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Comuna Cornelu, județul Ilfov : Secretarul general al partidul

Angajamentele anuale 
au fost îndeplinite

i „premierelor’ fnc . 
ipale destinate Irigațiilor,

Rădulescu, Gheorghe Duighe- 
Ioa Todlcl Intervin In "discuția 

cu secretarul general al partidului, 
cu ceilalți conducători de parifd șl 
de stat, propunlnd o serie de mă
suri operative pentru prevenirea

ChlmlșHi de la. fabrica de medi
camente ,,Tempin’’ din Cluj șl-au 
propus să. realizeze sarcinile ce le 
revin din actualul cincinal In 4 ani 
șl 4 luni. încă de pe acum anga
jamentul de a da, peste planul n- 
nual, o producție globală In valoa
re dc 11 milioane lei, de a obține 
4 milioane lei benefici! peste plan 
șl altele au fost Îndeplinite. In ca
drul fabricii au fost luate In con-

muncc lor, pentru înlăturarea urmâ rilor inundațiilor. Ulițele satului au fost transformate In adevârale rîuri, 
nd avariate

Pretutindeni, hotărîre fermă 
de a strînge întreaga recoltă, 
de a efectua însămînțările 
în bune condiții

nul pe care l-au primit din partea 
statutul, asiguri stdu-1 că vor face to
tul pentru ca in cel mal scurt timp 

’ să lichideze urmările Inundațiilor. 
. N-a fost, om, din zecile și zecile curo 
au stat de vorbă cu tovarășul 
Ceaușescu, care să nu mărturisească 
deschis că prezenta sa le dă un ade
vărat sentiment de siguranță, II îm
bărbătează. De altfel, pretutindeni in 
locurile vizitate, a Ieșit pregnant In 
evidență că țăranii cooperatori, șl ală
turi de el toată’ suflarea comune
lor. au muncii zi și noapte, fără 
răgaz, pcn.tni a stăvili furia ape
lor și, o dală victorioși in lupta cu 
natura, au tre’cut cu toata forțele la 
stringerca recoltei, la amenajarea 
canalelor de scurgere a apel de pe te
renuri, pentru a asigura 
însămlnțărllor de toamnă.

De altfel, indicațiile pe 
rășul Ceaușescu le-a dat 
locale de partid șl de stat, conducerii 
ministerului de resort vizează In pri
mul rlnd luarea tuturor măsurilor 
pentru acordarea de ajutor populației 
Sinistrate, asigurarea adăposllrli ce
lor rămași fără locuințe, refacerea șl 
consolidarea digurilor, mobilizarea

® Reuniunea copreșe

mașinile pinii 
ia din arterele

..............
apă mal mare de o jumătate de me
tru. Aici, sătenii nu supraln&lțat un 
dig existent. Șl la ceasurile- dimi
neții. dnd arc loc vizita, locuitorii 
efectuau diferite lucrări pe dig pen
tru a preveni orice Încercare a ape
lor dc a-l pătrunde.

Secretarul general al partidului este 
informat că In comună au fost alcă
tuite ad-ho-c pateu comisii cetățenești 
care au-condus șl organizat aill ac
țiunile de apărare cit și cele dc 
prevenire a altor Inundații In cete 
mimă șl In razii ei.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu re
comandă sătenilor să acorde priori-, 
lațe - evacuării apelor, Îndeosebi de 
pe terenurile destinate Insfimlrițărl- 
lor de toamnă, in așa fel Indt ®- 
ceastă lucrare să înceapă Imediat co 
se poale intra cu mașinile in drop. 
Primul secretar al comitetului ju-

nostru „ „...M, . .
și dragostea pentru popo; . 
vingem in clteva zile toate greu
tățile, ne vom reface gospodăriile ș! 
nu vom pierde nimic din roadele 
bogate ale timpului.

Se vizitează- apoi partea opusă a 
satului, pe undo trece șoseaua jude
țeană. Aici, furia apelor nu încetase. 
Era un adevărat „al doilea Argeș", 
cum l-au -numit localnicii. Și alc.1, 
secretarul generai al partidului este 
înconjurat cu multă dragoste de 
multi locuitori a! comunei, aGațl in 
plină ncllvitate pentru săparea unor 
șanțuri și canale de scurgere a apel 
din curțile gospodăriilor. Deputa
tul Varile lordache, cooperatorii Va- 
«110"*^'
ru,

La diversificarea continuă a pro
ducției de utilaje șl instalații ne
cesare economiei naționale aduc o 
substanțială contribuție și Între
prinderile bucureșteno. La Uzina 
dc pompe, de pildă, au trecut cu 
succes probelo tehnologice două ti
puri no! de pompe pentru apă șl li
chide, necorozive șl.pompele pentru 
lichide diverse executate din oțel 
Inoxidabil rezistent la acțiunile 
diverșilor factori corozlvl. Tot din 
calegorin „premierelor’ fac parte 
molopomi ................... „ .
pompele verticale, dublu aspirante, 
avlnd debite cuprinse Intre 2®D șl 
1800 mc pe oră, pompele pentru 
pasta, de hlrtie. Din cele peste 30 
de produse expuse do această 
Intrcprlndero la Tlrgul interna
tional București, o treime slnt 
realizări recente. în ■ seria pro
duselor noi se înscriu, de ase- 

cazanele monobloc de 
fabricata de constructorii

Joi, 12 octombrie a.c., tovarășul Nieolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a făcut o vizita de lucru în unele ju
dețe afectate de inundații, în urma revârsârli rîurilor datorita ploi
lor abundente care au căzut în lunile septembrie și octombrie.

tlnuere o seric de măsuri, po baza 
studiilor specialiștilor șl c propu
nerilor muncitorilor, avlnd ca scop 
realizarea do producții suplimenta
re,: eliminarea locurilor „îngus
te", devansarea termenelor da 
punere In funcțiune a noilor sec
ții, realizarea înainte de termen a 
parametrilor proiectați la secțiile 
Intrate In producție, Îmbunătăți
rea normelor de consum la mate
riile prime pe seama perfecționă
rii tehnologiilor șl organizării pro
ducției, creșterea gradului de utili
zară a suprafețelor de producție, 
organizarea șl programarea supe
rioară a producției ele. Se estimea
ză ca, Ia finele actualului cinci
nal, producția fabricii să se du
bleze față de nivelul anului 1072.

menea,
10 tone,
de mașini do la uzinele „Vulcan", 
ca șl Instalațiile de ■ automatizare 
pentru silozuri purtlnd marca în
treprinderii „Automatica". O altă 
mare unitate bucureșteană, Uzina 
de mașini grele, anunță realizarea 
unor linii do azbociment de mare 
capacitate și o patru mărci noi de 
oțeluri aliate pentru turboagre- 
gate. Tot in sprijinul constructori
lor de mașini, colectivul Uzinei 
„Republica" o introdus în fabrica
ție de serie noi sortimente de țevi 
speciale pentru Industria chimică 
și (ev! din oțeluri aliate pentru a- 
gregatele de foraj la mare adln- 
cime.

BRAILA. — Cele două combin 
nate de pa platforma industrială 
de la. Chlșcanl-Brălla desfășoară o 
intensă activitate pentru îndeplini
rea înainte dc termen a sarcinilor 
de plan șl a angajamentelor asu
mate In Întrecerea socialistă. în 
mod deosebit se remarcă preocu
parea acestor două colective față 
de producția destinată exportului. 
Bunăoară, plr.ă în prezent, de alei 
s-au livrat peste prevederile pla
nului 237 tone celofibră tip lină, 
45 tone /Ire tehnice, 388 tone car
ton duplex-triplex.

® Secretarul general al parti
dului a indicat să fie luate 
în continuare măsuri pen
tru refacerea locuințelor 
avariate și sprijinirea popu
lației care a avut de suferit

Din lemn economisit —
100 garnituri de mobilă

pentru evacuarea populației, apăra
rea bunurilor, astfel incit nu s-a în
registrat nici o vlcflmă omenească, 
nu s-au pierdut animale. Sa arată, de 
asemenea, că, In paralel cu lucrările 
de înlăturare a avariilor produse do 
ape, [taste 2®0 de săteni se află In a- 
coastă zi pe clmp-la strinsul porum
bului, cartofilor, al celorlalte culturi 
de toamnă, pentru ca pierderile sâ, 
fie cil mal miel.

Se parcurge apoi cu i 
la marginea comunei una 
principale acoperită de un strat

„Vă mulțumim, tovarășe 
Ceaușescu, prezența dum
neavoastră ne dă și mai 
mult curaj!"

VASLUI (Corespondentul „Sdn- 
teli", Vasile Iancu). — Urtn din pre
ocupările de bâză ale colectivului 
de muncitori, ingineri ,țl tehnicieni 
de la Fabrica de mobilă Vaslui din 
cadrul C.E.I.L. Iași este econo
misirea materialului lemnos. Pen
tru mal buna utilizare a mate
riei prime s-au adoptat două solu
ții: ■ D- reprolectarea țșnor repere 
supradimensionate și foloslre.i Înlo
cuitorilor din mase plastice șl 2) 
efortul gospodăresc al secțiilor de 
producție, al fiecărui om In parte. 
Efectele :’fșță do consumul prevă
zut dc 48,8 mc la milionul de lei 
producție marfă 8-a Înregistrat, 
In ultimele luni, 33,8 mc. Iată șl c- 
conorhille obținute de la Începutul 
anului șl pină acum : 112 mc che
restea de foloase, 24 mc de rușinoa
se, 4 100 mp PAL; cantități dincaro 
s-au produs peste .100 garnituri mo
bilă In plus. Aplicarea noilor mă
suri tehnlco-organlzatoricc nu a di
minuat in nici un fel rezistența, 
valoarea estetică șl funcțională a 
produselor, cl dimpotrivă. Notabilă 
este contribuția adusă de mais
trul Nieolae PIsflu, Umpleri! 
Victor Rscu, Stan Monoic, Alexan
dru Bechea, Dumitru Costln, Dumi
tru Coman și alții care, fie că lu
crează In sectorul de prelucrări, 
ta finisaj ori la montaj se pre
ocupă de folosirea judicioasă a 
mase! lemnoase.

. GALAȚI (Corespondentul „Scln- 
teii“, Tudorcl Oancca). — Con
structorii de la I.C.M.S.G. au În
ceput lucrările do extindere la la
minorul de benzi la rece, obiectiv 
do bază al cetății siderurgice dc 
pe malul Dunării. Studiile Întocmi
te’ pentru noua etapă prevăd o 
creștere substanțială a producției, 
folosindu-se in continuare sectoa
rele de bază existente — decupa
rea șl grupul principal de caje, 
precum șl rețelele termocnergeUce, 
căile ferata, gospodăria de apă, 
drumurile etc. Extinderea vizează 
construirea a trei noi baie ce vor 
Însuma peste 20 000 mp pentru tra
tament termic, dresare șl ajustaj. 
Deși volumul Investiției din etapa 
actuală reprezintă mai puțin de 50 
la sută din fondurile primei etape, 
sporul fie producție ce se va ob
ține prin noile lucrări va fi da pes
te 89 la sută.

Livrări suplimentare 
la export

ției generale a Franței 

din Hanoi.

dețcr.n de partid Informează că po 
raza multor comune din județ eva
cuarea, apelor a fost terminată, ceea 
ce face posibil ca lnsămlnțatul să 
Înceapă In clteva zile”. Apropilndu-se 
dc tovarășul Ceaușescu, cooperatorul 
Ștefan Mltruș 11 ^fringe mina, spli
nted :

— Pentru noi, nu slntoțl oaspete, 
cl adevărat tovarăș. Drept să spun, 
ne așteptam să venlțl in mijlocul 

Doar vă cunoaștem omenia 
‘ ’ .................. O ui In-

Producția de utilaje
în continuă diversificare

Brânețți, județul Gorj, recolld bunâ do porumb ; cooperatorii 
pentru slrîngerea ei la timp

în urmă cai clteva zile, o informa
ție apărută in presă aducea la cu
noștința opiniei publice faptul că In 
unele Județe ale țării riurile șl-au 
ieșit din matcă, inundlnd zeci de mit 
de hectare de ieren, gospodării țără
nești șl construcții agrozootehnice, 
drumuri publice, ofectlnd diguri șl 
dJslruglnd poduri. în toate localită
țile care au avut de suferit de pe 
urma stihiilor naturii, populația, mo
bilizată dc organele locale de partid 
șt de stat, s-a ridicat cu mic cu mare 
pentru înlăturarea efectelor Inun
dațiilor. în urma măsurilor ener
gice care au fost luate au fost 
evitate pierderile de vieți omenești : 
populație aflată In primejdie a fost 
evacuată, acordlndu-1-sc ajutoarele 
necesare.

Prezența tovarășului Nieolae 
Ceaușescu In zone încercate de cala
mități este o mărturie adine grăitoa
re a grijii salo neobosite, statornic»}, 
față de viața de zi cu zi o oame
nilor. Cetățenii din județele Ilfov, 
Teleorman, Olt, Dolj, Gorj șl Ar
geș, care l-au avut In mijlocul lor pe 
conducătorul partidului șl stalului. In 
cursul vizitei de lucru pe care a e- 
fectuat-o, nu ținut sâ-ri - exprime 
stima șl dragostea, să-l adreseze, 
din Inimă mulțumiri pentru sprlli-

cvacuaxea 
agricolei- . . . _ , .
slrîngerea recoltei, șl trecerea neîrillr- 
zlâțfi'ta executarea lucrărilor de lin
șăm Întări.

...Un prim popas In vizita de lucru 
se Tace Sa Cornelu, județul Ilfov 
Ulițele au fost transformate In ade
vărate rîuri, apa ajunglnd la multe 
casa plnă ta streașină. Aici, condu
cătorii de partid șl de stat sini Irttlm- 
pinați de tovarășul Gheorghe Necula, 
prim-sccretar ăl Comitetului jude
țean Ilfciv al P.C.R. După o scurtă 
informare țin legătură cu situația 
creată in Județ, ca urmare a Inunda
țiilor, cu acțiunile de ajutorare a ce
tățenilor, secretarul. general al parti
dului vizitează comuna. în nu
mele locuitorilor, secretara comi
tetului de partid, Constanța Burtea, 
adreslndti-se tovarășului Nieolae 
Ceaușescu spune : „Prezența dumnea
voastră, iubite tovarășe ■ secretar ge
nerai, In, aceste momehte grele ne, dă 
curaj. Simțim încă o dată că partidul, 
conducerea șa slnt una cu poporal".

Primarul comunei, Gheorghe Po
pe, seu, arați ‘ că apele Argeșului 
s-au revărsat . pe aproximativ. 0 500 
ha, Inundlnd 700 de locuințe din 
comună, din' care 100 grav ava
riate. El arată că locuitorii comunei 
cu mic cu maro, și, alături de ei, mi
litari al forțelor noastre armate au 

Întregii populații ta acțiunile pentru lucrat zile șl nopți fără Întrerupere

BISTRIȚA (Corespondentul 
„Sctatell’, Ion Anghcl). Pe plat
forma Industrială n orașului Bis
trița a fost pusă In funcțiune fa
brica de mobilă din cadrul Com
plexului de prelucrare a lemnu
lui. Fabrica are o cm păci late [dc 
producție de 10 000 garnituri de 
mobilă pe an. în prezent se reali
zează ale! in serie sufragerii lip 
„Dej", compuse din bufet, servan
tă, masă extensibilă, măsuță pen
tru reviste, canapea, 2 fotolii șl-fl 
scaune tapisate. De asemenea, < se 
fac pregătiri pentru lansarea iih 
fabricație, In primul trimestru lai 
anului viitor, n garniturii de mo
bilă „Narcisa". în întrecerea so
cialistă desfășurată In cinstea ani
versării republlcit, muncitorii, In
gineri! șl tehnicienii de aid, cu fle
cara zl, transformă la fapte an
gajamentul de a atinge parametrii 
proiectați cu 3 luni mal devremo 
docil s-a stabilit prin plan.

® Un Interesant expe
riment comercial vî- 
zînc! APROPIEREA 
CONDUCERII DE AC
TIVITATEA UNITĂȚI
LOR OPERATIVE

• TABERELE DE CREA
ȚIE

® AUTENTIC Șl LI
VRESC ÎN PROZA DE 
INSPIRAȚIE RURALĂ 

©SPORT

!
4'
apei — de. pe suprafețele 

■ prin șanțuri de scurgere,

Conducătorul partidului șl statului a fost însoțit în aceasta vi
zita de tovarășii Iile Verdeț, Cornel Burtică, Ion Stănescu, precum și 
de Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și 
apelor.

ii. /■... ■ III
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Imde de la Bivolari aveau p: 
cipalele încăperi axemănS’.c

Icon 
: ele 
“mic

I

I

I 

E

I în urma unei .manevre ejeciuaie

Iln contfllh necorespunaătoare. 
Un cil accident, produs dinir-o 
cauză slmllarâ, a fost înregis
trat pe linie ferată dintre sta(l-

Iile Poeni rl Clucea (Cluj). , fn 
timpul unei manevre. Un vagon 
necuplat reglementar la loco-

I. motivă a itict-o razna pe caisa 
' ferată șl, In plină viteză, s-a 

docnlt cu trenul de persoane 
nr. 4WM. în urma accrtui acci-

I< dent, mecanicul de locomotivă 
, Vaslla Sucală ți-a pierdut viața. • 
_ iar cele două locomotive Diesel

II care tractau trenul au deraiat.

j Paznicii 
hși-au făcut 

‘-datoria

1“ fntr-u
* Mașină

I

I
” . WU>'

urs lucrdiar de- mijijle fptuite» 
;nlerul loan Dlnifd), paznicii au 
« '^A' iițf-l-” dea lib<

Iț pînâ cind nU cur cont
■ nunții încfifcfîiura. Și 
îCflsut să-ți facă dai

I .................

