartizarea 
rezervei planului de investiții pe 1972 și 
unele măsuri pentru asigurarea îndeplinirii 
planului in,acest domeniu. De asemenea, au 
fost examinate și aprobate propunerile Mi
nisterului Industriei Construcțiilor do Ma
șini" privind principalii indicatori iehnico- 
eeonomici oi unei lucrări de investiții ce ur
mează a fi dotă-în funcțiune în cursul aces
tui eincinol, precum ■ și propunerile Comi
tetului’de Stat nl Planificării și Comitetu
lui de Stat pentru Economia șl Administra
ția Locală referitoare la majorarea niimfiru- 
jui-de apartamente de categoriile ,1 și II de 
confort. ' '

; ComitetuI;Executiv, a soluționat, totodată, 
probleme ale activității curente. . ,

Nicolae Bozdog din. funcția de ministru al 
comerțului interior, urmîrid a primi idle 
însărcinări. ,

—Să numească pe tovarășul-Manea Mfl- 
nescu în funcțiile de vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și președinte nl Comite
tului de Stat al Planificării și să-l elibereze 
din funcția' de președinte ol Consiliului 
Economic. ‘ -

— Să numească pe tovarășul Maxim Ber- 
ghianu în funcția de ministru al aprovi
zionării tehhlco-materiale șl controlului 
gospodăririi fondurilor fixe și să-l elibereze 
din funcția de președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării.

— Să numească pe tovarășul Emil Drăgă- .
nescu, vicepreședinte al Consiliului do.Mi
niștri, și în funcția de ministru al transpor
turilor și telecomunicațiilor șl să elibereze 
pe tovarășul Florian Dănălache din funcția 
de ministru al transporturilor și telecomu
nicațiilor. ■

— Să numească pe tovarășul Mihai Ma
rinescu în funcția de prim-vicepreședinte, 
cu rang de ministru, nl Consiliului Econo
mic și să-l elibereze din funcțiile de vice
președinte nl Consiliului de Miniștri și‘ mi
nistru nl aprovizionării tehnico-mnterinlc și 
controlului gospodăririi fondurilor fixe.

Comitetul Executiv a hotărît să recoman
de Marii Adunări Naționale să elibereze, pe 
tovarășul Manea Măncscu din funcția de 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, în le
gătură cu numirea șa în cadrul guvernului.

Comitetul Executiva hotărît să recomande 
Consiliului Central al Uniunii .Generale a 
Sindicatelor din România eliberarea tova--' 
rășului Virgil Trbfjn din . funcția de pre-, 
ședințe al Consiliului-Central al U.G.SJl., ■

In ziua de 11 octombrie 1972 a avat loc, la 
Palatul Republicii, ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat.

La ședință au participat, de asemenea, ca 
Invitați, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele ConsUiuluI de Miniștri, miniștri, con
ducători al altor organe centrale de stat șl pre- 
ședlnfl ai unor comisii permanente ale Marii 

.. Adunări Naționale.
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președin

tele Consiliului de Miniștri, a prezentat Con
siliului de Stat unele propuneri pentru apli
carea hotăririi Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R, privind îmbunătățirea conducerii șl 
coordonării unor sectoare de activitate.

Lulnd In discuție aceste propuneri, Consi
liul de Stat a hotărît următoarele :

Tovarășul Paul Nlculescu-Mlzll, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,-o fost numit 
șl In funcția de ministru al educației șl tnvă- 
țămlntulul. Tovarășul Mircea Maliții a fost eli
berat din funcția de ministru al educației șl 
învățămîntuiui, urmind a primi alte Însăr
cinări

Tovarășul Virgil Trofln a fost numit vice
președinte al Consiliului de Miniștri șl minis
tru al comerțului Interior. Tovarășul Nicolae 
Bozdog a fost eliberat din funcția de ministru 
al comerțului Interior, urmind a primi alte În
sărcinări. ’
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Prințul Abdorreza Pahlavi .

Romănlel cic n acționa În continuare 
gentru dezvoltarea prieteniei și cola- 

orfirll româno-lranlehe.
Cu prilejul întrevederii au fost a- „bo-datg probleme. ale promovării In ■ Alteța Sa Imperiala, prinți 

continuare a relațiilor bllnleralo pe p"“ Pnh1avL ■ 
muIUpie ‘ planiirl, subllhllndu-se lm- 

convorblrUor dtntțe șefii dc stat al 
celor două țâri pentru evoluția truc-- 
tubasâ a raporturilor romfmo-ira- 
hiene.

în cadrul convorbirii' s-n ‘relevat 
necasltațeâ punerii in valoare-a po- 
slbililățllor pa care dezvoltarea eco
nomiilor celor diKifl state Ic crceazft 
pentru ndincirea șl exiinclercn coope
rării tn, noi domenii, In;-Interesul am
belor popoare.

Au fost discutate, de tisernehea. 
unele probleme actuale ale situației 
lnlcrhnțroitale. •

. Delegația Uniunii Socialiste Arabe'.

Președintelej Consiliului de; Stal al 
Repubildr Socialiste" România, to- 

'varăȘul Nicolae Ceaușescu. n primit,- 
In ziua de 11 Octombrie,'‘pa Alteța-Sa 
Imperială, prințul Abdorrezn -Pahlavi, 
fratele Șahlnșahulul .Iranului, care' 
face o vizită de prietenie În țara 
■noastră. ...

Oaspetele n transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din - partea Ma- 
lâstățll Sale Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr, Șahlnșahul Iranului; 
urări de fericire. personală, de pros
peritate .pentru poporul român, sa
tisfacția pentru bunele raporturi 
dlntre; cefe două state, holârlrea de 
a le amplifica In-viitor.

. Mulțumind,.președintele" Consiliu
lui de Stal a adresat la rlnclul «fiu 
Șahlnșahulul Iranului un cordial sa
lut și cele mal, bune urări ' . 
na le. de progres și bunăstare poporu
lui Iranian șl a exprimat dorința

/ . n '. ■ ■; " ■p

pțrso-

După întrevedere, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste ‘România, tovarășul Nlcblne. 
Ceaușescu, a reținut la dejun pe 
’" ; ” ’ peflalîl, prințul Abdo--

reza PahlavL ■ " ■
 , Au.'luat pârțe'.tovarășii Emll Bod- 

ița. deosebită nlnUlnlrllor șl naraș, vicepreședinte al Consiliului 
, . . . iscat/ Vaslle Pnțillneț, mintetrul

Oroțțohilel; forestiere și materialelor 
de cdnsinlcty. Constantin Stfitescu, 
secretarul Consiliului de Stat, Petru 
Buri acu, adjunct al ministrului o fa
cerilor externe, Gheorghe Fenețer, 
secretar general In Ministerul Eco
nomici Forestiere șl Materialelor de 
CorisțracțJL l^>
' A participat, de asemenea, Șa- 
degh. Sadrien, ambasadorul Iranului 
la București. ■ , ’

întrevederea șl^dejunul s-au des
fășurat Intr-o atmosferă cortlinifi.

a Guveriiprâtului Cairo

dorinta

• ■ ‘ S ■ .3. 0 . ■ _ .. .

Secretarul general, al -PafUtlulul<- . Ceaușescu salutul- șl 'scnlimentole de
Comunist Român, președintele Consl- ‘ stimft. prețuire și rexpoct ale Uniunii
Huiul. di; Stat nl Republicii Socialiste- Socialisto Arabe din Cairo, ale,celor 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, -6 milioane de locuitori al capitalul 
a’primit miercuri dup&.-nmtazâ dale-•■'-'‘egiptene șl alq’întregului ndwr(eglp-

■gâțta Comitetului Uniunii Socialiste; .team , ■ ' ...
Arabe n .Guvcrhbrăiulul Cairo, con-. Mulțumind.pentru-sentimentale ex- româno-cglpteanfi/adoptată In urma

‘ dusă de Sayed• Zahji membru âl; Co- ‘ primate, tovarășul Nicolae Ceaușescu ccliv-rȘlrllCr’dlntes tavsrăș~ Nlețlns
miletului Ctatral al Uniunii Socialiste.' a transmis .la rindul său urări de -Ceapșescu șl președintele'Anwar Șa-
Arobc,'.'prLu-secretar al Comitatului- 'fericire personala și succes-'pteședlnr ,-dat.S-a subliniat; 'tbtodăta. importnn- 

’Uniunif SocialisteArabe a Guverno-- / talul: Anwar Sadat, de prosperitate ■ • ■■ ■ ■■ ■ '’i!-
.ralului Cairo. . ‘ și .progres celâțenlfor .capitalei, țârii, perilor convenite cu acest prilej pei

La întrevedere au'Iu&t parte iovă-' ‘.întregului popor egiptoan.'.Iar Unlur Hm' asigurarea, umil curs mereu as- 
râșii Gheorghe Pană. Gheorghe n,i Socialiste Arabei: din Republica ccndcnt* raporturilor de colaborare .Ia
Cioară. Cornel Burtică, Stefan Andrei. Arabă Egipt, urarea de rtol victorii domeniile politic. ecOnorhJc.',tehnlco-

.--1 < |n mllnm telirrllnr <;nîr> rtrfwn- științific și Cultural dintre' cele dbuft

parte relațiile bilaterale, pe 
planuri, pe baza principiilor egali-, 
tații in drepiurL Independenței și su- 
vcranltajli naționale.- neamestecului 
In ■treburile'Interne și avantajului tre- 
clprbe,'înscrise In 'Declarația comună 

corivbrbL-lkir'dinire' tovartLșul >Nlc'«jlae
■ Ceapșescu și președintalo Anwar Șa- 
zdat,S-a subliniat, totodată, importun- 

- ----- - ----------- , . Ața-'transpunerii'-:ln practică a înțele
și .progres .cetâțenHor capitalei, țârii, -gerilor convenite cu acest prilej t&n- 

„Intregulul, popor, egiptean. *. iar Unlu--'/ *■ 
nil. Socialiste Arabe : din Republica

Oaspeții au' fost însoțiți de amba- -I" realizarea țelurilor sate. de' con- . ....... -------  -- -------- -
sadorul Republicii Arabe Egipt -la- slrulre a unei vlell noi. soclullșle. țâri, IniArlrll legaturilor de tutete-
B-jcurcșll, Osman AssaL Oaspțiț.11 au evocat cu căldură vi- ’i-irfsintn. pr n ci li v a «Un n a r.

După ce a transmis feliciUlrl pen- ’
-n» i»» « Am». M<w- 

Comunist. Romfin. a . tovarășului- voltaHt relnțhtor bune, do prieten o itonaJe.
Nicolae Ceaușescu. conducătorul* s.t colaborare, ex^.cnte Intre cm în cursul, convorbirii nu fost a-

■ delegației- a .. adresat președintelui" ' două.-.jwpoare,..sl țări.-Inlre. Pajllaul bordate, de'așemer^a. probleme ac- 
.-Consulului.do Slat al Republicii So- Ș®®1®-' Iunie ale vieUi Inlernaltonale. ,ln-
cJalișle România un mesalkdo prlele-* . Hslfi Arabă din Republica Arabă E- .deosebi cele-.prJvlrxl situația din O- 
rile.-calde urări din partea nre^edln-’ ricnusl-Apropiat.
telul Anwar .Sadat. To todâUL,; Sayed* Tn. context, s-a exprimat hptfirirea iptcWedcrea s-a desfăcu rât Intr-o
Zakl a. tran&nis tovanlyului Nicolae reciprocă do a promova pe mai de- atmosferă de caldă prietenie.

nle'dintre P.C.R. șt ’OS. A. din R-jLȚB.; 
corespunzător- aspirațiilor - șl lrilâțdse- 
lor celor două popoare. cauzcL. fgo.-

/ /L3-

Delegația de ziariști bel
,Tovariștil Nicolae Ceaușcscu^ legația‘do ziariști belgieni reprezeri- S’.efan Andrei, secretar al C.C. al

crcțar general a! Partidului.Cpmuntst . tind colidiCnele „Le Solr", „De Stan- ’ Pip.R., .Și Constantin Milos, membru
Român, președintele Consiliului dc’. daștrd", „Le Ltbre Belgique0, „Met al-C.C. ai.P.C.R., consilier.

' Stat al Repiibllcll Socialiste România, Laatste Nicuws0. Ceaușei\PaCT?-da7'unAtatcn.du<zia-
a primit,' miercuri dupft-amlază, de- La primire au participat tovarășii rlșllio". belgieni..

!!» : - •* ■ ’’ '■ - - ■" fi1 ° ‘t 'o ' ' j I ' - ’ • J

ii
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© TIMPUL SE ÎMBUNĂTĂȚEȘTE - IN PRIMĂ URGENȚA : SEMĂNATUL GRIULUI 
© ACTIVITATEA CULTURAL-EDUCATIVA DE MASĂ - MUNCĂ DE PARTID I: PU
BLICUL - PARTICIPANT DIRECT LA PREGĂTIREA SI DESFĂȘURAREA MANI
FESTĂRII CULTURALE © CARNET TEATRAL © LA HELSINKI Șl COPENHAGA : 
OPȚIUNI PENTRU SECURITATE TRAINICĂ, PENTRU O LARGĂ COOPERARE IN 
TERNAȚIONALĂ
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Idivers I-—— 
| La 80 de am, 
| pe bicicleta 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I 1
| de castele 
| pe nisip

I George Vlatin din comuna Za- 
gra, județul Bistrifa-Năsăud, 
poposea adesea in talele SuciuI ■I■111II I I I I I II II I I I I II

Iîn 1957, pe cinci împlinea 73 I 
de nul, pensionarul Ion Alex. | 
Otaru din Breaza, sir. Gării nr. •

183 (Prahova), pornea lnlr-o | 
excursie pe bicicletă. Hotărlt să I 
facă ocolul munților Făgăraș șl

I masivului Bucegl, el a parcurs , 
atunci 630 km fn 8 zile. După 
doi ani, a Întreprins o nouă că
lătorie pină ta Suceava, străbă- , 1

Ițind, In mai puțin de două săp- I 
tfimlnl, circa 104M km. Acum I 
ci leva zile, infruntind violul și I 
I ploile, octogenarul biciclist s-a ■
Întors din cea de-a treia călăto- I 
rle pe ruta Brașov—Oradea— I
Porțile de Fier—Pitești, cu care ’ 

I n încheiat turul Întregii țărL O I 
performanță 1a care 11 dorim să 1 

1 adauge In continuare Încă mulțl I 
I kilometri. I

„ „ „ I 
i Pe faza

I .Intr-una din serile trecute, . 
serviciul circulației din codrul I 
Inspectoratului județean Iași al H 
Ministerului de Interne șl-a t •

I propus să urmărească mal In- | 
deaproape, cu ajutorul unor I

I conducători auto cu expo I 
I riență, traficul rutier pe drumu- .,

rlle publice din județ. Cu acest I 
prilej. In numai citeva ore. au 
fost depistate '249 de abateri de ’ 

I ta normele da circulație : 149 I* 
consttnd In parcarea autovehl- ' I 

I culelor oparțlnînd unor Între- I

Rrlnderl șl Instituții ta dornic!- ■ 
lie șoferilor, 59 de staționări I 
I In locuri nepermlse, 17 cazuri I 
1 de conducere a autovehiculelor 

I cu defecțiuni tehnice ta sistemul
de Iluminare, 12 șoferi aftațl in I 

| volan fără permisele de condu- • 
■ cere asupra lor ș.a.m.d. Abateri |

la prlmn vedere mărunte,' dar I
— după cum remarca mnlcrul | 

' Mlhal Hrlțcu — „toate or clnd . 
Igatn să genereze accidente cu 

urmări grave. De aceea ne-am 
propus să le depistăm și n- i 1 

Iulie acțiuni similare In această |
fază Incipientă". Și, completăm I 
noi. va fi spre binele conducăto- I 

, rUor auto. g

De la gelozie 
la crimă

Doi tineri din
Jos (Cluj) îndrăgeau aceeași 
fată. Intr-unu din zile s-au In- 
llinlt șl s-au luat 1a ceartă. De 
la ceartă, au ajuns la bătaie. La 
un moment dnt, unul dintre ■ . 
Arpad Szatantal, a scos un cuțit 
șl' l-a înfipt In rivalul ?„u 
care, ta scurt timp, a încetat 
din viață. Acum, A.S. urmează 
să comoară în fața Instanței de 
judecată.

„Construe 
toruT‘

I și amatorii

ÎN CAPITALĂ
4

J
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Pentru n întregi constatările de 
Blnâ aici trebuie să spunem că ta 

ucureștl, ln general, piața alimen
tară, nu numai 
prezintă bine 
un nivel care 
cumpărătorilor 
mole, aslgurind 
Uzată. Am aflat de ta Direcția 
generală comercială a Capitalei că 
în acest trimestru" repartițiile la 
produsele alimentare slnt mal nînrl 
declt ln trimestrul IV ai anului 
trecut, cu 10,6: ia sulă ta zahăr, 10,3 
ta sută la ulei, 11,9 la sută ta fă
ină ctc.

ce zilele se scurg,

Primele semne ale anotimpului rece 
au adus ta „ordinea zilei”, ln fie
care familie, grija pentru pregătirea 
cămării cu cele necesare pe timpul 
Iernii. Iar cel mai sensibil barome
tru al acestei preocupări de ordin 
general 11 reprezintă, după cum 
bine se știe, piața. Cum satisface 
ea, ln aceste zile, cerințele cumpă
rătorilor ?

Să consemnăm, mal Intll, două 
declarații :

— Nu mă așteptam ca ptața sfi fie 
ațl.t de abundentă — ne spune Tin- 
cuța Plrlea, muncitoare ta fabrica 
de confecții șl tricotaje, pe care am 
InUinil-o In piața „Ulc Pintllie". 
Am avut impresia că vremea plo
ioasă va stlnjenl buna aproviziona
re. Și, desigur, înțelegem că nu fost 
dificultăți serioase. Totuși, priviți, 
chiar și In aceste condiții găsești tot 
ce-țl dorești. ? .

— în tot cursul anului, după păre
rea mea, comerțul cm legume .șl fruc-

■ te s-a prezentai bine — apreciază șl 
Măria GeorgMcu. care-șl făcea 
cumpărăturile In piața Amzel. Chiar 
dacă au mai apărut unele deficien
țe, nm remarcat că ele nu fost ope
rativ eliminate.

Cele dauă opinii coincid, de fapt, 
cu părerile ce ne-au fost exprimate 
șl de alțl cumpărători. Statisticile 
arată că, de la Începutul anului și 
pină la I octombrie, numai unitățile 
I.L.F. au pus la dispoziția populației 
din Capitală aproape '15K0 tone de 
legume șl peste 7 4C0 tone de fruc
te. în comparație cu aceeași perioa
dă a anului trecut s-nu vindut mal 
mult cu 39 tone de vinele. 3®0 tone- 
de ardei gras. 921 tone de castra
veți, I COT tone de mere ,ș.a. Dacă 
adăugăm la aceste cantități celelal
te mii de tone de legume șț fructe 
desfăcute prin magazinele „Gostat" 
șl „Agro-roop" obținem o imagine 
completă n bunei aprovizionări ce 
a existat aproape ln toate perioa
dele acestui an fn Capitală. Aceste 
rezultate slnt, fără îndoială, urma
rea firească a măsurilor luate In 
agricultură penlru creșterea pro- «tă PbEf-E Staducțlei legumicole, cit și a eforturi- dle..<1® P®Ș,C >? șuta. Ce-a ce «te 
lor ce se fac de către organele do 
partid șl de stat ale municipiului, 
inclusiv de organizațiile comer
ciale, pentru o mai bună pre
luare șl valorificare n produselor.

în aceste zile, In multe” piețe -- 
Amzel, Obor, Unirii, 1 Mal, Coșbuc 
șta. — exista o preocupare eviden
tă, atlt pentru asigurarea unor can- 
Ut#a,J(|dp«WWtoare do produM^clt , edificat 
șț pcUlțitahuna gaspodjȘrtee,,jj^fbB- j . mărl'-if 
duluT'de-marlă. Ne referim, ln Spe-- --•—«■'
cial, ta măsurile luate pentru prd- 
tejhrea și păstrarea produselor afla
te In pericol de depreciere din fcau- 
za ploilor prelungite ; ne referim, 
de asemenea, la măsurile luate 
pentru organizarea a 120 puncte s:i-' 
plimentare de desfacere a cartofi
lor, amplasate atlt ln piețe, cit șl ln 
zone situate în apropierea cartle ‘ 
lor.

cea de legume, se 
aprovizionați. Ia 
satisface cerințele 
In condiții . nor- 

o servire clvl-

,Pe niăsurâ

....
apelăm, din nou, ta statistică. Ulti
ma situație operativă arată că, plita 
ta 10 octombrie; fuseseră Insllozate 
peste 60 ta sută din cantitatea de 
ceapă. 35 ta sută din cea de mere, 
20 Ia. sută din cea do ,cartofi. Nn au 
început; operațiunile de constituire 
a stocurilor ta rădăclnoase, varză ,șl 
fasole.

Date fiind condițiile din agricul
tură In această toamnă — clnd arit 
recoltarea.- cit șl preluarea cartofi
lor alai mult Îngreunate — se cer mă
suri deosebite pentru a se asigura, 
la întregime. cantitățile necesare 
aprovizionării populației. în această 
direcție slnt de apreciat eforturile

La fabrica „Partizanul” din Bacâu

Si

Deși aproape centenară, fa
brica de pielărie șl încălțămin
te „Partizanul" din Bacău so 
numără printre calc mai mo
deme din țară. ȘI.aceasta, pen
tru că, ah do an, aici nu Intrat 
In funcțiune noi capacități do 
producție. Numai In secția În
călțăminte nu fost montate 7 _____ ________ JHHL
noi linii tehnologico. Acestora lima vreme mai mult de IOT de
ii se adaugă noile hale de ta modele noi de pantofi, sandale,
sectorul de confecții, ca șl cele ghetuțe șl botoșeL De curlnd
de ta tăbăcârla minerală șl tă- ...
băcăria vegetală

firotex. Toate acestea au Meut 
ca producția fabricii să spo
rească In ultimii 20 de ani de 
45 de ori I De io numai două 
modele de bocanci fabricate in 
trecut s-a ajuns astăzi ta un> nu
măr de peste 154) modele 

dale. i.i

încălțăminte modernă, 
elegantă, trainică

pe piața internă șl cea ’externă. 
De 1a Începutul anului șl pină 
acum s-au livrat beneficiarilor, 
peste prevederile planului, a- 
proape 10 COT perechi de Încăl
țăminte pentru bărbați și copil. 
De altfel, copiii, se' bucură ,da 
multă trecere ln această fabrică. 
Penlru el au fost croate, in ul

iii__  ita
modela no! de pantofi, sandale,

s-a organizat șl un atelier spe- 
icăria vegetală. Nu demult cial penlru confecționarea In- 
intrat in funcțiune șl secția de călțămintel pentru copii. Tehno

logiile moderne șl materialele 
folosite conferă acesteia ele
ganță șl durabilitate.

în scopul sporirii continue a 
producției de încălțăminte, ln 
toate atelierele șl secțiile fabri
cii se desfășoară o adevărată 
bătălie pentru buna gospodărire 
a materiei prime șl materiale

spus totuși că — așa cum rezultă 
șl din datele statistice existente la 
comandament — ritmul de prelua
re și însUozaro a cartofilor Încă nu 
este corespunzător. Asupra condi
țiilor climaterice ale acestei toam
ne om mal accentuat. SlntTnsă nu
mai ele do vină 7

Vizitlpd. rampele de preluare. .șl 
depozitele unităților LL.F. om ■con
statat. că 1a organizarea opera ți uni lo
de descărcare, manipulară șl Insilo- 
zaro persistă. In unele tocuri, a- 
numlle defecțiuni Spre exemplu, 
în zlun de 3 octombrie, ta ram
pa gării „Progresul” se nfiat: 10 
vagoane clo cartofi, cu mult peste 
posibilitățile do . descărcare do 
aid, In timp ce la rampele de 
la „Cățnlu" șl „Coșbuc-, zeci de 
oameni slățeau... așieptlnd' să so
sească vagoane , (? ?).