I-' trl dc alcool etiîl
' polietilenă, săpun 
“ materiale surfra:

I

I

I

I

| ; în loc de mis
treți, un urs

I La cererea cooperatorii

I,. Mor.or (tiistrița-Năsăud), 
ala din Bistrița a a raci al

I

I

I

I

I

I

I

I

pte faci.
I

I

I

I

I

I

I
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Termele
romane 
de la 
Bivolari

Cercetările arheologice efec
tuate pe malul sting al Oltului, 
In poiana Bivolari, din fața 
mlnăstiril Cozia, au scos la 1- 
venlă, pe lingă ruinele castru- 
lui roman Arutela, urmele unor 

.'terme. Din inscripțiile găsite In 
fața a două dintre porțile cas- 
trulu! rezultă că acestea ou 
fost construi ic in ultimul on de 
domnie a împăratului Hadrian 

“Publius Aallus (117—138). Ter
mele de la Bivolari aveau prin
cipalele încăperi asemănătoare 
cu cele pe care romanii le-au 
construit In orașele mari, dar 
„a slnt dc dimensiuni mult mai 
mirt Ilulnelc acestora atestă că 

î apele: minerale sulfuroase, dc 
jnici doblndlseră. Încă de acum 
•19 secole o faimă deosebită 
"pentru proprietățile lor curative.’5 

■încă tui
: vagon a
■ luat-o razna
' rtelatam lâ această ‘ rubrică 
i („Stintcia* nr. 9295) despre un 
‘î aacfdenîi'ăe'cale ferată petrecut 
îh‘ urma "mîWÎ jmîtnevre efecluAt^ '

ana din sitele trecute, o 
ișinâ încărcată ca diverse | 

; materiale se îndrepta spre ;mar- 
J tâ șantierului' de conttrttd|ll nr. 
î l- din vminicipiul *. Clhcorghe . 
; Gftaorp/ițu-Defc O dată ajunsă 1 

aici, cu toate că era.Insfițfțlă^de, l
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La moara paralelismelor... se macină timp și spirit de răspundere
In timpul Investigatei la cheta îri alte localități alo

clleva comune din județul aceluiași județ- 
Ilfov, unu! dintre interlo- — Exista șl ui— Există șl un paralelism 

în îndrumare, ne spune 
tovarășul Iile Rălleanu, se
cretarul, comitetului de 
—iriid șl primarul-comunal 

____ ..... 21 ®e petrece, 
cum s-ar zice, pa teren. La 
ce anume vreau Jșfi mâ re
fer? îd ■ luna septembrie,? 
de exemplu, am fost con- 
vocațl pe centre'de-comu
ne, la Vidra. A ..venit un 
tovarăș din partea comite
tului județean de partid 
care ne|a instruit asupra 
tuturor problemelor : viața

■ Internă de partid, mobili
zarea întregii comune la 

■campania agricolă, asigu
rarea contractărilor de ani- 
.male șt produse anima
liere, rezolvarea sarcini
lor privind gospodărirea șl1â • ..... * .. ”; 

■■

& iatefessnt experiment
TRANSPORTUL

VIZITATORILOR LA 
ÎÎH INTERNATIONAL 

BUCUREȘTI 1972 ’
După cum. n! se comunică de 

ia întreprinderea de Transport 
București (I.T.B.). In.perioada, 
de funcționare a If-gului inter
național (13—24 octombrie 1972), 
transportul vizitatorilor va fi a-~ț 
BlKiirat de lirmâloarele vehi
cule :

— tramvaiele 3 și 4 :
— troleibuzele 81 șl 82 ;
— autobuzele-31, 43, 49, 49

barat. 81. 01 barat și 105 ;
— două stal!! de taximetre 

amplasate lu Intrarea în Pavi
lionul central și pei Bulevardul 
Expoziției.

Pe ioate liniile de transport 
In comun, In special intre o- 
rele 10 .șl 18, se va suplimenta 
in mod corespunzător parcul de 
vehicule. Totodată. In funcție 
de solicitări, întreprinderea de 1 
Transport București va Iun și 
alte măsuri pentru satisfacerea ■ 
In condiții bune a necesităților : 
de transport ale publicului vi
zitator.

ț

I I î

comercial vizind

O t'-J

jul de o acțiune unitară, 
menită a,contribui Ip spo
rirea competențelor pe

râțul Benone Plșleagă, se- 
crcUtrul comitetului de par
tid și primarul comune! 
Gurbâneștl.

— De problemele învăță- 
nilntulul răspund In pre- 

. zenț mal mulțl tovarâșL La 
instruirea lunară, bună
oară, tovarășul secretar cu 
propaganda de Ia comitetul 

' județean, de partid ne-a 
pfezentnt, pe larg, toate 

i aspectele privind Invfiță- 
mtniul de partid șl de stat.

1 rplan local.
— La noi, ne spunea to

varășul Lozăr Manca, se
cretarul comitetului de 
partid șl primarul comu
nei Chlrnogi,! vin !n con
trol mulțl tovarăși de ‘ la 
centru. Din păcate,! unii 
ocolesc comitetul comunal 
de partid șl consiliul 
popular. în legătură cu 
multiplele probleme ale ac
tivității In comună o I.A.S. 
șl S.M.A.. ““
ne-o consultat nimeni 
acest an. Au trecut

culori ne-a relatat că In 
luna septembrie a partici
pat la nici mal mult nici 
mal puțin de 15 ședințe, mi 
Gama acestora s-a IntJns Berc-oni. El 
de la instructajul de 3 zile, 
pini la „operativa"* de la 
comună cu o durată de 1—2 
ore. însumat, timpul, pe
trecut in ședințe,,timpul do 
pregătire șl pentru depla
sări s-a ridicat aproxima
tiv la două sfiptfimlnl. Cit 
din el reprezintă ,o Investi
ția utilă pentru bunul mers 
al treburilor comunei — 
mal ales acum, intr-o pe
rioadă do intensă muncă 
la sate 7

Desigur, ședințele au 
dtllllatea lor, asupra căreia 
nu vreau să’ insist, he"-a 
spus tovarășul loan Lfi- 
ccanu, secretarul voraîtetu- 
llii de partid șl primarul 
comunei Gîrhnva. Critica
bil este Insă faptul că, a- 
deșen. șediniele. se repetă 
una pe alta ; aceeași, pro-’ 
blcmntJeâ ni se transmite 
Sau o dezbatem șl-Iâ comi
tetul județean de partid, șl 
la consiliul popular Jude
țean. De exemplu, in pri
ma parte a lunii septem
brie ti avut loc Instructajul 
aparatului dc partid pe ju
deț. AU fost abordate aici ................|___  _
toate aspectele —■ politice, La clteva zile a venit In 
economice șl sociale ■- cu 
care slntem confruntați zj 
de zi, Un Instructaj com
petent, calificai, ancorat a- 
tlt In problemele dc p-arild, ‘ 
rit șl Itî cele de stat. Două 
zile mal tlrziu, toți prima
rii de In comune au -fost 
invitați la consiliul popular a„..
Județean. După sesiune, a 0 irtmtsesem șl la județ, 
urmat Instructajul obișnuit _ L,a începutul îțecfir. 
cu primarul Excepting pro- - - - - - -
blemele de partid, celelalte 
aspecte au (ost o repetare 
a lucrurilor care ni ș-au 
spus la primul instructaj.

■ Paralelismul acesta este e- 
vldent șl la carnunn. De 
pildă, In ultima lună 
am ținut o serie de 
ședințe separate -= ale 
biroului comitetului comu
nal da partid, comitetului 
executiv nl consiliului 
popular, biroului perma
nent al acestuia. Frontului 
.(fnitâțll Socialiste — în 
cârc ăm dlscutâl. practic, 
aceleași aș.nectc. Mult mai 
eficient ar’ fi, cred, dacă 
unele ședințe s-ar contopi, 
evitîndu-se astfel ățlt Iro-

■ sirea unui timp fțiarte pre
țios.1 cit șl* repetarea anu
mitor probleme. In fața u- pi 
nor oameni care, cu* niicl in tom 
oxcepțlL. slnt’mereif . ace- v-
lași. ■

Paralelismele, !ată,r așa
dar, un .fenomen cere, -pd 
de o parte, „toacă"*, timpul , . ,
cadrelor de partid șl dc tateă el. 
x:at, iar. pe de alta, duce Dar paralelismul !m- 
la scăderea spiritului de braefl și alte forme,. Iată
răspundere.- Continuăm an- -un aspect relatat de lova-

_____  ; partid șl de sini 
La scurt ump, tovarășul 
trecut prin, comuna noas
tră.' Firește, ăm ndlnclt a- 
cesfc: probleme, la concret. 
Aceeași situație am dezbfi- 
ttit-o apoi cu Instructorul 
de partid. în zilele urmâ

i

w

11

bunăoară, nu 
’ h in 

........___________ ‘o
singură dată In trei tri- 

_ ... ,____________ , me«re —■ lin tovarăș de 
loara âu mâl- trecut -pe la *la .UJ.C.A.P. și nilul de la 
noi vicepreședintele cu Direcția agricolă județea- 
■irobleme de lnvfițămlnt șl nă. Au stat clie 10 minute, 

consiliului
-..Ji rpr

probleme fie 
’ inspectorul

îl4

Primari și secretari ai comitetelor comu
nale de partid din județul ilfov dezvăiule 
neajunsurile provocate de practica instruc

tajelor și controalelor paralele
'!* f

înfrumusețarea comunei etc. 
~ *n
comună și Inspectorul con
siliului popular județean. Și 
din „nou discuții desprfe 
cohjrticte, Înfrumusețare 
ș.n.m.d. Exact ce discu
tasem la ■ Vidra. E drept, 
dlnsul ne-a mal cerut șl o 
situație scrisă, p« care In
să... cu citeva zile înainte

tlzez lucratori! de ia alta raioane — 
unde solicitările slnt mul mici — 
sA dea o mină de ajutor colegilor 
lor. Tot pentru a veni In spriji
nul cumpărătorilor am înființat 3 
mic! case do comenzi șl un serviciu, 
do distribuire a laptelui la domici
liu.,,s-au informai3 șl au 

plecat.' In schimb, din cite 
am auzit, au fost de mai 
multe ori la I.A.S., la 
S.M.A. șl la cele . două 
C.A.P.-url din comuna 
noastră. Au stabilit șl li
nele măsuri. NecunoscJn- 
du-Ie, nu am putut acționa 
pentru materializarea lor.

Tot In comuna Chlrnogi 
n! s-a relatat și o altă for
mă de paralelism. îri lin® 
septembrie, consiliul popu- 
Jnr județean a cerut, ex
pres, situația recoltărilor, 
contractelor economice, In- 
vățămlntulul de stat, gos
podăririi comunei ș.a. La 
scurt timp, inspectorul 

, pOnslllblul popular jude-

s

fi

— Care cate ziua dv. cea mat 
grea 7

— Duminica. Mal precis, diminea
ța filei de duminică. în cele citeva 
ore. unitățile noastro vlnd cantități 
Importante de mărfuri. în special 
centrele de lapte și pline. Pentru ca 
să nu am surprize. Încă de joia con
trolez ce cantități s-au comandat sU 
in funcție do nevoi, iau măsuri de 
înființare a unor puncte volante do 
vlnzare.

La prima vedere, toate aceste tre
buri par mărunte șl nelnsemâate. 
Dar numai la prima vedere, pentru 
că. in calitate dc consumatori, ne 
clftm bine seama dc valoarea prac
tică o creării unul nou punct de des
facere. In orele dc vlrf. sau a bu
nei. aprovizionări a băcăniei din ve
cinătate. Iată șl un argument cifric 
In favoarea acestui experiment Cu 
prilejul analizei făcute la Ministerul 
Comerțului In. >rior. după cinci luni 
de aplicare < iperimentală a aceste! 
forme de o gânlzafe. s-a constatat 
că, fojă dc aceeași perioadă b anu
lui precedent, cantitățile de mărfuri 
vlnduto. In cadrul grupelor ele ma
gazine, au suorit considerabil, reall- 
zlr.du-se depășiri de plan Intre Z2 
șl 10.2 la,-sută: A crescut, de ase
menea. ponderea producție! proprii, 
In totalul desfacerilor : anumite mă
suri cu caracter organizatoric au dus. 
la mărirea capacității dâ desfacere 
și. implicit, la o mn! bună servire 
a clientelei etc. Inițiativele au gă
sit. se pare, un teren prielnic d-a 
dezvoltare, nemaifllnd nevoia de În
tocmirea unor hfrlli fi obținerea tî-: 
nor. anrobări pentru traducerea\ter 
Jn fapte. La Tlmlșoltea. Ue'pD'dA; prin 
grija conducerii unuia ■ din grupurile 
organizate in alimentația publleăs.au; 
fost organizate 5 .bueălăriL der.hloc 
Si’O pensiune -pentru;alqvl ; la Iași, 
fn mai multe unități: au fost exiin- 
sd spațiile destinate râloânelbc ; d& 
mezclurl-brlnzeturl. Iar la unele ma
gazine cu autoservire, pentru evl- 

, tarea figlomdrațlei. au fost Introdu
se noi caso de marcat ; la Bacău, 
numărul reclamațiilor. pe aceeași 
perioada do timp, a «căzut de la IM 
la 13 etc., etc.

Direcțiile comerciale județene a- 
fl’rmă că exlștcnța grupurilor de mn- 
gazlno a avut conîeclnțe pozitive pe 
planul bunel aprovizionări, datorită 
în special creșterii gradului de o- 
pcratlvliale. întreg personalul gru
purilor este direct Interesai in spo
rirea desfacerilor : salarizarea se face 
In strictă corelare cu volumul vln- 
zărUor. Rezultatele lifltte obtlfiute sfi 
datorează, in bună parte, șl sporirii 
eficiente! 
unități.

Paralel 1 
ter pozitiv ____
rile de mal sus — 1 
nele observații eu pi 
laturi ale activității

Activitatea obișnuită a unui maga
zin este (sau cel puțin ața ar trebui 
să fie) dinamică, vie ; o zi nu sea
mănă eu cealaltă, fiecare ceas aduce 
cu sine noi problenie de rezolvat, In 
raport cu fluctuația cererii publicu
lui consumator. Șl fiecare din aceste 
probleme (de care depinde, uneori, 
aprovizionarea unul întreg cartier) 
necesită o soluție adecvată, operati
vă. Amplificată la proporțiile unei re
țele comerciale cir zeci șl suie de îri 
nitâți, dispersate pe un teritoriu vast, 
responsabilitatea celor care conduc

i treburile respectivei, rețele exie, fără 
Îndoială, foarte mare. Aprovizionarea 
ritmică a magazanelor cu un sorti
ment cit-mai cuprinzător de mărfuri, 
buna organizare a procesului de des
facere,distribuirea personalului In 
funcție de necesități slnt doar clleva 
din problemele ce figurează pe agen
da zilnică a conducerii unei întreprin
deri sau organizații comerciale.

Dar deciziile cele mal bune1 privi
toare la aceste probleme nu pot fi 
luate din birou, fără rt cunoaște si
tuația exactă din unități. Ce e 

, de făcut Insă In cazul (destul de frec
vent) nl directorului unei Întreprin
deri cornerdalo cu mal bine do o sută 
de magazine In subordine 7 Este lim
pede că el nu le vn putea vizita do
cil rar șl. deci, nu va ști cu exac
titate situația aprovizionării fiecărei 
unități In parte. Așa se și explică, de 
altfel, încetineala cu care se iau une
le măsuri sau chiar lipsa de reacție 
la semnalele critice ale consumatori
lor, cu privire la un aspect sau altul 
al servirii populației. '

Un exjjerlmeni, aflat la citeva luni 
de aplicare, pâre să ofere o soluție 
câre să Îngăduie apropierea conduce
rii de.activitatea uhlMților operative, 
îh 22 do orașe din 10 județe — pre
cum șl In 
tara, sectorul 7, din București —■, 
luat ființă grupuri de unități 
rnaxidium 19 — aflate, 
de vedere 
cartier, a 
coercion,ilfi de un șef 
sau.;.pracurlBt, cu t. 
vefjfl.cator-calculator -ș 
merceologivoiajorr în pi _____
109 aietnchea grupuri, alcătuite din 
2377 magazine ?i unități dc alimen
tație publică. De remarcat că unele, ■ 
grupuri Sint 'organizate'' pe un anu
mit profil. La Timișoara șl Pitești, de 
exemplu, cile un grup cuprinde nu
mai caniine^resiaurnnt : In Tp. Mu
reș. în grupurile din cadrul O.C.L.- 
AUmeniarq au fost încadrate și 43 de 
centre pentru dișțribțilreâ laptelui la 
domiciliu.

Ce avantaje prezintă, pentru con
sumatori. aceasta nouă formă de or
ganizare a activității comorcinte 7 în 
primul rind, o mal mare opcratlvltaie 
in luarea unor măsuri. Șefii de gru
puri, ale căror sedii sini in imediata 
apropiere a magazinelor pe care le 
tutelează, slnt învestiți cu atribuții 
largi : se află-in directa lor compe
tență problemele comerciale curente, 
cele de organizare,șl tehnică comer
cială, f.inanclar-contablle. de angaja
re a personalului. în calitatea lor de 
membri a! comitetelor oamenilor 
muncii din întreprinderi not să în
deplinească și o seric do attfdril ale 
acestora.

Cum arată ziua de lucru a unul 
procurlst 7 Iată ce ne relatează șeful 
grupului do magazine din cartierul 
Drumul Taberei, Constantin Rotaru.

— Prima și cea mal Importantă 
aprovizionarea. De aceea, 
ibilrt do unități mă infor- 
in fiedire dimineață cc 
de Bprovlzlonare au. co 

le determină. în cel mal 
timp poaibll Iau legătura 

furnizorii pentru urgentarea 
mărfurilor care lipsesc, 
ora’ 8, clnd iureșul s-n ■ 

mal potolit, pornesc In vizită prin 
cele 19 unilăți : controlez starea de 
igienă, condițiile de păstrare și do 
expunere n mărfurilor ; tind la unul 
din raioane este aglomerație, repar-

ia comerțul 
ploieștean

' 1 . irecura
_ . lovarăs de ia inspec

toratul școlar Județean. 
Toți ml-au adresat aceeași 
întrebare : cum stol cu 
procesul de învățămint, cu ț^on n cerljl șl el expres 
ntellerele-școalfi, cum se fj si£|jațlo similară, in 7
desfășoară netlvdtaica.pro- puncte. Șl a precizat, tot

expfes, M 1 se trimită In 
plic la reședința județului, 
fcsle, de altfel, o dcBcienții 
mal generală In acti
vitatea instructorilor șl a. 
inspectorilor. în loc sa se 
ocupe de problemele mari 
cu care slnt trimiși pe te
ren, să Îndrume munca de 
partid, să vadă cum se u- 
pllcâ legile, eficientă lor. 
activitatea obștească la 
eate. uni! dintre activiști 
trec grăbiți prin comune, 
solicislnd felurite situații.

Concl uzi 11 e 1 nâem nă rll f> r 
de mal sus șe Impun de la 

’ sine. Caracterul dăunător 
nl acestui stil de muncă 
este mal mult dec.lt cvi'- 
dent. Socotim de aceea că 
este de dnwrlu comitetului 
județean de partid sl a 
coMlilului popular jude
țean de a Iun Imediat mă- 

. suri împotriva fenomene- 
- lor da paralelkirn i și > su
prapuneri, unlllcfnd șl 
slmpllflclh.d cohlrolul, sta
bilind In comun viii jjentru 
eliminarea verigilor Inter
mediare care Îngreunează 
nctlvltaiea de partid și de 
stat In comune.

popular județean, n: 
șl un iovarĂs de la ir

duâilvă a elevilor ? Ne-au 
întrebat „cum stăm", și-au 
notat ce-1 Interest șl nu 

J placat, in grabă, cu ma
șina in comuna Învecinată...

Este' cunoscut faptul eă 
la Consfătuirea. de lucru 
de iu C.C. al P.C.R. din 
7—8 septembrie a.c. sccro- 

. tarul general al partidului 
sublinia : „Există parale-

— La începutul fiecărei 
săpifimlni, continuă Ideea 
de mai sus tovarășul Mlhal 
Mocanu, secretarul comite
tului de partid șl primarul 
comunei Ulmenl, JnspK’to
rul consiliului popular Ju
dețean cheamă la telefon, 
Cl..’ ' ---
mune de care răspunde și scțti -foarte greu pe cel 
cere situația operativii : in- care poartă răspunderea, 
depiinlrea planului econo- P6 cei care tfcbule sfi rca-
mfc, realizarea contractări- llzezb o sarcinii sau alin,
lor, o contribuției In mun
că. a acțiunilor patriotico 
ș.a. Apoi, dnd are timp, 
cam o dată In IO zile, trece 
prin comună să verifice 
autenticitatea datelor trans
mise telefonic. Aceeași ..o- 
pcratlvâ". e drept, kt perl- —.------- -----------„ —
aade mal -lungi, o cerc șl ; .operdtlfitute Ip" munca;

'ințtrucioru], de partid. yerlqHc^ intermediare ,nu
itlda/cînd insp-ăciorul este •■-■^îptfrjtic soluționarea 
.. "tețtdlU ? > ' » l>l„„»nlnr-

u‘ cere nimeni iltita-

rul consiliului [topular J .
dețean cheamă la telefon, lisme. suprapunere — șl. 
din Oltenița, cele .șapte co- din aceasta -cauză, 11 ga-

care poartă rfispundereU, 
L pe'cfei care tfcbulo sfi reo-

I

PLOIEȘTI (corespondentul 
„SctaelT, Constantin Căpra
rii). — în urma propunerilor 
făcute de coiățeni. rețeaua cci- 
me.-ciahî a orașului Ploiești 
continuă &ă se extindă cu noi 
unități de desfacere a produse
lor Industriale șl alimentare. 
Asifei, Ut această lună, In cen
tral orașului a luat ființă casa 
da comenzi „Rapid11. Noua u- 
nltate, bine aprovizionată și 
dotată cu suficiente mijloace 
de transport (auloscutcre șl 
microbuze), livrează la domici
liu, în numai citeva oro dfl la 
comanda 'telefonică, mărfurile 
âllmenipre solicitate, j

Venind In Inlimplnarea cerin
țelor cumpărătoarelor, pe strada : 
Republicii S-a deschis, tot In h- 
cesie zile, un nou magazin „Gos
podina", care desface stil in ca
drul unității, cil Șl acasă, pe 
bâză da comenzi, preparate șl . 
semipreparate din carne șl le
gume, patiserie etc. De aseme
nea, tin bogat sortiment de 
rerhlpreparate din carne realll- 
zălo dc bucătăria și laboratorul 
reslaUrMlulUl „Dealul Mare” 
s-a pus .in vinzaire șl: In cadrul 
Pif f nw'S’a?inC!'trnciiljșre din

Toi cn o noutate trebuie sem
nalată deschiderea In Inritița ha
lelor clin piața centrală a mu
nicipiului a unul mare magazin 
de desfacere a produselor do uz 
casnic, electrice, a artlcolelo- 
de stlclăHe, chimice, parfume
rie. Nouă unitate funcționează 
In două schimburi, de la 0,30 șl 
plnâ la ora 22 desfășurarea 
produselor făclndu-se prin auto
servire.

|

ÎWe, deci, necesar sfi adu
cem sinipliflcflri șl îrribu- 
ntllfiilrl in urbanizare... si 

„ iinincfliii controlul de
e’ partid și al consiliilor

puptilarc... K vorba <lc n 
simplifica lcgfiturllc , șl 
contactele, dcra. fisigura _u 

ruezuruj ue -parua. „ , luiuuitedlnrc' 'nit
Șl .ce ke, IntimjîlâJ de »fae Ueciî sfi cUhfplice șl sfi . . 'PȚP-*.

blcnțclor”, ‘ •;
Iâță dc ce se Impune 

cit-’ițiil'nud'mult o atiiu- 
dlmf Inirâhaigentfi față de 

' fencrnenele ' de jmfalellsm 
ciire provoacă fârlmițarea 
eforturilor', duc la supra
punerea unor măsuri șl 
lnilrzlcrea ol Icra strici ne
cesare, lipsesc obștea satu-

cadrai _O.CL.-AUmcn-
au

din puhet 
teritorial, in același 

căror activitate este 
dc grup 

rp-^'lnul unul 
al unul 

-ent există

Rodlca SERBAN

? sired unui timp fțiarte pre- 
tifw.'cit șl* repetarea anu
mitor probleme. In fața u-

Ioan VLANGA
Florea CEAUȘESCU

controlului exercitat In

Un etalon al comerjului modern ta Tîrqovișta : supermcgazinul „Mondial Fota : S. Cristian

9—

Tudor Gh.

confecțiilor pentru anul

1 ■' hoiirll să nu-i dea cale liberă 
II plnfl cind ni» vor controla amă

nunțit încărcătura. $i au In- 
1 caput Id-ți faed datoria. Cu 

I ? aceri prilej, spre surprinderea 
lor, el au’ constates c.ă in mașiiid, 

"pe Ilnjpî mărfurile prevăzute in 
documente, se mal afla.il 2'3 de li
tri de alcool etilic. 5Î saci dc- 

.......:__ , i dc rufe șl alte 
■“ materiale ’ surtrase din unitate. 

îr. urma cercetărilor efectuate 
s-a stabilit eâ ele proveneau 

, din gestiunea magazinerului 
.. Toader Oncrin, care scontase pe

■ faptul că mașina, însoțită de un 
< lucrător de miliție, nu va mai 

fi supusă nici unui control.
I Trimiși in judecată pentru acest 

. fapt, T.O. ?i complicele său, 
I fostul plutonier I. D., au fort 
I ■ condamnați la cite doi ani în

chisoare.

La cereren cooperatorilor din 
.. Mor.or (Bistriln-Năsăud), Fili

ala din Bistrița a asociației vl- 
nălorllor n organizat recent, în 
pădurea Sleifț. o vlnă’.oare de 
mistreți. în bălaia armelor n-a 
apărut insă nimic. în .schimb, 
un vlnător, Slmion Băzu, dîn 
Monor, s-a pomenit, față In față, 
la numai doi pași depărtare, cu 
un urâ Înfuriat, care fusese 

>"plnă atunci hărțuit de dini. Ur- 
_sul, ridicat io picioare, so pre

gătea să atace. Dlntr-o, reacție 
“ spontană de apărare, vinătorul 

a sprijinit arma In gllul Iul și 
"a apăsat pe trăgaci. Din zdrun- 
-■ cinătura urmei, vinătorul n foss 
• aruncat la pămînt. dar glonțul 
- nimerise ținta In pl'n. SI astfel, 

Slmion Bazu a scăpat doar... cu 
_ o sperietură. Aceasta este va

rianta cunoscută de noi. Pro
babil că vinătorul va pre- 

“ zenla Intlrnplârea intr-o ver
siune proprie, care, orlcllt tir fi 
de ,.vinfltorea5c.fi“, rfimina ir 
esență, adevărată.

Vrei, nu vrei

Mai mulțl mecanizatori de la 
stațiunea de mașini agricole 
Zorienl s-au prezentat la baza 

■ de aprovizionare Vaslui pi!?.:::; 
a-și procura șube șl pufoaice. 

.Dar. spre surprinderea lor. 
gestionarii! Epure nu 3-a arătat 
deloc dispus să-l servească nu
mai eu ceea ce votau el Ba 
cumpere. „Iei două șubc de 
444 lei, dâr cumperi șl cinci 
centuri de pompier : oltfcl, nu 
stăm de vorbă !" — l-a luat el 
In primire pe primul client. Șl 
o singură centură dd acest gen 
costă nu mai- puțin» dc 115 lei. 
Do ce practică dumnealui un 
asemenea mod de vlnzare ? 
ț,Nu este rău — susține el — să 
știe omul mai multe meserii1*. 
Șl' ... ns'ta zicem și noi : clnc-1 
Învață pe gestionarul respectiv 
o uită meserie 7

Rubrics redaclatâ de i 
Dumitru TtRCOB 
Ghoorcjhe POPESCU 
ți corespondenții „Scinloii

jnceh’’' Nu .
Jin. cum s-a Inllmplns, lh, 
ultimele trei Bfiptemlnj din | 

un .fenomen care, -pe luna septembrie. Ceea ce 
parte, „toacă**, timpul dovedește, practic, InulIII- 

ilor de partid șl dc tateă el.
Iar. pe ac alta, dure

sqTiaM'îiSiK

ut: Eifrr.iisiii

grijă e âj 
responsal ' 
menză 
goluri 
cauzn 
scurt 
cu 
livrării 
Pe Iu

cu constatările cu carac-
1 — consemnate In rlndu- 

am reținui șl ti- 
irivlre la anumite 

. i grupurilor de 
magazine. Tovarășul Tudor Paras- 
chiv — director comercial al O.C.L-;- 
Allmenlnra 7. din București — re
marca timiditatea cu care s-n 
aplicai acest experiment fn Capitală : 
două grupuri Intr-un singur sector 
este destul de neconcludent’. De ase
menea. mul observa că simpla exis- 
lentă administrativă n unul aseme
nea grup nu rezolva marile si com
plicatele probleme ale aprovizionării 
populației. Este nevoie cn ele să fie 
sprijinite ir.deaoroape in crearea 
condițiilor materiale necesare desfă
șurării ncîivHățil. obligație ce revine 
allt direcțiilor comerciale, cit si con
siliilor populare, interesate In egală 
măsură In buEtul mers al treburilor 
dlnfr-un sector do asemenea Impor
tanță.

și elegante pentru 
copii și adolescenți

CKAIOVA (corespondentul 
„Sdnteil“, N'îsior Țulcu). — La 
ultima edfțlo a pavilionu
lui do mostre dc la Bucu
rești, la ilrgurlle interna
ționale de la Viena șl Kiev, la 
expozlțîăo special organizate T.n 
diferite locăllîațl din țară In ve
derea contractării produselor 
pentru anul 1973 cu comerțul. 
Fabrica de confecții din Craiova 
a prezentat peste I 3®0 modele 
de coiifecțll. Multe dintre, ele 
slnt destinate copiilor șl adoles
cenților. Și această, nu kt mod 
înllmplător. Aproape jumătate 
din eapacstăiea ’făuririi cralo- 
vene este ocupată de sectoarele 
producătoare do confecții pen
tru cop!L Pentru anul 1973 fe
tele vor beneficia de confecții In 
culori vil sau .pastelate, oi o li
nie tlnerenscâ. utlllzlndu-sc pe 
scară mai largă broderii, aplica
ții, volănașe, dantele. Confecți
ile destinata băieților păstrează 
forma reverelor șl pantalonii 
cu manșelă, de la îmbrăcămin
tea pentru bărbați, desigur, n- 
dnpiate In specificul vlrslci. a- 
dolescente.

In prezent, dnd de pe fluxul 
tehnologic al fabricii di:i Craio
va w livrează comerțului ulti
mele confecții peni™ sezonul de 
Iarnă, la servlditl. tehnic 'sc pre
gătește lansarea In producție a 
confecțiilor pcni-i anul viitor.

Electrlcid
lumina pe ulița — 

ioc, iar nea 
Manole-I ocupat

Salul Vișina aparține da 
j-j-jiofca șl cu

ioc.

comuna
aUt mol mult de județul

eontractfiril produselor

Tulcea. Acest sat este corn 
piet eieclrifîeat. dar' lumi 
nă pe ulițl ioc.

— De ce 4 ■■— S-au ars becurile, lai 
funcția de eittclricinn a fost 
dcsfilnțațâ. Așa șUrid lu
crurile. till tire cine schimba 
becurile iirsd. Cel de la co
mună pretind -eă aceșt 
schimb (rebuie făcut do. jtt-

deț, județul pretinde de-an- 
deaseiea, și uite așa.»

Și ce-oțl fi vrind dum
neavoastră, tovarăși cure ne 
trimiteți această scrisoare? 
Șă vă schimbe becurile urse 
cu altele no! nea Monoic, 
cofetarul din Snscut ? E o- 
cupat Așa că descurrațl-vfi 
tot pe plan local.

Cine își coace 
cozonaci ia butelia 

lui Hendea?
Ion Hendca din Șlmlcul 

Silvfijilel zice efi, pentru re-

i'

zuliateio objlnu’te in munca 
sa ia I.A iS.-ul din locailln

te, n fost premiat anul tre
cut cu un aparat do radio 
și o butelie de aragaz.

— Șl aparatului de radio 
l-au dispărut ceva lungimi 
de unde 7

— A dispărut butelia. O- 
mul s-a prezentat să-șl lâ 
oblectelo obținute ea pre
miu, dnr nuKl s-au dat pen
tru că. vezj doamne, ele 
trebuiau Inmlnutc intr-un 
cadru fesllv. S-a ținut ca
drul fesllv, a fost șl foto
grafiat. I s-a dat aparatul 
de radio,- dnr, in locul bu
teliei do arogaz, factura 
buiellel șl o poză. No 
întreabă dacă știm cine 
Iș! coace cozonacii la 
butelia iul de aragaz ?■

Neno Hcndea. deocam
dată nu știm, dar cum a- 
flăm, ia încălzim cu un 
răspuns.

judecată a Consiliului popu
lar Smec.nl, cu hoLBrlrea 
nr. 8 din 0 Iunie a.c., li dă 
clșlig de cauză lui Tudor 
Gh. Ivan.

— Șl dacă i-a dat clștlg

Poate 
berbecul

de. cauză, de ce nu i so dau 
șl ccl 340 do le! reținuți ile
gal 7

-- Nu vrea contablîul-șef. 
Zice că așa vrea el să nu 
vrea. . ,

Tovarășe Ivari, îngrașă 
dumneata pe lingă berbo- 
cuțl șl un berbec, poate re
zolvă el problema. Dar in- 
vațfl-I să șl împungă...

nd informează că in acest ir-uh 
oraș a fost construită. Ir. ul- dere 
timil ani. o elegantă șl mo- șl.un 
dernâ curățătorie chimică.
, - S-o purtnți sănătoși '

— Cu toata construcția n- 
cesțel curățătorii, trebuie sfi' 
ne ducem lucrurile la cu
rățat in Capitală ori in alt 
oraș. •

— Au uitai să educă ullr 
Inje pentru această curăță
torie 7

— S!nt șl utilaje, dar nu 
e soluție.

— Ce soluție ?
■- Pehtrti curățatul chi-

i aceasta 
vine rar șl puțină. Ața că... 

T(i vine rindul In curățat 
după două-trel luni. J" 
nil ®e termină soluția șl a- 
tuhei.

Ce soluție s4 vă dăm rtol 
In legătură cu .toluțin 7 Să

■ivbsc trimită mâl multă so
luție. pentru că zău, altă 
soluție nu există... u

î
mic. Soluție. din

rezolva 
problema!
Ivan oslo an

gajat permanent al com
plexului Inlercooperatlsl do 
Ingrișere a berbecul Hor din 

■localitatea Udați, judelui 
Buzău și In luna marile 1 
s-au reținut din salariu, de
legai. 3-10 lei. Comisia

Ce soluție sâ vâ dam 
în legâturâ 
cu soluția!

Scrisoarea Iul Troian Bu- 
Jo-eanu din sir. Alexandru 
VEahuță. nr. 7 — Tlrgoviște.

Se descurca poșta, 
n-avea dumneata 

grija asta !
Dina P„ din sir. Gării, 

tir. 24

debit, a denii o vt- 
gcncralfi a Gnlațlului 

r. — timbru do 40 do bani. 
A fost acrvlt șl cu vederea ■ 
generală șl cu timbrul. •

— .Și co mai vrea ?
— JȘumpăririd acesta două 

,.obiecte“s omul și-a făcut 
probleme.

— Ce fel de probleme 7
— Timbrul de -10 de bani 

(reprezintă Moldovița) este 
aproape cit jumătatea ve
derii! Dacă pui timbrul pe 
locul unda trebuie să serii 
„salutări3, nu mai al unde 
scrie' „salutări,“. Dacă pui 
timbrul pc locul unde he- 
bule să serii adresa, n-al 
unde să scrii ndresn. Ier 
dacă alegi a treia, variantă, 
adică să pui „Moldovița11 pa 

Dacă vederea generală a Gala- 
țlullfl, nu mai poți vedea 
vedeten generală a Gulnțlu- 
lul. Pe muche nu se poate. 
Cum să procedăm ?

— Lua ți vederea, scrieți
■ ce-aveți de scris la locul de 

scris! serici! și adresa unde 
trebuie scrisă adresa și pu
neți timbrul unde trebuie 
pus timbral.

— Dar acoperă adresa...
- Șl ? Co dacă 7 Puțin 

se descurcă ea ?I fără a- 
dresă, că d-ala este poștă șl 
poștașii au uniforme. Așa 
că..: timbre să fie.

Galați, a intrat In Nicolâ TĂNASE

publle%25c4%2583s.au
afla.il
Smec.nl
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Pe șantierul uzinei de vcgoano

Nlcolae 
trecut.

In orașul Caracal : La Fabrica de produse lacîate

o altă Intreprln- 
Fdbrlca de

15 000 ha, 
pregătite

Foto : Anghel Pasa!

Ion MĂRG1NEANU 
Mircea S. IONESCU

gospodărie a avut de suferit de pe urma inun>

bulut, cit șl la alte lucrări de sezon. 
Președintele cooperativei informează 
că au foșs obținute producții mari pe 
unde suprafețe, ajunglndu-se pină 
la BC®0 kg pe. hectar.

— Aveți o recoltă foarte bună — 
apreciază tovarășul Ceaușescu. va 
felicit, tovarăși cooperatori, pentru 
rezultatele obținute. Aceasta înseam
nă că 'ați -acordat atenție deosebită 
ații lucrărilor de întrețineam cit ș! tic 
recoltare.

Lulndu-șl, rămas, bun do la țăranii 
cooperatori din BrăneșU, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu'îi felicită din nou 
pentru rezultatele obținute, le urează 
noi succese in activitatea viitoare.
. Se survolează In continuare locali
tățile inundate din bazinul Oltului șl 
cei al Argeșului. în apropierea Pi- 
teșliuluL se vizitează din elicopter 
punctul de pe. Argeș unde se află 
priza de apă a Combinatului petro
chimic din Pitești.

Sa face o ultimă escală pe stadionul 
din Pitești, undo secretarul

conserve, care s-a construit In urma 
dezvoltării producției legumicole în 
această zonă, cu condiții'deosebit de 
bune. Aici se produc conservo din 
legume, fructe, carne, paste tomate.

Vizitarea celor două întreprinderi 
ale Industriei alimentaro se Încheie 
cu recomandări prețioase pa caro se
cretarul general le face organelor lo
cale de partid șl de stat, conducerii 

Tovarășul 
să sa la 
perfecțlo- 
procesulul

Hrănești, Ștefan, Idlțdju 
că toți locuitorii’coăiuhc 
zilele In care ploile.păreau că nu mâi 
conienesc, opărind, prin diferite a- 
menajări, conducta de alimentare cu 
apă potabilă a orașului Craiova, po
dul, inlăturlnd in felul acosta și pe
ricolul Inundării, Întregii lor comune.