Ce rezultă din nccsțe exemple T 
CA ritmul Insllozărllor, deși este a- 
feclat de condițiile atmosferice, poate 
fi accelerat prin măsuri pentru 
mai rapida preluare a produse
lor, pentru ț organizarea temelnlcS a 
operațiunilor de depozitare. De alt
fel, "parllclplnd la citeva dintre" șe
dințele zilnice ale comandamentu
lui pe Capitală, am reținut pre
ocuparea pentru lichidarea . dl mal 
grabnică a unor defidențe consta
tate. — de pUdă, faptul că nu 
s-nu ' asigurat pretutindeni , con
diții .. de iluminare a rampelor 
șl de amenajare a acoperișuri
lor cu prelate, pentru ca .activita
tea de nld să se poată desfă
șura continuu, ziua și .noaptea, iw 

iperațiune stabilită a se încheia orice vreme ; unii șefi de depozite 
jînfl ta 20 octombrie. șl oficii I.taF. Iși Irosesc timpul

Pentru o coordonare cit mal bună ■- ■— -« >■
a acțlimllor de conștltuire a rezer-: 
velor de Inrnă și pentru stabilirea 
unor măsuri operative de corecta- • 
re ă oricăror neajunsuri, ta nivelul 
Capitalei a fost constituit un co
mandament condus de către un se
cretar al comitetului municipal de 
partid. Recent, acest comandament 
a stabilit o serie de măsuri menite 
să Impulsioneze aprovizionarea 
populației pentrux Iarna. în ■ rlndul 
acestora se numără : mobilizarea

ius totuși că — fisa cum rezulta 
latele s “

npro vizionarii 
direcție slnt

—■ ' - ' ■ '
• ■ .'-A* '«..L I*

© VOR FI INSfLOZATE CU 40 LA SUTA MAI MULTE 
LEGUME Șl FRUCTE © IN ACEST TRIMESTRU, MAGA
ZINELE ALIMENTARE NE OFERĂ, FAȚĂ DE ACEEAȘI 
PERIOADA A ANULUI TRECUT, CU 10-12 LA SUTA 
MAI MULT ZAHĂR, ULEI, FĂINĂ ® ACCELERĂRI NE
CESARE IN RITMUL DE PRELUARE SI DEPOZITARE A 

CARTOFILOR

_ __ -__ __ j de 
pantofi, bocanci, ghete șl san- 
JL2_. ultimele contractări, 
fabrica băcăuană a oferit comer
țului 239 de modele noi. Printre 
acestea se numără ghetele băr
bătești cu fețe combinate din 
piele $1 „paps* (piele ; artifici
ală), ghetele pentru copii c’i;>- 
tușlte cu tricot flaușat șl Încăl
țămintea cu talpă malrițată. Spe
cialiștii fabricii s-au străduit 
să den noilor modele de Încăl
țăminte o linie modernă șl ele
gantă,, să o facă ușoară, igienică 
și durabilă. Prin calitatea el. 
Încălțămintea cu marca „Cotl- 

’ dlnna realizată la fabrica băcă
uană este tot -mal mult cerută

preocupările curente ale cetățenilor 
trec Insa din cotidian In perspecti
va. Flecare este preocupat tot mal 
Insistent de proviziile pentru toam- 
■nă-tomă, vrea sA știe po ce contează 
pentru sezonul rece

— Ne preocupăm să asigurăm 
toate cele necesare pentru lamă —

al asigurăm 

m spune C. Manea, directorul 
I.P.V.LL.F. București. Cantitățile da 
produse ce vor fi Insllozate ln acest 
an slnt cii mult superioare anului 
trecut La cartofi — cu 6 644 de to
ne, ta ceapă — I 6C0 de tone, rădă- 
clnoase — 2 5OT de tone, mere — 
3C©0 de tone, adică o creștere mc-

ce se foc In Capitală pentru ■ se 
scurta termenul de preluare n pro
duselor, cit șl cel de însllozare — 
operațiune stabilită a se încheia 
pină ta 20 octombrie.

a acțiunilor de constituire a rezer-
prin ședințe In loc s'i fie prăzenți 
printre lucrătorii de pe rampe ; nu 
este încă temeinic corelată capaci
tatea rampelor cu graficele do li
vrare a mărfurilor de la furnizori; 
mijloacele de transport nu reușesc 
să asigure, In permanență, datorită 
modulul defectuos In care șlpt di
rijate. descongestionarea rapidă â 
spațiilor de descărcare a vagoane
lor etc.

țxislbil prin efortul lucrătorilor din 
depozitele mai vechi ale noMlre, 
dar șl datorită faptului că In acest 
en o. fost dat In fo’oslnțfi un mo
dern (șl mecanizat) depozit de Insl- 
loznre, cu o capacitate de 10 000 do 
tone. Populația Capitalei va avea, 
de asemenea, ta dispoziție stocuri 
îndestulătoare de produse semlln- 
dustriallzate. O singură cifră este 
edificare# ’■ 7<0 tone jrortfirmnl

- mâri.-deciț apuRTrecut rez'eț.vțîle -dpi 
varză'1 murată, castraveți, gogonele 
pregătite do noi pebtru iarnă.“ . . , , , , ,, na și de stat pentru aPe scurt acestea slnt os gurărllc mijlocit organizarea

lor ecc>
Deficiențele semnalate — unele 

rezolvate Intre timp prin Intervenvale Intre timp prin lnlerven- 
comonțtamentulul — subliniazătuturor mijloacelor de transport ale țla comandamentului — subliniază

unităților de legume .șl fructe, ale Încă o .dală” necesitatea ea eforturile
întreprinderilor specializate, șl chiar 
ale altor întreprinderi din Capitală 
pentru a prelua cit mal repede car
tofii de 1a distanțe pină ta 230—3IM , u «„m «,,«»! ugvrua,
km; suplimentarea parcului de va- efectuat de către cadrele cele‘mal 
goane destinat transportului cartofi
lor ; organizarea unor acțiuni inten-

, se.de nyu 
.S, Jui. p?ni'ru 
? sortare-; șl' ________

repartizarea onor ac........ __
tid șl de stat penlru a coordona ne-

, , —, „> „UUI..UI« niBrii;
ce nl le dă acum, ta Început de se- cartofilor de ta rampe spre d
zon, comerțul D ij>A cum se vede, lR !nsiiozarea tor. Cadre de’con-
prevedcrlle planului de oprovlz o- ducere de 1a nivelul municipiului
norc a Capitalei pentru Iarnă slnt s.alI deplasat In județele furnizoare
Intr-o creștere evidentă. Cum se spre a contribui ln accelerarea II-
destă.șonră, practic, operațiunile <ie vrărilor.
constituire a acestor stocuri T Să Apreciind aceste ■ măsuri, trebuie

ale. șl chiar comerclnnților Capitalei de 
din Capitală gura rezervele de produse 

iarnă .să fie, in
,-4® a asi

de produse pentru 
continuare, amplifi

cate. Pe baza unul control riguros,

lor. Maistrul Constantin Ursi 
la secția de croit, bunăoară, ne

Gh. BAJLTA. 
corespondentul „Sdnteii

CAP. „Nicolae Bâlcescu", comuna Bolinlinu din Vale, judelui Ilfov : se eva 
griul do sâmlnjâ din locurile expuse la inundațiiautorizate — primari, vicepreședinți

____  ____ Bl comitetelor executive ale Jconsl.- 
muncă.,patriotică a tlnerotu-.cr lillor. populare, condu'" '
nWu.-’ accelerarea « rltmuluL'jțe.-. garilHm'âlor,l‘. ifea .sjțlțlâ'

’lț Irislioraîe , din depozite";7"".. newsbre,<nffisuri(<zftaree 
activiști de par- ■

ipălării
depozi-

bătăile pentru buna gospodărire 
a materiei prime și materiale
lor. Maistrul Constantin Ursu, do 
la secția de croit, bunăoară, ne 
spunon dî oamenii de nici nu e- 
conomlslt in acest', an o canti
tate do piele dLn care se pot 
confecționa circa IfiTGO perechi 
de pantofi bărbătești.

Rczullnte’.o obținute pină n- 
cutri .in producție situează co
lectivul de muncă al fabrici! do 
Încălțăminte' „Partizanul" prln- 

'.. tre; colectivele fruntașe ale ju
dețului Bacău.

5

de

irfii, plăci de 
ele. Cu banii 

pe încredere",

es! eozâ
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i

II

li
l

I

La îndiguirea rîului Gorogîrla Foto : 8. Cristian

no lei.
— Pe OLT, PE LOTRU, ....... ....... ,

CERNA, PE LUNOAVAT, po ceste zile In agricultură, hotăriren

jucătorL ni or- 
illtot'e; F-. Sl'rrt’1 

-P,. j pentru Rosa«-
podărirea judicioasă a fondului de 
marfă, pentru repartizarea rațio
nală a acesteia pe depozite și uni
tăți de desfacere, astfel Incit să se 
asigure condiții optime ntit pentru 
aprovizionarea curentă, cit și pen
tru cea do perspectivă a populației.

Mllial IONESCU 
Const. PBIESCU

de Su», Suciu de Joi, Rogoz, Li
bația, Coțteni, Ungureni și In 
orașul Tg. Ldpuț, din județul 
Maramureș. Cu ce treburi ? în 
cilcca luni a încasat, da [a nu 
mai puțin de 22 dc „eumpdrd- 

. lori*, amatori de chilipiruri, 
pesta 83 000 de lei, promifln- 
du-le, in t/thimbul banilor, ma
teriala de construe"" J
azbociment fi altei-. __ ------
astfel „dafi pe încredere*, 
George Vlasin trăia pe picior 
mare pri: ““
țară. Din
c.l_ . ..............
săi scrisori fi vederi cu „calde 
salutări- ți „fierbinți promi
siuni", care — aja după cum

In diferite orașe dtn 
,.....  clnd ta dnd, el nu
uita Insă să expedieze cllenfilor 

- . ' ' "î
ți Jlerbinfi promi- 

,„.4'.'. ...r;- J- -- ------ 1
ave.au lă stabilească organele de 
niillfte — erau sigure precum 
castelele clădite pe 'nisip. Drept 
pentru care, in prezent, „con
structorul* lor iți ațteaptă 
de<-a 7-a condamnare.

în cursa 
norocului

în locuința tal Mircea foncscu 
— proiectant la Ministerul Endr- 
glel Electrice — sa "
inir-una din zile, mai mutfi | 
musafiri : pensionarii Ion Pdu- 
nescu (str. Tunaru 6j, Mărgărit 
Tutius (tir. prof. Unu 33), Con- I 
stanttn Formas, tehnician la « 
I.C.A.B., șl Victor Costache, șef t 
de birou la -aceeași întreprinde- I 
re. Șl, cum nu aveau altceva | 
mai bun da făcut, au început . 
să-ți caute norocul intr-o palpi- | 
tantă partidă de remy, eu banii " 
pe masă. !n totul' jocului, atrași' 
da zgomotul dumnealor, au apă
rut tfnid și dftea invltafl ne/u- 
cdlbri, venifl să restabl’.eascâ li
niștea In imobil. Era tocmai mo
mentul clnd „potul* aflat’pe ma
id urcase la 1435 lei, Nu film 
cine avea jante mai mari de ■ 
elțtlg. Știm insă că ime
diat, tuturor jucătorilor, dim
preună cu gazda lor, li l-au a- 
pilcat amenzi in caloara de 
S3 OM leL Fiecăruia după.- no
rocul său I

Rubrica redactata de i 
Dumitra TfRCOD 
Gheorghe POPESCU 
fi corespondenții „Scîntcii

strinsewd, B 
rnai niulfi II 

ți Victor Costache, țcf t 
la aceeași întreprinde- I 

um nu aveau altceva | ‘ |’J
II

la

: noi îl vom apăra de ape și de ploi!“
Ieri, pe ogoare, acolo unde apele „au întrecut măsura
Din nou au Încercat să Iasă din 

anonimat ape ale căror nume nu 
apar pe hartă. Dacă Argeșul, Dîm
bovița, Ialomița — riuri ce străbat 
județul Dîmbovița — slnt, ca să 
dăm un exemplu, nume familiare 
auzului. Răstoaca sau Fotonul Ie 
slnt cunoscute doar localnicilor. A- 
cum, nema!Incăplndu-și In matcă, 
plnă ți asemenea ape au Încercui 
să-șl depășească anonimatul Șl 
®ă facă rău. să Inunde .ogoare, «fi 
amenințe localități.

Omul se află, așadar. Implicat 
nemijlocit Intr-o bătăile care pre
supune nenumărate fapta do dărui
re. bărbăție și chiar eroism.

Au fost din nou In multe județe 
nopți de veghe. S-nu urmărit cu 
încordare „cotele" apelor, li s-a as
cultat — șl In unele locuri Ii so 
mal ascultă Încă ■ — vuietul ame
nințător. Slrinșl po diguri. Inălțln- 
du-le peste noapte; Inotlnd prin 
apa ce băltește po mil de ha. pen
tru n nu-i lăsa pradă recolta ; re- 
porlnd șosele șl căi ferata ; săpind 
Kliometri de șanțuri, Infruntlnd bi
ciul ploii șl apăsarea surdă n obo
selii. oameni! nu ic dau bătuți. 
Pretutindeni Inlllnlm fapte, atitu
dini ce mărturisesc noua conștiință 
a țării. „Noi am zidit aceste cose. 
Noi am făcut ca porumbul să a- 
Jungă la rod bogat. Toate le-am 
făcui pentru vla(a noastră nouă. 
Cum o să Ie lăsăm sâ se risipeas
că sub ploaie șl sub ape ?*.

Pretutindeni. In dreptul' fiecărui 
fapt de muncă titanică, al schim
bării nopții în zl, totul sp va sub
suma acelorași exollcatlL

— Nu ne aporie ploaia 1 Strin
gent bolArtți ■recolta 1 no declară 
Marin Duminică, președintele coo
perativei agricole Teiul din JUDE
ȚUL ARGEȘ. A-.l-noapte (noaotea 
da marți apre miercuri) am stat cu 
toții înarmați cu sape șl cu ochii 
p® cimp. pp ape. să nu se reverse 
din nou peste lanuri. (Imprestor ■ 
nantă o asemenea pază h apelor, 
veghea asupra pulsului lor .'). Cu 
o zl Înainta, pe ploaie, s-a lucrat 
din plin ta recoltat porumb. Cu 
toate brigăzile șl echipele.

Nu e greu să ne Imaginăm, pri
vind pămlnlul suprasaturat de ape, 
încordarea muncii, efortul cu care 
țăran! cooperatori, tractoriști smulg 
pur șl simplu anelor, vremii rele 
recolta de po zeci de hectare. Ima- ,

duri. In unele locuri vremea s-a 
înseninat. Cine s-ar Încumeta In a 
găsi cuvintele care să redea bucu
ria pe care o trăiesc oamenii. 1

Undeva,, Intr-un sal din Oltenia, 
am auzit, spuse cu năduf, dur fără 
urmă de dezolare, cuvintele : „Vin 
apele ? Mal bine de n-ar fi venit. 
Dar dacă sin, n-o să le lăsăm să 
ne fure munca".

în aceste zile de înfruntare a 
apelor, a ploii, ale bătăliei pentru 
recoltă, pentru asigurarea condiții
lor necesare lnsămlnțărilor da

în satul Crivăț, Argeșul amenin
ța mol puternic. Cu sprijinul sate
lor învecinate — țtadovanu, Nana. 
Vasllați, Chlrnogl, Budeșll, Frumu- 
ranl, Căscioarclo — s-n construit, 
z.l și noapte, un dig de aproape

în comuna Căscioarele nu fost 
Inundata 5OT de case. Oamenii au 
fost evacuați. Au fost salvate bunu
rile materiale. Rămăseseră grav a- 
menințnte animalele cooperativei 
agricole. La apelul comitetului co
munal de partid șl al consiliului do

pecie, ■ corespondentul noslm 
scrie : „După ultimele date, apele 
rîurllor pe raza Județului au scă
zut. Au scăzut apele, dar trebuie in
tensificate eforturile pentru înlătu
rarea. urmărilor lor, pentru urgen
tarea recoltării șl depozitării In con
diții bune, pentru desfășurarea în 
continuare o campaniei de însimln- 
(Ari de care depinde recolta vii
toare".

Dlntr-un ait județ, OLT,-ne slnt 
comunicate vești despre intervenția 
populației, sprijinită de militarii 
forțelor armata, de gărzile patrio
tice, pentru supralnălțarea baraju
lui din apropierea orașului Caracal, 

Șl In cursul zilei de Ieri au mal căzut ploi, de mică Intensitate, în fădnd astfel cu acesta să fie doar
- ~-s- ■ ■ oj.----  jn parte inundat Sau despre tenu-

cilatea cu care s-a lucrat ta dega
jarea apelor’in parcurile 1'șl 5 
ale schelei Ciureșll, unde activita
tea Încetase din cauza inundații
lor. „Acum, se raportează de aid, 
sondele și-au reîneeptrt activita
tea*.

In toate relatările corespondenți
lor noștri Inlllnlm numeroase 
nume de oameni, de secretari al 
comitetelor comunale de partid, 
de primari, de țărani cooperatori 
care s-au distins prin exemplul 
dat, prin capacitatea de a mobiliza 
populația la acțiunile dictate de 
împrejurări. Au, evident, o sem
nificație deosebită fctatărl cum 
este cea pa care o vom reda in 
continuare : ,Jn comuna Corncșll 
(județul Dîmbovița) l-am Inlllnlt 
pc tovarășul Fiorea IUslache, se
cretar ai comitetului județean de 
partid. Ia Conțeșli pe tovarășul Tl- 
berlu Varga, vicepreședinte al con
siliului popular Județean, muncind 
cot ta cot cu cooperatorii, cu locui
torii satelor 1a săpatul șanțurilor, 
înălțarea digurilor, transportai pro- 

■ \ duselor de pe cimp”.
De altfel, activiștii de partid șl

.jl„..... 'h
Vor mal urma altele In cure odlh- Ia ferma nr. 1 a CAP. SărățenL 
na va fi nminată pentru mal tir- 10 silueta Inveșmlntato'ln lungi

—r.,w »—■- —. --’îrine cenușii se conturează vag
picta alburie a ploii. încarcă.

estul Bărăganului, Dobrogea, Moldova, estul Banatului, Crlșana, Mara
mureș șl o bună parte din Transilvania. Deci nu a plouat In Oltenia 
șl vestul' Munteniei, zone alertate în mod deosebit In ultimele zile. 
Apele continuă să scadă ln majoritatea zonelor țării, cxeeptlnd rlul 
OH în aval de Rm. VRees ,și pină la vărsare, porțiuni însemnate din 
Jiu, Argeș, Ialomița și elțlva afluenți al acestora, unde, o dală cu pro
pagarea undelor de viitură, cotele se mențin încă peste cele de inun
dație. Au fost rupte elteva baraje, șl inundate culturi, Izlazuri și por
țiuni de drumuri în Județele Dolj, Ialomița, Teleorman, Ilfov. Prognoza 
meteorologică arata, ln continuare, tendințe de Îmbunătățire a vremii. 
Azi va fi cer variabil In toata țara, cu precipitații slabe In nord-estul 
țării și numai eu totul local.șl Izolat In celelalte zone ale țării. Tinted 

. Insă seama eă pămlntul este îmbibat cu apă și că orice precipitație ln 
plus, mai ales In zonele afectate anterior, poate provoca daune mari, 
se Impune ca, peste tot, organele locale, populația, să fie In perma
nentă pregătite penlru Intervențiile ce s-or Impune. Peste, toi, ae vor 
lua măsuri dc'scurgere a apelor stagnante.

jî.ijL ’ i ' ■
toamnă s-au scris, în fiecare comu- conducere nl cooperativei agricole, 

, nă, fnpte ce merită elogiul nostru, locuitorii’comunei >nu sărit cu mic,
care rte îndreptățesc'sâ fim mlndrl cu mare și au evacuat animalele,
de,a ne ști contemporani cu onmeni salvlndu-le In totalitate. Coopera-,.
Înarmați cu o asemenea exemplară terii din satul Mlhal Vodă — Bo-
volnță șl putere de muncă. lintln Deal au evacuat TOT t porumb

...11 octombrie. Slntcm in JUDE- cure erau ‘amenințate a fi luate de
TUL ILFOy, la comandamentul ju- apă. tar cel din Molu Spart 4OT t 
dețean. Din datele centralizate re- 1
huită -că pină acum nu fost afec
tate total de apă 9 sate, 23 de sate 
parțial, cu 6 700 de case. «De ase
menea, nu fost Inundate aproape

■ 49 000 de hn teren din care'19 545
ha cu porumb, 4OT ha cu sfeclă. 329 
ha cu sola. IM7 ha legume șl alte 
terenuri Nicolae Stoica, directorul 
general al , direcției ! agricole,ne 
informează că riul Argeș o ln 
această-zonă ln creștere. Pretutin
deni so duce o Intensă activitate 
pentru a diminua efectul dăunător 

__ . . , , ;' al apelor.'‘La apelul comondamcn- 
pur șl. simplu anelor, vremii rele tulul județean, comitetelor .comu-
recolta de pa zeci de hectare.'Im- , nalo de. parild, participă ‘ta luptă
gin! comune multor toralltățl ale cu apa cooperatorii, oalrirlățll. me-
(ăriL d'n Argeș — la Izvorul. Mo- canlzătorllj din S.M1A. și E/L&. os-
zlcenl Vale — anii din alte ju- taș! ai forțelor armate, elevl.-stu-
(iete. d'ențl, muncind cu slrguință la sal-

Acum. dnd scriem acesta rin- vnrea bunurilor.

zlu. Timpul este foarte prețios pelerine cenușii se conturează v—
acum. Dar fără Îndoială că oamenii pa picta alburie a plou. Xncar._
muncii vor trece tu blno acest Se opintesc din greu în noroaie cu 
examen. coșurile pline do sfecla recoltată

Mai notăm din „cronica dlrză" a In ajun. Cu npa șiroind pe obraji
(am scris aceste rindurl ln cabina 
tractorului), șeful de fermă Alecu 
Mocanu ne spune: „Nu ne vom 
da bătuți, recolta bogată din acest 
an trebuie si ajungă nevătămată 
în magazii, in fabricile de zahăr, 
de conserve. In piețe".

Cuvinte repetate dc-a lungul îa- 
lomîței de zeci de mit de oameni, f 
Ei au fn gestul lor- imaginea vie o , 
muncii care se desfășoară in a- 

fermă de a pune la adăpost recolta 
de sfeclă de zahăr despre care in 
momentul declanșării campaniei 
Împotriva Inundațiilor președin
tele cooperativei. Ion Ivnn, spu
nea că va du „cel puțin 63—70 do 
tone ta hectar". Notăm că cele sta
bilite în ziua fn care s-a Ivit peri
colul de Inundații au fost îndepli
nite punct cu punct .do cooperato
rii din Sărățenl. Au fost, de ase
menea, recoltate manual pină 
acum 380 hn de porumb dtn 6®9.

„La cooperativa noastră, recolta- 
■ tal șl trans porta tal porumbului so 

desfășoară normal", no Bpuno 
[fie“Zamfir, primarul comu- 

Gheorghe. Si tată ce In- 
..normal*., într-o singură 

, . nă ta prinz. pe1 ploaia care 
nu a contenit o clipă, 2S de ferac- 

____  _________ „a transportat

ăXUBl . UJLBJ tțU-1 UiJJGU Ullill U

acestor zile, aduand elogii eroi
lor ei :

— Constructori! de pe ȘANTIE
RUL .JENERGOCONSTRUCTIA"- 
GOVORA și-au mutat fronturile 
de lucru po Olt, rldlclnd un dig da 
deviere a apelor care amenințau 
Bă răzbată șl nă distrugă Instalații 
și utilaje in valoare de 30 miltoa-

I, PE

porumb.
...Citind că „In județul Prahovo,

deși apele lalomlțci și Crlcovului ... , ■ ,i
Dulce.șl-au Ieșit din maică, nu au de Stat slnt prezenți ln aceste zUo
fost lisate să facă pagube mate- pretutindeni. In toate județele, Mă
ria le”, vom așeza In dreptul acestei 
afirmații : zeci de case salvate, cute 
de ha cu recolta încă nestrlnsă sal
vate. Șl vom menționa, de aseme
nea, că ța,alarma „Vin apele P1, cu 
mic, cu mare, oamenii s-au îndrep
tat spre punctele Inundate. Așa cum 
nuJăcut cei de In Balta Doamnei, 
ajutați,șl de muncilor! din Ploiești, 
care au luptat cu apele de In 1 
după-amlnzH p'.nft ta miezul nopții.
Sau cei 2®a de cooperatori din Poe- 
narl Burchli, care nu salvat tonele 
de legume depozitate Intr-o baracă 
Înconjurată do ape.

Din JUDEȚUL PRAHOVA, de 
unde prezentăm aceste clleva as-

turi de oamenii muncii de 1 a rate, 
partjclpă efectiv la bătălia re
coltei. ’ '

Șl, fără-îndoială, vom reține — 
'pentru semnificațiile sale — xplri- 
tul de întrajutorare caro s-a mani
festat ln aceste zile pretutindeni. 
Faptul că In ajutorul ralariațllor 
de ta I.A.S. Craiova au venit și lu
crători, de ta I.A.S. Breasta. I.A.S. 
Goeștl, lucrind Împreună 48 de 
ore la' reparatul și întărirea digu
lui, este mal mult dedt un simplu
fapt. . '

Au fost zile grele, zile de nepre-
cupețlro o forțelor pentru salva
rea bunurilor obștești, a recoltelor.

toate riurile șl plralele din Vllcea 
s-n muncit eroic penlru stăplnlrea 
apelor, fâclnd ca pagubele Înregis
trate să fie diminuate.

— In JUDEȚUL BRAILA s-au 
stabilit noi măsuri împotriva Inun
dațiilor, de combatere a băltirii a- 
pelor, pentru recoltare. Aceasta În
seamnă : mobilizare generală do 
forțe, punerea ln funcțiune n’ siste
melor de evacuare a apelor, de 
desecări. Iar mai concret, că in 
zona Latinu-Maxlne.nl șl Brăila- 
Dunăre-Slrcl s-a constituit - un 
veritabil „front de luptă” pentru 
salvarea recoltelor, a bunurilor. '

— în JUDEȚUL GORJ, conducă
torii auto, excavatorlștll, buldoze- 
rlștll au dislocat și transportat pen- . 
tru o ajuta ta Înlăturarea perico
lului, apelwr, 10 0OT tone piatră. Tot> 
alei, la exploatările miniere Rovi- \ 
nari și Ptaștina. aflate in psrico! de 
a fi Inundate, datorită Intervenții
lor eroico ale muncitorilor mineri, 
s-au evitat pagubele.