— A fost o muncă eroică, tovarășe 
secretar general — subliniază coope
ratorul Ion Vlad, dar am răzbit. „ZI 
șl noapte oamenii au “fost la datorie, 
ușa cum ne-a Învățat partidul — a- 
daugă Ion Botlcă, alt țăran coope
rator din comună. Au Învins el, oa
menii, Dunărea șl n-o să supunem 
noi Gliortul ?“

Fclicltlndu-l pentru efortul depus, 
secretarul general al partidului ac
ceptă apoi-'cu‘plăcere Invitația preșe
dintelui cooperativei agricole do pro-

rilor apelor freatice, produci nd inun
dații care au afectat numeroase așe
zări. Se subliniază Insă că o maro 
parte din efectele Inundațiilor au fost 
înlăturate, cu sprijinul populației, al 
militarilor. ai specialiștilor, in frun- 

vlzltaază 
pe mă
cel mal

altor inundați! de acest fel. Se ara
tă, printre altele, că ar.fi bine să se 
construiască un pod cu o deschide
re mal mare, precum șl diguri do 

'apărare. Secretarul general reco
mandă organelor Județene de partid 
să se Îngrijească do aceste propu
neri ale ceiățenllor.

La încheierea vizitei In această 
comună, tovarășul Nlcolae Ceaușescu 
apreciază eforturile sătenilor și lo 
adresează Îndemnul de a Înlătura 
rapid urmările inundațiilor și să 
treacă la slringerea recoltei de pe 
cimp șl, totodată, la semănat „Vă 
urez tuturor multă sănătate !“

Elicopterul survolează localliățilo 
din partea de vest o Județului Ilfov, 
trecfnd In Județul Teleorman, do 
asemenea, greu Încercat de revărsa
rea riiirllor din această [tarte a țării. 
Do sus, se văd pe ogoare oamenii 
muncind la evacuarea apel, iar in 
multe locuri, de undo puhoaiele s-au 
retras, țăranii adună recolta. în Ju- 

V dejul Teleorman, elicopterul ateri
zează In curtea școlii din comuna 
Crlngcnl. Conducătorii de partid șl 
do stat stat lntimpinați alei de primul 
secretar al comitetului Județean de 
partid. Marin Drăgan, care prezintă 
secretarului general ol partidului si
tuația din bazinul hidrografic Vedea. 
Acest rîu a depășit cu 2,20—2,50 m 
cotele de inundații in unele puncte. 
Ca urmare a revărsării apelor, in Ju
deț nu fost afectate o scrie de așe
zări, mii de hectare fiind inundate.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid informează că au 
fost luate toate măsurile pentru stă
vilirea stihiilor, astfel că nici în acest 
județ nu s-n Înregistrat nici o vic
timă omenească, o fost salvat între
gul efectiv de animale, proprietate a 
întreprinderilor agricole de stat, coo
perativelor agricole, ca șl ale gospo
dăriilor țărănești.

în discuția cu conducătorii de par
tid șl de stat, primarul comunei 
Critigejai, Marin Podolan, și prcședln- 
telc-cooperalivel agricole de produc- 
țio, Ion Tonta, arată că sătenii nu 
luptat eă opere barajul de acumulare 
de .pertu! Călmățul, Care amenința 
inundarea completă a comunei Crln- 
genl șl n iocalllățiier din aval. Cu 
toate eforturile depuse, npa șl-a fă
cut loc, crelnd o breșă prin care s-a 
re^Arsht;' Inundlnd ci te va case. Secre
tarul. general al partidului se iiitere- 
soază da măsurile operative între
prinse, Indlclnd organelor județene să 
geoaițloheze do Îndată pentru.reface-

■ rearijcestui baraj, 'pentru ^refacerea 
grabnică a gospodăriilor avariate șl 
Shlăturârea apelor de pe ogoarele do 
po care Încă nu s-a strips recolta, In 
ușa fel ca In cel mai scurt timp șl 
Insămlnțărilo să se desfășoare din plin.

Următorul popas se face in Județul 
Olt. EUcopterul jfitorizează la margi
nea satului GnlmpețenL In in- 
tlmplnarea secretarului general al 
partidului au. venit numeroși lo
cuitori. Primul secretar al Comite
tului județean Olt al P.C.R., Constan
tin Sandu, Informează pe tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu despre situația 
creată In Județ ca urmare a inunda
țiilor, subliniind Intervenția popu
lației din toate localitățile afectate 
care, sprijinită de militarii forțelor 
armate, de membri al gărzilor patrio
tice, a supralnălțat baraje, a făcut 
șanțuri de evacuare a apel, a dega
jat canale, astfel incit să ștăplnească 
furia apelor. Sc dau numeroase e- 
xernple de secretari ni comitetelor 
comunale de partid, de primari șl 
deputațl, do țărani cooperatori, bă- 
trinl șl tineri, care s-au distins prin 
exemplul lor, prin capacitatea de a 
mobiliza populația la acțiunile dictate 
do împrejurări. De altfel, activiști de 
parild și de stat slnt prezențl in a- 
ceste zile pretutindeni In satele a- 
fectato de furia apelor, partlclplnd 
alături do oamenii muncii do in 
sate la toate acțiunile, precum șl 
Ia strlhgcrea recoltei. în acest 
județ, cooperativele agricole au sirius 
porumbul de pe mai mult de 40 MO ha, 
din cele 104 5C0 cultivate.. Au lnsă- 
mlnțat cu grlu șl orz 
alto 08 000 ha slnt 
primească sămință.

Tovarășul Nlcolae 
lridreaptă' către un mare grup de să
teni venlți In lritlmplnare. Slnt de 
față primarul comunei, Gheorghe 
Bratu, secretarul comitetului comuna!

ducție din,comună,; Vlntila Sebastian, 
do a vizita secțiile anexe nlecoop<’- 
ratlvei- aflate- In apropiere, pentru 
confecționarea unor semifabricate din 
beton folosite îndeosebi în construc
țiile'agricole, ca șl crescătoria de pui 
a cooperativei, care- are rezultate 
bune. Secretarul general a! partidu
lui este informat că, unitatea livrea
ză beneficiarilor pui In greutate de 
1,5 piuă la 2 kg, ayl nd o capacitate 
anuală de 230 0®D.

în timp ce tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu se întreținea cu cooperato
rii și edUll comunei, In apropiere tre
ceau numeroase care încărcate cu 
porumb. Secretarul general se oprește 
in dreptul unuia din care, prinde in 
palme dțlvn șiluleț! aurii șl rămine 
plăcut impresiona* de calitatea po
rumbului. Gazdele arată că numai 
In cursul zilei de astăzi s-a cules și 
transporta* recolta de pa mal bine do 
20 de hectare. Peste 403 de coope
ratori au lucrat atlt la culesul pjruai

de partid. Constantin Albăslrolu, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție, Alexandru Dincă, cure II 
informează despre acțiunile Întreprin
se, atlt in perioada ploilor șt a inun
dațiilor, cit șl pentru strlngerea re
coltei din acest an șl pregă
tirea coiel din unul viitor. El, 
ea șl ,alțl săteni prezențl ■ la dis
cuție, au ținut să raporteze mal întli 
succesele obținute anul acesta in des
fășurarea muncilor agricole de se
zon și apoi să vorbească despre greu
tăți, care slnt.de altfel in curs de 
înlăturare completă. Se arată, intre 
altele, că la porumb se obțin 
anul acesta Intre 4 PM—5 500 kg 
la hectar, Iar la grlu s-au reali
zat peste 3IM kg. Mal slnt încă 
burate pe clrnp, dar, cu toate 
greutățile create de ploi, le vor 
stringe șl pe acestea în între
gime șl le vor pune" la adăpost „Ță
ranii cooperatori' muncesc cu tragere 
de Inimă. î* îndeamnă șl acordul 
global — subliniază în discuția cu 
secretarul general al partidului mal 
mulțl săteni, printre care Iile Mlhal, 
Nlcolae Cruccanu, Gheorgho Baran, 
Constantin Găgloiu.

— Ne vom întrece, tovarășe secre
tar general, chiar eu cooperatorii 
din StolcAneșll, care . slnt cunoscuțl 
in toată țara ca oameni harnici. Șl 
să fiți siguri că vom lavlngp ș! ne
cazurile pricinuite da Inundații. Pu
teți 'să vă barați pe noi.

— Vă felicit, tovarăși cooperatori, 
— le spune cu căldură secretarul 
general al partidului. Este bine că 
v-ațl propus să vă intrccgțl eu cei 
din Stoicfinești șl slnt convins că 
și aceștia se vor strădui să obțină 
producții mai mari. Nu aveți decit 
da clștlgat din această întrecere.

După discuția cu cetățenii venlți 
in Intimpinare , tovarășul Ceaușescu 
vizitează satul, de unde apele caro 
nu Inundat parțial așezarea au în
ceput să se retragă. Au fost? luate 
toate . măsurile pentru repararea 
digului înălțat împotriva apelor Hu
ita Vedea din apropiere. Secretarul 
general al partidului recomandă să 
sa Întocmească urgent un program 
de amenajări hidroamelioratlve care 
să se încadreze ‘In acțiunile Între
prinse pe Județ. Conducătorul parti
dului șl statului se oprește la una. 
din locuințele grav avariate din 
comună Este casa cooperatorului 
Ion Cotnari, care a venit In ’>înilm- 
plnhr'ea -tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, mulțumlhdu-1 cu deo
sebită căldură' pentru vizita pa care 
l-o faco in aceste clipe grele.

— Casa o vom reface repede — 
spune stăpinul el.' Nu slntcm sin
guri. Ne ajută comitetul județean 
de partid, comitetul i comunal de 
partid, cooperativa, satul Întreg, și 
nu numai pe noi, ci șl pe ceilalți con
săteni cărora apele le-au stricat ca
sele.

Se vizitează ta continuare alta ulițe 
alo satului, greu Încercate do inun
dații.

— Să ne trăiești mulțl ani, tova
rășe Ceaușescu, se aud voci din mul
țimea adunată. Vă mulțumim că sln- 
tcțl In mijlocul nostru, atlt la bucu
rii, cit șl-la necazuri. Pentru noi cita 
înseamnă tare mult, spună coopera
torul Constantin Goglia.

Lulndu-șl rămas bun de la țăranii 
cooperatori din GhlmpețcnJ, conducă
torii de partid și de stat se îndreaptă 
spre orașul Caracal.

Tirgul Înapoiat de odinioară, unde 
nu era nici brumă de Industrie, tră
iește astăzi adinei prefaceri, deve
nind un adevărat centru industrial.

Elicopterul aterizează In apropierea 
Fabricii do produso lactate, intrată 
in funcțiune in anul IftoST. Se vizi
tează principalele sectoare de fabrica
ție ale acestei unități. Directorul uni
tății, Sad Alio, arată că între
prinderea prelucrează zilnic circa 
40 MO litri do lapte, avlnd o capaci
tate anuală do 20 (MO tone brinză tele
mea și alte produsa lactate. O busul 

■parte din producția întreprinderii 
este destinată exportului. Pe parcursul 
vizitei n dau explicații ta legătură 
cu procesul de fabricație, cu randa
mentul unor utilaje.

Alături se află 
defe nouă a orașului

al partidului, ceilalți oaspeți slnt sa
lutați de primul secretar al Comite
tului Județean Argeș al P.C.R.,' 
Gheorghe Năstase, de olțl reprezeri-, 
tanțl al organelor județene do partid; 
șl do stat. • . j '

O gardă de onoare, formată din ml- 
lllarl al forțelor noastre armate, 

\ membri al gărzilor patriotice șl iî- 
I neri dl:i detașamentele de pregătire, 
a tineretului pentru apărarea patrie!,, 
prezintă onorul comandantului su
prem al forțelor noastre armate.

intre conducătorii de partid șl de; 
stat șl reprezentanții organelor kra- 
le au loc cu acest prilej discuții in, 
legătură cu măsurile care se intre-; 
Rrind in județ pentru Înlăturarea ‘ 
grabnică a urmărilor ploilor abun-! 
denîe căzute In decursul mal mul-^ 
tor zile și a revărsărilor cursurilor de. 
apă. Secretarul general al partidului,' 
dă indicații prețioase in legătură cu' 
măsurile care trebuie .luate.

Vizita do lucru a tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu In unele județe care au a- 
vut de suferit do pe urma inunda
țiilor, In unități economice, Inlllnl- 
rilc cu țărani cooperatori, cu munci-' 
lori șl constructori a siat sub semnul 
uniihțll de monolit dinire partid șl 
popor, a adăugat no! valențe dialo-. 
guild fructuos pe caro conducătorul 
partidului șl statului 11 poartă necon- ' 
icnit cu cei ce muncesc. S-a văzut ■ 
Încă și Încă o dată dt de prompt șl 
eficient este sprijinul dat de partid; 
și de stat celor care nu avut ■ 
de suferit do pe urma cala-- 
mliățllor, cit de marc este gri-- 
ja față de condițiile de muncă șt ■ 
de viață ale oamenilor, țelul su- . 
prem al politicii partidului nostru. 
Măsurile operative adoptate, reco-' 
rnandărlta șl indicațiile tovarășului ; 
Ceaușescu au vizai, ca de obicei, o ario 
largă de probleme, sectoare întregi ' 
ale economiei naționale. Totul, dar ; 
absolut totul, atestă rtcslăblla preo- ; 
cupare o tovarășului Ceaușescu de a ■ 
su merge neabătut înainte In înfăp- - 
tulreâ hotărlrilor Congresului al •’ 

. X-lca șl ale Conferinței Naționale.;
Iar eforturile deosebite ale oamenilor • 
pentru a Ieși victorioși din lupta cu “ 
natura, de u nstgiira strlnsul recoltei * 
șl insămlnțarca tuturor suprafețelor » 
sini o expresie vibrantă a voințe! de î 
neclintit a întregului nostru popor de . 
a traduce In viață politica partidului, • 
in țarc văd Întruchipate propriita nă- ■ 
zulnțe șl idealuri.

ministerului da resort. 
Ceaușescu dă Indicații 
măsuri holărlîe pentru 
narea șl modernizarea 
de producție. Introducerea meca
nizări! in fluxul tehnologic, folosirea 
judicioasă a spațiilor, asigurarea con
dițiilor de igienă ireproșabile. „A- 
semeneă fabrici trebuie să, fie a- 
devărate farmaciî“. Secretarul gene
ral Insistă asupra necesității ca în
treaga producție destinată’ aprovizio
nării populației să fie de cea mal 
bună calitate, Minlsicrul are datoria 
să se ocupe mai îndeaproape de mo
dernizarea întregului proces do pro
ducție, care să țină pasul cu reoll- 
zărfle tehnice pe .‘plan mondial.

în ceea ce privește organizația o- 
rășeneassă de partid, aceasia trebuie 
să-și facă mal mult simțit rolul 
de îndrumare șt control, să mobili
zeze comuniștii din Întreprinderile 
respective pentru a fi promotorii 
luptei pentru calitate, pentru bunul 
mers al muncii șl ridicarea eficienței 
el, pentru ca organizarea procesului 
de producție să se facă pe baze ști
ințifice.

Tot pe platforma industrială a ora
șului Caracal, tovarășul ' Nlcolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat vizitează șantierul 
unde constructorii înalță un nou o- 
blectiv — uzina de vagoane. Ampla
sarea acestei Întreprinderi in Caracal 
se Justifică prin upropierea față do 
fabrica de osii șl boghiuri din Bal? — 
unul dintre principalii el furnizor! in 
construcția de vagoane de marfă pe 
patru asii și vogoane-cisternă. Capa
citatea anuală a uzinei va fl, In 1075, 
clnd ea va Intra In întregime Jn pro
ducție, de 4 08'D vagoane.

La sosirea pe șantierul viitoarei În
treprinderi, secretarul general este 
Intiraplnat de un mare număr de 
constructori, care îi fac o călduroasă' 
primire. îh' prezent; pe șantier se des
fășoară In rlim intens lucrările* de 
finisare q halei monobloc, care va 
concentra principalele sectoare de 
fabricație, iar de curind a Început și 
montarea unor utilaje.; Sarcina do a 
înălța acest măreț obiectiv al actua
lului plan cincinal'este încredințată 
Trustului de coașlrucțli Industriale 
Craiov.-i' șl întreprinderii de montaj 
București.

La Începutul vizitei, directorul uzi
nei, Dine Slemate, prezintă, tovară
șului Nlcolae Ceaușescu stadiul lu
crărilor 
le arată 
a intra 
tul anului

te cu comunlșliL Se 
comuna Braniște, da 
Iul Jiului, rare a avut 
mult do suferit. Numeroși localnici, 
aflațl încă la lucrările de evacuare 
a apelor din ogrăzi șl do po ulițe, ou 
venit In Intlmplnarea secretarului 
general al partidului, salutlndu-1 cu 
multă căldură. Secretarul comitetului 
de partid, Vasile Măltaeanu, prima
rul .comunei, Dumitru Bușcfi, 11 In
formează pe tovarășul 
Ceaușescu că pericolul 
Apele s-au retras atlt din comună dl 
șl de pe mari suprafețe de teren ale 
cooperativei ■ agricole de producție, 
„în curind va Începe și Bemănaiul — 
spune președintele cot) para ti vel agri
cole de producție. Ion Bălan. Slnletn 
pregătiți, tovarășe Ceaușescu, ca ta 
dteva zile să terminăm de recoltat 
ca mal avem șl să Încheiem la vreme 
și semănatul’.

După ce so traversează podul de 
pe Jiu, remardndu-șc cu acest prilej 
eforturile depusa, de locuitorii co
mune! pentru înlăturarea primejdiei 
de distrugere a acestuia, secretarul 
general nl partidului ®e oprește în 
centrul comunei in fața locuinței lu! 
Zinca Stoica. „Vă mulțumesc din 
Inimă, tovarășe secreta- general, că ați 
venit la noi, acum . clnd simțim cel 
mal mult nevoia. Multe caso din co
mună au fost stricate, printre ele șl a 
mea. Dar știm că avem, ca Întot
deauna, sprijinul de nădejde nl parti
dului șl statului; Vom munci șl noi, 
cu toate puterile, să facem comuna șl 
mal frumoasă’.

— Vom izbuti, tovarășe secretar ge
neral — intervine și cooperatorul 
Marin țEeoveanu — ca în scurtă vre
me să scăpăm de greutățile do acum 
șl să ne vedem de treburile nonsire 
gospodărești. Avem recolte bune șl 
trebuie să le stringent cil mal degrabă, 
să nu avem nici un fel do pierderi.

La sfirșiiul vizitei In această co
mună, tovarășul Nlcolae Ceaușescu li 
felicita pe sâtenj pentru liotărlrcn lor 
de a munci cu abnegație In conti
nuare pentru a obține recoîto șl mal 
mari In anii cnro urmează, ie a- 
drescază multă ttaniilato șl fericire.

...Județul GorJ. Aici, mari inun
dații a produs rlul Giiort. în zi
lele do ploi obunderiie, clnd o Înce
pui să crească nivelul apelor, s-au 
mobilizat mii de oameni care, prin 
diferite lucrări, uu reușit să le o- 
preoscâ furia. Conducător! auto, ex- 
cavatorișll, buldozcrișțl nu dizlocat 
șl transportat In diferite puncte cri
tice mii de tone de piatră. Datorită 
Intervențiilor eroice ule minerilor de 
ta exploatările miniere Rovlnari și 
Ploștina, care se găseau la un mo
ment dat in pericol iminent de a fl 
inundate, s-au evitat pagubele.

Elicopterul aterizează pe malul 
drept al Gilortului, la marginea sa
lului Capu Dealului, din comuna 
Brăneșil. Primul șccretnr ai Comite
tului Județean GorJ al P.C.R., Gheor- 
ghe Paloș, invită pe secretarul gene
ral al partidului, po ceilalți oaspeți 
să viziteze podul de pe Giiort, aflat 
in .apropiere, care a ‘fost'amenințat 
de furia apelor. fTimărul comunei

, 'informează 
ii au ieșil .în

de pe șantier. Gazde- 
că unitatea, prevăzută

In ■ funcțiune Ja sflrșl- 
1073, va putea intra în 

funcțiune mai devreme cu aproxi
mativ șase luni.

Secretarul general recomandă să 
se acorde cea mal mare atenție folo
sirii judicioase a spațiului do pro
ducție, organizării fluxului tehnolo
gic. in așa fel? incit un'dispozitiv eă 
poată iucra- la. două.linii do produc
ție. .; ! -

Totodată, tovarășul Ceaușescu sub
liniază necesitatea ca acest obiectiv 
important să atingă parametrii pro
iectați. la tcrrnenele’ stabilite.

La amiază so ajunge Intr-un alt 
județ ol țării afectat de inundații — 
Dolj. ■ . . s.

în apropierea Cratovei, unde ateri
zează elicopterul, conducătorii do 
partid și de stat slnt salutați de Con
stantin iJălifilâu, prlm-sccrctar al 
Comitetului județean Dolj tal P.C.R.,' 
de alțl reprezentanți al organelor Ju
dețene de partid și de stat.

Intre oaspeți și gazde are Ioc mal 
îniî! o discuție^ in legătură cu efec
tele inundării unor localități din a- 
cest Județ. Sa arată că precipitațiile 
care au căzut au provocat revărsări 
dîh albiile ritirilo-, stagnări de ape 
ta zonele ■ Joasei Și ridicarea niv'clu-
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Tabăra de sculptură de La Măgura. (Buzău), aflată 
acum la cca de-a 3-a ediție n sa. simpozionul de ce-; 
ramică de la Sighișoara sau reeditarea simpozionului; 
de Ia Medgidia, tabăra de sculptură din cartierul Balta 
Albă (București) sau simpozionul de sculpturii ți gra
fică de la Hunedoara, taberele de pictară din comuna 
Topalu sau orașul Victoria — l_„ ____ !__ ____ ........
colective de artă pe care Ie-a înregistrat acest an ; tot 
alitea modalități de Integrare a arici plastice: in cadrul 
social căruia ii este, de fapt, destinată.

Munca de echipă a arilșlilor — pictori, sculptori, 
ceramlșii, graficieni — a înregistrat o expansiune 
largă in întreaga țară, soldindu-se cu obiective 

— De la pri
mul simpozion 
de sculptură de 
la Măgura, ne-n 
precizai Anntol 
iMăndrescu, au 
trecut trei ani. în 
.1671 a isvu: loc Ia 
Măgura a doua 
ediție și au fost 
organizate tabe
rele de la Arad, 
Babadag șl Med
gidia. pentru cn 
în 1072 numărul 
lor să ajungă ta 
șapte, cuprln- 
zlnd diverse do
menii nle expre
siei artistice. E- 
xlstă șl propu
neri rămase in 
studiu. Se poate 
deci observa că

. nu ne aflăm în 
| fața unor acțiuni 

sporadice și izo
late : iaberele- 
simpozlon Încep 
să capete con
turul șl substanța 
continuitate. Șl 
trebuie subliniat 
este caracterul ______ _
moduri de manifestare a creati
vității. în aceasta ordine de_ Idei 
observăm șl --->■——
uno- lucrări într-un cadru determi
nat. cu un scop sortai definit, de 
către grupuri de artiști, a născut un 
spirit de emulație. Este un as
pect deosebit de însemnat al feno
menului. întrudt emulația nu s-a 
produs numai In cimpul activității 
artistice ; ea s-n făcut simțită șl in 
sfera interesului public pentru artă. 
O seamă de foruri de partid șl de ■ 
stat județene sau municipale, lnee- 
pind cu Buzăul, au manifestat un viu 
interes față de Ideen de a organiza 
tabere și, după cum se știe, le-nu 
patronat, In colaborare cu Uniunea 
artiștilor plastici. Șusțlnlnd moral șt 
material simpozioanele organizate 
cu acest prilej, uniunea a dnt un 
impuls decisiv unei importante ac
țiuni de Integrare socială a artei. In 
orice caz. așa cum s-au profitat plita 
acum, taberele-simpozlon marchează 
o experiență realmente nouă și po
zitivă In direcția stabilirii unor 
relații organice, directe, ncbirocra- 
tlce, Intre comanda socială sl Iniția
tiva artistică. Atari acțiuni nu nu
mai că au stimulat pe de o parte 
Inițiativa artistică șl pe de altă par- ■

de amploare, cum ar fi decorarea unor spații 
exterioare, inițierea unor adevărate "muzee in aer 
liber, ‘ îmbogățirea colecției unor muzee deja pxls- 
lenfe sau crearea altora noi. Consecvenți inițiativei 
propuse, (iar. In același timp, exîșențl față de sine, artlș- 

_ _ _ _____  — ------ iii au știut să confere întregii activități nn înțeles nobil.
latA tot niitea manifestări corespunzător cerințelor societății contemporane romă-

- In >»raEv!e?î i nantii ran ■ j ,neșii.
Nc-am adresat criticului de artă ANATOL MAN- 

DRESCU. vicepreședinte al U.Ă.P., sollcltlndu-l părerea 
despre semnificațiile acestor acțiuni, despre perspecti
vele lor.

— S-ar părea că experiența 
de plnd ccum reflectă un proces,ae ptna ccum reitecta un proces 

, interdependent, un schimbi, re-

putea fl; valorificată mal departe

( clproc intim de subilarjd In- 
I tre artist și societate. Cum a;

■' această ei'pertență ?

1
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— A fost depășit stadiul in core 
entuziasmul- și-a spus hotărltor eu- 
vlntulul, de multe 
fericit. A venit

or! ?i hazardul 
momentul ca ex
periența taberelor 
sâ fie fructificată 
pe uu plan Supe-!

«*

unor acțiuni de 
ceea ce cred că 
In primul rind 
social al acestor

faptul că realizarea

//

Fiecare Început de 
sezon muzical este, tn 
felul Iul, diferit de 
precedentele ; fiecare 
nouă stagiune surprin
de chiar de la debutul 
el o orientare, un puls 
aparte, pe care desfă
șurarea In continuare 
a spectacolelor, a con-L ■.

I cartela" 11 vor resimți, 
ț Bunăoară, acest Ince- 

I
I
V
V

!

put de toamnă muzi
cală se deschide in 
mod semnificativ sub 
semnul muzicii marelui 
E-nescu. ..OEDIP” la 
Operă — la 14 uni du
pă premiera româneas
că — se Înscrie cu fer- 
mJtaie drept unul din
tre marde spectacole 
alo primei noastre sce
ne lirice ; la filarmo
nica bucureșteanft — 
InMiluțle ce poartă cu 
cinste numele maes
trului — deschiderea 
stagiunii a fost marca
tă prin reluarea unui 
opus de adincă matu
ritate, lucrare cu pro
funde rezonanțe uma
ne, poemul vocal sim
fonic „Vox marts".

Șt nu ar fi oare fi
resc ca, In virtutea ti
ne! nescrisa tradiții, 
flecare nou anotimp 
muzical, In fiecare din 
nșezămlntele muzicalo 
ale țării, să fie inau
gurat cintindu-se mu
zica maestrului ? Ar fi, 
de fapt, o meritată cin
stire adusă muzicii 
noastre, atit de mult 
îndatorată — In 'creș
terea el — celui care a 
afirmat creația româ
nească. cu nota cl 
semnificativă, in cir
cuitul marilor valori 
internaționale.

La Operă, actualul 
Început de stagiune se 
anuală deosebit de 
promițător. Se Inten
ționează. cu legitimă 

■ îndreptățire, restaura
rea unor 'mari valori 
ale' repertoriului — pe 
nedrept omise in ulti
mii ani; iar actul resti
tuirii lor față de mare
le public trebuie Înțeles 
in sensul Iul profund, 
de refacere a unei tra
diții bogate, pline de 
roade ai it pentru slu
jitorii ariei lirice, cit șl 
pentru mata ascultâto- 

irw . ■
Aceste! salutare ac- 
unl ,1 se alătură sl re-

i 
!
i 
ț
I rilor.
' Aceste! salutare ac- 

țlunl ,1 se alătură si re-
i luarea lntracilva mo- 
! dlficntă n capodoperei 
Ienesdenc. S-n afirmat 

de fiecare dntâ dnd 
discuțiile au prilejuit 
acest lucru — șl nu e 
inutil să o mai repe- 

l tăm — că montarea o- 
? perei „Oedlp" reprezin- 
) ta unul din marile suc- 
ț cesa ale colectivului 
J prime! noastre scene li- 
\ rlce; la 14 an! după pre- 
: mteră, regia lui Jetin 
1 Rlnzescu râmlne vala- 
i bllă'penlra că valabilă, 
’ dar mal ales autehll- 
\ că, adevăfaiâ, râmlne 
i calea înțelegeri! sub- 
- textului muzical dra- 
i matlc al operei, ca și 

materializarea scenică

Ja..„-.te r -o.

ll
fi

te comanda socială ;; ele au. de- rul artistic este chemat șl c La mă-
monstrat că Inițiativa artistică noate sură să Intervină eficient. As rele-
devenl factor al comenzii sociale, 
Iar comanda socială factor do Ini
țiativa artistică.

— In metajul pe care li adre
sa, ta toamna acestui an. celui 
de-al Vlf-lea Congres interna
țional de estetică, tovardșul 
Nlcolae Ceauțescu, referindu-sa 
Ia rolul social ,}l educativ al 
ariei, sublinia necesitatea „or
ganizări! ansamblului vieți! oa
menilor, a cadrului In care el 
muncesc' șl trăiesc, a institu
țiilor de utilitate publică, lo
calităților urbane șl rurale, n 
locurilor de odihnă șl agre
ment". Cura ar putea contri
bui taberele de creație la satis
facerea acestei cerința a actua
lității ?

— Aprecierea aceasta exprimă in 
fond principiile umaniste nle socie
tății noastre, ale politicii partidului : 
asigurarea unul cadru, u unul mediu 
de viață cit mal armonios, cit mul 
echilibrai, care să-1 dea omului sen
timentul demnității existenței. Este 
vorba, in ultimă Instanță, do una din 
laturile esențiale a ceea ce se nu
mește „calitatea vieții".

Bineînțeles că. In Înfăptuirea uițul 
asemenea program al calității, fncto-

va in această privință simpozionul 
organizat sub patronajul Uniunii 
artiștilor nlasilcl. .al Ministerului 
Industrie! Ușoare șl al C.T.C.-ulu! 
la Complexul do faianță .șl sticlă: 
de in Sighișoara. Programul simpo
zionului n urmărit parțial șl, după 
părerea mea. Inconsecvent realiza
rea de prototipuri pentru pro
ducția industrială. Rezultatele sînt 
Încurajatoare, cu unele consecințe 
imediate in producție, șl de natură 
să contribuie Ia instituirea unor me
canisme stabile dc lucru, care ■& asi
gure calitatea estetică prin Interven
ția creatorului de forme specializat, 
calificat

S-ar putea concepe, de exemplu, 
simpozioane pluridisciplinare, cu o 
temă socială bine definită : modela
rea estetică a unul spațiu urban de
terminat, inserția valorilor plastice 
In sistemul structurilor funcționale 
ale orașului. Se schițase perspectiva 
unul simpozion de acest gen la Piatra 
Neamț, cn o secțiune a marUteslĂrl- 
lor de arifl „Lascăr Vorel", organizate 
de forurile Județene. Sperăm cft se 
va ajunge totuși, Inîr-un viitor <i- 
proplat, la o acțiune — chiar cu o- 
biective mai limitate —.fie ia Piatra 
Neamț, fie in alt oraș — In Timișoara,, 
de pildă, unde există preocupări de 
ocest fel în rlndul artiștilor șl un 
climat de idei favorabil,

UU piiliut aujțJK- 
rior.’ Entuziasmul 
sc cuvine o fLinl 
soțit mal departe 
de luciditate cri
tică, de o bună 
organizare. Mă 
refer, mal ales, ta 
consolidarea cișr 
figurilor pe pla
nul experienței de 
creație și ol re
zultatelor el so
ciale. Cred că ar 
fi Indicată Intro
ducerea unor cri
terii de selecție 
mul stricte șl b 
studiere, mal a- 
lenll a probleme
lor puse de fle
care din simpo
zioane. Să nu ui
tam că unele din 
ele, de pildă cel 
dc ia Măgura, sint 
etape ale coaslitd- 
trli unul sna-e mu

zeu In aer liber. Exieta ,.leglB ale 
profesiunii șl ale Organizării unul 
muzeu care se cer respectate șl va fi 
nevoie In viilor de o examinare prea
labilă a tuturor datelpr pentru ca a- 
cost' slm"" '-
programele simpozioanelor vor trebui 
să fie mol coerente, mal substanțtale 
șl mai diverse, cn cel puțin unele din 
ele să poală fl Insoțlie de simpozioa
ne teoretice; menite să dezbată pro
bleme ’dc cca mai vie actualitate. Aș 
semnala șl împrejurarea că trebuie 
prevenit un anumit manierism cafe 
Începe să apară prin repetarea ace
lorași tipuri do structuri formale. ,

Dincolo de toate acestea, slnt de 
părere că, In lumina experienței pri
lejuite de organizarea acestor tabere, 
vn ti oportună examinarea lucidă ș! 
cu folos a diorvn din problemele de 
bază ale funcțiilor artei in societatea 
noastră socialistă : articularea, unor 
importante categorii ale elaborărilor 
Individuale cu exigențele' programu
lui de dezvoltare multilaterală a Ro
mâniei formulat1 de Conferința • Na
țională a partidului : îndreptarea u- 
nor Importante forțe artistice înli>o 
direcție de activitate aplicativă ca-o 
să răspundă cerințelor societății so
cialiste, să asigure o prezență activă 
a expresiei artistice in viața cetății

Convorbire consemnolâ de 
Marina PREUTU

simpozion să-?! continuo cu suc- 
'edlțlUe, Cred, de asemenea, că

Proza de inspirație ru
rală trece — după citea- ' 
raiă volumele apăruta in 
ultimul timp — primr-o' 

, fază de refiux. Cărțile 
hrănite de materia lumn 
rurale rint puțlnn și, ne- . 
convingătoare, and vor
bim despre literatura sa
lului, na referim dc obicei 
la volume mal vechi. Să 
fi sleit Izvorul care a.con
stituit de alitea ori punc
tul de plecare ol unor re
marcabila creații literare? 
Realitățile dezmint o ase
menea bănuială, deoarece 
satul românesc este o- 
bieclul unor prefaceri di
namice șl spectaculoasa: 
Cit de dinamice șl rit de 
dramatice ne-o arată, pa- 
radoxaL nu opera unui 
orozator, cl a unul poet. 

, Poemele despre țărani nle 
Iul Ion Gheorghe închi
nate marilor mutații pc 
care Ie-a trăit lumea sa
tului românesc pint un 
document elocvent, ’mn- 
glncn omului rurol este ta 
Ion Gheorghe rodul unei 
viziuni de necete perso
nală. Insuficiența prozei 
rurale nu supără atlt prin 
absența cnntîtatll, di orin 
aceea a caillății. Proble
ma este aceea a soluției 
artistice.

Nici un mare prozator 
al lumii salului n-n ră
mas anexnt unei viziuni 
străine ,de modul său de 
a concepe lumea șl litera
tura. chiar dacă a debu
tat .sub influenta vreunei 
alte personalități. Sndo- 
v’ennu. Rebreanu. Marin 
Preda au adus flecare o 
„soluție" proprie In abor
darea șl iraiarea artistică 
a lumii rurale. Prozatorii 
contemporani au Intuit 
necesitatea reaUzărll unul 
alt unghi de a privi lu
mea rurală și au -depus 
In acest sens o strădanie 
demnă de stimă. Rezul
tatele n-au fost însă ■în
totdeauna ta.nivelul spe
ranțelor. Deși îbluțlj ar
tistice noi se configurează 
in proza lu! D. R. Popes
cu (mal alei In romanul 
n șl Fănuș Neagy (în
gerul a' strigat) — ca să 
cităm exemple de data 

■ mai recenta.
Tentativele de a redes

coperi lumea țăranilor și 
a salului dlnlr-un unghi 
nou devin, în acest con
text, deosebit de intere-

sanie, dar durabilitatea 
lor osie legata si de Ră- 
sirea unei soluții artistice 
noi. do acea descoperire 
,'iriistică prin care să se 
exprjme noutatea de con
cepție șl de viziune a au
torului. Considerațiile de 
mai sus ne-au fost prile-

■ de a pune in centrul căr- re amintește de femeile
ții un țăran Isteț, care do- prozei ardelenești, ade-
mină Întregul sat șl e fi- vârâte funcțiuni perso

nificate alei Ideii de gos
podărie și dc familie. Te
lul acestei bâtrine este 
să pedepsea» _ _ 
l-au trimis fiul in 
bolul in care, a 
Energia bătrinei se 
șoară tenace,

ți! un țăran Isteț, care do 
mină Întregul sat șl o fi
nalmente factorul deter
minant ai colectivizări! 
locale, este o descoperire 
artistică a iul Marin Pre
da, tratată Insă do E. Bu-’ 
.nea într-un registru lipsit

:câ pe

a sensurilor el gene
ralizatoare. Șl lotuși, 
nu putem afirma că
— după mal btae 
de un deceniu de ta 
prima reprezentație 
la noi — n-am fi dorit 
să fim martorii unei 
noi montări, apreciind
— de pLldă — și un alt 
pune: de vedere regi
zoral, așa curase in- 
tlmplă de obicei pe 
toate marile scene li
rice ale hunii. Poate 
una dintre stagiunile 
viitoare va aduce un 
reviriment, o Înnoire șl 
în acest sens. Actualul 
final — refacerea cea 
mal Importantă din 
punct de vedere , sce
nic — ml se pare mai 
apropiat de adevărul 
dramei .șl al muriri! ; 
este mai aproape do 
cel original, imagi
nat de compozitor. 
După o viață eroic in- 
chlnaiă luptei eu des
tinul, cu oamenii mă
runți — unelte nevol
nice ale acestuia, Oe
dlp nu moare : fapta 
iul măreață transcen- 
de in conștiința gene
rațiilor ea* un simbol 
spiritual el acestei a- 
ftrmări, mărețe a omu
lui. David Ohnne- 
slaii — In rolul tl- 
lulor — deține, In 
mod uimitor, nucleul 
dramatic al acțiu
nii ; inteligența sa 
scenică impresionează 
pr'n pluralitatea tri
miterilor In planurile 
multiple, ale acțiuni!, 
prin inmănuncherea 
diferențiată a implica
țiilor acesteia Intr-un 
simbure do adevăr și 
simțire autentică. Iată- 
ceea ce, cu o expresie 
rutinată, se poate numi 
rolul unei vieți de mu
zician, actor șl dntăreț. 
De o colosală forță 
expresivă, vocea Ze- 
nalde! Pally — mar- 
dnd prezența haluci
nantă. supranaturală 
a Sfinxului — s-nr fl 
cerat, poale. subtil

percepția publicului 
— o concentrare ■ a 
momentelor dramati
ce pe un spațiu tem
poral mol condensai; ; 
dar nu este mal pu
țin adevărat că u- 
ceastă sporire ti pu
terii de sugestie n 
spectacolului so cere 
realizată nu prin a- 
brevlcri cantitative, ci 
prin creșterea caliiațil 
evoluției muzieal-dra- 
mailce. Momentele 
acțiunii rămln încă 
insuficient conectate : 
sărbătoarea nașterii 
lui Oedlp, scena de la 
răscruce, Încoronarea. 
Unele situații drama
tice slnt asincrone 
țâ dc echivalentul 
sonor. încă nu 
reușit conectarea 
aceeași 5ntemltate

fu
ior 
s-a 
cu 

__ _ __ . a 
tuturor forțelor Inter
pretative. într-un ase
menea spectacol nu 
mai există roluri mic! 
șt altele mari; Înaintea 
acestora există muzi
ca lui Enescu cu sen
surile el majore, care 
trebuie Scrupulos re
velate in egală măsură 
de solist, corist sau 
Instrumentist, spriji
niți cu fermitate de 

■ concepția regizorului, 
de acțiunea dirijoru
lui. Iar dacă trebuie 
eliminat ceva, aceștia 
slnt — indiscutabil — 
timpii morți. micile 
rateuri, zgomotul d^Jn 
culise sau dc mane
vrare a decorurilor, 
pauzele prelungitei In
tre tablourile fără an
tract muzical.