— în JUDEȚUL ARGEȘ s-n dat 
o luptă dlrzfl pentru apărarea 
combinatului petrochimic de re
vărsările- Argeșului. Un moment 
din această dirză bătălie : aflat ta 
post, lăcătușul Ion Trlfu a cobori t 
prins cu o frlnghle în viitoarea a- 
pelor pentru a despresura de 
crengi șl pfimlnt priza de apă a 
combinatului.

...Redăm, In finalul acestui re
portaj, o parte din relatările co
respondentului nostru din 
DEJUL IALOMIȚA. Ele au me
nirea de n ajuta ta definirea mal 
exactă a acestor zile, a faptelor 
Impresionante nlc oamenilor.

„Ora 10. Plouă des că abia ce 
zăresc pietrele kllomelrice ne șo
sea. In capul unei tarlale, un trac
tor cu remorcă și zece oameni de

Gheorgl 
net Sf. 
seamnă „nor 
zl? plnă ta 
nu a _ .1, _
toare cu remorci au __________
neîntrerupt porumb ta bază. Ca să 
fie și moi convingător, adaugă t 
„Ploaia cade de sus. Stă, nu stă, 
n-at ce-i face, dar munca începută 
in primăvară trebuie dusă pini Ia 
capăt in orice condiții". 81 po 
măsură 1 ce flecare cooperator (toți 
lucrează In acord global) termină 
recoltatul, primește retribuția supli
mentară cuvenită potrivit rezulta
telor obținute.

„.Zile de Încercări, de eforturi 
nu o dată supraomenești. Zile in 
care oamenii și-au sous prin tap'e 
numele. într-un asemenea context, 
citim cu emoție ' solemnitatea unei 
vești cum este aceasta: „Ieri. 11 
octombrie, ploile au încetat și un 
soare palid s-a strecurat printre 
norii răzleți. Apele au, începui si 
ele să se retragă in vechea albie". 
O vesta pe care am dorl-o„. Inspi
rata de tonte apele. Avem multă, 
foarte multă nevoie do timp bun. 
Penlru recolta din acest an, pen
tru cea din anul viitor

1
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Ce temei exista pentru o aseme
nea analiză „de josa a problemelor 
raționalizării aparatului tchnlco-ad- 
mlnlșlratlv ? Se prea poate ca tova
rășii din conducerea uzinei, prinși cu 
rezolvarea marilor probleme ale unei 
întreprinderi de o asemenea dimen
siune șl importanță, să nu fi sesizat 
vreunele „puncte slabe™. Dar privi
rea mereu proaspătă a oamenilor, a 
colectivului a remarcat anumite ano
malii : Ingineri care ae ocupă, prin 
natura posturilor ce le dețin, de tre
buri admlntatrative șl, deci, necores
punzătoare pregătirii lor : tehnicieni 
provenit!, de regulă, din rindurlle 
celor mai calificați muncitori, repar
tizați In cine știe ce compartimente 
sedentare ale producției ; muncitori 
calificați, absolvenți dc lîcee. trimiși 
in munci de birou : In sfirșlt. func
ționari ln posturi cu o Încărcare mi
nimă și,' prin urmare, nejustlficată. ■ 
Observarea acestor „puncte slabe” 
se petrecea — rețineți aceasta ! — ln 
vremea dnd întregul colectiv, ase- 

, ' menea întregii țări, se pregătea să-șl 
definitiveze angajamentul privind 
realizarea planului cincinal înainte 
da termen. Cu oile cuvinte, se con
tura o Importantă rezervă umană, 
in stare să soluționeze muile din 
problemele de ordin tehnic, din as
pectele organizării superioare a pro
ducției și a muncii.

Desigur, nu este șl nu poate fi 
vorba de negarea Importanțe! anu
mitor munci sau funcțiuni admi
nistrative, funcționărești : șl In ea- 

. drul acestui aparat există o seamă 
de sarcini de. cea mâl mare Însem
nătate, esențiale pentru bunul mers 
economico-financiar al întreprin
derilor. Problema constă nu într-o 
negare sau subapreciere a unor 
asemenea funcțiuni, el într-o ana
liză, eoreclă. rațională, obiectiva. în 
vederea realizării nnui raport optim 
între numărul -funcționarilor- real
mente necesari și personalul direct 
productiv.

Dar- tată, epro edificare, cbmiw- 
nența unel comisii muncitorești Ln 
secția montnj-agregatc, din; comisia 
respectivă fac parte trei, .muncitori 
fruntași, doi maiștri, un «inlmîdr 
de calitate șl șeful Becțlfel, Ingincr.j; ; 
Cum se‘vede;‘o structură. completă. 
Comisii analizează concordanța -din
tre pregătirea profesională șl gra
dul dc ocupare a fiecăruia cu sar
cinile de serviciu cuprinse în regu
lamentul de organizare șl funcțio
nare a întreprinderii. Prin .urmare, 
so eons tată dacă, (și In ce măsură) 
flecare face o muncă necesară și 
utilă, po dpplln corelată.cu pregăti- 
rea șLaptItudinfle.'sâle.-®-,.Eșă■.Țh's?'J'’feS 

Născută dlri .spirited - muncitoresc. ■ 
activ și novator, acțiunea a, lncep-.it. 
să an desfășoare cu răspundere si 
oblecllvllale. Ea are la bază un ar-, 
gunient de necontestat: comisiile 
muncitorești se bucură. In activita
tea lor. de sprijinul întregului eolec-' 
tiv. Este semnificativ că: nu nuUnl 
Ingineri, tehnicieni și funcționari 
aduc la lumină eficiența scăzută a 
muncii po care o prestează el ln- 
și.-jL. Indicted" o feoartlzare mai ra
țională ln angrenajul activității'tizi-' 
net în felul acesta, comisiile mun- 
clloreșll dc la uzina de autoturisme 
au. depistat plnă acum, șaptezeci .de 
pasluri’ tehnlco-a'dmlnlstratîvc care 
— fie că nu erau. Încărcate cu un 
volum do lucrări utile cofespHnzA- ------  ... .... ...................—
tor programului de 8 ore.: fie că , de ce. deși puteam s-o foc”.- 
erau ocupate, cu totul nejusllficat, 
de' persoane cu pregătire superioară, 
adeseori Ingineri atlt de.necesari 
producției șl cercetării uzinale — t“

nreteazfl a fl raționalizate. Unii 
dintre acești ingineri au și fost re
partizați in munci corespunzătoare, 
direct productive, posturile anterioa
re fiind desființate cu acordul lor 
deplin.

Iată ce declară unul dintre el. in
ginerul Dumitru Cotzur, adjunctul 
setului secției roti dințate : „Postul 
pe care 11 ocup nu &e Justifică. Pot 
să spun, am Îndeplinit, in ordine, 
funcția de tehnolog in secție, apoi 
do prolcctant-tehnoîog și pe urmă 
do adjunct de șef de secție. Aici, fie 
că dublez pe șeful secției — .în sen-
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ce fac! este un lucru 
■al senzația că - faci 
ți dl trebuie. Din

și cere intervenția obiectivă a colec
tivului. Important acum,. Insă, nu 
este faptul că tovarășul Măruță n-a- 
venit personal cu această autoapre
ciere critică ; Important este că el 
și-a redescoperit vocația eu ajuto
rul tovarășilor sil, că va fi mai util 
întreprinderii.

Cazul reclamă șl alte reflecții. A- 
vem oameni buni, chiar foarte buni, 
cu o pregătire temeinică si o con-

X

cri!lefi a ceea 
complex. Uneori
ceea, ce trebuie _____________ _
afară bc vede altfel. Dc aceea m

tlvuluL Important acum,
.ir».. -
venit personal cu această autorapre-
și-a redescoperit, vocația eu ajuio- 
r ‘ ~ '• taita \----
întreprinderii.

O largă aefiune în mari întreprinderi 
din judef pentru raționalizarea 
aparatului tehnico - administrativ

Cu cllcva luni în urină, In adunarea reprezentanților oamenilor 
muncii dc la Uzina do autoturisme din Pitești, s-a ridicai, in timpul. 
dezbaterilor, problema unei mal bune folosiri a personalului tehnic șl 
administrativ. Această problemă, circumscrisă In eforturile generale 
de raționalizare a consumului de muncă — problemă a cărei Impor
tanță a fost relevată In repetate rinduri de conducerea partidului șl 
subliniată din nou de tovarășul Nlcolac Ccaușescu la Conferința Na
țională a P.C.IL — a polarizat In bună măsură atenția parllclpanțllor 

.la dLscuțlL Prezențl Ia adunare, membri ai biroului comitetului Jude
țean dc partid au reținut ideea ea înșiși salariatLl să analizeze posi
bilitățile de îmbunătățire a raportuloi dintre numărul funcționarilor șl 
ai muncitorilor direct productivi, întrezărind valoarea pe care ar putea 
s-o albă prînir-o transpunere organlzală Iu practică. S-a holării. po 
Ioc, organizarea unor comisii muncitorești care să analizeze situația 
utilizării personalului tehnic șl administrativ in flecare compartiment 
al uzinei. Propunerile acestor comisii urmau să fie dezbătute in comi
tetul oamenilor nuiuell, pentru loarca deciziilor necesare.

sul că mă ocup de aceleași pro
bleme — tio că mă transform ln 
dispecer. Am cerut comisiei și chiar 
urmează, să fiu încadrai Intr-o ac
tivitate cprcspunzătparc., ih proiector 
re. Incit să Încerc un sentiment do 
deplină utilitate. Nu pot spune .că 
ăm prea multe să-.ml reproșez — 
hi-om reallznt.-am Inovații, am teh
nologii .concepute și proiectate — 
dar nu vreau s:\-mi fad nici o. con
cesie"'. , ’ ' J-, . .

Ați reținut aspectul de fond al 
conșUințoi Inginerului : „să, incerc 
un sentiment de deplină utilitate". 
Clnieco spune ? Un tlnăr. Inginer, de 
29 du ani, foarte apreciat de con- 

, ducerea uzlikj^ J.po‘vtitoi\ cereețătpr

:,a pr&la zA. - Iar ■ ‘osj> IhiuraiiJ Hău-1 
țiflcă. deplin cu cerințela',‘actuâJei: 
Inginerul să' depună o activitate cu 
adevărat inginerească. ' ‘

‘ Alt exemplu ne oferă Constantin 
Măruță : ..Nu mal sini dispecer. Do 
o „șăptămină am revenit la strâng, 
căci am fost muncitor cu zece onl 
de muncă la strung. Comisia mun- șs-.-j: HinlrncilorcascA a sesizat, just lucrurile : Cura spuf1®1.™" .m“ke A"?*? î®?41!1
de ce trebulb ca un

latorl. pontatorl, funcționari princi
pali — și-au Însușii o mmerlo pro
ductivă. mal int.li prin practică, două 
zile t» săptâmină. ir. secții, și a- 
po! prin cursuri da calificare. ’ El sini 
astfel prcgfilițj di pa acum să lu
creze ln producție.

Pe baza experienței da la urina 
do autoturisme, ș-au organizat, in 
toate întreprinderile mari ule jude
țului Argeș, comisii muncitorești 
pentru o mai rațională folosire a 
personalului tehnic șl administrativ 
și reducerea schemei administrative. 
e vorba de Grupul Industrial de 
petrochimie, Uzina rnecarilcu Muscel, 
Fabrica de motoare electrice, Intre- 
prindarile „Textila" țd „Argeșeana* 
etc. La ora actuală funcționează 69 
dc comisii pe secții șl 13 comisii cen
trale. po Întreprinderi, ln tot ntltca 
unități industriale. Problema oro o 
maximă importanță.- Realizarea cin
cinalului înainte de termen nu în
seamnă numai devansarea îndeplini
rii cantitative a .sarcinilor dc pro
ducție, dar șl obținerea unei cil mal 
mari eficiente ln întreaga activitate 
economică. Numeroase colective do 
Întreprinderi argeșene -i-ii’.i asumat 
angajamentul de a înfăptui planul 
cincinal'ln 4 ani șl 6 luni. Dăr acest 
angajament privește.; deopotrivă, la
turile calitative ale activității eco
nomice : cu ce cheltuieli materiale 
se realizează mia de lei producție, 
cu ce productivitate a muncii, ce 
valoare . șl utilitate nu, pentru eco
nomia națională, produsele reali
zate suplimentar' șl. desigur, cu ce 
număr de șalarințl slnt fabricate. 
Ca urmare, realizarea unul raport, 
cit mal echilibrat intre numărul ce
lor cnre” lucrează nemllloelt lh pro
ducția materială șl numărul celor 
ocupați In activități ndminlstriitiv- 
funcționăreșll capătă o semnifica
ție majoră. . <

O discuție, la comitetul județean 
de partid, cu tovarășii GhcorgiiC 
Năstase, prim-secrotar. șl Slmlon 
Brătescu, secretar - cu problemele c- 
cnnomlre, avea să deschidă un ori
zont mai larg adlunll pe care o re
levăm. Astfel; se Intenționează per
manentizarea activității acestor co
misii muncitorești, care se vor ocu
pa de o sferă mal largă de proble
me, fiind desemnate drept comisii de 
organizare și raționalizare a produc
ției. Experiența de plnă .acum n n- 
ce.riorn a dus la multiple constatări : 
există Încă multe verigi Intermedia
re. poate chiar posturi InuUlc care 
fac ca decizia să ,so deformeze po 
parcursul el. do Itf ‘țnwrftetM* oa-, 
menJlor;','''-muncil-'-<:,fct;''®Ji’ 
bule;, ș-o realizeze;'' Cerința ; de a 
sa troce. cu precădere în uni
tățile Industriale. In o conducere 
partldpatlv-cdlectlvfi Impune o' cit 
mal largă consultare . a oamen'îor 
muncii,, pentru ca decizia să tină 
seama Țde posibilitățile reale, să în
trunească, de la bun început, adezi
unea colectivă. Si. desigur, simpli
ficarea muncii administrative In’ în
treprinderi. eliminarea, paralelisme
lor dintre servicii sau funcțiuni; vor 
sta consecvent pe agenda de lucru a 
comisiilor muncitorești, eîiberlndu-se 
astfel, pe măsura perfedlonărlior

Datele centralizate ta ministerul 
de resort, ln cursul zilei' de marți, 
10 octombrie, arată că, deși timpul 
s-a menținut . ploios, lh cea mal 
mare jjarte b țării g-a muncit la 
strinsul p-odtweîor din dmp șl, In 
unele locuri, ln pregătirea ’.erenu- ■ 
Iul și semănat,' Pină ta această dată, . 
porumbul a fost strins de pe 30 la 
șută din suprafața •' cultivată, cela 

.mai bune rezultate obțlnîndu-se In 
județele Botoșani,. Mehedinți, Iași, 
Dolj etc. De asemenea, cartofii au 
fost strînșl In proporție de 63 la 
sută îri cooperativele agricole și 20 
la sută In I.A.8., Iar sfecîn de za
hăr — de 39 In sulă, l’afalel cu 
grăbirea recoltării și transportului 
din dmp al produselor trebuie luate 
măsuri in vederea .însămințării In 
timpul cel mal scurt a tuturor su
prafețelor prevăzute « se cultiva 
cu griu șl cu oițe cereale de 
toamnă. în legătură cu problemele 
legate de Insămlnțarea griului In 
noile condiții determinate de ploile 
abundente din ultima perioadă, ln 
tele-confcrința care â avut Ioc martl 
seara la minister au fost tăcute 
unele precizări de rare direcțiile 
agricole, conducerile .unităților 
agricole, specialiștii vor Jrcbut că 
țină seama.

Plnă la această dată au fost arate 
80 la sută din suprafețele prevăzute 
a se lnsămlnța cu griu in întreprin
derile agricole de stat șl 63 la sută 
ln cooperativele agricole, lor pregă-

IAȘI:

M
£■

tlrca terenului s-a făcut In propor
ție de 72 fa sulă, șl respectiv, 78 la 
sută. ........ ....... _ ___  ______ ...

din unitățile neagrlcoleî Conduce-
Pentru ea semănatul să se. rile untlftțlloc agricole să asigure 

facă făril Intfrriere, ministerul a ---------- ... •-
recomandat ca griul și celelalte 
culturi de toamnă să fie ampla
sate cu prioritate pe terenurile 
libere și Îndeosebi pe cele arate 
din vară șl caro acum se pot 
pregăti mai; ușor. Datorită Intlr- 
zlcrli semănalulul, ca o măsurii 
de prevedere . pentru' realizarea 
producției globale s-a trasat presupune prezența lor In dmp, la' 
sarcina, care trebuie dusă la In- ,fața locului. în aceste zile, mecănt- 
depllnlre intocutal. ca fiecare zatorii .  ,__  ____
unitate agricolă să însămlnțeze- turi mori, lucrind din zori șl pînă;' 
cu griu o suprafață cu 5 ta sufâ seara, Iar unii dintre el chiar șl noap- 
mal mare declt s-a prevăzut 
inițial. De asemenea, în. unele 
zone, cum sini Dobrogea șl Ci ru
pta de vest z țării, unde slnt 

i terenuri care se zvîntl mal re
pede, vor trebui insămtnțate su
prafețe mal mari eu griu, care 
să suplinească eventualele ne- 
reallzărl din alte zone, determi
nate de ploi șl revărsarea apelor.

Important este cn aceste zile, dnd 
lucrările agricole s-au aglomerat 
atit do mult, munca să fîo organi
zată Indt să se depășească simțitor 
ritmul prevăzut la iniămlnțări, fără 
să se focă rabat la calitate. în acest

de partid șl da stat să la mășuri' 
pentru detașarea temporară in 
I.A.S: și Ș.M.A. a urtor tractoriști 1 

rile unităților agricole să asigure 
echiparea tractoarelor cu faruri — 
una din condițiile care permit să se 
lucreze șl noaptea. Munca de noap-'! 
te fiind mm dificilă, se cere ca in • 
acest timp ră lucreze cel mal buni 
mecanizatori. Da asemenea, jw 
timpul nopții, cadrele de conducere 
șl specialiști! din unități trebuie să 
controleze cum se muncește", ceea ce

—...— ... aceste zile, mecâni- 
1 vor trebui să depună efor-' ■ • • ■ ■■■■'• --'*—■■ - -•] 

tea, pentru a executa la timp semă
natul. ConslllUe de conducere dim4" 
cooperativele agricole, conducerile 
I.A.S. șl S.M.A. să asigure trac'-O-.,, 
oiștilor, mal ales celor care lucea-— 
ză noaptea, hrana necesară, coal “ 
cald, tot ce este necesar pentru a 
putea lucra cu randament maxim. ,> 

Slnt zile do muncă încordată, in 
care oamenii muncii din agricultură-; 
vor trebui să depună multă energie,',, 
pentru ca atlt stringerea rccoltrt.j. 
di și InsAmjnt&Uo să se încheie
rii mai repede. De aceea, cu spriji
nul organelor de partid și de stat,,, 
este necesar ca unitățile agricole s&>.

- -------- -  ------ -------...-------- la măsuri ca toți locuitorii' satelor 
scop, este necesar să se lucreze zl șl să' participe la muncă, toate utl-1 
noapte atlt Ia preqăUrea terenului, lajele agricole să fie folosita cu 
dt și la semănat. Organele Județene randament maxim.
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I uniMr BOTOȘANI: i

știință înaltă, pe care clr.dvn l-am 
luat din treburile ;lor șl le-am spus : 
fii dispecer, fii șef de birou, fii 
calculator etc., 'etc. î Atunci*' era. poa
le,- o necesitate, EI și-nu -lăsat strun
gul, și-au lăsat rigla de calcul, daca 
erau Ingineri,' și s-au dus. Ani de 
zile au Îndeplinit funcția aceea cu 
convingerea că ața trebuie, că "o fac 
bltre — altminteri, colectivul ..ar- ln- 

' tervcuL■, ca și întila oară, clhd l-a 
trimisj In1’ noua lor - activitate. Fi
rește; bine; nr fl dacă ar descoperi 
ol .Înșiși" că.: odată cu- trecerea vfe- 
mlL cu pcritecțlonfirllo aduse In or
ganizarea producției șl a munfcil, cu 
noile . cerințe ale; dezvollării noastre . 
eccL^nlce șl a.WffiîllUE.^lopJ.','

■Ș-aujțperimnt.'
fac. colectivul osie dator să întetvl- 
nă. Este-In’ rnteresul lor'și In. Inte
resul general. ■ 

’ S-au ; descopoțlt, astfel, funcțiuni 
(posturi) paralele In diferite ■ ser
vicii. o «chemă Încărcată cu recre- 
tare-daclUografe, Ingineri îndepli
nind munci strict administrative t-n.‘ '• .-wR-zâi li jâi1*'' >1 î î ««jn '’«nviivî

X™ine:
căllficat "rtfle" dUpece- 7 Intr-un ' falra. va decide comitetul oamenilor
-I-,— j- >-u—_—... muncii'Inlr-una din primele- sale în

truniri. Cert este că In această mare 
urină, la care figrare al cincilea 
muncilor, este fruntaș In producție ------- ------ --------  ------- .
(1 100 de. fruntași), există un climat introduse, dt mal multi oameni din 
de muncă sănătos și ' exigent,' pro- " ■ ■ • ■ ■ ■ <■
pice ajutorului tovărășesc șl activi- o: activitate productivă de lorg lnte- 
iățll productive eficiente, munca re- 
prezentind cu adevărat o chestiune 

pentru că aceasta nti-1 deloc o-pro- de cinste ■ șl; onoare.. Ața se șl ex-
plemă-de curaj, c! mal devrabă ca- plici un alt. succes al colectivului :

■—v,..-,..----- peste o sută de funcționari — calcii-

b - J ! Lă Fabrica de rulmenți din Bîrlad

sistem de colaborare Intre secții- 
bine pus In punct, șl un muncitor 
auxiliar poala fi dispecer. Comisia 
m-a convins; Poate mă întrebați 
do' ca n-am venit eu însumi cu a- 
censtă oropunere. E drept' că n-am 
venit Si să fiu sincer, nici nu știu

Da. uneori fii lipsește nu curajul, 
pentru că aceasta nu-1 deioc o» pro

compartimentul administrativ, p-entru

se partinica dc apreciere. ' Evaluarea

res șoilnL

Ștefan Z1DARITĂ 
Glieorghe CIRSTJEA.

■ _ _______ :_____ ' i____ j.

t.”
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Noi linii de fabricație, 
noi spații uzinale

VASLUI (____ ,________
„Sclnțcli”, V orile lancu). — In-

fnin m
în unitățile agricole din ju

dețul lași, pînă în seara zilei 
de 8 octombrie
3 oi»: ha'rtHn "iXs. șl ' 5 hă

U aceeași dală, porumbul s-a

_ ________ _ s-n terminat
culesul strugurilor dc pe cele 
3 C®U ho-'.din LAdS. .șl 560(1 ha 
In cooperativele agricole. Pină 

___ "_A ZL ' .. __  " Z 
cules In proporție’ de 72 la sută 
In I.A_S. șl 00 ta sută tn co
operativele agricole, Iar sfccta

" de zahăr s-a transportat . in 
proporție de 70 la sută 1a ba- 

Sze'le’P recepție. Sft ’ «ffigW9

Delenl, Podul Iloalei, Șlpofe, Coar
nele Caprei și altele, cooperatorii 
muncesc fără răgaz, pa orice vre
me, ln clmp. reușind să termine ' 
cele mal multe dintre lucrările de 
recoltare. ■

în ajutorul cooperatorilor șl lu
crătorilor din T.A.S., pe vreme 
frumoasă sau ploaie, de la lași, 
Pașcani, Hîrlfiu șl Tg. Frumos, zil
nic pleacă sute de oameni din în
treprinderi, elevi sl studențl pen
tru a strlnge recolta de pe clmp.

Numnl duminica trecută, din o- 
rajul Iași au' (ost la recoltări a- 
proape 10 000 dc oameni.

Este Insă de neînțeles de.ee -In 
unele unități agricole, printre care

t» MS
cooperativele agricole Tuțora, Co- 
lăleștl, Victoria, Rediu, Holboca șl 
altele, nu se lucrează Intens pentru 
terminarea recoltării. La cele din 
BrăteleșU, Romăneștl, Hărmăneșli 
și Ileleștlenl slnt prea puțini oa
meni pe clmp. Duminica, vremea 
ă fost frumoasă, după aproape o 
săptămlnâ Întreagă de ploi,' dar 
mulți. oameni ședeau pa la porii. 
Apoi, luni și marți a plouat din 
nou. La Brătuleștl, de pildă, s-ar

al cepei de pe cele 2 ha. La Hăr- 
mănești și Heleșlleni. consiliile de 
conducere nu au organizat munca 
la recoltatei Porumbului, deși- a- 
ceastă lucrare nu s-a efectuat de
ci t pe 60 ha dLn cele 342 hn și, res
pectiv, 60 hn din 482 ha.

Se impune ca organele locale, 
conducerile cooperativelor să a- 
Ellce întocmai măsurile stabilita, 

teii toți locuitorii satelor să lu
creze In aceste zile ln clmp pen
tru a pune cit mal repede recol
ta la adăpost de intemperii.