Dirijorul Constantin 
Bugeanu s-a apleca: 
cu multă atenție șl 
scrupulozitale asupra 
partiturii orchestrale ; 
evoluția Instrumentală 
a dabîndlt claritate șl 
M cere pe mal departe 
urmărită sub aspectul 
fluenței șl al pregnan
ței evenimentelor mu
zicale ; penultimul ta
blou — Oedlp rege — 

____ a fost. In acest sens, 
amplificată cu raljloa- excelent realizai. Co
co electroaeusdce, do 
vreme ce Însuși com
pozitorul. folosind

I

Manifestări culturale

republicii
în intlmplnareș aniversării procla

mări! republicii, in întreaga țară 
desfășoară, incepînd cu această lună, 
un amplu ciclu de manifestări cui- 
tural-artlstlca de masă, organizate de 

.comitetele ■ Județene, municipale șl 
orășenești de cultură șl educație so
cialistă. sub genericul - „Slăvim re
publica".

în programele caselor de cultură, 
căminelor culturale, bibliotecilor, clu
burilor, universităților populare etc. 
slnt Incluse numeroase acțiuni — con
ferințe, expuneri, dezbateri, mese 
rotunde ș a. — menite să conlrlbule la 
popularizarea Importantelor realizări 
din anii puterii populare, la pvidaffie-' 
rea perspectivelor ț)e care le deschide 
României;socialisto Înfăptuirea măre
țului program adoptat de Congresul 
al X-lea al P.C.R. șl a holăririlor re
centei Cbnfdrlnțe Naționale, privind

■F

I1

făurirea societăți! socialiste, multila
teral dezvoltate.

Sultti de manifestări consacrate 
acestui eveniment mal cupriit’de : 
conctirsul de.creație și Interpretare a 
poeziei patriotice, vizir,d stimularea 
activității cercurilor și cenaclurilor 
literare. în vederea realizĂrll unor 
creații dc valoare Inspirate 'din rea
litățile contemporane ale României 
socialiste.: trecerea in revistă a bri
găzilor artistice de agitație ; festiva
luri ale formațiilor corale muncito
rești și țărănești, ale fanfarelor ; gaia 
filmului de amatori; acțiune ce !și 
propune antrenarea cinecluburBor ta 
realizarea unor filme rare să înfăți
șeze succesele obținute de oameni! 
munci! In cel 23 de ani de la procla
marea republicii : expoziții de artă 
plastică și de fotografi! artistice.

(Agcrprcs)
■a,s

in proza
Șl LIVRESC

puncte de vedere

juite de isparițla recenlă 
s unor cărți de inspirație 
rurală. Un roman al eoo- -

■ peratlvIzAril încearcă să 
scrie Emil Bunca in Am 
lăsat Iarba să crească: 
Scriitorul încearcă totoda- 
iă să edifice și portretul 

iunul personaj abuziv afla: 
In fruntea - satului. Șefu 
Gheorghe. obstacol In ca
lea consiriilrll unei vieți

1 noi a țăranilor din comu
na respectivă. Romanul c 
îndatorat Insă șablo-anelor

I mal vechi sau mal noi. 
Șofu Gheorghe va fl de
mascat In cele din urmă 
într-un mod pueril .șl tre
burile satului vor intra 
Intr-o matcă Idilică. Ideca

s

Festivalul de poezie
„Mihai Eminescu“
. IAȘI (Corespondentul ,,Șcinte!la. Manolej Corcncl). 
în timpul desfășurării celei de-a III-a eflljil a Festi
valului do poezie „Mlhal Emlnescu". care âr<foc 
In prezent la Ieși, studioul de radio din idcaîltațe 
ș inițiat două acțiuni importante, menite să aducă și 
ție calea undelor un vibrant omagiu geniului pocz.lel 
românești. Este vorba de concursul pentru cel mai 
izbuîit clntcc pe versurile Iu! Mlhal Emlnescu si 
emisiuni Închinate „Luceafărului" poezie! romăneșll. 
La realizarea lor !și dau concursul personalltați ale 
vieții culturale șl artistice ieșene, precum și mun
citori- din marile întreprinderi Industriale', studenți 
și elevi care recită și comentează frumusețea și 
armonia versului cmlnttscian. Emisiunile consa
crate poezie! sini Însoțite, de Inregisirăr! Jn care 
Mihail Sadovcanu, George Vrara, Ludovic Antal, 
Costache Antonlu,. Perpcssicius citesc din ncmurU 
toarea creație eminesciană.

Emisiunile cuprind, de asemenea, șl colo mal 
frumoase melodii compuse de-a lungul anilor ț» 
versuri din lirica lui Erninescu.

r.
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do acilncime șl de gravita
te. Noutatea autorului nu 
sta im subiect, aservit 
unor formule perimate, cl 
in puterea de observație. 
Lectura romanului ne 
pune In fața unui ochi 
care știe să vadă, ta sesi
zeze nuanțele, să noteze 
ticuri șl reacții tipice, re
plici autentice. DLn pă
cate, autorul este subjugat 
do propria sa capacitate 
de a observa șl romanul 
aservit, Inutil acestei fa- 

.cultați dominante. Insis
tența pe anume situați! 
și replici, numai de dragul 
de n le expune mai Înde
lung cititorului, denotă o 
aplecare spre pitoresc, 
care nu face casă bună cu 
proza de ndlncă investiga
ție socială ?! psihologică. 
Dc'idtul este de creație. 
Lui Eml! Bunea II lipseș
te'o soluție artistică pro
prie. El nu ne descoperă 
lumea salului dlntr-im 
unghi de vedere propriu, 
deși am văzui că are un 
ochi destul de atent, cl 
din unul pe care-1 cu
noaștem din alte lecturi. 
Am lăsat Iarba s4 crească 
e un roman care umblă 
pe căi deja bătute. în
fățișarea nâturăllsllcă a 
lumii rurale nu m poale 
substitui creației adevă
rate. Nu Izvorul este se
cat, c! fintlnarul n-a 
știut să-l curețe de alu
viunile depuse de timp.

Un. alt roman a cărui . 
acțiune șe petrece ta sat 
este Pallma, semnat de 
Mîrcea Mlcu, un autor 
care, ca și Emil Bu
nce. trece de la poe
zie ta debutul In roman. 
Mediul esie cel ardele
nesc de această dală. Tră
săturile universului lui 
Ion Slavic! sînt ușor de 
recunoscut. Asemănarea 
nu se oprește numai la 
mediu. Personajul cen
tral este o Bătrlnfi de o 
neînduplecată voință, ca-
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cel ca 
răz- 

murit. 
desfă- 

__  prudență, 
neostenita Intr-un singur 
sens. Nu este exclus ca 
autorul să ti intenționat o 
versiune transilvană a 
Vitorlel Lipan. Deși des
coperirea nu-1 aparține, 
Mircea Mlcu reușește o 
versiune interesanta, prln- 
tr-un portret de trăsă
turi noi, de mare credi
bilitate și autenticitate. 
Autoritatea șl fermitatea 
morală a bâtrine! sini bi
ne prinse. Versiunea răz
bunării reușește insâ mal; 
puțin în Patima. O nota 
do excesivă Ingroșăre a 
desenului șl de roman-- 
iiozilaie' • neașteptată a- 
fectează parțial romanul.’ 
Exagerarea, departe de a 
îmbogăți Zestrea artiști-' 
că a romanului, o slă
bește. La Mlrcea Mlcu 
este’ insă vizibilă încer
carea conștientă de a-și 
apropia o proprie solu
ție artistică. Excesul de 
care vorbeam este jus
tificat în parte de lum!-' 
nn mitiznnta In care șint 
prezentate faptele. Ele 
slnt proiecția unei psi
hologii de copil, expli
cația unor Inilmpl&rl, trei 
la număr, care l-au mar
cat profund sufletește'. El 
istorisește Intii cititoru
lui aceste întîmpifirl cu 
aura lor misterioasă și 
apoi deapănă firul ac
țiunii pentru a descifra 
și pentru acesta sensul J S‘ - ’ 
lor ascuns. Trăsăturile 
romanului ardelenesc se 
Împletesc de aeeea cu 
altele noi. Deși lumea e 
a nuvelelor lui 
tehnica narațiunii 
Demn de atenție 
faptul că, deși 
lasă să se .vadă 
romanului

li

Slavici, 
e alta, 
este și 
Patima 

cultul 
ardelenesc, 

cartea eate curățată de 
sco-iilo tipice acestuia. 
Narațiunea e bine con
dusă. cu' multă siguran
ță. Limba este limpede, 
fără Împiedicări și regio
nalisme. Pitorescul, care 
ar fl putut sufoca roma
nul, este evitat cu suc
ces. Patima este. de 
aeeea, debutul In roman 
a! unul scriitor care ții o 
să nareze cu economie ei 
precizie șl căruia nu-i 
lipsește spiriiul de ob
servație șl>abUJțĂfe.kj;digV 
pune-ll planuralorr'fpĂ^- 
nul arată că, acolo unde 
mediul nu este, explorat, 
doar la suprafață șl szsrli- 
torul nu se lasă subjugat 
de pitoresc și de rețele, 
proza de Inspirație rurali 
Lșl poate demonstra 'foStei*'/'"j'g 
gevitatea. ■ ■ .■■'fwlh'kboT3 

Prtvir.d retrospectiv pțo- . ? O
. za de Inspirație rurală, fi Slim 

vom observa mai lhtidcă- 
fără, Intuiția propflia Ș a 
unul mediu bine' struț- / 
turui, cum este cel țără
nesc, șl fără ambiția, unei 
viziuni no! asupra aces
tei lumi, ca nu poate con
vinge. Absența pccetel 
personale^ multor pro
ze de Inspirație rurilă 
recentă, adică absența! a 
ceea ce numim expedi
tiv, dar semnlficaiiv „so
luție artistică" proprie, 
poate să dea Impresia 

■ de sațietate șl de epîul- 
zare. Realitățile atolpu- 
ternico ne arată Insă ■ că 
lumea rurală este un [te
ren incă nedesrffratJ și 
nedefrișat In întregițno, 
căre-șl așteaptă scriito
rii. I

M. UNGHEANU

'ij-

15.19 Moment folcloric cu clarlne-
tixluî Grigore Văslio șl violo
nistul Ion DtegoL >

. 35 1W1 de seri.
19,30 Telejurnal, o In cinstea anl-i 

veraârtl republicii — Cronica, 
morii Întreceri.

2J,to Avanpremieră.
35,93 Are peste timp. Constelații 

subterane lâ Anina. Reportaj 
de Ion Arteșanu șl losuf Bila.;

29.20 Film artistic : „Conul liniș
tii" — producție a studiouritor 
cinematografice engleze cu : 
Michael Craig. Peter Cushing, 
Bernard Lea, George Sanders. 
Regia Charles French

31,50 Ancheta șiîintllicâ 'nternnțlo- 
nalâ. Laboratosul vittoraluL. 
„24 de ore" Din iârile socia
liste.
Programul a
O viață pentra o Idee :. Ro-î 
bert Koch.
Teatru scurt : „Jucătorii de 
cârti" de N.V. Gogol. Pre
zinte teatrul municipal „Mă
ria Filottl" din Brfilla. în dis
tribuție : Petre Slmlonescu 
Nac, Nicotae. I.tlreea Valentin. 
Nlcolae Budescu, Dorel Ml- 
hăllescu, Nicotae Dorin Tăra
na, Mircea Cuberschl, Petre 
Cursant. Bujor Macrin. Regla 
Aurel Cerbu.
Agenda, 
puburl sportive bucureșiene.

rul" — producție a studioului 
..Al. Sahla".

22,l# Dans și muzică de pretutin
deni. Selecțlunl din spectaco
lul ansamblului chilian de 
balet „Aucaman".

3$

Programul 1

s.ta Deschiderea emisiunii. Telex. 
Dublu prim-plan : ion Ti
riac — iile Nâstase. Repor
teri •: Carmen Dumitrescu — 
Alexandru Stark.

9,40 Pagini de umor : Aventuri 
tn epoca de piatră.
Curs de limba germană. Leo 

Joinontarlu la 4® de stema — 
Județul Bacău.

19,53 Finala „Cupei DavU" la tenta 
de clmp : Romania — S.U.A. 
Primele două meciuri de 
simplu. Transmisiune directa 
de In arena „Progresul". Co- 
menteazA Cristian Topesc:: șl 
Radu Voia.

l'S.t'S Teteșcoata. a Istoria Româ
niei: Documente nescrise. 
Film realizat de redacția Ra- ' 
dloieleșcoală care prezintă 
frescele zugrăvite- In Moldova 
din timpul Iul Ștefan cel Mare 
șl Petru Ilarefj. cronici pictate 
aîe Suptei pentru Indepen
dentă. a Chimie : Structura 
atomului.

17,33 Deschiderea emisiunii de 
-după-amlază. Curs do limba 
engleză. LecUa a 32-a.

IJS.M Pentru sănătatea dv.
18,16 Satul contemporan.
18.45 Tragerea Loto.
19,55 Dramuri ta Istoric : Burebls- 

ta. Emisiune de Marla Preduț,

14,58 . .
’.la a a-t

10,33 Comenta
M.M

' i < r
»,ra

24, S3

SI ,H
51.35 . JiHl__
21,M Film documentar : „Lăuta-In rolurile principale : Marlene Jobert și Michel Pic-Coproducție franco-itaiiano.

■

coli. Regia :■ Philippe de Brocas
I

rul, personajul coled-- 
tiv <—■ prezență sta
tuară — rămlne o con
stantă valorică In
discutabilă, de o ca
litate ce se Impune 
p-ln strădania Între
gului ansamblu șl a 

. animatorului său. ma
estrul de cor Stellan 
Olarlu.

A proiecta un spec
tacol cu „Oedlp" de 
George Ei eseu presu
pune. indiscutabil, ln-

in altă parte pocnitu
ra unul pistol — nu 
avea Idei preconcepute 
față de utilizarea u- 
nor asemenea surse 
sonore. în celelalte ro
luri. Elena C-----“
Marla Șlndilara. 
lentln Toodorlan. loan . 
Hvorov, Valentin Lo- 
ghln — In spiritul de 
lucru al unei valoros- pune, ..iuulm.buu, 
se echipe — au re- vestirea unul mare vo- 
coniOiuit momente 
dintre cele mai 
mornbîle. '
. Discutabilă ne 
re In contextul 
tor notabile 
inițiativa regiei de a 
exclude din spectacol 
una din scenele cele 
mal luminoase din 
punct de vedere emo
țional, scena Corintu
lui — o 'oază de lumi
nă. S-a urmărit, desi
gur — pentru a spor!

Cerne!, 
Va-

me

apa- 
aces- 

realizărl

J «

lum de energie colecti
vă, o dăruire In an
samblu, ghidată cu ab
negație, dar și cu fer
mitate. cu clarviziu
ne. Avem In con
tinuare datorii mari 
față de valorificarea 
operei, eneselene șl cu 
deosebire pentru crea
rea unei tradiții, 3a 
noi, a interpretarli a- 
cestel capodopere.

Dumitru AVAKIAN

j

i

■ > ,
e Drum In penumbra : FAVORIT 
- 8,15; 11, M; 13.43: 1«: 18.15; 19,». 
MODERN — »: 11,15: 13,33; t«: 1V.19: 
15 33. CAPITOL—10; U; 14: 18,18; 
l«>5; M,43. •
O Dauria: LUMINA —9,80; 12

1 13,43: is.ra._ Hlna* ntniil. nn .nm .wfiul'.. " ~ ‘ "

■X£„ .

f

n Cine clntâ nu are gliulnrl rele : 
BUZEȘTI — 13,33: 19: M.15.
o Eliberarea lut J.B. Jones : PA
TRIA—16: 12,43; 13.M: J9.1S; 21.
LUCEAFĂRUL — ®; lt.!5: 13.33: 1S: 
1®,X5:'21. ■
o Aleargă repede, aleargă liber. : 
SALA PALATULUI — S3 (seria de 
bllcto — 403), FESTIVAL - 18; 
19,35; 21.
O O floare șl doi grădinari :
FESfrVAL — 9; 12.39. ■
o Opiul șl bite: CENTRAL —10; 
1W: 15: n,35:

______ _____________________ ___________  
i

| y<_y

ii

-L

O Sllnta Tereza șl diavolii : DA
CIA—8; 11.15; u,M: ic; U.U; 24.33, 
URA —13,30; ÎS: 50,15.
o Marea bolnUreaUL : SCALA —
M3: îl; 13. SJ; 58: 19.29: SI. 11UCU- ..... . . _ _ JS Mj,„ 11 a B w . . ■MUM.,,
REȘTT —9.M; 11; 13,33: 18;
21.
o Un adevăr pe Jumătate 
RENTARI — 1S.SS: 17.45: W.
O Barobl : DOINA — S IS: ____
13; 15: 18.43:’.19,43: 25.33. MIORIȚA
— 9: 11.13: IS.M: 16.45; 1»; nM.
o Un candidat ta pre.ședlnpe : 
FEROVIAR — 2; 11,15; 13,15; 15,43;
19,15 : K.3S.
o Gentlemenii norocului : UNI
REA — is: 13: M.
e Mary Poppins — 9—ia In conU- 
riuBrc, Program dc filme documen
tare — 25,15 : TIMPURI N0.L
o Fata care vinde Hori : AURORA
— 9.S5: 12; • 15.45; 17,43; 35,19.
POPULAR —.! ’10; 18.13; 13.43.