Manole CORCAC1 
corespondentei „Scinleii*

■j-

I

în cooperativele agricole din ju
dețul Botoșani au fost Insămlnțâte 
32 7G0 ha cu culturi do toamnă, clin 
caro 29 000 ha cu griu, ceea ce re-j 
prezintă aproape 43 la sută din su
prafața planificată. A vin d în vede
re faptul că, ln momentul do față, 
slnt pregăti ie pentru a fi insămln-^ 
țața peste 3 000 ha, se apreciază că! 
In 2-3 zile, procentul realizărilor 

. Ia semănat va ajunge la 70 la sută.
Cooperativele agricole Rlplcenl, 
Manolensa, Movila Ruptă au ra-
portal deja terminarea semănatului.

tazieri neiusfflicaîe
la traosp'oril cartofta*

marți a cole neglijează țrans 
Judcțu- pe data de 10 ottombrle, plnă 

upln pentru salvarea recoltei ora 11,30, la centrul de pre! 
lUnuhL Sule șl sula de coope- din comuna Moacșa au sosit c

COVASNA:
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P©și In cursul zile! do 
plouat In toate localitățile 
lui, lupta pentru salvarea 
a continuat. Sule șl sula de coope
ratori, muncitori-din întreprinderi, ___ ...___ _ _ ... .... __ r___
elevi, InfrunUnd vtntul șl ploaia. vele agricole din jur au pe ctap
nu lucrat pe clmp la recoltarea sute de tone de.cartofL „Ieri uni
cartofilor. Din raportul direcției încărcat doar 10 tone In vagoane
agricole rezultă că, plnă la data de față de alto zile,. In caro am preluat
10 octombrie, s-au recoltat cartcfll șl expediat GO—00 de tone" — na
de pe o suprafață de 4 004 hectare " ’ ---- ' - - ■
la cooperativele agricole șl @53 de 
hectare in I.A.S., reprezentlnd 41 
șl respectiv 54 la suta din totalul 
suprafețelor cultivate cu cartofi. 
Peste 13 COO de tone, ceea ce repre
zintă peste 10 la sută clin to
talul cartofilor recoltați, slnt depo
zitați pe clmp. Aceasta ie dnioreșle 
faptului că unele cooperative agri-

județu-
)colo neglijează transportul. Astfel, Cu un. ritm mal susținut Ia livrări

pe data de 10 ottombrle, plnă la cm putea trimite zilnic peste 3110
. luare tone“. La centrul de prelunre-expe- 

— ---------  ------- - sosit doar dlere prin C.F.R. de la Sf. Gheor-
două căruțe, in timp ce cooperau-

jcrl arri

Cu un. ritm mal susținut la livrări 
i putea Irlmlte zilnic peste 3420 

tone“. La centrul de preluare-expe- 
■j la SL Gheor- 

ghe este doar un stoc minim doi 
cartofi — 13 tone. Șl nici coopera- ■ 
tlvele din jurul orașului (Chilieni, ’ ■ 
Illonl, • Arcuș, Sf. Gheorghe) au 
Început să transporte doar după'' 
ora 11. Vagoane există, se primesc , 
atltea cite so cer. Timpul s-a lm-.- 
bunătății și In a<x?așlă zonă, ceea ’ 
ca permite organizarea In condiții 
normale a transportului cartofilor 
din clmp.

TOMURI Geza 
corespondentei „Scînfeii’
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(Corespondentul

ZBstrareă cu mașini șl utilaje 
modeme, crearea de noi Unit de 
fabricație Ln spațiile dc produc-

ială citevn din 
’ ' ' colectiv

_ ___________ ’abrica de 
rulmenți; din Bîrlad. In' prezent 
se amenajează o u treia hală de 
forjă 'cu; cheltuieli mid, ampla
sată în epațUil nefolosit plnă a- 
curn dintre celelalte două hale 
mai vechi. Da asemenea, în 
forja nouă -nr. 2 se construiește 
un olt cuptor de recoacere, iar 
ln sortii tratament termic se 
sapă .fundația pentru montarea

unul agregat de dllre cu at
mosferă controlată, care com
pletează de fapt o linie tehno
logică moderna. Șl ,în secția da 
strunguri au sosit noi utilaje : 
6 strunguri automate cu 4 axe, 
care au și fost puse ln func
țiune „din mers", urmlnd ca. zi
lele acestea, noua linie de strun
guri automate să fie întregită 
cu ultimele 4 mașlnL Trebuie 
menționat că. paralel cu aceste 
Înnoiri, alături do spațiile de 
producție existente se constru
iesc no! hale industriale, prevă
zute in cea de-n doua etapă de 
dezvoltare a Fabricii de rulmenți 
Blriad.
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4apunea Szabo Kălmăn, șeful bazei 
de recepție. La rampa de expedi
ere C.F.R. de lu centrul de prelua
re Tg. Secuiesc slnt trase trei 
vagoane de cîte 50 de tone, care se 
încarcă cu elevatoarele. „Am putea 
expedia mal mult — ne spunea 
Pajza Adnm, șeful centrului — dar 
cooperativele ■ nu aduc cartofi. Azi 
vom expedia Capitalei 2M de tone.

j fabricație tn spațiile ac prooue- 
V -ție existente, mărirea capacității 
!do producție — L.:ă 

preocupările harnicului 
de metalurglștl dt! la Fi

nomică. Lianții pe 
bază de rășini turani
ce vor înlocui, in ur
mătorii el 11 va anij
lianții de origine vege
tală — ulei de floa- 1 
rea-soaroiui, ulei de 
sola etc„ uleiuri care 
v,or putea fi utilizate I 
ln alte scopuri. De alt- 
fel, chiar în prezent, 
la cele două mari i 
uzine din Brașov — 
uzina de tractoare șl 
cea dc autocamioane 
— aproape întreaga 
producție de piese 
turnate se obține cu 
liant! sintetici. Plnă 
la sfîrșltul actualu- i 

•Iul cincinal, Com
binatul chimic din l 
orașul Victoria va asl- , 
gura întregul necesar 
de rășini turanice al 
țăriL. Demn de subli
niat este faptul dl toa
te aceste produse au . 
fost obținute cu forțe- 

a.® poale Ie proprii ole eomol- 
"s"11 natului, atlt sub as

pectul cercetării, dt și 
al fabricării, lor al
coolul furfurillc — una 
din mat®-lUe prime 
din care se obțin ră
șinile turanice — este 
rodul colaborării cu 
cercetătorii Institutu
lui central de cerce
tări chimice Bucu
rești. In următorii trei 
nni, producția de ră
șini sintetice a combi
natului din orașul Vic
toria vu crește de 2,3 
ort Vor ’ fi asimilaie • 
noi produse solicitate 
de tot mai multe sec
toare alo economiei 
naționale.

NIcoIao MOCANU 
corespondentul 
„Sdnteii"

tice, fabricate In ace
lași combinai, este a- 
ceca a rășinilor ureo- 
formaldehldlco modl- 
flrate. Una din aceste 
rășini se utilizează cu 
rezultate remarcabile 
Ia înnobilarea și mă- 

“ f UKQ'CS”
_____    Acest 
fapt n deschis posibi
litatea fabricării in 
țara n unor sortimente 
de hlrtle cu calități 
superioare, care, plnă 
ncum, se importam O 
altă rășină din neeas- 
tă grupă, denumită 
„Vlopret T.R.“, este șl 
ea larg utilizată la fa
bricarea blănurilor ar
tificiale și caapret 
textil, conferindu-le 
acestora proprietăți 
mecanico superioare.

Cine a trecut prin 
Predeal a admirat, de
sigur, arhitectura gării 
do călători do nici. 
După cum i . '
observa, clădirea gării 
este acoperită cu plă
cuțe din sticlă. Soluția 
folosită la fixarea n- 
ccstor plăcuțe este tot 
o rășina sintetică pro
dusă la combinatul din 
orașul Victoria. Acest 
produs deschide per
spectiva utilizării sti
clei ca înlocuitor al 
tablei metalice la aco
perirea construcțiilor, 
fllndu-l net Superioa
ră șl durînd In timp 
de 4—3 ori mai mult.

Mal recent, cerce
tătorii șl specialiștii 
combinatului au creat 
două noi sortimente 
de rășini sintetice des
tinate formării miezu
rilor de turnare. Utili
zarea lor in acest do
meniu prezintă o deo
sebită Importanță eco-

9

Cn șl masele plasti
ce, rășinile sintetice 
pătrund din ce In ce 
mal mult In diferite 
sectoare economice, In 
viața noastră cotidia
nă. Multiplele Între
buințări pe care le nu 
In cele mal diverse riren rerișten el 
sectoare ale economiei nice a nlrtteL 
■naționale fac ca pro
ducția lor să crească 
de la an la nn. Un 

„'exemplu concludent 
nl-l oferă Combinatul 
chimic din orașul Vlc- 
lorta. Pe ansamblul 
producției combina
tului, ponderea ră
șinilor sintetice 
crescut ln decurs 
numnl doi ani do la 
21,1 la aulă la S3 ln 
irută. Șl nu Intlmplă- 
tor. Ițamurl Importan
te ale economiei na
ționale, cum nr fl In
dustria de prelucrare 
a lemnului, Industria 
textilă, de hlrtle, con- 
Birurtlîle <4e mașini 
ele., solicită an de an 
cantități șl sortimen
te sporite do rășini 
sintetica.

Grupa cea mal nu
meroasă de rășini 
produse nici, ln Vic
toria, o constituie 
cele folosite la fabri
carea mobilei, plădlcr 
aglomerate și placaje
lor. Se poate spune, 
pe drept cuvlnt, că 
dezvoltarea vertigi
noasă din ultimul de
ceniu a Industriei de 
prelucrare n lemnului 
a fost facilitată, în 
bună măsură, de asi
gurarea acestor rășini 
da către Combinatul 

i chimic Victoria.
O altă grupă numc- 

I roasă de rășini slute-
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La uzina „Carbochim" din Cluj

Diversificarea și îmbunătățirea 
calității produselor

CLUJ (Corespondentul „Sdn- 
teil", AL Murețan). — Plelrelo 
do polizor, electrozii siderurgici 
șl diversele materiale abrazive 
care poartă murea uzinei „Cnr- 
bochlmJ din Cluj slnt tot mai 
solicitate de beneficiari. Colecti
vul uzine! Iți onorează cu 
promptitudine contractele ln- 
chelatc cu cel peste 1 HM de be
neficiari a! săi. In același timp, 
aid oxlxtă o preocupare perma
nentă pentru sporirea șl diversi
ficarea producției De curl nd au 
fost Introduse ln fabricația de 
serie pietre de polizor cu Hani 
mineral Prin reproleetrirea șl 
modernizarea In uzină a unul 
cuptor-tuneE s-au creat condi
ții ca ln acest an să se asigure 
o producție suplimentară de 
peste fMd tone pletr: de polizor. 
Datorită acestui plus de produc
ție, beneficiarii interni de pietre 
de polizor vor renunța la im
porturi in valoare de (ieste 
1® milioane lei volută. La rindul
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alu, uzina a făcut Importante 
economii de valută prin renun
țarea la cumpărarea din Import 
tt unui cuptor-tunei. O altă mă
sură eficientă este cea' de spo
rire a producție! de electroco- 
rincîon de sablaj cu circa 503 de 
tone. Tot la „Carbachlm” Cluj, 
in anul viilor, producția de oie- 
tre de polizor, electrozi cu ba
terii și-abrazivi' pe suporți va 
crește ln mod substanțial, 
ca urmare a dezvoltării capaci
tăților de producție, a Imbustâ- 
tflțirll tehnologiilor de fabrica
ție. a unor măsuri de organizare 
mal bună a producției și o mun
cii. în același timp, colectivul 
uzinei clujene se 'străduiește să 
gătească soluții ■ pentru reduce
rea consumurilor specifice de 
materii prime șl materiale. O 
bună parte din prpducțla-marfă 
suplimentară din acest an, de 
circa 5.5 milioane lei, s-a reali
zat cu materii prime ®l mate
riale economisite.

ij cu circa 500 dc 
.Carbochim” Cluj,

tre de polizor, electrozi cu ba
terii si -abrazivi ' ne aunortl vt

‘substanțial,
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Deși zilolo acestea a.plouat, la ferma Cîoranca a I.A.S. Stilou, județul Buzâu, a continuat recoitarea și în- 
șilozarea furajelor

----------—:____ __ _ __________ _______ J
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partid.
Considerăm că merita relevată, 

peniru încercarea de a favoriza și 
a susține dezbaterea colectivă, ex-

g si 
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SCÂNTEIA joi 12 octombrie 1972

Maiștri, unii șefi de echipă, teh
nicieni și ingineri de la Combinatul 
de exploatarea șl industrializarea lem
nului Rm. Vllcea au fost invitați ds 
curl nd la o conferință cu- titlul „Er
gonomia în sprijinul producției". 
Conferențiar : Ing- Spiridon lonescu. 
în timpul expunerii (însoțită de schi
țe. calcule, planșe explicative), lec
torul a demonstrat poslbdltățlic e- 
x! sten te în întreprindere de crește
re a productivității muncii cu peste 
15 Ia sulă. S-au Indicat unele solu
ții. s-au făcut propuneri de raționa
lizări.

Aceasta a fost In esență, confe
rința. Dacă o asemenea temă era 
sati ' nu oportună. In ce măsură pro
blemele abordate și propunerile fă
cute găsesc o bază reală In Între
prindere cel mal bine ar fi putut 
să aprecieze auditorii, In majoritate 
cadre cu răspunderi In organi
zarea șl desfășurarea procesului de 
producție. Iată Insă că la sfirșitul !n- 
Ulnlrii o liniște nefirească s-a așter
nut peste sală. Nimeni nu a pus vreo 
Întrebare. Nici o obi-ecțio nu.s-a torc 
mulat De ce 7

— Conferința a fost Interesantă, 
dar ne-om grăbit — explică Mnria 
Ghlnolu. tehnician — pentru că a a- 
vut loc la sfirțitul programului de 
lucru.

— Au mai fost discutate astfel de 
probleme, cum ar £1, do pildă, me
canizarea transportului plăcilor. Șl 
totuși nu a urmat nici o măsură con
crete (Dumitru Udren. maistru).

— Cunoșteam aspectele In caro 
s-a referit tovarășul Ionescu — ne-a 
răspuns Inginerul Dumitru Smadea. 
în timp ce-și pregătea conferința 
s-a consultat cu unii dintre noL Așa 
că cu™

Deci, o conferință axată, prin con
ținutul său, pe cerințele specifice do 
muncă alo aalariaților de la CJELI.L. 
Rm. Vil cea nu șî-a atins scopul pre
văzut, transformlndu-so de fapt Intr-o 
acțiune formală, deoarece — pentru 
o parte din auditorii! — a avut loc 
la o oră nepotrivită. Pentru o uită 
parte — nu avea girul eficien
ței în sflrșit, se aflau In sală șl 
oameni pentru care conferința nu n- 
ducea prea multe elemente Inedite. 
In aparență, cel puțin, acestea slnt 
cauzele. Șl totuși, chiar așa stîr.d 
lucrurile, conferința lot ar fi trebuit 
să implice. In desfășurarea ei. o a- 
tlludine mal activă din partea celor 
prczențL Cum se explică acest ecou 
atlt da slab î

a Drum In penumbră l FAVORIT 
— 9,15; 1145; 13,45; 15; 10,15; V>.30, 
MODERN —l; 1143: 13, M; 10; 18,15; 
2343, CAPITOL —10; 12; 14; 16,13; 
1043; 19,43.
o Dauria | LUMINA — 8,33; 13;
15,43; 1043.
SCLnn cin LI nu are gloduri rele 1

UZESTl —15,13; 18; S3J5.-
a Eliberarea Iul L-D. Jones : LU
CEAFĂRUL— 0; 11,13; 134®; 13;
18,SB; 31. SALA -PALATULUI — 
17,13 (seria de bilete — 4233) ; 20,15 
(seria do bilete — 4î®3). PATRIA — 
19; 13,45; 13,33; 18,13; îl.
a Aleargă repede, aleargă liber r 
FESTIVAL — 8; 11,15; 13,33; 13;
18,39; 21.
O Opiul șl blta 1 CENTRAL—10; 
1243: 15; 1743; 28.
a Sflnta Tereza șl diavolii : DA
CIA— «; li,ia; 13,30; i«; 18,13; N45, 
LIRA — 15,23; 10; M,15.
o Marca hoinăreală : SCALA — 
8,39; 11; 1343; 18; 1843; îl BUCU
REȘTI—8,30; 11; 1343; 10; 18,30; 
ÎL
O Un adevăr pe Jumătate i FE
RENTARI — 1343: 17,45; Î9.
SBambl I DOINA —9,13; 11,15;

; 15; 18,45; 18,45; 23,35, MIORIȚA 
— 0; 11.18; 13,30; 13,43; 18: 2.3.39.
a Un candidat la președinție I 
FEROVIAR — B; 11,15; 1343; 15,43;
10,13; 2943.
a Gentlemenii norocului ■ UNI
REA—16; 10: 10.
a Mary Poppins — S—18 In con
tinuare, Program de filme docu
mentare — M.43 : TIMPURI NOI.

Fala care vinde flori : AURORA 
943; 11: 15,45; 17,43; 23,15.
Prostănacul — 10; lî: 14; 18; 

,15, Cei 7 magnifici — 2*4-3 : CI- 
EMATECA (sala Union).

a Mesagerul s G RIVITA «; 11,15; 
1340; 16: 16.13: m,s3.
a Agentul ttr. 11 CIULEȘTI — 

■ 1543; 18; 2343.

Tovarășul Constantin IUnca. secre
tarul comitetului dc partid po între
prindere. observa, pe bună dreptate, 
că adevărata cauză rezidă in „per
petuarea tinel metodologii greșite de 
organizare a manlfeslărilor culiural- 
educalive, care nu stimulează parti
ciparea publicului". NI s-a relatat că 
au fost invitați adesea lectori (mal In 
cu seamă la cursurile universită
ții populare care se desfășoară In 
combinat), uneori bine pregătiți, alte
ori mai puțin pregătiți ; uneori cu
noșteau auditoriul, alteori — nu, 
lectorii își expuneau conferințele, 
Ii se mulțumea in *■
tul publicului șl cu acen.sta... gata. 
O situație nefirească, mărturisind 
existența unei concepții depăși
te față do rolul conferinței, al

troaga activitate cultural-educatlvă de 
masă trebuie că sc impună spiri
tul muncii de partid, să se rea
lizeze participarea nemijlocită a oa
menilor, oferindu-le poslbllllateaJ 
dialogului cu lectorul, rtlmulind 
schimbul de opinii, atunci, fără În
doială," căile de ocțiuno slnt limpezi. 
In primul rlnd. ar trebui ca încă 
dc La elaborarea programului cultu- 
ral-educaliv să fie consultați comu
niștii, ocUvIșlU de partid și ai or
ganizațiilor de masă, oamenii cu bo
gată experiență profesională și âe 
viață, care muncesc In uzine, pe șan- 

osentlmen- tlcre. In LAȘ. și S.M.A., In coope- 
aceMla... gata. ratlvele agricole de producție. Pe 

_ uinjjj fieeare instituție de cultură —
cămin cultural, club, c.'Vi.a de cultu
ră, bibliotecă și universitate popu-

J3CT/WMÎM CULTURAL-iDOCATIVĂ ^

’■>''/* „’iL■ -8 .■' ’X . " v.'-.îi.*'“*4

MUNCA DE PARTID!
lnră — să fie atras un larg activ ob- 
șlese din rinilui muncitorilor, Ingi
nerilor, tehnicienilor, al oamenilor de 
știință ?i culturi,

Pomlndu-se de la aceste premise, 
următoarea cerință caro s-ar Impune 
este ca In desfășurarea aetlvlt&țll 
cultural-educative de masă să se a-

expunerii In viata cultural-cduratlvă, 
concepție cu care însuți Interlocu
torul nostru se declara In dezacord, 
aflrmlnd : „Procedind astfel am gre
șit, pentru că am ignorat publicul șl 
l-tun obișnuit să se considere dator 
numai să asculte, fără să intervină, 
socotind că problemele discutate pri
vesc numai pe conferențiar, pe cel 
care l-au Invitat să vorbească. Nu e 
mul puțin adevărat că s-a încetățe
nit șl o practică administrativă, in 
programare. Nu sini popularizate te
mele, unii dintre ascultători slnt ..mo
bilizați" In cile o acțiune fără să știe 
exact despre ce este vorba. CONFE-. * __ ________ _____ ___ _________ ,
RINTA ESTE LUATA CA ATARE, perlența Casei’ de cultură a slndl-
STRICT CA EXPUNERE, NU CA cotelor din Bala Mare. Săplăminal,
PRILEJ ȘI SUBIECT DE DISCU
ȚIE0.

Observația privind stilul de lucru 
cu publicul șl metodologia organi
zări! manifestă rllar se referă la o 
latură de conținut a activității cul
tural-educative de masă. Vizează, de 
fapt, necesllalea democratizării des
fășurării actului cultural, înțeles ca 
un flux reciproc de Idei : de In con
ferențiar la public, dar șl do la pu
blic la- conferențiar. Dacă în acest 
sector se pornește.de In Indicația for
mulată la Plenara C.C. al partidului 
din noiembrie 1971, după care in in-

lice plane, universale. A urmat. Ia 
casa de cultură, o „masă rotundă", 
condusă dc Irig. Aurel Brindău. cu 
rare prilej s-au analizat poslbllUă- 
țlle de industrializare. In cadrul trus
tului. a lucrărilor de construcții prin 

' folosirea acestui sistem de cofraje, 
care permite executarea Intr-un ter
men mai scurt a construcțiilor. Un 
film realizat de cinecliib a adus in 
dezbatere aspecte privind calitatea 
lucrărilor șl gospodărirea materiale
lor pe șantier. Cu același prilej, 
muncitorii constructori au constatat 
că fondul de cărți tehnice al bibi lo
terii casei de cultură este necorcs- 
punzfitor și nu propus conducerii 
completarea iul rai volume, mal n- 
lea dc nivel mediu, pe profilul me
seriilor cu pondere In municipiul 
Bala Marc, In consecință, s-a creat 
o secție a bibliotecii cu un fond ex
clusiv de publicații tehnice.

Inițiative In domeniul perfecționă
rii metodologiei de organizare a ac
tivității cultural-educative de masă 
am Intllnit șl In alta părți- La clu
bul Uzine! de autocamioane Brașov, 
muncitorii sini el Înșiși organizato
rii unor acțiuni avlnd ca obiectiv e- 
ducSreu în spirlltil eticii șl echității 
socialiste a salariațllor, formarea ■- 
lltadlnll Înaintate față de muncă. El 
aduc In prlm-plan exemple si fap
te din viața uzinei, a, orașului. La 
Universitatea populară din'București 
unele subiecte ale cursului de edu
cație estetică se desfășoară sub for
mă de colocvii, intervențiile publi
cului fiind stimulate prin punerea Incuiuirai-eaucmivc aa mu&a mi k-c a- ~

time, ca procedeu de bază. ' DEZ- vi?rw^«? ’nîh'^naSS? «nro 
BATEREA COLECTIVA, formă de 'donare, prin recomandarea spre 
cea mai largă adeziune șl eficienții, PgW* ° 
vcriflcaU do practica muncii de exPazlțll S< muzee de aria.

■ o a .ra trlmAnnvifi ' rfnrH . *n ff ti ™ -

lnîr-o anume zi. sălile instituției res
pective sint puse la dispoziția Bala- 
rlațllor. dln!r-o întreprindere, șl a 
familiilor lor. Această „zi n Între
prinderii" reprezintă o modalitate 
de n diversifica programul casei de 
cultură, finind scama de profesia, deț 
virsta șl prpocupărlle oamenilor. 
Iată, do pildă, una i dintre acțiunile 
organizate dc trustul local de con
strucții : constructorii au vizitat 
șantierul de locuințe, din zona gă
rii, lnformlndu-se asupra uUllzAril, 
pe acest șantier, a cotrajclor meta-

Exemplele demonstrează că efi
ciență acllvltățll cultnraj-edncailve de 
masă este determinată de atragerea 
acllvă in procesul complex al con
ducerii . și' organizării el nemijlocite 
a unul număr din ee ln.ee mal mare 
de oameni al muncii — condiție a 
democratizării desfășurării actului de 
răsplndire a cunoștințelor cnitural- 
șllințlfice. Conținutul activității cul
tural-educative ee Îmbogățește, ast
fel; cu experiența lor de muncă șl 
de viață, polarizlndu-le Interesul. Se 
evită iii acest fel acțiunile fără e- 
cou datorită caracterului lor ab
stract conslatallv. lată singura cale 
către, succesul dc public șl. Impli
cit, către cel educativ.

Octavian NICA

o Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare : 
EXCELSIOR — 9: 11,39; 13.43; 16;
1849; M.45, MELODIA —9; 11,15;
1343; • îs; 1043; îm». clorul — 
8,43; 11; 13,13; 16; 18,33; 23,43.
a 3TB1 urina subiocotcneniulul Sl- 
pos : PACEA —13,45; 18; 23.
e CălArevlI : DUCEGI — 15,43; 10; 
BB.1K
o Blnecnvintațl animalele șl 
piu : DRUMUL SĂRII — 1 
17,15 ; S3.

— 1343;“18; M,15. _ ’
a Tora ! Tora I 
CENI —1343;

1 co
ta.sa;

o’ Dragoste șl amenzi 1 CR1NGAȘI
— 1543; 18; 19,15.
O Tora ! Tora ! Tora ! : COTRO- 
CENI —1343; 10, FLOREASCA —
1343: ie.
o Cornul de capră 1 VIITORUL 

. -13.13; 18; S3,15.
a. Mania grandorii 1 VOLGA— . 
S; 11,15; 13,3*3; 13,43; 15.15; 23,1.3,
TOMIS —0; 11,13; 1343; 13,45; 13; 
83,13, FLAMURA —0; 11,15;.13,35 
Ta; 18,13; 234*3.
o Sorgul roșu 1 Ș MUNCA — 15,30 
IS; 23.15. '
o Ferma din Arizona : MOȘILOR
— 13.33; ÎS.
s ^Osceola 1 RAHOVA —1543; 13; 

o Doamna șl vagabondul : POPU
LAU — 14; 18; 18; 39.
o Orizont abrupt ■ VTTAN — 
33,15.
a Dacă e marții e Belgia : VI
TA N - 15,33; 18. COSMOS - 15,39: 
10; 33,15. ‘ ,
O Nevăzut, necunoscut i FLACA- 
HA'— 15,30; 1»; S3,15.
a Creierul ! ARTA —15,30; 18:

a 29 toa de leghe sub mări i PRO
GRESUL— 1540; 10; 23,13.
a Procesul unei stele : LAROMET
— 1343; 17,31; 1543.

rit de Virginia Woolf 7 — 1943, (sala 
Studio): parințU teribili —19.29. 
o Teatrul de comedie : Preșul —

a Teatru] „Luda Sturdza B-j- 
landra' (sala din Bd. Schitu M4- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rința — S3, (sala clin str. Alex. 
Sabla) : Spectacol de poezie șl tnd- 
zlcâ — S3.

■ a Teatrul „C.I. Nottara" (sala 
Maghoru) : Stana — is,M.j
a Teatrul ..Țăndărică” (sala din 
sir. Academiei) : RM țl nătărăi — 

. 10; 15.
o Teatrul sadric muzical ,.C. Tă- 
nase* (sala Savoy) : nevhsta oro 
cuvlntul — 1949.
a Teatrul

ft e ® ft r e

_ TllItjI cie revistă șl comedia 
„ton Vasllescu” : Siciliana — 18,33.

10,03 Cura do limba rusă. Lecția a 
3-a. '

1*43 Da ta Alfa ta Omega —cm 
ctopedle pentru elevi.

11,00 Publicitate.
11,63 Concert dc muzică ușoară.
11.45 Tragerea la sorți a ordinii 

meciurilor din finala „Cupei 
Davts” la tenis tie c!rnn. 
Transmisiune directă, din Sala 
de marmură a Casei Centrale 
a AmatoL

13,59 TcleJumaL
16.03 TelegcoalA. a Geografia Ro- 

rnânlol (anul IV liceu) : Car
nații Meridionali, grupa I a 
Economie politie» : Relațiile 
de producție.’legile șl catego
riile' economica — obiectul de 
stiRlIu ni economiei politico

8,03 Deschiderea emisiunii. Telex. 
»,CS România jtn lume.
9,33 Prietenii iul Așchlulă — emi

siune pentru preșcolari.

t V pA' (f *

Programul 1

Politica P.C.R. de cunoaștere 
șl folosire a legilor economies. 
Prezintă prof. unlv. dr. N.N. 
Constanllnescu.

174» Deschiderea emisiunii 
dupâ-amlazA Emisiune 
limba maghiară.

18,35 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

10,50 Teleconfcrința, de presă. Pre
luarea de către centrala In
dustrială a atribuțiilor confe
rite prin lege.

18,23 1961 de seri.
19,30 Telcltu-nal. o In cinstea ani

versării republicii — cronica 
marii întreceri.

21,10 Comentariu In 45 de steme — 
Județul Bihor. Emisiune da 
AL Stark.

304*3 Pagini de umor t Aventuri In 
epoca de piatră.

îl49 Tinerii despre el înșiși.
21.55 Dublu prlm-plan : Ion Tiriac 

— Dio Năsinse. Reporteri : 
Carmen1 Dumitrescu — Alex. 
Stark.

23,33 „24 de ore".
2343 Campionatul european 

baschet feminin : România 
Italia (repriza a Ii-a). Trans
misiune de la Burgas.

— end-

• Teatrul de operetă : Spune, tui-, 
mioară, spune —10,30.
a Teatrul Național „T.L. Cara- 
gtale” (sala Comedia) : Cui 1-e frt-

Programul 3

O al orches- 
___ ______ .. Junii. In: pro
gram : a D. Capbtanu — Di
vertisment pentru orchesu-a 
de coarde șl dot clarinafL a 
Paul ■ Constanunescu — Con
cert pentru harpă șl orches
tră, solistă Martine Găliot 
(Franța) a Felix Mendels'- 
sohn-Bartiioldy — Concert 
pentru vioară șl orchestră, so
listă Mayaml Fujikawa (Ja
ponia). a R- Strauss — Poemul 
simfonic „Don Juan”. Dirijor: 
Emanuel Henescu.
In pauză : Agenda.

22,10 Cărți șl IdeL
23,33 Film sortai pentru Uneret : 

Civilul”. Reluarea episodului 
Trecerea frontierei

W.K Concert simfonic 
trei Radlotolevizlui

ROMÂNIA FILM prezintâ
V: k VT I; ■ TAI'. <4 Ost

ANONIMUL VENETIAN
In rolurile principale: FLORINDA BOLKAN și TONY MUSANTE

O producție a studiourilor italiene. Regia : Enrico Maria Salerno

international* ■*. 

post-universitar de 
specializare in rafinarea 
petrolului și industria 

petrochimică
■ ■ " " : " 's L ; ’

La Institutul de petrol, gaze 
81 geologie din București a avut 
loc miercuri. festivitatea închi
derii Cursului Internațional 
post-universltar de specializare 
in rafinarea petrolului șl indus
tria petrochimică.- organizat sub 
egida Comisiei naționale româ
ne pentru UNESCO ți a Minis
terului Educației ți Invățămln- 
tulul.

La ediția din acest an au 
partldpat cursanți din Brazilia, 
Burundi, Columbia. Dahomey, 
Ecuador. Egipt, Irak. Iugosla
via, Peru, Polonia, Spania șl 
Ungaria. Programul o cuprins 
prelegeri teoretice. lucrări 
practice In laboratoare și rafi
nării. elaborarea de ‘ proiecte 
sub conducerea specialiștilor 
români etc. Participant!! la 
curs au avut posibilitatea să-ți 
Însușească un bogat material . 
științific, să cunoască realiză
rile obținute de țara noastră. In 
domeniile incluse In program.

La festlvllatea de închidere 
au luat parte ', reprezentanți al 
Comisiei naționale romăne pen
tru UNESCO si ai institutului 
gazdă. '

Cu acest prilej, cursanțll. că
rora 11 s-au Inmlnât diplome de 
absolvire, și-au exp. 11 “
lud!nea pentru cunoștințele do- 
blndlte șl condițiile de stadiu șl 
pregătire ce le-au fost create, 
pentru simpatia țl căldura cu 
care au fost lhtimplnatl pretu-

St diplome de 
primat grati

tudinea pentru cunoștințele do- 
blndlte șl condițiile de stadiu și 

pentru simpatia șl căldura 
<___—
Undenl In țara noastră.

(Agcrpres)

La Curtea de Argeș »

„Săptâmîna vechil

culturi românești"

PIT E Ș T li 1 (Corespondentul 
„Sdntcli", Gheorghe Cirstca). — 
Inceplnd de luni, B octombrie,. 
Șj(^Ț«^;are loc „Sfp;^ 
tSrrilnn vechil
Programul acesteia cuprinde o 
sultă de conferințe despre apari
ția șl dezvoltarea culturii pe'pă- 
mintal românesc, o expoziție 
privind cercetarea el editarea 
textelor românești, un simpozion 
despre VlaJcu Vodă șt rolul aău 
In cristalizarea civilizației româ
nești, spec tacoJe dc teatru șl fol
clorice etc.

La Teatrul

de Ion BĂIESU*

de comedie

N
• j

noroi pe preșul său și Ișl aduce mar
tori la crima plănuită pe un-fost n- 
vorat șl un fotograf), fie juclrtdu-se 
cu cuvintele șl replicile, scoțind c- 
fecte hilare din alăturarea neaștep
tată a unor cuvinte, din folosirea n- 
lnndala n unei terminologii culte 
Iritr-un context agramat, ataclnd — 
In spiritul unor exemple clasice — 
nuțomalismele de limbaj, pulvcrizlnd 
sensurL Umorul lui Băleșu e im u- 
mor verbal, uneori strălucitor, dor 
nu lipsit tfe o facilitata care amenin
ță pe alocuri să scape de sub con
trolul bunului gust

Colaborarea autorului, cu Teatrul 
de comedie a fost fructuoasă, textul 
riștigind In. coeziune prin extinderea 
umorului, prin Împletirea mai orga

nică a diverselor 
momente dlspă- 

————— rate. Un efort in 
plus din partea 
autorului ar fi 
contribuit la di
minuarea senza
ției, Încă stărui
toare, că asistăm 
la o Înșiruire de 
scheciuri, legate 
Intre ele_ prin 

munca regizoralul Ion Cojair, a 
scenografei Sanda Mușatescu șl a 
actorilor dăruițl cu totul dorin- 
țel de n crea un spectacol agreabil șl 
convingător, a trecut cu brio rampa, 
stabilind o comunicare vie cu salo. 
Făclnd Încă o dată dovada bogatelor 
și variatelor el resurse, Stela Popes
cu a apărut Intr-o neașteptată com
poziție, croind rolul Fllofteli cu o 
cuceritoare șl autentică vervă popu
lară, pășiri nd o măsură artistică c- 
gală și detațindu-se suficient pentru 

_ _ , v. .......__ ____._  _ a ridiculiza defectele acestui tip. 
tă, purtătoare dc vorbe și zvonuri, Reușită a fost, de asemenea, compo- 

. .______________ l. zițla Iul Mlrcea ȘepUlld In rolul ex-
nvocatulul decrepit, cu vocea gljlltă» 
șl nasul ascuțit de viezure, prizonier . 
al unor deprinderi vechL Pe alocuri 
eoni Încărcat, dar mențlnîndu-se ia 
tensiunea cerută de rol pe o Întin
dere caro ține cam dt spectacolul, 
Bem. S&vu a dieltult multă energie 
șl nu fără folos, deși absurdul situa
ției or fi cerut, poale, o nuanțare 
mul bogată. Cornel V,ulpc n dat cu
loare și substanță convingătoare' ro
lului fotografului, croind o prezență 
vie prinlr-o compoziție, minuțioasă. 
Constantin Băltăreții — un Gigei, 
masiv șl, atlt dt cere rolul, vulgar, . 
Ștefan Tapalagă — parcurgind cm l 
sprinteneală toate etapele degringo
ladei bietului funcționar dc Ia 
ADAS, victimă nevinovată a tuturor 
încurcă tarilor șl, pe deasupra, amo
rez ocazional —, Vasilica Tastaman 
1 n • 'nota, xin n vesel fl, i obișnuită, Inrlnam 
Dcmlan Ieșind cu bine din nota.KDE 
oblșriWț^fi15rebum'Jșl- George ȘlmoiU 
ca, Consuda ■ Roșu, Costal Constanti- 
nascu, Constantin Vlntilă au con
tribuit cu toții ta realizarea acestui 
spectacol, contirmlnd virtuțile artis
tice ale colcdlvutal Teatralul de co
medie. Față do aceste virtuți, pen
tru deplina lor valorificare, autorii i 
dramatici slnt încă datori. Șl ponte 
că acest spectacol va fi un stimu
lent și pentru Ion Băiețu, pentru un 
efort de autodepășire.

Prlma premieră originală n sta
giunii buctireșlene a fost prezentată 
de Teatrul do. comedie. O notă bună 
pentru teatru. în țară, gongul de lan
sare a dramaturgiei originale a ră
sunat ceva mai devreme pe scena 
teatrului „Mafia Filottl" din Brăila, 
care a prezentat piesa Iul Alexandru 
Popescu „Buiia noapte, nechemată".

„Preșul" 11 readuce pe scenă pe Ion 
Băiețu, cel bine cunoscut "din schc- 
ciurlle de la televiziune, din foile
toanele de ziar, din unele piese In
tr-un act Un Băleșu glumeț, căruia 
11 place să rldă șl să facă să rldă,' 
atlngind cu boblrnacul zeflemelil mo
ravuri șl năravuri, mal mici și mal 
mari, mal vechi șl mai noL Din n- 
cest punct de vedere, „Preșul" ar 
putea fi conside
rată o antologie a 
umorului lui Bă- 
leșu, comedia a- 
durdrtd laolaltă 
clteva tipuri șl si
tuații, teme pen
tru care autorul 
manifestă o pre
ferință constantă, 
de vreme ce Ie 
reia din dnd Jn

■ dnd In noi variațlunl. tnUlnlm, ftra cam subțlrela. Din fericire, 
așadar, In această comedie, șl tipul ------- ----- ...
certărețului, veșnic pus po gllcenvă 
din cauza geloasei apărări o midi 
proprietăți personale, sursă a atl- 
tor procesa ridicole șl Inutile care 
Încarcă dosarele tribunalelor ; șl 
„bișnițarul" gata orldnd de 6 a- 
faccre din care să lasă bani fără 
efort ; ți perechile care se unesc, m 
despart șl se reunesc din senin, con- 
tracUnd amoruri fulger ta o pungă cu 
floricele șl întemeind familii sortite 
unei tot atlt de fulgerătoare destră-. 
mări ; șl Lscodlloarea mereu In.nler-

care se erijează In opărătoare a bi
nelui public ; șl ex-ovocatul jlnduLnd 
după viața de barou de altădată — 
o mică faună cu aparențe benigne, 
dor cu efecte adesea nocive asupra 
atmosferei morale pe care societatea 
noastră Încearcă s-o statornicească. 
Ion Băieții le opune acestor troglo
diți ai spiritului și moralei niște per
sonaje dc o altă structură și factură, 
un tlnăr cercetător, Inventator al 
unei mașini fantastico (o nouă va- 
rlațiime a temei „mașinii timpului" 
din „Acceleratorul" și „Iertarea" — 
de data aceasta e vorba de o mașină 
care captează sunetele risipite în 
atmosferă de-a lungul mileniilor da 
istoric a omenirii) — a cărui propen
siune spre visare romantică nd-și 
poate găsi corespondența dedt in 
apariția llllală șl diafană a Anei, stu
dentă și ea. Din păcate, filonul Urle 

’reprezentat1 -de 'cel "dotMinefl nuotaar?
'Wl- Jwnă

carnet teatral
< ■

i

B.ar« toc Wul
Iuti romăneșil". lcățldf8-< pierdut fer-o scrie de ecc-’,v

no neconvingătoare. Cel doi tineri ta- 
terprețl — Mihnela Buia țl Vladimir 
Găitan — abordlndu-țl personajele 
Intr-o chele gravă, nepotrivită cu to
nalitatea întregii lucrări, au subliniat 
tocmai artlficlozltatea eroilor lor.

în schimb, in conturarea celor tal
ie personaje. Ion Băleșu ș!-a desfă
șurat verva comică Intr-un registru 
care-i este familiar, fie dltatfnd plnA 
Ia hiperbolă o anumită trăsătură sau 
situație (Pamfll vrea oă-1 ucidă pe 
presupusul vinovat care s-a ștern de

z

Margareta BĂRBUȚĂ

1

E o carta de reinterpre- Ele, rare marchează un în
tări critice, «o punere In contestabil stadiu -modern
lumină a unor valori poe
tico râmnso în penumbră, 
în exegezele Isîoric-literaro 
mal vechi șl mal noi ; o 
carte de exploatare copioa
să, făcută cu , o Imensă 
dragoste țl satisfacție, a
zăcămintelor de artă afla
te In operele unor Înain
tași șf Intuite de critici, 
simțite dc cititor, dar ne
formatate ca atare dc pro
fesioniștii meșteșugului sau 
menționate doar In trea
căt însă nu c o carte de 
critică, deși toata insțru- 
mentațta și gesllculnțta 
actului săvlrșlt aparține 
domeniului criticii, inclu
siv rezultatele obținute. 
Dacă am propune un ter
men do referință ar tl.‘ de 
exemplu. Epigonii Iul E- 
minesctl.Mnsâ In manieră 
analitică, ' nu descriptivă, 
șl cu o mult mai marc ex
tensie. . Folosirea termenu
lui „eseu" pentru a defini 
epecltlcul Cărții.de recitire 
— apărată In editura „Car
tea românească'’ ■— nu e 
nepotrivită. Cele 10 piese 
componente, precedate da 
un fel de prolog alegoric 
șl încheiate cu două închi
nări — una lecturii. în 
stadiul el primordial, alta 
cuiul poetic — slnt eseuri 
poetice, saturate mereu de
poezie autentică șl interca
late po alocuri chiar cu 
versuri proprlu-zise ; în 
partea primă a volumului 
dobindește proporție și a- 
nnliza critică, de o admira
bilă sensibilitate șl pătrun
dere In a descoperi Încăr
cătura de-poezie, din ope
re pe care Istoria literara 
le Incorporează prea lesne 
culturii, mal mult declt li
teraturii. Totul sub forma 
unui omagiu hdu® predece
sorilor, poeți sau proza
tori — chiar unui arheo
log, artist al îndeletnicirii 
gale : Vaslle Pârvan ; chiar 
unul om politic. Intrat In 
legendâ : Vodă Cuza ; chiar 
unui revoluționar absolut : 
Nlcolae Bălcescu — dar 
toți precursori care» au 
sporit tezaurul poetic al 
expresiei. In limbă romă- 
nească. Cartea de citire a 
lui Creangă, pe caro o cele
brează în dedicație. Cartea 
de recitire a Iui Nlchlta 
Slfln eseu devine simbolul 
preocupftrll artistului lite
rar față dc oria confra
ților Inlru poezie.

Primul. mare predecesor 
evocat e Cantemir, din a 
cărui Istorie leroffllfici sc 
extrag 10 versete poetice 
și se dispun in formă de 
versuri : se obțin cîteva 
mostre- do ■ veritabilă .poe-

deam eă Învăț a muri vreo
dată™" ete. — e portret!-- 
■Sat In termenii geniului 
național șl al artistului de 

■ i- 
......__________ ______.__ glază In reconstituiri sim-i 
apare șl ca un prim scrii- boiice Înfățișarea Iui Eml-
tor profesionist, trăind din nescu, vocea lui. viata lui.
venitul adus de literatura profunzimea artei lui, 1 șe 

_ ________ _ sa. Heliadc —.slăvit dc 
neinventatc a poet și într-o odă proprie.

al prozei noastre artistice, 
ta începuturile cL în Can- 
temlr descoperă Nlchlta 
Stănescu „un mare înain
taș al Iul Emlnescu. Ar- 
ghezl, Btaga, Barbu. Baco- 
vla”. Neculco e privit și 
analizat ca întemeietorul 
„folosirii ____ ’—1.
llmbli” șl creatorul Inițial 
al mal multor specii epice.

municărll" țl modalitățile 
iul diverse de realizare, de 
1a cele strict artistice, piuă 
la cele profesionale. Clntă- 
rețul „poveștii” despre cu- treaptă supremă ; se o:m 
vlnt („povestea vorbii") no’ piază In reconstituiri slm

: profunzimea artei lui, 1 fce
slăvit dc Închină o admirabilă Inter- 

. . J proprie. “ —-
ile tipar .folcloric — este

_ ___ __________ _ privit în postura scriltoru-
al portretului, al înterpre- Iui și lndramâtorulul llte- 
tărli miturilor folclorice^ rar proteic, multiform, me-

............... - *•'—ț
târli miturilor folclorice^

Nichita STĂNESCU

„CÂSTEA
Rt"
t'U»

Ienăchlță Văcărescu e re
ceptat din unghiul Tcsta-
meniului său, rare funda
mentează coordonatele e- 
sențlale pentru evoluția 
artei poetico românești — 
cea estetică : „creșterea 
limbii românești", șl cea 
ideatică : ,,ș-a patriei cin
stire".

Nlchlta Stfinescu face.. In 
toate prilejurile. profesii 
de credință, artistică, dintre 
enre Iată pe aceea n poe
tului angajat : „Dacă sen
sul ultim nu este șl acela 
de a. adăuga țârii tale viața 
ta, inuobiliiulu-le de lumina 
el și odăuglndu-I măreție 
prin propria ta existență, 
atunci In, ecl care-(l găsești 
prilej de a fi prin scris, 
tasă-ie de scris". Expresia 
împrumută, mereu din tim
brul șl vo'cabulârul epocii la 
care se referă, nu prin pas
tișă! -ci prin receptare to
tală a. spiritului șl ființei 
literare a scriitorului stu-. 
dtat. Cu fiecare din el. 
eseistul și poetul Cărții de 
recitire luminează unul 
sau mal multe din capito
lele esteticii proprii, pe 
care o compune teoretic in 
formulări poetice. Prin 
Anton Pann el discută

reu căutător, Îndrăgostit, 
in chip original de limba 
nrtlstlril. piuă la a o di
namita șl a-1 periclita 
existența. Clrlova, cel căzut 
la sfirșitul adolescenței, de
vine simbolul pur al con
ceptului de „poet", creator 
do inefabil, el Însuși intru- 
chiplnd In făptura sa ine
fabilul, inexprimabilul — 
așadar structura poetică 
prin excelență. Bollntlnea- 
nu este analizat și explicat 
din unghiul epoci! — în os
cilația lui teribilă Intre 
„naivitatea unor, texte li
rice, aproape ridicolo" șl 
Intre „neașteptata revelație 
n unor frumuseți, mai alea 
stilistico" — așadar din 
perspectiva tributului plă
tit de artist atunci cind în
registrează „_22_2"ii_
vicisitudinile epocii sale, 
dar vlbrind permanent de 
dragostea pentru țara sa.

De aici, plnă ta final, 
analiza 'se convertește tot 
mal mult In poem, eseul 
de Istorie literară, eseul 
critic lunecă In crez artis
tic sau In odâ. Emlnescu 
e văzut ca un bronz, așadar 
e privit In nemurirea . sa 
— de aceea revine ca un 
laitmotiv referirea ,ta Oda

nedlferenttal

prefere în tonalitatea mo
delului : Dar de Emlhescn. 
Caragtale o portretizat In 
latura Inteligenței iul’ ex-- 
cepțlonale, a dorului de a 
pătrunde pslhoioglilo („Mă 
întorc șl zic’: bine că nu 
m-a văzut cu ochii lui. 
M-ar fi privit cum privești 
prfntr-un geam”) șl e su
gerată eternitatea tipului 
său do artă (.jir fl trebuit 
să vie in nit timp™", dar 
„el a fost un grăbit"). Sn- 
doveanu, Bacovia, Arghezî 
(numit „etalonul de aur" 
al contemporaneității) do- 
bindesc concludente schițe 
dc .portret, definitorii pen
tru ceea ce el au dat 
limbii artistice românești.

Incursiunea lui Nlchlta 
Slănescu acoperă, astfel, o 
întreaga evoluție literară. 
Putem lesne presupune a- 
daosurlle de nume ale 
acestei bibliografii sul- 
generis. a poetului nostru, 
din care nu pot lipsi, de 
exempju, Odobescu. Crean
gă, Iorga. Hlnga. Barbu, 
iar dintre contemporani, 
Bogza. adevărate repere 
ale geografiei noastre poe
tice, aceea care a jalonat 
„creșterea limbii româ
nești". Do altfel, aceștia 
aiiit uneori menționați do 
Nlchlta Stănescu.

Orientată pe dimensiu
nile majore ale literaturii 
scriitorilor abordați, formu
lată cu o condensare 'șl o 
putere de sugestie dc esen
ță poetică directa, cartea 
poarta semnliicaUi multi
ple po lingă aportul el net 
in exegeza propriu-zlsă. 
Este un act de conștiință, 
pa cit de personal, In ierar
hia: de vn’ori. gust artistic, 
substanță și expresie, pe 
aiit de reprczpntatlv. E 
bine dnd nferi manifeste 
poetice, unite cu exegeze 
critice, vin de la poeți do 
talentul lui Nichita Stânes- 
cu. Ele dau autoritate 
Ideii de Învățăturii perma
nentă do ta-înaintași, de 
continuitate, de profunzime 
și responsabilitate a actului 
poetic. Cartea de recitire 
este — pentru a păstra ima
ginile autorului — un abe
cedar poetic și critic al 
dragostei pentru înaintașii 
literari șl al studiului 
profund al operei lor.

.nuuvu c«uil ui uia«.uua uiuuivu». uiuhui

censul existențial al co- In metru, antici „Nu cre- Mlhnl GAF1ȚA

porne%25c8%2599te.de
C%25c4%2583r%25c8%259bii.de
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a primit pe dr. Hushana 
min-sirui economici din 1; în

au luat sfirțit

FINALA „CUPEI DAVIS“

PRESEDINTHE COBIUIIII DE IUI,
GHEORGHE MAURER, A PRIMIT 

PE MINISTRUL ECONOMIEI DIN IRAN
Miercuri, președintele Consiliului parte Ion Pățan, vicepreședinte al

do Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, Consiliului de Miniștri, ministrul
a primit po dr. Hushana Ansary, comerțului exterior.
ministrul economiei din Iran, caro ■ Cu această ocazie au fost aborda
se atlâ ta țara noastră cu prilejul te probleme privind adlncirea In
lucrărilor celei de-a VIII-a geslunl continuare â colaborării economice
a Comisiei mixte româno-lranlene. șl, tchnico-șlllnțifico între cele douâ

La Întrevedere, care s-a destășu- țâri.
rat Intr-o atmosferă cordială, a luai . (Agerpres)

•
Miercuri după-amlază, tovarășul 

Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent; secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit delegația do activiști ai P.C.U.S., 
condusă de F. I. Loscenkov, membru 
supleant al C.C. al P.C.U.S.. prim- 
șâbrețar al Comitetului regional. Ia- 
roslavl. al P.C.U.S„ caro, la lnvitâ- 
tla C.C. al P.C.R.. face o vizită 
pentru schimb de experiență In

La București au Început miercuri 
dimineața convorbiri Intre ■ Ioan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, și Josef Simon, 
ministrul federal al siderurgiei și 
construcțiilor de mașini din R. S. 