S Prostănacul-- 15: 12: 14: 15:
13, Cel 7 magnifici — 2C.K : CI

NEMATECA (aaln Union).
o Mesagerul i GHIVITA —0; 11,15; 
13.30: 1«: 19.15: m.jo.

■ FE-

11.15;

o Agentul nr. 1 : GIULEȘTI — 
1149; 18; 28,39.
o Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare : 
EXCELSIOR —8: 11351 13.45: .181
IMS; 35,43, MELODIA —9; 11,15;
13.33; 18: 1B.W: 35.45, GLORIA —
143: li; 13.35; ÎS; 18.33; 23.43.
o Mlxlunea sublocotenentului Sl- 
pos: PACEA —15.45; 13: 29.
a CllărețU : BUCEGI — 15,43; 19; 
35,15.
a Blneeuvlntațl animalele șl 
copiii: DRUMUL SĂRII —15,21: 
17,45: 29.
• Dragoste șl amenzi : CRIN- 
GASI — 15.29; 19: 20.15.

■ ~ - Tora > , COTRO-
FLOREASCA —

o Tora 1 Tora :
-CENi —19,3): ia.
15,35: lf.
• Cornul de capră i VIITORUL 
— 13.45: 16; îfl.13.
• Mania grandorii : VOLGA —
»: 11,15: 13 M: 15.43: IB.ifl: 2:5,33.
TOMIS — ®: 11.ÎS: 13.3): 1S.40: 1»:
23.13. FLAMURA—8: ll.US: 13,15; 
18: 1B.15: M.33.
« Sorgul roșu : MUNCA —15,35; 
18; 53.15.

o Ferma din Arizona : MOȘILOR 
— 1S,M: I®.
a Osceola: RAHOVA — 15,M; U; 
Î3,53.
o Doamna șl vagabondul : POPU
LAR — 14.
o Orizont abrupt : VITAN — K.lî. 
o Daci e marți, e Belgia : VI- 
TAN—18,1'5; ie, COSMOS — 19 S3>; 
1»; W,15.
o Nevflzul, necunoscut : FLACĂ
RA—15.S3: 18; M.ia.
e Creierul : ARTA — ÎS.»; 18;
Z3,M. ' i ■
o 50 MS de leglie sub miri : 
PROGRESUL — 15,W; 18: M.1S.
o Procesul unei stele : LARO- 
MEt —13,33: ÎL»; 1M3.

■i ■■ , j ' r ' - ‘
chesira de cameră „București". Di
rijor șl solist : Ion Voicu — M.
o Teatru! cie operetă : Vini de li
bertate — 19.34.
o Teatral Național „LI- Caragta- 
le“ (aata Comedie) : Dulcea pa
săre a HneretU— 29 (sala Studio): 
Jocul de-a vacanța — I®.
o Teatrul de Comedie: Interesul 
general — M.
o Teatrul

[I

teatre
g Filarmonica de stat 

neacti"
Concert

„George 
(la Ateneul Român) : 
extraordinar dat de or-

o Teatral „Luda Sturdza Bu- 
landta" (sala din IM. Schitu Măgu- 
reanu) : Un tramvai numit dorința
— 29, (sala din sir. Alex. Sahla) : 
Spectacol de poezie șl muzica —16. 
o Teatrul „C.l. Nottara" (sala

■ idaglieru) : Adio, Charlie — 19.M.
a Teatral ;,Tănd4rici“ (asia din 
str. Academiei) : HAI șl nătârâl — 
l'S; 37, (Mia din Calea Victoriei) : 
Ariciul albastra — 17.
o Teatral ile revistă șl comedie 
,.Ion Vasllexcu" :-Hanul piraților
— 19,39.
o Teatral satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvlnlul — 19.33.

ZL

6 ■ *'

Ji
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SCINTEIA vineri 13 octombrie 1972

Tovarășul Gheorghe Rădulescu 
a primit grupul de turiști 

din Republica Populară Chineză 
1 ’ , ... ■

Joi la amiază, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului dc Miniștri, a primit grupul da 
turiști din Republica Populară Chi
neză, format din activiști.de partid, 
de stat șl alte cadre de conducere , 
clin orașul Tientsin, condus de tova
rășul Uang Gen-tang, membru al Co
mitetului Parmanent șl secretar.ge
neral al Comitetului orășenesc de

Cronica ziiei

Râduli
r>> . ’ Â'partid.Tientsin, secretar1 ge 

'comitetului revoluțioBar din 
localitate.

jeneral ol 
i această

» i 
, ,La întrevedere, desfășurată lnt--o 

atmosferă 'caidă, ..prietenească, a luat 
parte Jlte Voire, prim-adjunct o! ml- 
nlsiruZul' turismului. A fost prezent 
Cian Hal-fun, ambasadorul Republi
cii Populare Chineza ia București.

(Agerpres)

.COCTEIL OFERIT 
DE ATAȘATUL MILITAR

AERO ȘI NAVAL
AL R. P. POLONE

LA BUCUREȘTI

Ln Consiliul de Miniștri s-au În
cheiat, joi după-amlază, lucrărlie ce
lei de-a VID-a Sesiuni a 
mixte româno-iraniene.

Cu acest prilej, 
protocolul sesiunii.

Comisiei
I. au fost semnate 

r_______ .. Acordul comer-
' clal pe termen lung — 1073—1977 — șl 

Acordul de plăți pe, același termen ., 
intra Românîo șl Iran. .

D!n partea, română, documentele 
nu fost semnate de tovarășul Ion ■ 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, Iar din partea Iraniană de dr. 
Hushang Ansnry, . ministrul econo
miei din Iran.

' La solemnitatea semnării au ktat 
parte membri ni conduceri! unor mi
nistere economice din țara noastră, 
membri ai celor două delegații, pre
cum șl Sadegh Sadrleh, ambasadorul 
racului la BucureșH.

în cadrul protocolului se prevede 
extinderea schimburilor comerciale 
Intre cele două țări, România urmlnd 
să exporte mașini șl utilaje, produse 
ale' Industriilor chimică; metalurgică 
șl altele, tar Iranul 'produse manu
facturiere — textile șl materii pri
me pentru. industria ușoară — pro
duse ale industriilor extractivă șl 
consiractoara de mașini. , -Protocolul 
prevedd. do asemenea, lărgirea eoo- 
pe-ăril economice și tehnico-șlllnțl- 
flco. Intre cele doiiă țări. In dome
niile construcțiilor de mașini, indus
triilor lemnului, chimiei, energiei, 
al agriculturii și extracției miners 
Here. '

Lucrările sesiunii,s-au desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, de înțele
gere prietenească.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al României 
s-a întors de la New York

Ministerul Afacerilor Externe, alto 
persoane oficiale.

Erau de față Leonard C. Meeker,
.trnb.'iiadorul S.U.A. la București,

a (•

Jo! după-nmloză- s-a înapoiat In 
Capitală tovarășul Cornel lu Măncscu, 
ministrul afacerilor externe, care a 
condus delegația Republici! Socialis
ta :—~' 
a Organizației Națiunilor Unite.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezent! Nlcolao Ecobescu. Vo- 
slle Gllga si Petro Burlacii. adjur.cțl 
al mlntairuiiil afacerilor externe. Nl
colao Ghenea, secretar genera! In

condus delegația, Repul^----- -—T-----  .,ri------- -------------------------------
te România la cea de-a 27-a sesiune preciim șl; Sayed Abbas Chedld, dl- 

Z _ .2 ‘ . rectorul Centrului de informare ol
La’sosire. pe aeroportul Otopeni, Organizației Națiunilor Unite, ?!

nrc,zcnîj Nlcolae Ecobcscu. Va- Alexander H. Roti val, reprezentantul 
“ ’’ " ---- -■ j^i-nxnnent jflJ Programtilul "Naț,lumi

lor Unite pentru Dezvoltare la Bucu
rești.

rectorul Centrului de Informare al 
Organizației Națiunilor

(Agerpres)

jul celei de-a 2â-n ani
versări a Zilei Armatei Populare Po- , 
lone, atașatul militar aero, ?l naval i 
ni R. P. Polone ta București, colonel 
Jozef Ptetrzykowgki, a oferit, joi 
seara, un cocleli In saloanele amba
sadei’.. ,

Au participat general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunci al ministru
lui forțelor armate ®i șef al Mare
lui Stat Major, general! șl ofițeri su
periori. alte persoane 'oficiale.'' zia
riști.

Au faSl de față Jaromir Oche- 
duszko. ambasadorul R. P. Polone ta 
București, șefi a! unor misiuni diplo
matice. ata$at| militari si aîțl 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
RECEPȚIE CU PRILEJUL 

ZILEI HISPANITAT»

Cu prilejul Zilei, htapahîtâțll, șeful 
Reprezentanței consulare șl comer
ciale o Spanie! la București. Eduar
do Castiso. a oferit, joi seara, o re
cepție in saloanele reprezentantei.

Au participat Ion Cosma. minis
trul turismului. Mihnea Gheorghiu, 
prlm-vlcepreședlnto aJ Institutului 
romftn pentru relațiile culturala cu 
străinătatea. Emiltan Nucescu. pre
ședintele Tribunalului Suprem, func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerîlor Externe, oameni do știință, 
artă șl cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni dl- 
plomatlce acreditați la București șl 
alțl membri ai corpului diplomatic. '

* jîn orașul Dr. Petru Groza au în
ceput joi lucrările sesiunii științi
fice o cadrelor tehnice Și do ccree- 
lărl de la Întreprinderea minieră 
„Bihorul", la care iau parte oameni 
de știință și spectallșll din întreaga 
țară. Timp de trei zile vor fi dez
bătute aproape IOT de comunicări 
șl referate abordlnd probleme pri
vind punerea In valoare a unor noi 
rezerve de minerale utile, nplicnrea 
unor tehnologii originale, îmbună
tățirea calității șt lărgirea gamei 
sortimentelor.

(Agerpres)

' CU PRILEJUL
j “ ■ '

Joi la amiază, a părăsit Capitala, 
indrepllndu-sp spre patrie, delegația 
de activiști ai P.C.U.S., condusă de 
F. I. Loșeenkov, membru supleant al 
C.C. al P.C.U.S.. prim-sccretar al Co
mitetului. regional laraslnvl ai 
P.C.U.S.. care, la Invitația C.C. a!

partid. AU fost de fnțfi V. S. Tikunov. 
însărcinat- di afaceri. a,L al U.R.S.S. 
la ’București, șl membri al amba
sadei. '

Delegația a avut discuții la C.C. al 
PiC.R.. la Academia „Ștefan Gheor
ghiu". la Comitetele județene Brașov' 

partid al Sectorului IV din București, 
a vizitai obiective economice și so- 
cial-cullurale flirt Capitală și din ju
dețele menționate.

P.C.R.. a fărat o vizită pentru schimb . A , p c R u Comltctul de 
de experiență In țara noastră.

La plecare po aeroportul Oțopenl, 
oaspeții au fost salutați dc îmi bitvu, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., do activiști de

S-a înapoiat In Capitală delegația 
de activiști ai P.C.R, co'iidusK do N’i- 
colae Splnu. adjunct de șef de secție 
la Consiliul Economic, care. In invi
tația CC. al P.C. Bulgar, a făcut o 
vizită Iii Schimb de experiehțâ In 
țara vecină.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
deiegățta n tort salutata da Ion Creții, 
adjunct do șef de secția _ln Consiliul 
Economic, și alte persoane oficiale. 
Au fost de față membri al ambasa
dei bulgare la, București.

(Agerprea)

SÂPTĂMÎNII
® .• C- . ' . ». 1 ;(’* 1 - j'.S x «Q ’.fe

ECONOMIEI
) ’ Cu prilejul Săptâminl] econo- ț 
l miel, manifestare devenită tra- • 
I dițională ,care se desfășoară în ț 
1 acest. au intre 23 șl 31 actorii- /. 
1 brie, Casa de Economii șl Con- 1 
’ semnnțklnl; a oferit, in (install 1 
1 muncitorilor fruntași in intre- ' 
• cerea socialistă do ,1a uZlheie î 
1 „Grlvlțu roșie" din Capitală, ■ 
1 un spectacol artistic, care , s-a 
? bucurai dc un frumos succes.

La spectacol rt-a dat concursul 
ansamblu) „Rapsodia romfină* 
(dirijori — Ibriei Budlșteartu, 
artist al . popo-ulițl, șl Victor 
Pcpeseu. artist emerit). Specta
colul, intitulat ..Te clnt, păm’ht 
străbun 1", a avut loc In pala 
ciubdlu.1 '.GrivRo roșie". In 
pauză, s-a desfășurat un con
curs fulger, pe temii economiei, 

(la care au participat spectatori 
din sală. Cosit de .Economii șl 
Consemnațluni oferind ctatigă- 

ț torllor premii in librete de e- 
t conomll.

V.

Conferință de presă dedicată 
celei de-a ll-a ediții a Tirgului 

internațional București
Cu prilejul aproplăîil inaugurări 

a cele! de-a Il-a ediții a Tțrgulul 
Internațional București, Camera de < 
Comerț a Republici! Socialiste 
Romanțe a organizat Joi. la Com
plexul expozlțlonal din Piața Scln- 
teli. o conferință de presă iâ care 
ou luai parte reprezentanți a! pre
sei centrale, corespondenți' ai pre
sei străine acreditați la București, 
trimUi speciali. Au fost prezent! ex
pozanți români și străini la tirgulln- 
tercailonaL

Cu acest prilej, președintele Ca
merei dc Comerț, Roman Moldovan, 
a făcui o expunere in care a relevat 
Importanța aproplotalu! eveniment e- 
vonmnico-soclal. ce va polariza timp 
de 10 zile atenția specialiștilor și 
cercurilor de afaceri din ■ numeroase 
țâri ale Jumlf, Relevind targa parti
cipare de care' se bucură actuala e- 
dîțlc a Tîrgului internațional Bucu
roșii, vorbitorul a arătat că. in afară 
de România,,că țară gazdă, reprezen
tată'dc IOT do firme. Iau parte 943

___________

Numeroși locuitori al comunei Ber- 
zovia, județul Caraș-Severbi. au par
ticipat joi la adunarea ce a avut loc 
Iu cooperativa agricolă de producție 
din localitate, consacrată celei de-a 
23-a 'aniversări a ■ proclamării Repu
blicii; Democrate Germane.

Emu prezentI reprezentanți ni or
ganelor locale de partid șl de stat.

La adunare au luai parte dr. Hans 
Voss, ambasadorul R. D. Germane 
In :Roriiănta. șl membri al ambasadei.

în'numele Comitetului Județean de 
partid Cnraș-Severtn șl al cooperata- 
rilor din Berzovia, tovarășul Tudor 
lorga, secretar al comitetului jude
țean de partid, o salutat călduros pe 
oaspeți. Subliniind că In cel- 23 dc 
ani do in proclamarea R. D. Ger
mane oamenii muncii din R.D.G. au 
obținut realizări de seamă in toate 
domeniile vieții politico și spetale, In 
edificarea societății socialiste, vorbi
torul n arătat că poporul român ur
mărește re interes șl caldft simpatie 
activitatea desfășurată de ctaso 
muncitoare, țărănimea și Intelectua
litatea din țnra socialistă frățească, 

.succesele obținute iir In făptuirea sar
cinilor trasate de cel de-al 8-lea 
Congres al P.S.lf.G.

în continuare, retorindu-sc Ia evo
luția mereu urcendentă a relațiilor de 
prîeienle șl colaborare frățeasisl intre 
România- șl R. D. Germană, vorbito
rul n evidențiat că vizita făcută în 
țara noastră de delegația de partid 
și guvernamentală, condusă de tova
rășii Erich Honecker și Will! Stoph, 
convorbirile partale re delegația roi 
mână.'condușă ; dc tovarășul Nlcolao 
'Ceausescu, îi semnarea Tratatului de 
prjeicnle, colnborare si asistență mu
tuală au conxtliuit un, eveniment de, 
însemnătate majoră neutru continua 
dezvoltare a raporturilor fr-Jilestl din
tre cele două țări șl partide. Tara 
noastră, cnnrlderlnd ca esențial pen-, 
tru realizarea »recuritățll europene 
recunoașterea 'realităților statornicite

Relațiile româno-egiptene

de firme din 28 de țări alo lumii, cu 
215 firma mal mult față do ediția 
din 1070. ■

Exprimlndu-șl mulțumirea pentru 
interesul cu care țările șl firmele din 
diferite, țâri ale lumii au , răspuns 
Invitație! Camerei de Comerț, vorbi
torul a menționat că, prin acest lirg ,torul a menționat' că. prin acest tlrg 
și alte manifestări expozlțiostale. 
BucuresHul este, un Mc de lntilnire 
și. respectiv, de confruntare a reali
zărilor din Importante domenii alo 
tehnici! și științei contemporane, un 
loc de colaborare pentru specialiști si 
oameni de afaceri. Aceasta rezultă 
din faptul', cunoscut că. Sn epoca noas
tră. Urgurilc șl expozițiile Interna
ționale dețin un loc Însemnat prin
tre factorii ce contribute la promo
varea schimbului mondial de valori 
materiale, la dezvoltarea cooperării e- 
conomlco și tehnico-stilnllflce. la ex
tinderea relațiilor economice Intre 
state, colaborarea pașnică Intre po-

(Agerpres)
.țș.r?' ;o.

poare.

iniversării proclamării 1 
lermane
; -’*7 ■ JS,..’U-.V' 1’ ”, »,< ■■
pe continent, se pronunță activ pen
tru afirmarea ÎL D. Germane pe 
pian internațional; pentru primirea 
ambelor state germane in Organiza
ția Națiunilor tUnlie și In tfllc orga
nizații Internaționale. ' '

în încheiere, vorbltontl ja trans
mis un călduros salut cooperatorilor, 
tuturor oamenilor muncii din R.i D. 
Germană, cele mai bune urări dejnol 
succese In opera de edificare a so
cietății socialiste., . '

Ă luat apoi cuvlnt'.il dr. Hans Voss, 
care a Înfățișai p«' larg realizările 
privind dezvoliarea orindulrii sociale 
socialiste in R. D. Germană. Refe- 
rindu-se ta politica externă a Urii 
sale, vorbitorul a subliniat Interesul 
deosebit acordat menținerii păcii și 
destinderii In Europa, contribuțiile 
constructive aduse in acest scop. Am
basadorul a relevat eforturile depuse 
de țara ga pentru normalizarea rela

țiilor cu R. F. ti Germaniei, pc baza 
dreptului international, pentru stabi
lirea si întreținerea unor relații di
plomatico normale, bazate pe prin
cipiile cocxMențel pașnice, re toate 
statele. Indiferent de sistemul lor so
cial. Ambasadorul n , arSlat că vizita 
făcută in nccsl an de tovarăși! Erich 
Honecker și Wiili Stoph. In fruntea 
delegației de partid, și guvernamen
tale. discuțiile fructuoase purtate cu 
tovarășul Nlcolae Ceăușesre. irala- 
tu! încheiat cu acest' prilej reprezintă 
începutul unr! etape r.ol In relațiile 
de prietenie intre cele două țâri, in 
dezvoliarea lor tot mal rodnică in 
vMtor.