■ Cehoslovaca.
Cu acest prilej sini examinate 

noi posibilități șl forme de coodc- 
raro in domenii dintre ceie mal im
portante ale construcțiilor do ma
șini — producția de mașinl-unelte. 
industria de mijloace de transport 
auto șl tractoare, producția de mașini 
agricole. Du asemenea, se acordă o

•; S PORT •■< -8 PORT-■ • S PORT

țara noastră. A participat tovarășul 
Ion Savu, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție Ia C.C. al P.C.R.

A fost de față V. S. Tikunov, în
sărcinat cu afaceri ad-ln!erim nl 
U.R.S.S. la București,

Cu acest prilej a avut loc o convor
bire, care s-a desfășurat Intr-o at- 

!; ntttsfcră caldă, tovărășească.

(Agerpres)

importanță deosebită cooperării Jn 
domeniul mijloacelor de automati
zare. produsalor electronice si elec
trotehnice.

Convorbirile sînt orientate spre 
evidențierea și fructificarea tuturor 
posibilităților de cooperare șt co
laborare intre cale două ministere 
pentru perioada plnă In 1S75. șl cea 
do perspeciivă.

în timpul șederii sale In tara noas
tră, ministrul cehoslovac va vizita 
unelo uzine constructoare de ma- 
6ml’ (Agerpres)

LA OTA CONMCTOARE DE MAȘINI DIN REȘIȚA
.—:—  ——— - ■ ............. — ■   ---------—•.- j - ■

Adunare consacrată aniversării R.D. Germane
La Uzina constructoare de mașini 

din Reșița a avut loc, miercuri dupâ- 
nmlază, o adunare consacrată celei 
de-a 23-n aniversări a 'Întemeierii Re
publicii Democrate Germane.

Au luat parte reprezentanți’al or
ganelor locale de partid și de stat, 
numeroși oameni ai muncii din a- 
ceastă mare uzină reșlțeanft.

Au fost de față dr. îlons Voss, am
basadorul Republicii Democrate Ger
mano la BuntK^thtșMnembri.'OîSiihî 
ambasadei, niâ ‘ehiiț

Cu acest prilej
Ion Cazaca, 
de partid al uzinei, care a, eviden
țiat succesele de seamă obținute de 
R.D. Germană în dezvoltarea econo
miei ) . 
ridicarea nivc___ _ ™ .
ca muncesc, subliniind că poporul 
român se bucură ta mod sincer do 
realizările obținute ta opera de con
strucție a sodallsmului în Repu
blica Democrată GcrmasJL. în con-

delegațlei de partid șl gu- 
tale a R. D. Germane, sub 

conducerea tovarășilor Erich Honec
ker, prim-secrctar al C.C. al P.S.U.G., 
șl Wi.lli Stoph, președintele Consi
liului de Miniștri al H.D. Germane, 
In convorbirile purtate într-o atmo
sferă de prietenie și Înțelegere re
ciprocă cu delegația de partid șl 
guvernamentala română, condusă de 
tovarășul Ni colan Ceaușeseu, vorbi
torul a subliniat Însemnătatea sem
nării, cu acest prilej, a Tratatului de 
prietenie, colaborare șl asistență mu
tuală, document care constituie o în
cununare a hunelor relații dintre ță
rile șl partidele noastre.

în cadrul politicii sale externe, a
spua apoi vorbitorul, România a- ,
cordă o atenție deosebită dezvoltă- «
rii relațiilor de prietenie și solidari- g

tastate cu toate țările socialiste, colubo- <W'P“r‘°! 
<ru-Ii cu toate statele, fără deosebire ‘Xihm roi

8
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cu 24 de o/O Antrenamente sub raze de soare ! - !erl, Nâstase - Țlrlac contm unWi vUKIU... «.«.>«- 
slovaco-australian o Dennis Ralston nu s-a hotârît încd © Azi, Ia amiaza, tragerea 

la sorți
slovaco-australian © Dennis

în fine, Ieri citeva raze de soare 
au readus „marile speranțe" că fi
nala de ta București a „Cupei Da- 
vls* se va bucura și din punctul 
de vedere al condițiilor naturale, . 
dacă le-am putea numi ața, de ca
drul optim. Terenului central de la 
„Progresul" I s-a făcut toaleta ne
cesară ț— sub asistența ocazională a 
cltorvâ dintre tenlsme.nl! români și 
american! —antrenamentele desfa- 
șurîndu-se, aproape Întreaga zi, 
alte spații de joc, afectate ac 
scop. Iile T” - - ‘ —

cu un cuplu sul-generls : Kukal 
(Cehoslovacia), Bob Howe (Austra
lia), ultimul, nume binecunoscut, so
sit la București pentru a" asista la 
marea finală. Am asistat către orele 
prinsului ta un ' antrenament foar
te tare al rachetei nr. 1 a S.U.A., 
Stan Smith (28 de ani in decem
brie ac.). Partenera! său de pre
gătire a fost Tom Gorman, destul 
de posibil al doilea titular ta pro
bele do simplu. în atenția căpltanu- 
lul-onlrenor al echijMi S.UA,, Ral
ston, pentru o asemenea titulari
zare &e află, după cum se știe, șl 
Harold. Solomon, debutant In acest 
an In „Cupa Davis”. Va fi Intere
sant de văzut, ce-va fi (determinant ja'ț__ ___ ...
alegere : experiența ceva, mai maro faimoși tenlsm’eni ca I.aver, Ncw- 
::i ambiția lui German sau faptul că 
Solomon, cum apreciază specialiștii, 
Joacă mai bine ps teren cu zgură .

Revenind la antrenamentul de ieri 
al echipei americane, am remarcat 
că, pe un teren alăturat celui ocupat , .... . -----,
de Smith și Gorman. Van Dlllen — cana Rosemary Casals) 'de două ori
„perechea* Iul Smith In proba de „Wlmbledonul” 1070 .și 1072.

?« 
mingle! cit mal aproape de fileu In 
terenul advers. în contextul general sn!) demonstrează In 
al medului România—S.U.A., proba calități superbe In disputele cu ad-

de dublu va fl una dintre cele mal 
ntraclive, cuplurile Smith, Van Dil- 
len și Năstase, Tiriac intllnîndu-se 
pinfi acum doar o singură data — 
anul trecut, lot Ih finala „Cupei 
Itavis* —, victoria revenind români
lor.

Celor mal mulțl dintre amatorii 
de tenis le sini, desigur, cunoscute 
în amănunțime palmareselo indivi- 

«spind de miine^ Ișl vor. disputa ta 
București, trofeu! „Cupei Davis’, 
faimoasa „Salalieră de argint”. Iile 
Năslase și Ion Țlrlac — supranumiți 
deseori „mușchetarii” tenisului ro
mânesc — au făcut cu echipa. Româ
niei să se afle nzl pentru a treia 
oară (in ultimi! patru ani) in finala 
„Cupe! Davis’. Performanță prin ea 
însăși demnă de apreciat ! Iile Năs- 
lase (23 de ani) o avui In acest se
zon o suită de excelente succese 1— 
este, de altfel, lider in clasamentul 
„Marelui Premiu FJ.L.T.” — ce au 
uimit lumea sportivă. A clșllgat 
nouă mari turnee internaționalei 
dintre care patru, In-lntcrval de nu
mai o lună (15 augU8l--13 septem
brie) : la Toronto, Orange, Forest 
Hills, Seattle. Semnificative In ilus
trarea carierii salo sini victoriile, In 
ultimii trei ani, realizate In fața unor 

cnmbe, Roche, Emerson,' Taylor, 
Ashe, Oklter etc. Redutabil s-a do
vedit și in probele de dublu ; ta 
dubiu bărbați a cLfUgat (cu Ion Ti
riac) turneul de la Roland Garros 
flGTO), iar ta dublu mixt (cu amari-

i
___ duale și pe eclilpe ale celor ce, ln- 

-o™--*--’
— ,—— acestui 

r-s„.- ,— Năstase și. Ion Tiriac au 
jucat o partidă — evident, amicală — 
cu un cuplu sul-generta : Kukal 
(Cehoslovacia), Bob Howe (Ausira-

—„■ 
sit la București pentru a asista la

versuri de mare faimă, fiind, lh a- 
ceeoșl măsură cu Nfistase, artizanul 
splendidelor evoluții ale reprezen- 

, tntlvel României ta „Cupa Davis”. 
Iile Năstase este de la clubul Steaua, 
Ion Țlrlac face parte din clubul 
Dinamo ; ceilalți doi componențl al 
echipei noastre pentru finala de u- 
cum .‘.ini Viorel Marcu (Dinamo 
Brașov) șl Ion Săniei (Constructorul 
București).

Formația S.U.A. cuprinde pe cel 
mai In formă jucători americani; 
Vedeta ei : Stan Smith, unul dintre 
cei mai buni tahlsmenl din lume, 
celebritate care, pa . un anumit 
plan, o împarte.» cu Iile Năstase, el 
doi dlsputlndu-ș! allt finala din 
1071 a „Turneului campionilor” (ce a 
revenit compatriotului nostru),’ dt și 
finala din 1072 de Ia Wimbledon 
(clștigală de american). Colegii de 
echipă nl Iul Smith Bint Erik Von 
Dlllen (21 de ani), care, la vlrsla ju
nioratului, a fost coMidcrat un „co
pil minune” al ' ' ' 
Harold Solomon (2.1) de ani), o ade
vărată revelație In acest sezon, șl 
Tom Gorman (23 do ani), Jucător 
extrem de an-.li’îtas. pe locul 4 in 
buni jucători' americani.

*

41 minune” nl tenisului american, 
Ezit;—ba. (20 de ani), “ 

acest:' m

In tenisul nostru, Ion Tiriac (33 de
' i continuare

.viațai internațională

I!
BUDAPESTĂ 11 (Agerpres). — 

capitala ungară 
miercuri lucrările sesiunii de toam
nă a Adunării de Stat a R. P. Un
gare. în ultima zi a lucrărilor au

fost adoptate o hotărlre In legătură 
cai dezvoltarea producție! agricole, a- 
Industriei alimentare șl n economici 
lemnului, precum și noul regulament

■ de funcționare a Adunării de Stat,

v

Convorbiri intre delegațiile P. C. 
și P. C. din Japonia

Ziarul „Morning Star" infdrmcază 
efi cele două delegații „nu fost dț: 
acMii că trebuia depuse eforturi 
pentru restabilirea unității mișcării, 
comuniste internaționale, pe baza 
principiilor solidarității, iiidcpen- , 
dențel, egalității șl neamestecului în 
treburile interne". Părțile au exprij- 
mat, totodată, hot&riroa lor de a in
tensifica sprijinul pentru lupta po
poarelor din Indochina împotriva ar 

, greslunil S.U.A.
Partea japoneză a invitat o dele

gație a Partidului Comunist din 
Marea Britnnie să viziteze Japonia 
in cursul anului 1073.'

din Marea Britanie
LONDRA 11. — Corespondentul 

I nostru, N. Plbpeariu, transmite : De
legația Partidului Comunist din Ja
ponia, condusă de Tomlo Nlshlzawu. 
membru al Prezidiului C.C., a făcut 
o vizită oficială In Anglia, ta invi
tația Partidului Comunist din Marca 
Britanie. între delegația P.C. din 
Japonia șl o delegație n Partidului 
Comunist din Marea Britanie, con
dusă do John Gollan, secretar gene
ral ol partidului, au avut loc con
vorbiri, in calinii cărora cele două 
părți s-au informat reciproc asupra 

H situației din țările lor, asupra po
li llțicii șl activității partidelor reș- 
H pcctlve.

r

j

FOTBAL:___________ !

_ H

extrem de ambițios, pe locul" 4 in 
clasamentul, pe 1071 al celor mai 
.. ’... ..... .. ’ î

8 'rj
De astăzi, televiziunea (ca șl ra

dioul), acordă un spațiu mai mare 
finalei și Realiștilor „Cupei Davls*. 
La amiază, in Jurul orei 11,45, va fi 
transmisă, din sala de marmură a 
Casei Centrale a Armatei dta Bucu
rești, tragerea in sorț! n prime
lor partide de simplu. Seara, de la 
ora 21,55, Iile Năstaso și Ion Tiriac 
într-un... dublu-prlm plan T.V.,. 
renllzat de Carmen Dumitrescu și 
Alexandru Stark.

I. DUM1TR1U

I

socialiste

R.D.G. șl R.F.G. în Încheiere, el n 
transmis oamenilor muncii din R.D. 
Germană urări de noi succese in 
opera de construire a socialismului 
din partea muncitorilor, Ingiiierilqr 
șl tehnicienilor din Uzina de con
strucții de mașini <— Reșița.

A luat apoi corintul dr. Hana 
Voss, care a evocat drumul parcuri;, 
în cei 23 de onl de existență, de 
Republica Democrata Germană. Suc
cesele ■■ remarcabile 
sostatățli., socialist 
vorbi torul, re 

ttații/lîârplcm .
" tpresta nivelului Înalt al con

științei socialisto ' a populației din

în continuare, refcrlndu-Ee ta po
litica externă a țării sale, ambasa
dorul a spus : Republica Democrată 
Germană — ca șl toate celelalte 
state socialista — «te profund In
teresata in menținerea păcii șl des
tinderii, Înainte de toate In Europa, 
în stabilirea și întreținerea de rela
ții diplomatice, bazate pe principiile 
coexistenței pașnice, cu toate statele. 
R.D.G. continuă eforturile sale de 
normalizare n relațiilor cu R.F.G. pe 
baza dreptului internațional.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit ta relațiile dintre R.D. Germană 
șl România, evoclnd, In acest con
text, primirea călduroasă făcuta 
delegației de partid și guvernamen
tale n R.D.G., sub conducerea pri
mului secretar ni C.C. al P.S.U.G., 
tovarâșu! Erich Honecker, și a pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., tovarășul Wllll Stoph, In 

-mai a,c., In țara noastră, Însemnăta
tea Tratatului do prietenie, colabo
rare șl asistență mutuală semnat cu 
acest prilej Intre R.D. Germană și 
Republica Socialistă România» în 

ite cu acel prilej 
___ ____  .lotărîri Importante, care 
vor contribui considerabil la dezvol
tarea in continuare n relațiilor din
tre cele două stata.

în încheiere; Bmbasadorul Hbm 
Vom a adresat constructorilor reșl- 
țenl de mașini urări de succese in 
îndeplinirea șl depășirea sarcinilor 
de producție, succese care se vor a- 

„ dăuga marilor înfăptuiri ale poporu-
șl Iul român In bjwa dc construcție a 

sodefâțU EOdallste «multilateral dez- 
voliale. ■

șlfit 

naționale, științei .și culturii, în 
irea nivelului do trai al celor

strucție a socialismului In Repu- 

tinuare, referindu-se la vizita In țara 
■ noastră a (—— 
vernameatnle ___ ,7.
eonducerea tovarășilor Erlch Honec-

’’TiJll GTfl tome Mrill’i'... unu 
de orindutre sociala. Relevlnd că 
țara noastră militează activ pentru 
Înfăptuirea securității europene, 
pentru instaurarea pe ocest contl-

- nent a unor relații'noi, vorbitorul a 
subliniat că, In acest spirit, Romă- 

. nla se pronunță consecvent pentru 
recunoașterea R.D. Germane de că
tre toate statele, pentru primirea

In alte organtaițil. internaționale, 
pentru normalizarea relațiilor dintre

Cu prilejul celei de a 20-a ani
versări a zilei armatei populare po
lone, generalul de armata Ion Io
ni ță, ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialisto România, a trl-

■■ ’ 'r I ■■ .. ; ‘ '
în pofida scorului sever, de 5—0 

(Dobrln-2, Dembrowskt-2, Nunweil- 
ler-l), cu care formația reprezenta
tivă română a întrecut pe Akadetnilc 
din Sofia, echipa bulgară a dat un 
răspuns viguros, pe deplin adecvat 
caracterului de verificare al meciu
lui. Abia In'ultimul, sfert do oră fot
baliștii bulgar! au cedat pasul, pri
mind unul după altul nu mai puțin de 
trei goluri. Aceasta a fost și perioada 
de Joc mai bun In atac a reprezenia-

din toi meciul' 
de Dobrln prinir-un șut plasat de in 
10 meirl, șut la care nu rămas spec
tatori nu numai cel din tribune, di șl 
cei de pe teren, inclusiv portarul ad
vers.- De altfel, ss pare că Dobrln se 
apropie de o formă sportivă foarte 
bună, lori arăUndu-so in vervă do 
joc.

Dincolo de scor șl de victorie, ta c- 
chîpa no.asLră nu existat și citeva 
neajunsuri grave, evidențiate chLir și 
de un simplu meci amical. (Formația 
do ieri : Adamache-Sătmhreanu, Do- 
brău, Antonescu, Deleanu-Anra, 
Nunwelller-Dembrowskl (Hajnal), 
Dobrln, Rosznal, Lucescu). Principala 
carență n fost slaba activitate de con
strucție din partea perechii de «mijlo
cași, fapt care ai făcut ca, vrana- de 
două treimi din partidă, jocul să fie 
lncllclt și fără» Inclslvitato la Inoln-

tare. Un neajuns ca persista asta 
centrul liniei de apărare. Pentru per
soanele avizate, slăbiciunile, observa
te nu numai Ieri la fundașii centrali, 
pot aven repercusiuni grave in me
ciurile cu adversari mai valoroși. Da 
Memenea, absența unui vlrf de atac 
cu ctaaă folbalfeUcâ este un‘< alt mo
tiv de îngrijorare.

Desigur, ieri, de pe teren au lipsit 
cîțiva dintre marii nașirl jucători 
care în anii trecuțl mi transferat cla
sa lor fotbalistică formației repre- 
rnnlatlyd și au condus-o in unele re
zultate taine. în legătură eu Aceasta 
(și, subliniind, dacă s-a uitat cumva, 
că reprezentativa presupune selecția 
celor mal înzestrați fotbaliști români) 
observăm un .șir de improvizații la 
ultimele trei meciuri internaționale, 
aelccțli sau chiar titularizări fără

după amiază a nvutloeln Capitala 
“f

mii generalului Bronl Wojdeeh Ja- In comunii 
nizekkL ministrul apărfirli națtona- prilej, prof. 
I« a ILP, Polone.’o telegramă In care membru cot

o ședință festivă consacrată aniver
sării a IOT de onl de la înființarea 
Asociației generale a lucrătorilor 
dta România.

în comunicarea prezentată cu acest 
.„2. univ. VasLle Maciu, 
corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România, a 
evocat condițiile social-politico In 
care a luat ființă Asociația gene

Ie a H i*. Polone, o telegramă In care 
adresează militarilor polonezi calde 
felicitări șl le urează no! șl Impor- ------
tonte succese ta activitatea de lată- care a luat ființă Asociația generală 
rire a capacității do: apărare a ’pa-gj ‘ "*
trie: lor.

★
Miercuri a soalt In Capitală o de-

c economică brazHtană condu-
Paido Padilhn Vidai, secretar

perspectiva performanței în prelimi
nariile unul campionat mondial. ■ Nu 
c cazul acum să dam exemple, însă 
considerăm că ar fl de datoria F.R.F. 
să depună toate eforturile pentru re
cuperarea tuturor .internaționalilor 
noștri coMacrați (absenți’ Ieri din 
diferite motive), astfel tocit să nu 
asistăm la destrămarea unei forma
ții valoroase și cu multă experiență.

Față de însemnătatea momentului 
eompotlțional internațional de la sflr-
șltul aceste! lunlr dt și avlnd in vc-- 

■<1CHj perspectivele pentru ’sezonui’de’ 
prlmfivarft, slnlcm de părere că bi
roul federației de îolbal nr irebui să 
se pronunțe operativ asupra măsuri
lor cu eficiență opilmâ.

Valerin MIRONESCU j

cu țările
HAVANA 11 (Agerpres). — „Re

lațiile cu celelalte țări socialiste au 
pentru Cuba un aspect cit se poate 
de pozitiv po planul aslaborării", 
subliniata Intr-un comentariu agen
ția Prensa Latina.

Deși Cuba s-a bucurat de colabo
rarea bilaterală a unor tari capita
liste șl organizații internaționale 
dcplnzlnd de O.N.U., menționează 
agenția cubaneză, principala sursă 
de cooperare In tot cursul nerioade! 
revoluționare au constituit-o țările 
socialiste. Această colaborare, deo
sebit de Importanta cu începere din 
1807. s-a concretizat prin trimiterea a 
mii de tehnicieni de diferite specla- 
UtaU. prin schimburi de delegații de 
studiu, prin remiterea de documen
tații tehnice, burse de studiu si coo
perare directă prin intermediul unor ’ 
programe comune de lucru. Exem- 
pllflclnd, agenția subliniata că. in
tre anii 1087 șl 1971, paste 7000 de 
specialiști au venit In Cuba, rezol- 
vlnd probleme tehnice complexe și 
formlnd personal calificat pentru di'

verse ramuri. Mal mult de jumătate 
dintre specialist! au venit din 
U.R.S.S.. țară cu care Cuba practică - 
aproape 60 ta sulă din comerțul său 
exterior. ’ Bulgarin, Cehoslovacia. ■ 
R. D. Germana. Polonia". România. 
Ungaria și U.R.S.S. —• arată In, con
tinuare Prensa Latina — ou trimis 
in Cuba. In ultimii cinci ani. aproa
pe. ■Mă de studii tehnice, modele gi 
materiale pentru calificarea tehnică. 
243 de specialiști cubanezi și-nu ri
dicat calificarea profesională în ță
rile enumerate și, totodată, aproxi
mativ 1 &OT do tineri cubanezi și-au 
făcut studiile In aceste țări.

„Cele mal recente contacte care au 
avut loc Intre conducătorii cubanezi 
s! conducătorii unor țâri socialiste 
europene îndreptățesc anreclerca că 
viitorul .pe pianul .colaborării se "a- 
nunță a fi pozitiv, fapt important 
pentru Cuba Intr-un moment clrtd en 
depune mar! eforturi pentru dezvol
tarea sa" — "subliniază, in Încheiere, 
agenția Prensa Latina.
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ÎN CÎTEVA RÎNDURI
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La Skoplje, In cea de-n 20-a 
Olimpiadă masculină de șah, cu 
două runde înainte de terminarea 
competiției, In clasament conduce 
echipa U.R.S.S. cu 37 puncte, urma
tă de Ungaria — 3fl puncie. Iugosla
via — 32.5 puncte, RE. a Germaniei 
— 30,5 puncte, Cehoslovncla — 30

A > -țț U g'.Ț.' t • ’’ V , : * •,/■»> -.Xj !& -v W {k* 1 
rjnc’.e, S.U.A. șl R.D. Germaniipuncte, S.U.A.

23,3 puncte ele.

*
în cadrul campionatului european 

, . de baschet feminin echipa României
— 30,5 puncte, CehMlovncla — 30 a pierdut cu scorul de 52—51 meciul
puncie, România — 20 puncte, Bul- susținut Ieri seata cu reprczcnlall-

Dlanda — 23 va Iugoslaviei.

-j 
î . i

DELHI 11 (Agerprea). — In loca
litatea Gandhinagar au luat sfirșlt 
lucrările sesiunii Comitetului pe În
treaga Indie ni Partidului Congresul 
Național Indian. După dezbateri, 
care au durat citeva zile, comitetul a 
adoptat o serie de rezoluții șl dpcur 
menta in care se orală, printre altele, 
că accelerarea ritmului de dezvoltare 
economică impune extinderea secto- ' 
rulul de alai, allt In industria, cit și 
in alte sfere de activitate economică.

Ministrul afacerilor externe, Swa- 
ran Singh, a rost'lt in fața comitetu
lui o cuvii ’ ■- .......-■

«orele Indiei șl Pakistanului tre
să trăiască In pace, prietenie *1 

bună Înțelegere.
In legătură cu hotfirlrca guvernu

lui indian de a stabili relații 'diplo
matice cu Republica Democrată Ger
mană, Swnrnn Singh a npreclat că 
aceasta constituie o contribuție la 
cauza consolidării păcii. Vorbind 
despre evoluția situației din Indochi
na, ministrul indian a condamnat 
bombardamentele efectuate de avia- 

f — —_____ Ua americană asupra teritoriului R.D.
[ntare. In care 'a arătat că Vietnam.garta — 23 puncte, Ol

O recentă călătorie țn două capiiale nordice — Helsinki și Copen
haga — ne-a oferit prilejul unor convorbiri cu oameni politici, repre
zentanți ni unor cercuri de afaceri, cu personalități ale vieții culturale.

• Axate mai ales pe probleme actuale ale relațiilor intercuropene, aceste 
convorbiri au evidențiat, ca dominantă, preocuparea cercurilor politice, 
a opiniei publice din această parte a Europei, pentru edificarea' unul 
slsiem trainic de securitate pe continentul nostru șl dezvoltarea unei 
largi cooperări intre toate statele și popoarele. ;

Preocuparea pentru problemele 
securității se manifestă pregnant și in 
rfodul cercurilor politice și ale o:i!- 
niei publice din Danemarca. PAUL 
NIELSON, deputat sodol-democrat, 
membru al grupului de stadiu pen
tru securitate europeană, care tocmai 
ae întorseise de la Helsinki, unde 
participase la o totUnire a parlamen
tarilor soctal-democrați din țărilo

în m-.i’te din discuțiile purtate, in
terlocutorii s-au oprit la aspectele 
practico, concrete ale conferinței de 
securitate, la sistemul de securitate _ ______ _
care trebuie edificat șl. In general, la slnki, la un acord asupra ordinii de 
imaginea pe care trebuie s-o ofere 
Europa de rnline. „Lucrul cel, mai 
Important de făcut la apropiatele con- v. L. . .... . .
lata, perfectarea ordinii de zî — an- . 
ratat GERT PETERSON, lider al 
Partidului socialist popular. In ce ne 
privește, noi subscriem intra toiul la ____________ _______  ________
propunerile făcute, ta‘acest sens. în rib pe multlnle planuri, a cooperării
mat multe rinduri, de țările socialiste. dintre ele.- în privința problemelor
Vom fi. astfel, foarte aatlsfăcuU dacă de ordin politic, statem. de aseme- 
cu prilejul primei conferințe a state
lor europene vom cădea, de acord a- 
aupra unei declarații de neullllzarea

de Externe danez, ne-a deriarat t 
„Exista, după părerea mea. o burta 
bază pentru a ajunge, cu prilejul 
convorbirilor ce vor avea loc la HȘh- 

_j'-7 
zi a conferinței propriu-ztee. ta așa 
fel Incit aceasta să poală contribui 

. ■ In mod eficient Ja dezvoltarea sltua-
vorbiri multilaterale este, fără fado- țlel pozitive la care s-a ajuns ta pre

zent. Evoluțiile din ultimul timp ne 
arată, astfel, că atlt țările din Est 
dț și celo din Vest stat do acord să 
in In discuție problema intenslfică-

Europa de miine. „Lucrul cel

lor. indiferent cil <to afiă la Nord sau 
Sud, in Est sau V6at“.

Problema' contribuției țărilor mici 
la îmbunătățirea relațiilor Internațio
nale actuale ta revenit adesea fa 
convorbiri. „Consider drept foar
te important — ne-a spus di. 
Mikko Ymnionen — rolul țărilor mici 
și mijloci! fa politica mondială; 
apreciez faptul Cil vocea lor 8® face 
ta prezent tr.t mat mult auzită la 
O.N.U. șl in celelalte organizații In- ■ 
ternaț tonale.. După o opinie larg îm
părtășită astăzi, configurația politică 
a lumii trebuie să fio expresia res
pectului reciproc între toate țările, 
mori șl mici, potrivit ideilor de justi
ție și egalitate suverană". Impârtă- 
eo opinie asemănătoare, dl. RO

TT PETERSON, deputat social- 
pgrihmentul danez, con- 

.Tfirile mici pot, pe dea-

ii

La Helsinki, prima întrebare po cura 
am adrcMt-o Interlocutorilor finlan
dezi s-a referiL la conferința euro
peană de securitate, ta modul In care 
guvernul, cercurile politice ale tari! 
concep aceasta reuniune,, știut fiind 
ta Finlanda s-a oferit de acum cițivn 
onl să o găzduiască. „Realizarea unui 
sistem trainic de pace șl securitate 
pe continentul nostru — ne-a declarat 
dl. ULF SUNDGVIST, membru In 
conducerea Partidului social-demo
crat șl ministrul educației naționale
— trebuie .ta reprezinte, In opinia 
noastră, scopul principal ntlt al con
ferinței proprlu-zlse de securitate, 
cit și al celor pregătitoare. Un ț alt 
scop — desigur, în concordanta cu a- 
cesta — al conferinței trebuie eă fie 
cooperarea în ce ne privește, noi con
cepem rotațiile dintre statele euro
pene ca o cooperare deschisă șl ®Sn- 
ceta, nelcgata deȘ blocuri. După pă
rerea noastră, trebuie ta se porneas
că de la Ideea depășirii blocurilor, a 
realizării unei ' largi colaborări In 
toate domeniile : economic, politic, 
sțxdal, cultural. ■ Chiar dscă aceste 
lucruri nu vor putea fi realizate la 
prima conferință -r de altfel, cred 
că nimeni nu se așteaptă la așa ceva
— Începerea grabnică a pregătirilor , 
multilaterale șl | convocarea primei 
reuniuni nu vor putea dedt să apro
pie momentul împlinirii acestui dezi
derat major al popoarelor europene*.

Larindul s"5'1" "" 
Partidului de 
NEN, a

e

nea. convinși că există posibilitatea 
reală de a se ajunge la o înțelegere 
în privința principiilor caro trebuie să

ligi#

La Helsinki și Copenhaga
.X
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democrat In 
slderâ că : .. i tu rte .mici poi, pe uea- 
supra deosebirilor ideologice și prin 
efortul voinței lor de o exista, să 
consUlute un factor extrem da lm- 
portant Intr-o lume care ®e dezvoltă 
allt do rapid*. „Este foarte Imnortani; 

atlt conferința de securitate, cit șl ce- 

coasta să nu fio 
poHticll de la bloc la bloc. Dimpo
trivă, considerăm că toate statei», fia 
ele neutre, fie participante la vreun 
bloc, fie mic! snu mori, să discute

etorlul voinței lor de o exista, 

portant tatr-o lumo care se dezvoltă 
atlt de rapid*. „Este foarte imnortanl 
— a declarat dl. Gert Peterson — ca 
âțlt conferința de securitate, cit șl ce
lelalte convorbiri fa legătură cu a- 

' X organizata pe baza- 
poHticll de Ia bloc Ia bloc. Dimpo
trivă, considerăm că toate statele, fio 
ele neutre, fie participante la vreun 
bloc, fie mic! snu mori, să discute 
liber. în conformitate cu propriile lor 

' interese”.
Vădind interesul pentru Româ

nia, pentru politica sa externă, nu 
puțini Interlocutori au avui cuvin
te de prețuire pentru țara noas
tră și și-au manifestat dorința do a 

■ vedea intensificate continuu relațiile 
dintre țările noastre. „Am urmărit 
îndeaproape timp do măi. mulțl onl 
la Organizația Națiunilor. Unite poli
tica externă a României — ne^a spua 
dl Mikko Imtrionen. Ml ■

■te! politici, de prestigiul ta continuă

ta” lucrătorilor din România, subli
niind semnificația acestui eveni
ment, precum ,ș[ activitatea rcvolu- 
ționara dejsfășurată de asociație.

* i
în cadrul marilor aniversări cultu

rale recomandate de Consiliul Mon
dial al Păci! și UNESCO pe anul 
1072, miercuri seara a avut loc fa

«
j

,8ă‘.-i_____- -ritsswj

Erai adjunct In Ministerul Reia- , 
Externe, fienf - ’*•

rile celei de i
Comisiei ak^triX^rab‘a«ririllo "Co^iltetulta

>" .!>•”— "SS”' v£
Ferreira, cu prilejul Împlinirii a IOT 
de ani de la naștere.

Despre viața șl opera celui aniver
sat a vorbit ecriltoral Paul Alexandra 
Georgescu.

La manifestare nu participat scrii
tori. oameni de cultură și artă, un 
numeros public. Au fost do față re
prezentanți al Ambasadei Uruguhyu- 
lul ta București,

(Agerpres)

lini a participa la 
  __ s Il-a sesiuni a 

Comisiei mixte româno-brazlllene, 
c™.„ —(2,'
zilele de 12 și 13 octombrie.

*

culturale dintre Republica Snda- 
Hstă România și Republica Arabă 
Egipt, Ia sala Dalles dta Bucu
rești s-a deschis, miercuri la âmlnză, 
o expoziție cu lucrări ale pictoriței 
Gâzbla Sirry. ,

La vernisaj nu rostit cuvlntâr! Ion 
Pacea, secretar al Uniunii Artiștilor 
Plastici, și Gazbla Sirry.

★
Sub auspiciile Aradepilel Repu

blicii Socialisto România, miercuri

j
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nordice, ne-a prezentat citeva din 
conduzHle acestei reuniuni : „Sta
tem dornici să asistăm, cit mal curlnd 
posibil, la convocarea conferinței , ge- 
neral-europene. Tocmai de aceea cre
dem că este foarte necesar ca pre
gătirea el tehnică și practică, la nl- 

________ ____________________ ___ _ vel. multilateral, să mi mal sufere 
cele două state germane — nu au tâ- nlc! un fel de amlnăre. Este adevă-

............  - J ■ rat că-pe alocuri co manifestă tacău- . ...u s.s„_ 
bele tendințe de a tărăgăna lucra- tem, aștepta ca toate 
rllc, tar în alte cercuri mal trenea
ză încă Inerția. Esențial este Insă 
faptul Că po zi CC trees crește CU- , ntuit <;u«c. pnntnt .uitcie, <«- puwu
rental, spre desii’tdere’șl tatelege.-e. coordona activitatea grupelor de lucru
că ne convingem cu tolll nu: numai “““
de utilitatea, ci .șl de marea însemnă
tate a acestui act. Doresc să vă spun 
că opinia noastră generală este că a- 
ceastă conferință nu este declt una 
din măsurile — desigur, de cea mal 
maro importanță — pe care trebuie să 
le luăm in n ceas ta perioadă, penîra 
a consacra definitiv această eră de 
destindere și cooperare ce se Între
zărește de mal mult timp la orizont”.

său, secretarul general al 
_____ _____ a centra, MIKKO IMMO-
NEN, a ținut să arate că evoluțiile 
pozitive din ultimul timp de pe con
tinent — cum ar fi tratatele încheiate 
de R.F.G. cu U.R.S.S. șl Polonia, a-’J 
cordul asupra Berlinului occidental, 
acordurile șl tratativele în cura dintre 
cele două state fles__ _ __ _r_ ~_X
cut declt să stimuleze cursul spre 
destindere șl, in același timp, să a- 
propie convocarea conferinței gene- 
ral-curopene. „După cum vă este cu
noscut, pregătirile practice pentru a- 
chaștfi reuniune sini po drumul cel 
bun. Noi «Intern de părere — ' așa 
cum declara in urmă cu diva timp 
actualul premier. Kalevl .Sorea — că 
prima lnlllnlrc mulUlatcrnlfi fn ve
derea pregătirii conferinței, la ■nive
lul șefilor de , misiuni diplomatice, 
poate avea loc la Helsinki ‘In 22 no- 

. lembrle a.c. Această InUlnire. meni
ta să pună la punct detaliile confe
rinței propriu-zise. vn trebui zâ ducă 
ia întrunirea grabnică a acesteia din 
urmă, po care dorim cu toții s-o ve
dem la lucra”,’
s .......

forței în relațiile dintre ele. dacă se 
va putea stabili un sistem organl- 

, zal de cooperare In diferite dome
nii do activitate sis ta sfirșii. dacă se 

.vor putea înființa grupe de lucru, 
care să se 'ocupe cu discutarea «1 gă
sirea de soluții In probleme con
troversate, cum or fi cea a trupe
lor șl bazelor militare pe teritorii 
străine etc. Deoarece nu ne pu- 
‘ i problemele să
fie rezolvate dlnlr-o dată, sprijinim 
Ideea creării unul organism perma
nent care, printre altoie, ar putea

î guverneze relațiile dintre state, mnl 
bine zis la reafirmarea solemnă a. a- 
cestor principii ; in acest context; un 
loc special trebuie acordat, așa cum 
au subliniat numeroase guverne, prin
cipiului nefoloslrii forței in relațiile 
dintre state. In sflrșlt, subscriem in
tra totul la ideea de a se crea un 
organism permanent, a cărui utiiiîa-

■ te este neîndoielnică"’.
Acțtonlnd pe aceasta cale, se va a- 

jtmge ta imaginea Europei de mll- 
ne. po care Interlocutorul nostru u
s!niellzat-o In următoarele cuvinte: . 
,’,Este vorba.'mal intll, ‘de o Europă nw 
care dă. la o parte barierele orUflcțâ- 
lo cxlster'te în calea relațiilor nor
male dintre state. In al doilea rind. de 
o Europă care se află tot mal mult

■ în situația de a coopera. în «'W., 
este vorba despre o Europă care tră
iește și gîndește In pace”. „Făta în
doială Insă — a ținut să adauge dl. 
Dyvlg — ca o asemenea Europă nu 
se poate construi declt prin voința șl

de care aminteam. Statele trebuie să 
trăiască în pace," tata nici un fel do 
amestec din nfnrfi, astfel Incit să-și 
poată construi ‘ propriile lor sisteme 
sociale, așa cum le doresc". In același 
timp, sistemul de securitate europea
nă trebuie să fie garantul suverani
tății naționale a statelor”.

Oprindu-se asupra aceleiași dies-
Uunl. dl. PETER DYVTG, expert fn . . .
problemele securității In Ministerul acțiunile -comune ale tuturor state-

ilL Mikko Immoncn. Mi-am dat ast
fel seama de larga audiență a aces
tei politici. de prestigiul ta continuă

■ creștere al țării d-voastră. Do aseme- . 
!bea, atn apreciat șl apreciez mult 1
exemplul pe care l-ați dat in Bal
cani*.- 7 =

Este Incontestabil că In cele două 
țări nordice, ca și in alto țări sau 
•ene ale Europei. IdhUc păcii și secu- 
. .lății Internaționale eo bucură de o » 
largă audiență, ic înregistrează o 
creștere .continuă ,a curentului de o- 
plnfe In, favoarea -dezvoltării și In
tensificări! relațiilor cu toate țările.

■ Indiferent de orindulrea' lor socială, 
Jn favoarea dialogului pentru găsi
rea căilor .șl.modalhățțlor practice do 
îmbunătățire a climatului Internațio
nal pe continentul nostru, de edifi
care a securități europene.

Rada BOGDAN

ie ale Europei, ideile păcii șl secu-

tenlsme.nl
S.UA
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NEW YORK H — Trimisul special Agerpres, C. Vlad, transmite : _ 
Dezbaterile de politică generală ale celei de-a -7-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. prilejuiesc. In continuare, reprezentanților diferitelor 
state membre ale organizației, abordarea. In cadrul ședințelor plenare, 
a principalelor probleme ale vieții Internaționale șl, In mod particular, 
a punctelor înscrise. pe ordinea de zi a actualei sesiuni, intre care figu
rează șl cel privitor .In sporirea rolului șl eficacității organizației mon
diale, Înscria pe agenda de lucru Ia inițiativa BominleL

„Națiunile Unite, a declarat ml- 
nlslrul de externe al R. D. P. a Ye
menului, Mohammed Soleh Aulaql, 
doblndesc cu fiecare an mal multă 
importanță in problemele urnanllfițli". 
Această autoritate, a continuat el, ța 
datorește fapluSul că staieta membre 
Ișl Investesc speranțele In capacita
tea organizației do a contribui la sta
tornicirea păcii și progresului in 
lume,.

Referindu-se la încălcarea norme
lor vieții internaționale șl a princi
piilor Cartei de către forțele impe
rialiste, Aulaql a spus că ixtlitica n- 
gresivă a acestora constituie un ob
stacol In calea, spre pace șl complică 
în mod serios problemele care există 
ln diferite părți ale lumii.
- Relevlnd existența unul climat de 
discuții șl conciliere ln lume, mi
nistrul pentru problemele minorități
lor al Pakistanului, Rnja Tridcv Roy, 
a arătat că această tendință trebuie 
uiUUzetă pentru soluționarea diferite
lor probleme litigioase. Legat de a- ■ 
ceasta, ministrul pakistanez s-n refe
rit la rotațiile țării sale cu India caro, 
prin încheierea, acordului de la Sim
la, nu la bază principiul ncrecurgerti 
la forța șl al reglementării diferen
delor prin mijloace pașnice. „Credem 
că baza viitoarelor noastre relații cu 
fosta provincie de eșt, astăzi Bangla
desh, va trebui să sa' stabilească, de 
asemenea, pe bază do dialog șl dis
cuții”.

Plodind pentru examinarea apro
fundată a problemelor privind spo
rirea eficacității O.N.U., ministrul de 
externe ol Afganistanului, Moham
med Moussalthafiq, a subliniat res
ponsabilitatea ce Incumbă tuturor 
membrilor Națiunilor Unite de a face 
din Cartă șl din organizație instru
mente eficace pentru crearea unor 
mal bune condiții politice, economice 
jl sodaie ta lume.

PARIS

PARIS 11 (Agerprea). — Henry 
Kfeslnger, consilier special al pre
ședintelui S.U.A. pentru problemele 
securității naționale, șl reprezentan
ții guvernului RJD. Vietnam nu ho- 
uirlt, Ia încheierea celei de-n, treia 
zile a convorbirilor confidențiale de 
la Paris, să continue aceste con
vorbiri Încă o zl, a dectarat purtăto
rul do cuvlnt al Casei Albe, reluat 
do agențiile T.a;S.S. șl France 
Presse.

PEKIN 11 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă informează că ministrul 
de externe al , Chinei, CI Pta-fei, șl 
omologul său vest-german, Walter 
Scheel, au semnat, la 11 octombrie, 
Ia Pekin, următorul comunicat : Gu-’ 
vemul RP. Chineze șl guvernul 
R.F.G. au holărlt, la 11 octombrie 
1972, să stabilească relații dlplomâ-

lice șt să facă, Intr-im timp scurt, 
schimb de ambasadori.

★

Agenția China' Nouă Informează că, 
miercuri, au avut, loc, la Pekin, noi 
convorbiri intre ministrul' afacerilor 
ezieme al R. P. Chineze. Ci Pln-fel, 
și omologul său vest-german, Wol- 

■ter Scheel, care efectuează o vizită 
oficială In China.

„Capacitatea do .reușită a' O.N.U. 
depinde ln principal de voința mem
brilor săl“ a spus, in discursul său, 
Patrick IIlHcry, ministrul dc externe 
al Republicii Irlanda. El a remarcat 
că anumite ameliorări șt adaptări ale 
structurii organizației se fac nece
sare. Dialogul, destinderea șl univer
salitatea vor permite cu siguranță 
întărirea structurii Națiunilor Unite, 
sporirea cffcncltălU sale și vor con
solida, totodată. Încrederea popoare
lor In organizație.

ÎNTREVEDEREA 
MINISTRULUI DE EXTERNE 

AL ROMÂNIEI 
CU SECRETARUL DE STAT 

AL S.U.A.

NEW YORK 11. — Coresponden
tul nostru, C. Alexandroaie, trans
mite : Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialisto România. 
Corneliu Mănescu. șeful delegației 
țârii noastre la cea de-n 27-a sesiune 
a Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, a avut o Întrevedere 
cu secretarul da stat al Statelor 
Unite. William Rogers.

Cu acest prilej, s-a procedat la 
o trecere In revistă a relațiilor 
româno-amerlcane, exprlmlndu-se 
satisfacția pentru evoluția lor. pre
cum ?! hotărî rea de a sa continua 
eforturile In această direcție. Do a- 
somenea, au fost abordate unele 
probleme Internaționale de Interes 
comun. In special aspecte ale coope
rării șl securității In Europa.

★
Corneliu Mănescu n părăsit 

miercuri New York-ul, tadreptlndu-ae 
spre patrie.

do externe 
Schumann.

Alls ln cursul vizitei sale la New 
York, cit și ln cadrul convorbirilor 
publice de la Paris. Maurice Schu
mann a afirmat că, după părerea 
sa, propunerea Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud privind înlăturarea 
din funcție a Iul Nguyen Van Thieu 
șl instaurarea unul guvern de coali
ție. format din trei componente, con
stituie un angajament de pace efi
cient, menționează agenția United 
Press International.

că acest conflict ,ta provocat o pro
fundă impresie asupra poporului da
nez șl o creștere n sentimentelor de 
adlncă soUdaritnțo cu poporul viet
namez".

Discursul Inaugural al lucrărilor a 
foșt rostit de profesorul suedez 
Gunnar Myrdal, președintele Comi
siei de anchetă.

Președintele Consiliului de . Mi
niștri al R D. Vietnam, Fam Van 
Dong. și președintele Guverrailu! Re
voluționar Provizoriu ol Republicii 
Vietnamului de Sud, Huynh Tan 
Phot, au adresat mesaje de salut par-

DORINȚA DANEMARCEI ESTE CA S.U.A.
SĂ PĂRĂSEASCĂ INDOCHINA

COPENHAGA 11 (Agerpres). — La
sediul parlamentului danez nu În
ceput lucrările celei de-a treia sc- 
stani a Comisiei Internaționale de 
anchetă asupra atrocităților comise 
de S.UJL în Indochina. ;

SaluUnd pe partldpanțil Ia lucrări, 
noul prlm-mtalsțru danez, Ankcr 
JcKJrgcnsen, a exprimat dorința Da
nemarcei ca S U.A. să părăsească In
dochina. Reamintind ca guvernul șl 
parlamentai danez au condamnat 
escaladarea conflictului din Vietnam, 
precum șl ' bombardamentele ameri
cane asupra teritoriului R: D. Vlal- 

tnam, premierul Joargensen a relevatj... .. . . ■ ' ' s" .« . .

DECLARAȚIA COMUNĂ A DELEGAȚIILOR POLONIEI 
Șl INDIEI IN COMISIA INTERNAȚIONALĂ 

DE SUPRAVEGHERE Șl CONTROL ÎN VIETNAM

s-a situat regimul de la Salgon șl eu 
exprimat un protest halârit Împotriva 
măsurilor care au împiedicat func
ționarea, normală a comisiei, mențio
nează agenția P.A.P.

Sud, Huynh Tan 

ttetpunjUor la lucrări.

VARȘOVIA II (Agerprcs). — In le
gătură cu provocările regimului sai- 
gonez față de Comisia internațională 
do supraveghere șl control in Viet
nam, In speță față de delegația in
diană In comisie, delegațiile Poloniei 
șl Indiei — membre ale comisiei — 
au dat publicității o dectarnțle co
mună, ln care subliniază că măsu
rile adoptate do autoritățile do la 
Salgon ln perioada care s-n scurs do 
Ia 8 Ianuarie au făcut, ca activitatea 
comisiei ln Vietnamul de sud să de
vină deosebit do dificilă, transmite 
agenția P.A.P.

Ambele delegații dedării că pre- 
Bcdlntclul comisiei l-a fost acordaiă 
viza, dar, ulterior, autoritățile sal- 
gonezn au declarat că nu-1 vor per
mite să sosească in Vietnamul de 
laud. Din această cauză, comisia a 
fost nevoită să lucreze intr-o compo
nență incompletă. Ultima dintre' mă
surile discrimina tori L a fost holări
rea autorităților de la Salgon do a nu 
prelungi termenul de valabilitate a 
vizelor membrilor Indieni al Comi
siei internaționale. de: supraveghera; 
șl control după 30 septembrie 1972.

Fiind secretar general — arată In 
continuare declarația — India este 
responsabilă pentru activitatea Se- 
cretariatului Internațional al Comi
siei Inlcroatlonalc de supraveghere 
șl control șl. deși restricțiile se aplică 
delegației Indiene, ele devin restricții 
nle activității secretariatului și, prin 
aceasta, ale comisiei ln ansamblu.

în încheierea declarației, delega
țiile Poloniei șl lndlei în Comisia in
ternațională pentru supraveghere șl 
control au condamnat poziția pe care

' < » ț ' I1' " țî .:
HANOI 11. — Corespondentul A- 

,ger]pres. E.. < Georgcșcu, transmite : 
Miercuri, un puternic atac prin sur
prindere al aviației americane a dis
trus sediul delegației generale a 
Franței ta lin noi șl a nvariitt grav 
alte ciădlrl din apropiere.

PIcrre Suslnl, delegat general al 
guvernului francez-pe lingă guver
nul R. D. Vietnam, a fost grav rănit 
șl transportat la spital. O altă per
soană dta’.câdrul misiunii franceze a 
fost ucisă, Împreună cu cinci cetă
țeni vietnamezi. însărcinatul cu afa
ceri ad-lnterim ol R- P. Albania, care 
se afla ln clădirea delegația generale 
franceze In timpul bombardamentu
lui, a fost, de asemenea, rănit.

Avlaanelo americane ou atacat, tot
odată, alte raioane ale Hanoiului șl 
periferiile acestuia.

ailnlsterul Afacerilor Externe a! 
R.D. VleLnnm a dat publicității, la 
11 octombrie, o declarație in care 
condamnă aceste noi nete de război 
și cere cu fermitate ca Statele Unite 
să pună capăt bombardamentelor, 
minării șl blocadei In R- D. Vietnam, 
să negocieze serios la conferința de 
la Paris șl să dea un răspuns pozi
tiv soluției-ln șapte puncte șl decta-

H

■ “ " ' ' / IJ. r' '■
Stabilirea relațiilor diploma

tice ta nlvel.de ambasadă Intre 
R. P. Chineză: și R. F. n Ger
maniei reprezintă un net de 
remarcabilă Importanță atlt pen
tru cooperarea dintre cele două 

, țări, dl și pentru caura norma
lizării ansamblului relațiilor In
ternaționale.

înscrilndu-se pe linia cursu
lui pozitiv al evenimentelor in- 
ternațlonalo. acest act confirmă 
forța și vitalitatea ideilor 
coexistenței pașnice, afirmarea 
tendințelor realiste pe arena 
mondială. Normalizarea relnțli- 

■ lor chino—vest-germane repre
zintă o nouă expresio a proce
sului de recunoaștere interanțlo- ' 
nală a R. P. Chineze." R.- F. a 
Germaniei este cea de-a 29-a 
țară care a stabilit, in ultimi! 
doi , ani, relații eu China popu
lară; numărul total ol statelor 
co nu, in prezent, relații diplo
matico cu guvernul R.P. Chineza 
rldielndu-se la GO.

în același timp, acordul mar
chează o nouă realizare Impor
tantă pe calea politicii urmate 
do guvernul cancelarului W. 
Brandt, Îndreptată spre norma
lizarea și dezvoltarea relațiilor 
RF.G, cu statele socialiste. Este 
șBut că după stabilirea rMa'țlUor 
diplomatice Intre RF.G. șl

.• ■ ' ■ • * '• ' - ,. ■ ,

Romănta au axai! loc încheierea 
tratatului sovleto—vest-german 
și polono—vest-german și recent 
stabilirea relațiilor diplomatice 
Intre R.F.G. șl Polonia. Sini In 
ăirs tratative pentru normaliza
rea deplină a relațiilor dintre 
RF.G. și R.D.G.

ConUnuirtd șirul de contacte șl 
tratative care au avut loc in ul
tima vreme pe plan Internațio
nal, confirmi nd o dală .mai mult 
valabilitatea șl etldtjnța acestei 
metode pentru normalizarea re
lațiilor Interstatale șl reglemen
tarea problemelor ncrezolvate, 
actualele convorbiri chino—vest- 
gcrmoniî. prin rezultatele pozitl- 

■ ve obținute, subliniază necesita
tea ca toate statele să depună 
eforturi pentru realizarea pe a- 
ceste căi a unor noi progrese ale 
cauze! păcii și cooperării inter
naționale.

Așa' cum este cunoscut, Roma
nia se pronunță oon.?ecvenî pen
tru normalizarea rotațiilor Intre 
etate, dezvoltarea contactelor și 
tratativelor,, Intensificarea coo- 
Ijerăril Intre țări șl popoare. In 
acest spirit, opinia publica din 
RomAnla salută holărirea---- ---------------- ,---- BU- i 
vcmetor R P. Chineze șl R F. a 
Germanici de a stabili relații 
diplomatice, act In avantajul 
conviețuirii pașnice, destinderii , 
și păcii in lume.

Procesul dc transformări 
a început 

restabilirea deplinei 
suveranități naționale 

LIMA 11 (Agerpres). — Expro- 
prilnd In urmfl cu patru ani bu
nurile companiei nord-amerlcane' 
„International Petroleum Co". Re- 
publica Peni a făcut primul pas po 
calea transformării vechilor slruc- 
turl — a, declarat președintele aces
tei țări, Juan Velasco Alvarado. 
Conceptele de patrie și națiune — a 
spus el In discursul rostit ia Centrul 
național de Instrucție militară — 
sînt ln mod Inseparabil legate de 
demnitatea oamenilor care olcătulesc 
o colectivitate. Da aceea, procesul 
de ■ transformări in diverse domenii 
nu putea >să înceapă decll prin re
stabilirea deplinei noastre suverani
tăți naționale, prin recuperarea bo
gățiilor noastre exploatate atila vre
me dc alții.'

Șeful stalului n menționat că ex
proprierea companiei străine n ntros 
după sine unele măsuri de represa
lii externe, care, totuși, n-au putut 
Infringe dorința poporului peruan 
do a-șl făuri propriul desLin.

Reuniunea Consiliului U.N.C.T.A.D.
important pentru lichidarea subdez
voltării economice.

Referindu-se la relațiile Românie! 
cu celelalte state, vorbitorul a subli
niat necesitatea ca măsurile luate 
pe plan internațional-să țină seama 
de ■ nivelul de dezvoltare economică 
a țărilor. Indiferent ne sistemul lor 
social-economic. în același’ timp, re
prezentantul român ?l-a exprimat 
convingerea că la conferința orivlnd 
colaborarea șl securitatea europeană 
vor putea fi obținute noi progrese 
pe calea’ Intensificării schimburilor 
economico'Intre (ftrlle contlnehtu-

i

GENEVA II (Agerpres). — Ln Pa
latul Națiunilor din Geneva conti
nuă lucrările sesiunii a XII-a a 
Consiliului U.N.C.T.A.D.

Lulnd cuvlntul. reprezentantul ro
mân, Victor Aldea, a reliefat poli
tica constantă a țării noastre de .a 
dezvolta colaborarea economică cu 
toate statele'lumii.

El n precizat că Romania, țară so
cialistă In curs de dezvoltare, acordă 
o atenție, deosebită extinderii co
merțului șl cooperării cu celelalte 
Uri In-cura do dezvoltate, flliiil 'con- 
vlns5"că'■■'Intensifica rea'" cWtforăril 
cu aceste state constituie un mijloc 

'■ .1 '■■'• ' < ■ • :

Delegația Marii Adunări Naționale 
a sosit la Khartum

gațla a fost salutată dc 
rut șl secretarul general 
Socialiste. Sudaneze din _ 
Khartum, general-malor Ahmed Kâj 
laisdar. dc ministrul planificării, dr. 
Lawrence Paul, dc ministrul de stat 
pentru problemele guvernului local'. 
Samuel Lobai, șl dc alte persoane 
oficiale sudaneze. A fost prezent Flo
rian Stoica, ambasadorul României 
ta Sudan.

- ■ • ■ ' ■' ■! , '' 5 ■; 'JV
.... ■’

KHARTUM 11 — Trimisul special 
Agerpres. R Greceanu, transmite : 
La 10 octombrie , a sosit la Khartum 
delegația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Ș’.efan Vollcc, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
care va participa la deschiderea lu
crărilor Consiliului Poporului din 
Republica Democratică Sudan.

Pd aeroportul din Khartum. dele-■ ’ ■ ' , ' ’.1 i? • . • ■ f* S ? y *>■’' X ’, Lj’-AA’A

La Universitatea Catolică din 
Valparaiso s-a deschis o expo
ziție de. fotografii infătișlnd 
creațiile marelui sculptor ro
mân, Constantin Brdncnșl. ,La 
Inaugurarea expoziției au parti
cipat profesori universitari, oa
meni de cultură și artă, nume
nal studenți. Rectorul Univer
sității; Hau! Attard, fl vtce- 
rectorul Juan Orellcna au vor
bit celor prezenți despre dialo
gul cultural-artistic dintre 
România și Chile, a cărui des
fășurare este facilitată de origi
nea, comună, latină, de afinită
țile lingvistice fi culturale.

________________________________

„ZILELE
CULTURII

sovisto-iraaiene
r»

(Agcrpres).MOSCOVA 11 . ........ ..
Miercuri, la Kremlin au continuat 
convorbirile dintre Leonid Brejncv, 
secretar general al C.C. a! P.C.U.S.. 
Nikolai Podgornll.'președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. Alexei Kodghln. nresedln- 
tele Consiliului de Miniștri, și sa- 
hlnșnhul Iranului. Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. Au fost obor-

ROMÂNEȘTI^
o REGELE RAUDOUIN A 

VIZITAT EXPOZIȚIILE 
DE ARTA ROMÂNEASCĂ ” 

Regele Baudouin al Belgiei X 
vizitat „Studioul 44* din Bru
xelles, unde sini prezentate trei 
expoziții de artă românească in 
eadrul filelor culturii romi-,- 
nețtl“, desfășurate intre 19 sep- 
tembrle și 13 octombrie.

După expoziția da artă me
dievală — căreia i-a acordat o 
atenție deosebită, exprimind 
înalta sa apreciere față de ope
rele expuse — suveranul bel
gian a vizitat expoziția de arid 
populară și pe cca de artă con
temporană.

In cursul acestei vizite, regele 
Baudouin a fost tnsofit de A- • 
lexandru Ldzăreanu, ambasa- • 
dorul României la Bruxelles.

Prima intilnire a 
copreședinților Comitetului 

de coordonare pentru 
Nordul și Sudul Coreei
PHENIAN 11 (Agerpres). — S-a că- ' 

zut de acord ca' prima tatllntro a 
copreședinților. Comitetului de coor
donare peniru Nordul și Sudul Co
reei să albă loc Joi. 12 octombrie, ta 
partea sud-ooreeană a Panmunjonu- 
lul — informează agenția A.C.T.C.

Vor participa Pak Sen Cer. vice
președinte al j Consiliului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, șl Ri Hou ,Rak. șef 
al Agențfei Centrale de Informații a 

■Coreei de'șud.

Guvernul japonez ar dori
u 0sa

cu R. P. D. Coreeană
— declară premierul Tanaka

TOKIO 11 (Agerpres). — Lulnd rti- 
vln'.i:! In cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc miercuri la To
kio. premierul Kakucl Tanaka a de
clarat că guvernul său ar dori să sta
bilească-contacte cu Republica Popu
lară Democrată Coreeană, . transmite 
agenția T.A.S.S. Referindu-se la re
centa sa vizită la-Pekin, el a sub
liniat că restabilirea: rotațiilor diplo
matice japonp-chineze a constituit 
una din problemele principale care 
au stat In fața guvernului.

. - .

contacte

rației din II septembrie 1072 n G.R.P. 
al Republicii Vietnamului' de Sud.

*
PARIS 11 (Agc-pres). — Guvernul 

francez a protestat, miercuri, pe,lin
gă nmlMsndorul Statelor Unite la Pa
ris. Impolrivn; bombardării, de către 
aviația americană, a sediului delega
ției generale franceze la Hanoi, a 
anunțai Maurice Schumann, minis
trul de externe al Franței.

Purtătorul de ' cuvlnt oficial Jcan 
Philippa Local a precizat, de aseme
nea, că ^președintele Georges Pom
pidou a exprimat emoția sa ln fața 
acestui act deplorabil”.

*
ALGER 11 (Agerpreș). — Guver

nul nigerian a protestat împotriva 
bombardamentului american care a 
nvnrint miercuri clădirea Ambasa
de! algeriene din Hanoi — anunță 
agenția A.P. Acest protest l-a fost 
Inmlnat la Ministerul nigerian al 
Afacerilor Externe iul William Ea
gleton Jr., conducător ni secției ce 
reprezintă Interesele americane In 
Algeria. In cadrul ambasadei elve- 

■ țlene. Algeria și S.U.A, nu au rela
ții diplomatice din- unul 1&57.
i ’ ! ■ ’

date atlt probleme ale situației In
ternaționale de interes comun, cit și 
probleme legate de extinderea șl În
tărirea ta continuare a relațiilor 
de bună vecinătate șl a colaborării 
reciproc avantajoase. Convorbirile 
«-au-desfășurat intr-o atmosferă do 
prietenie și înțelegere reciprocă, re
levă agenția T.A.S.S.

Cuvîntările rostite Ia dineul oferit în cinstea oaspetelui
■

propunerile constructive nle guver
nului R. D. Vietnam șl,ale G.H.P. al 
Republicii Vietnamului de Sud con
stituie „o Iwză bună pentru realiza
rea unei reglementări politico juste, 
caro să corespundă intereselor națio
nale și năzuințelor popoarelor din 
această regiune”. ReferLndu-se In si
tuația din Orientul Apropiat, vorbi
torul a afirmat că „drumul spro’ o 
reglementare justă ta această zonă 
constă ta eliberarea deplină a teri
toriilor arabe ocupate de Israel ln 
anul 1067, asigurarea pentru tonta 
statele șl popoarele din < această rb- 
glunf.- lncludv poporul palejttaeanț 
n posibilității de a trăi ln condiții ae 
pace șl securitate8.

în cuvlntul de răspuns,’șahlnșahul 
Iranului o evidențiat faptul că, In 
ultimii cinci ani, volumul schimbu
rilor bilaterale de mărfuri n sporit 
de pesta cinci ori. Acordul privind 
lărgirea colaborării economice șl teh
nico pe următorii 15 ani, care va fi 
semnat ta curtad de cele două țări, 
va contribui Ia o creștere șl mai 
marc a comerțului bilateral.

Referlndu-se la unele probleme In
ternaționale, suveranul Iranian ș!-n 
exprimat convingerea că popoarele 
Asiei de sud-est, și mal ales poporul 
Vietnamului, vor obține dreptul de 
a opta liber ta determinarea snarlei 
lor. în ceea ce privește situația din 
Orientul Apropiat, n spus el, „din 
primele zile ale conflictului, noi am 
spus că sîntem adversarii utilizării 
forței pentru obținerea de avantaje 
teritoriale. SLntem partizani! tradu
cerii ta viață a rezoluției Consiliului 
de Securitate al O.N.U. din 22 no
iembrie lfSTÎ-1.

Vorbitorul ?!-a exprimat satisfac
ția față de activizarea eforturilor In 
vederea realizării securității europe
ne și șl-n exprimat speranța ta re
zolvarea grabnică a problemelor II- 
tlgjoa.se dintre'Pakistan și India.

Lulnd cuvlntul la dineul oferit în 
cinstea șnhlnșahulul Iranului, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.RS.S., Nikolai Podgornll, 
și-a exprimat satisfacția In legătură 
cu actualul stadiu al relațiilor sovie- 
to-iranlene, relatează agenția T.A.S.S. • 
„Pot spune,: a subliniat ei, că preco
nizata semnare a acordului privind 
dezvoltarea colaborării economice șl 

«tehnice bilaterale pe următorii 15 
tuni, precum șl n plenului cincinal 
de schimburi culturale Intre U.ILS.S. 
șl Iran vor daschlde perspective și 
mul favorabile peniru activizarea t'l 
exjllndcreâ relațiilor noastre multila

in continuare, el n subliniat că

Președintele Republicii 0 adunare festivă, °^an<- 
rhilfl Salvador Allende, l-a primit rată do Academia slrbă de științe șl 

' arte. Asociația scrlltortlor din Serhln.
pe partldpanțli la sesiunea Prezidiu 
lui Consiliului Mondial al Păcii, cart

fost prezenți pr 
cu, președintele ----- .. lvu „uurlv. lt
Wonal pentru Apărarea Păcii din . NoboL Cu acxHt 
România, membru In Prezidiul Con- niei vlcrareret 
slllului Mondial al Păcii, șl Sanda R.S.F Iugoslavi 
Rangheț, seCTetarâ a . Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, 
membru ta Consiliul Mondial al 
Păcii.. _ • / ț

Delegația de activiști ai
P.C.R. condusă de Nicolae Splnu,’ 
adjunct de șef de secție la Consiliul 
Economic, care, la Invitația C.C. al pentru simplul motiv ol apartcncui-
P.C. Bulgar a făcut o vizită ln schimb țel' acestuia la partidul
dc experiență ln Bulgaria, a fost IIOufl judecători ol lt™.
primită de Penlu Klrațov, secretar al preme de justiție din S.U.A-.
C.G ol P.C.B. • astfel • militantei Angela Dav

Convorbiri bulgoro-aus- 
biece. ®rurw Krelsky, cancelarul
Austriei, l-a primit po Petăr Mlade- 
nov, ministrul de externe al R.P. Bul
garia, aflat intr-o vizl'-A neoficială la 
Vîena, cu care a examinat stadiul 
dezvoltării relațiilor bilaterale. Bruno 
Krelsky a expus poziția Austriei ta 
probleme privind securitatea europea
nă și alte aspecte actuale ale situa
ției internaționale, tar Petăr Mlade- 
nov a relevat politica externă activă 
de pace promovată de țara bo in 
Balcani, ln întreaga Europă șl-în 
lume șl o prezentat poziția guvernu
lui bulgar în unele probleme ale re
lațiilor internaționale.

arte, Asociația scriitorilor din Serbia, 
■” Universitatea din Belgrad și Unl- 

— ~ cn.r0 vernltatea Populară Kolaraț, a mnr-a avut loc la Santiago de Chile. Au CJIt cea (j<}_n £1o_n 8niverrere a zilei ,
ir°f. ludor tones- de naștere a scriitorului iugoslav
1 Comitetului Na- Ivo Andrlcl, laureat al Premiului

l prilej, Rate Dugo- 
__ , vicepreședinte al Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, a luminat sărbă
toritului, In numele președintelui 
Ioaip Broz Tllo, ordinul „Erou al 
muncii socialiste".

Curtea Supremă a S.U.A. 
n hoțArit, In unanimitate, că nici 
until membru' al corpului didactic 
mi r se'poate Interzice accesul la 
cursurile universitara din S.U.A.

la

Perspective reale 
pentru încheierea 

acordului comercial 
sovieto-american
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

într-o declarație- făcută la Asociația 
națională de presă din Washington, 
ministrul comerțului din S.U.A.. Pc- ' r^lintat că sini 
„perspective, reale - pentru încheierea
- linul acord comercial Intre Statele 
Unite ale Amerlcii șl Uniunea So
vietică, pînă la sUrșitu! acesta! }nh
— transmite agenția T.A.S.S. Vorbi
torul a'menționat că în cursul aces
tei săptămIni, convorbirile dintre de
legația sovietică șl reprezentanții 
guvernului . american vor marca un 
..Important progres” în problemele 
legate de flota maritimă, comerțul 
de credit, Lend-Lease (imprumut- 
Inchirlere) șl acordul comercial. 
„Sperăm Intr-o extindere conalde- 
rabllă a comerțului eu Uniunea So
vietică in următorul deceniu", 
afirmat Peter Peterson.

MOSCOVA. 11 (Agerpres). — Mi
nistrul comerțului exterior ol Uniu
nii Sovietice, Nikolai Patolicev; a 
părăsit miercuri Moscova pierind spre 
Washington, unde va participa in 
luc’îrile celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei mixte sovieto-amerlcane 
peniru problemele comerțului — 
transmite agenția T.A.S.S. . j

Acest organism a fost creat în 
urma convorbirilor’ desfășurate ln 
Moscova, In luna mal nr.ul acesta, 
do președintele Nixon cu conducă 
lorii sovietici.

 l comunist. ' 
judecători ai instanței su- 
' ■' ■■______ ?; au dat

Angela Davts po
sibilitatea reintegrării sale la rln- 
durlie corpului didactic al Universi
tății..California.

In caxlrul manifestărilor pri
lejuite, de împlinirea a 90 de 
ani de la crearea In Polonia a 
primului partid marxist, „Pro
letariat*, la Varțovia te aeifă- 
șoaril o sesiune științificii inter
națională. Sini presenll oameni 
de jtilhfd și delegați reprezen- 
ttnd institutele de istorie a par
tidului din unele țâri socialiste. 
Participă reprezentanți ai Insti
tutului de studii istorice fi so- 
clăl-M>lltice de pe lingă C-C. al 
P.C.R. și ai Academiei ștefan 
Gheorghiu*.

0 delegație a C.C. al P.C. D’ PriâSpîtaî
din Belaia de Je.m cheiat lucrările. Principului
uiu jbDiyiu, punct ol ordinii do zi I-a constituit
Tcrfvc, vicepreședinte al C.C. .al programul electoral al partidului, in 
partidului, a făcut, Intre 4 șl 10 oc- ■ ; ....
tombrie, o vizită in Polonia, unde a 
efectuat un schimb de experiență In 
domeniul muncii de partid și s-a 
interesat de succesele țării gazdă Ln 
construcția socialistă — relatează a- 
genția P.AJP.

■ Convorbiri M. Kohl-E.
Bohr. au avut loc con
vorbiri între Egon Bahr, secretar de 
stat ta Cancelaria Federală a R. F. a 
Germaniei, și Michael Kohl, secre
tarele stat pe lingă Consiliul de Mi
niștri al R.D. "Germane.

Escpozițîe industrială ita-

vederea alegerilor anticipate pentru 
cea de-a 7-a legislatură a' Bundesta- 
gulul, programate 1a 19 noiembrie.

Tratatul de aderare a Da
nemarcei la Piața comună 
a fost semnat miercuri dc regina 
Margrethe a Ii-a. Ratificarea de că
tre suverană a constituit ultima for
malitate Înaintea aderării proprlu- 
zlsb, care va avea loc la 1 ianuarie 
1073.

Un comitet mixt ol Ca
merei Reprezentanților și

CApuAipu uiuubuiiuu nu- finnfftnliii s TI ÎL “ aprobat ver- lîcmd Ia Pekin. In prezenta lui oentrtuiui b.u.a.
Matteo Matțeoltl, ministrul comer
țului exterior ni Italiei, a Iul 'Pal 
Slan-kuo, 'ministrul comerțului ex
terior al ILP. Chineze, a altor cadre 
de conducere din economia RP. 
Chineze, la Pekin a fost Inaugurată 
o expoziție'Industrială Italiană. Pal 
Sian-kub șl Matteo MnlteotU au 
rostit alocuțiuni.

Philibert Tsiraiiana și-a

—■—-T- —------- — siunen finală a proiectului de aloca-
Matțeo Matteolțl,^ ministrul, corner- ții bugetaro pregătit de Ministerul

, u_. 1.., Apărării.’ • Voioarea acestor alocații
esitî de 71373 milioane dolari, cea 
moi mare da ia stlrșltul celui de-al 
doilea război mondial.

Situația actuală pe ogoa
rele din Vqlyodina g prlnei' 
pila zonă cerealieră a Iugoslavie! — 

----- --------- ----------------------T- J este apreciată drept critică, Infor- 
annntnt flnniicin din funcția do meazâ agenția Tanîug. din cauza anunțai uemisia-----------• ploilor abundente care cad lncon-
președtate al Republicii Maigașe — tlnuu. în afară de faptul că ploile 
informează'agențiile Rculcr șl France Ir.tlrzle recoltatul, ele stingheresc șl 
Presse. Intlrzlc foarte mult Insămlnțărlle.Presase.

MEXIC

1 Din .Mexic soresc In do regulă ta mltaUe unii țărani Ișl nren-
> ultima vreme ;■'?■ .......Li—: __ - - -
( despre intensificarea . pămlni și că irigații ■'mint,
, mișcărilor țărănești. Pe se ,,i'ut*ii..iu.3VluuiiHu»umu

alocuri', nemulțumirile nurlie fermierilor bo- salariu do mizerie, 
țăranilor capătă for- gați. în felul acesta, în fața recrudescen- 
me âcutâ, Inregls- reforma agrară ar- fi țel mișcărilor, țără-

• trlndu-se ciocniri vio- fost treptat adaptată neștl, autoritățile au
1 lente
• lele poliției, cum i
1 s-a Intlmnlat recent
1 ,'In statele'-_ ___________ ___ _ ___ _
1 Guerrero, undo au fost dispărut, monțlnin- dnrat inl:--o recentă 

statele vreior politico ale mo- urmărește o "soluțio- 
_____    -Ir. 2? ș'rri'iT ■ Astfel s-ar nare globală a proble- 
organlzat marșuri dc explica de ce aproxl- nle 1 agrare, atlt prin

ujatlv 20 la-sulă ■ dta ' noi împroprietăriri, dt
ne- pămlntul țării cont!- șl prin reorleniarea

';.i vede-
> se află ta primul rlnd latifundiari. ■ Potrivit rea acordării de credl-
' forme! agrare, care, proprietari de plniînt,

după decenii de apll- care' reprezintă sub 1 _______________ __
1 care, a lăsat totuși.' ta sulă din populația nete ai mare surplus
’ peste 2 milioane de țâ- țării, le revine 32 la de forță de muncă. 1
•' ran! fără pămlnt. Dar sută din venitul reali- Prlntr-o hotârlro pre- 1
1 chiar și in cazul celor ziit ln agricultură, ln zldcnțlalfi, băncile vor ,
> împroprietăriți, lolu- timp ce jumătate din trebui să acorde mici- ,
, rile primite nu fost ' numărul total ol fer- lor proprietari de pă-
1 deseori ncrodltoare, nu mlw-ilor mexicani dls- mint credite garantate '

s-au acordat credite - pun doar de 4 la sută de stat In valoare de
pentru achiziționarea din acest venii. Astfel (M milioane dolari,
de, utilaj agricol șl sc explică de ce.S3 1a Este o măsură consl-
nlcl ajutor In vederea sulă ' din țărani nu, derală ca salutară.
Irigării pflmlniului. Or,’ clștlgă minimul soco- Totuși, unele cercuri
dale fiind condițiile Ut indispensabil pen- politice apreciază că,
climatice, o bună par- teu subzistență tar o o Imbu_
te a agriculturii mexl- rowș^ nflta'lro n s!lu^e!

să-și acopere nevoile rănilor mexicani, sini 
•• din produsele proprii necesare schimbări de

Exponenții mișcări- numaJ pe o perioadă fotid alo cadrului eco-
’ lor țărănești susțin.că , de trei luni In cursul nonilc șl social.
1 asistența economică a- unul an. împinși de
1 cnrdaln de stat ajunge foame șl de lipsuri, T. PRELIPCEANU

știri marilor proprietari de dează parcelele de pă-. 
"'mint și că irigații 'mint,'pentru’a le lucra 

fac numai pc tere- tot el, In.schimbul,umil

inilor capătă for- gați. în felul acesta, în fața.
acute, Inregls- reforma agrară ar- fl țel mlșclUuw. («i«- 

—Li L.l treptat adaptată neștl, autoritățile au
cu detașamen- Intereselor minorității fost silite să promită 

aviite. LatlfundUle, o- revizuiri ta politta 
fictal lichidate cu de- agricolă. Președintele 

’eracruz și cenll ln urmă, rai ar fi ■ Luls Ecîievenrta a dc- 
" mențlnin- durat intr-o recentă'

moșit du-re datorită mane- cuvlntaro că guvernulocupate dteva 
Țăranii din
Puebla șl Tlaxcala au șieriloar.

protest asupra caplta-
•leL La ;rădădna ne- ---------  ,---- .~.—
mulțumirilor țăranilor n.uă staplnltș de Investițiilor ln

eșecurile reproșate re- statisticilor, marilor te țărănimii și con- ■ 
j- BtTuteîl dc Întreprin

deri industriale ta zo- '

la de forță de muncă.

• cane este de neam-
• cepul fără irigări.
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