Ambasadorul Ilans Voss a adresat 
■ In, încheiere urările cele mai bune 
«wps?rct'ofll!X’ din • Berzovln. întregu
lui popor român, conduceri! Partidu
lui Comunist Romfin șl. guvernului 
român pentru no! succese In con
struirea soctatAțil' spcioMste. muitllo- ., 
teral <iezvo’i-;'.e.

vremea

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 
14, 15. și 16 octombrie a.c. In Iară: 
Vfemdâ va fi in general frumoasa, 
cu cer variabil. Vor cădea ploi lo
cale in vestul țării șl In nordul Mol-

°F’

I; ■ A- 
dovel. Viatul va sufla slab plnfi in 
potrivit. Temperaturile minime vor 
Ii cuprinsei Intre 4 și 14 grade. Izolot 
mnl cobori le in depresiuni șl In nord- 
c.stul țârii, lor maximele vor oscila 
intre 10 și 26 grade. Pe alocuri di
mineața se vă produce ceață. • In 
București : Vreme In general fru
moasă. cu cer variabil.' Vint slab 
plita in potrivit. Temperatura în 
creșiero ușoară. Dimineața ceață 
slabă.

' _ ■ . .
—
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ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Aseară, Ja Burgas, In cadrul 
campionatului european femi
nin do baschet, echipa. Româ
nite! a Învins cu scorul de 46— ' 
33 (24—17) selecționata Italiei, 
calificindu-so 0 pentru turneul 
final. Acesta va începe «Îm
bată- In orașul Varna, echipa 
Românie! Jucând primul meci 

i.sti reprezentativa Bulgariei.

rea Inlernațlonata amicală de fotbal 
dintre selecționatele Spaniei al Ar
gentinei. FolballșiiL spatdoli au ter
minat învingători 
(1—0) prin golul 
32 de AsensL

cu scorul de 1—0 
înscris In minutul

Peste &0 OM de 
mărit pe stadionul

Este ziua mult așteptată — cu 
emoții, dăr șl cu încredere -- a marii 
fittale. Tenisul românesc, cer doi 
străluciți reprezentanți al lui, Iile 
Năstase și Ion Țiriac, se âHă din nou 
angajați (ăcuriri p« Iwen propriu, in 
fața publicului propriu) init-o con
fruntare de cel_mni Înalt prestigiu : 
fifialn „Cupei Davls", In compania 
redutabilei reprezentative a Statelor 
Unite ale AmwiciL deținătoarea 
prestigiosului trofeu, „Salullera de 
argint". Marcă finală Vă avea loc 
timp de trei, zile pe terenul central 
din parcul sportiv .,Progresul", arenă 
pregătită special pentru găzduirea. 
unui nsemeiiea eveniment sportiv, 
întrecarea- — sint dâ părere specia
liștii —. poate fi suproinlinilatâ cum- . 
pionat mondial ps echipe. Iar câști
gătoarea finalei -1 campioană mon
dială. „Cupa Davis" — pornita in a- 
c«Ut an de 54 de echipe de pe țoale 
continentele — țlro dispută acum, lit- 
ir-o 'filială poale cea mal pasionanta 
din Isloriu tenisului, echipele consi
derate ceie mai bune din lume.

Este ( 
dar șl 1„ ........ ..
bill! noștri tetdsmani. Iile N’ăstase și 
Ion Tiriac au mai adus, se șiie, răsu
nătoare' victorii spbrtisluJ, tenisului 
românesc. Tnlenltil, marea lor capaci- 
taie de a depăși momentele cele mal 
grele ale Inlrcrerll, demonstrata In 
niimeroasele șl-prestigioasele lor evo
luții pentru ..Cujia Davis", le-au n- 
preclat dim ie cuvine specialiști șl 
spectatori de pe toate merldiafielo 
Kiobu’.ui. TenlnUva, lor din acesta zile 
— do a cuceri trofeul cele! irtal mari 
competiții internațtasiale de tenis pe 
echipe — o dorim, o doreițc dl1 fapt 
toți cetățenii pairiel noastre, încu
nunata do succesul deplin.

Tragerea ta ierți — desfășura
ta In prezența echipelor finaliste, a 
căpitanilor lor, n conducerilor fede
rațiilor de tenis respective, și a altor 
oflctalitați sportive, numeroși ztn- . 
riști și Ihvîlâțl din țară șl de 
peste hoîore (in sală s-au aflat șt fiul 
Inițiatorului șl donatorului „Cupei

Davis", Dwight Davis jr„ șl soția ®a)
— a fost precedată de setartd alocu
țiuni rostita de președintele Federa
ției române do tents, C. Mateescu, și 
de președintele Federației de tenta a 
Statelor Unite ale Americil, Robert 
B. Colwell.

Arbitral principal al finalei; En
rique Moreâ (Argentina)., după ce a 
mulțumit, deciarindu-se onorat pen
tru alegerea do a oficia In această 
calitate, la finala bucureșleajnâ a 
„Clipei Davta". a invitat pă .cel do! 
căpitani de echipă, ȘL Georgescu 
(România) șl Dennis Rahton (S.U.A.), , 
să prezinte Inscrierite oficiale. El a 
citit pentru cel țirezențl numele ju
cătorilor nssjîectlvl șl a introdus bi
lețelele în două urne. Tragerea ta 
sorți propriu-zlsă au făciil-o președtai- 
|l! federațiilor de tenis româtiă șl n- 
incrtcartâ. Cele cinei partide se vor 
dLspiila aSltel,' ai urmare a hoiârîri! 
sorților : astăzi, vineri (Uts la ora 11); 
două jMrtide de simplu : Hie Nstsiase
— Sian Smith șl Ion Tiriac — Tom 
Gorman; mlihe. simbătă (de la ora

o competiție foarte Importanta, 13. după festivitatea de deschidere
foarte dificila per.tru 0dmîra- cate va avea lor; țn oră 12J0),.. .... ......... _. .

Dll
partida de ‘ dublu : Die Năslase. 
Ion Țiriac — Stan Smllh. Erllc Van 
bîiien ; poimline, duminică (de la 
ora llj, ultimele două partide de 
șlmp'.u : Ion Tiriac — Stan Smith și 
Iile N’ăstase Tom Gorniari.

Este evident, încă aslăzl vom n- 
sfea la ede mal1 pasionante partide 
de simplu ; In deschidere se inîllnesc 
vedetele echipelor, NAstase cu Smith 
(reeditarea finalei „Turneului cam-- 
pionilor*, reeditarea finalei de 11a 
Wimbledon !). tar In continuare cei
lalți doi component! do elită al res
pectivelor formații, Țlrtac cu Gor
man. Comentariile șl aprecierea șan
selor declanșate, de Linurițarca pro- 
gramtdiil ău angajat Ieri, in sala tra
gerii la sorți ?1 apoi la antrenamen
tele de la 
muJțt dintre gazetarii dc specialitate. 
Cititorilor le oferim acum, In rezu-

„Progresul", pe cei mai

mat, părerile cele mai autorizate șl; 
mal... subiective, părerile ‘jucătorilor 
în cauză. La, sCrvleiu, Smith ! „Echi
librul partidelor de vineri este ntit 
de maro Incit cred dl rezultatele lor 
vor decide meciul însuși". „Returul" 
iui Năstase : „Joc chiar din prima z! 
o carte mare. Trebuie să joc perfect 
împotriva lui Slmith, Am, desigur, 
unele e.moțli, (In acest an Smith m-a 
Întrecut de trei; ori...), dar vreau să 
scap de „complexe^ o dată ai pri
mele schimburi de mingi". în arena 
discuțiilor intră apo! Gorman : -Pen
tru noi, sortii au fost buni. Nici pu
blicul nu are a se pllnge — va pu
tea urmări partide deosebit de atrac
tive". Replica lui T:-'.:tc : „Im! pâre 
bine Că joc mai inii! cu Gorman. De 
fapt m-arri !—f?î ho-am — pregătit 
să facem față oricăror surprize ce ni 
le puteau oferi sorți!.-". Punem 
punct acestui schimb arțilcal da 
declarații, dlnd cuvlniul arbitrului 
principal. Enrique Horea : „Meciul 
se anunță extrem' de echilibrat. Urez 
succes ambelor; eqhlpc. Im! permit să 
spun că marelă Invlngăior al acestei 
finale va tl, fără îndoială, tenisul".

Selecționata dc rugbl a României a 
susținut sLddilea joc ai turneului pe 
care-I întreprinde' în’ Anglia intil- ■ 
nind o combinată a Comitatelor Corn
wall și Devon.. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 6—3 (0—0) în favoarea 
riigbiștitar români.

Inir-un meci Internațional de rogbl 
disputai la Varșovia.- reprezentativa 
Poloniei n-întrecut cu scorul de 23—9 
(7—6) selecționata Cehoslovaciei.

Ieri s-a disputat In Capitală der
biul campionatului republican de 
polo pe ană. In caro s-au Intlliilt 
echipele Dinamo șl Rapid. Dinamo- 
vlșlll nu obținut victoria, cu scorul 
dG 8—7 (1—2. 1-0, 4—3. 2—2).

Pe stadionul „Santiago Bcrnabeu" 
din Madrid. In prezența a peste 60 0'M 
de fliteciaiori. s-a desfășurat lnlllnl-

spectatori au ur- 
. , ..Wembley" ■ din

Londra meciul internațional amical 
do fotbal dintre echipele Angliei (in
tr-o formație nouă) ?! Iugoslaviei". La 
capătul unul Joc de un bun nivel 
tehnic, scorul a fast egal : i—1 (1—0). 
Gazdele au derehts scorul In minu
tul 40 prin Royle. Iar oaspeții au ob
ținut egolarea in minutul 48 prin go
lul Înscris de Vlădici.

Arbitrul italian Aurelio zlngonese 
a condu® următoarele formații : An
glia : Shilton. — Mills. Lampard. 
Storey. Blockey, Moore, Bail. Chan- 
non. Royle, Bell. Marsh ; Iugoslavia : 
Măriei. — Krlvokucca. Stepanovich 
Paulovich Kataliriakl (HoHjqt). Pau- 
novld. Petkovlci. Aclmovjch Baje- 
vicl. Vlădici. Djalcl.

în „Cupa ligii engleze" la fotbal a 
,fo*i înregistrată o mare surpriză : 
echipa Bristol Rovers, care activează 

■în liga a lil-s a campionatului, ae- 
limlnat din competiție, cu scorul de 
2—1. cunoscuta formație Manchester 
United ! înir-un alt joe, Leeds Uni
ted a Învins cu 2—0 Aston Villa,

0

LINIȘTE!
Spectacolul tenisului este pro

dusul măiestriei și al concen
trării. Iar concentrarea presu
pune liniște.

Spectacolul tenisului silrnețte 
aplauze.- In pauze. Să nu uităm: 
in pauze...'

In timpul Jocului, supremul 
omagiu al spectatorilor e liniș
tea, Linifieti desăeîrțilă; Să' ur
mărim deci, in liniile, cum. in- 
i-eșmintali In alb. jucătorii Iși 
concentrează Iptreaga fiinfă a- 
supra strălucitoarei traiectorii a 
mingii I

Și apoi sa aplaudăm ! tragerii Io sorți a ordinii de disputare o parlidolor 
din cadrul finalei „Cupei Davis"

au realizat
un progres remarcabil 

UN ARTICOL DIN ZIARUL „AL AHRAM“ 
■ÎL îhirt')-;'V ' hi1 iîfț fL'L'’ If

nosiru. Nicolae N. Lupu, transn 
ie: Ziarul egiptean „A! Ahram" n 
publicat un amplu articol consacrat 
dezvoltării relațiilor; dintre Repu
blica'Arabă Egipt și Republica So
cialista România. , ‘J

„Prietenia româno-arabă se bl- 
zulc pe tradiții vechi șl rădăcini 
istorice' profunde, se arală In ar
ticol. Poporul român s-a situat me
reu, de partea luptei popoarelor â- 
rabe împotriva dominației străine, el 
a urmărit cu Călduri) ăeeaslfi luptă 
pentru oslgurarea suveranității na
ționale, pentru’ dezvoltare economi
că și edificarea unei vieți noi.

România’8-a situat din 1967 do 
partea statelor arabe, pentru retra
gerea forțelor taraelienb din terito
riile arabo ocupate, pentru o re
zolvare justă n problemei poporu
lui palestlneah, conform Intereselor 
sale naționale.

în cooperarea, tehnică, economică 
șl științifică, precum și In schim
bul de vizite șl delegații ta cele 
mai înalte niveluri, Intre România 
șt Egipt, s-au creat posibilități noi, 
vaste, pentru lărgirea relațiilor 
mullilateraie romârto-eglptqne. Pre
ședintele Nicotae Ceaușescu a În
treprins o vizită in Eglpu In frun
tea, unei delegații de partid și dc 
stal. In cursul lunii aprilie a.c.. 
1a Invitația președintelui Anwar Sa
dul. Această vizită a contribuit ta 
aprofundarea înțelegeri! reciproce șl 
Întărirea relațiilor de prietenie din
tre cele două lârl. la . Întreținerea 
unor legături strinse intre Uniunea 
Socialistă Arabă și Partidul Comu
nist Român".

Arăîlnd că „Partidul și guvernul 
Romăniel acordă un Interes deose
bit dezvoltării șl consolidării rota-

L
Corespondentul fiilor rontano-eglpier. 
Lupu, transml- tinuu", articolul cbns

:e, in mod coa- 
ransacră un spațiu 

larg i prezențăril rezultatelor cola
borării dlritra .cele două țări, per
spectivelor el. „Din punct de vedere 
economic — scrie ziarul -- rotațiile 
româno-eglptenc au realizat un 
progres remarcabil ; ; astjlcl, volu
mul comerțului Intre cele două țări 
a crescut’Cle la ‘34,4 milioane dolari 
In 1S1S la 41,8 milioane dolari In 
anul 1070. Exporturile româno In 
Egipt vor cuprinde produse Impor
tante, care contribuie la dezvolta
rea economiei naționale și răspund 
nevoilor Industrie! Și pieței egip
tene ; România participă la con- 
strucțta fabricii de sodă caustică 
„El Mex" șl a complexului de ex
tragere n fostațlior de 1a Hamra- 
woin. în ultimul timp, s-a realizat 
montarea do tractoare românești in 
Egipt șl , s-a semnat un acord de 
montare a autoturismelor românești 
in Egipt".

Relațiile mulillnferalc dintre Re
publica Arabă Egipt și Republica 
Socialistă România — scrie ziarul 
— vor Înregistra o creștere conti
nuă. pentru că se bazează pe prin
cipiile egnlliftțli, suveranității, nea
mestecului în treburile Interne șl 
avantajului, reciproc.

„în a doua jumătate n iunll Iulie 
a.c. s-a ținut Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român, Ia 
care președintele' Ceaușescu n pre
zentat un raport Important, Din cu
prinsul acestui raport menționăm 
faptul că el abordează necesitatea 
dezvoltării șl consolidării relațiilor 
economice șl comerciale, precum șl 
a Intensificării cooperării tehnice 
cu statele in curs d<j dezvoltare, 
intre care' se situează Egiptul șl 
alte țâri arabe", scrie, In Încheiere, 
ziarul „Al Ahram".

cu-
raport menționăm

MOSCOVA 12 (Agerpres). - Sa-, 
hinșăhu! Iranului. Mohammad Reza 
Pnhtavl Arytșmehr. și imnărăteaK) 
Farah Pahlavi, oftați In vizită în 
Uniunea Sovietică.’ nu fost 501. !m- 
pr’euîtă cu Nikotaj Podgornii. pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su-,
pr’euhă cu' Nikolai Podgorii!!. pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su-, 
prem al U.R.S.S.. oaspeții Centrului 
de pregătire „ ----------- . .1 . I
„Orășelului stelar", relatează agenția 
T.A.S.S.

a cosmonauțllor și a!

*
Andrei Gromlko. ministrul afaceri

lor externe al t'.Il.S.S.. si Abbas All 
Khalqtbary. ministrul de externe al 
Iranului, nu semnat Joi. la Mosco
va. un acord, valabil pe 15 ani. pri
vind dezvoltarea colaborării economl-

ce șl tehnice dintre U.l-LS.S. și Iran, 
precum șl planul de schimburi cul
turale bilaterale pe anii 1972— lf?70.

Acordul prevede dezvoltarea rela
țiilor economico șl tehnice reciproc 
avantajoase , ș! n comerțului dintre 
U.R.Ș.S. și Iran, cele două guverne 
exprlmlndu-ș! dorința de n Întări re
lațiile de prietenie și bunfi-vecinăta- 
ie. Textul acordului urmează sfi fin 
dat publicității, relatează agenția 
T.A.S.S.

La semnarea documentelor au fost 
dq față Nikola! Podgornli. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem a! 
n! U.R.S.S.. ți Mohammad Reză 
Pnhfavi Aryamchr. șaftinșahul îranu-

S. CEHOSLOVACĂ

dată recentă ~ — trecem In C.K.D.- 
Dukia,'unitate industrială ui cărei act 
de naștere datează de la jumătatea 
secolului trecui. Astăzi, această uni
tate proiectează, * produce, livrează 
beneUclărllor, montează și eiecluea^ 
zâ probe pentru tonte produsele 
sale — instalații energetice șl 
de epurare a apelor, cazane, insta
lații do încălzit ș.u. Tocmai avînd In 
vedere acest specific — de Integrare 
a producției și montajului — ca șl 
dlveralficarca marc a produselor, in 
ncțlunăa de modernizare, accentul 
principal cade asupra specializă
rii fabricației, în vederea unei 
concentrări mnl eficiente a forțelor; 
Bunăoară, unu din fabricile compo
nente se va specializa numai In pro
ducția do Instalații mici pentru în
călzit. Un calcul sumar arată c& iirln 
realizarea unor asemenea Instalații 
— care au un randament sporit da 
5—0 ori față de cele tradiționale — re 
poate ajunge la o reducere cu 15—20 
la sută a consumului de combustibil 
ta nivelul întregii țări. Un calcul cnră 
vorbește despre un mod gospodăresfe 
de a glndi și a acționa.

Deosebit de actuală este problema 
modernizări! In induștrta energiei e- 
ieelrico,. ramură de primă Importan
ță in, economia Cehoslovaciei. Pro
ducția anuală de energie electrică u 
ajuns la 47 miliarde kWh, urmlnd cn 
In anul 1030 ca să atingă S3—97 mi
liardei kWh. Cum se va ajunge lâ 
această producția ? ..Vom continua, 
In cadrul programului de moderni
zare a producției de energie, să pu
nem un accent tot mal maro pe ener
gia nucleară — preciza directorul 
direcției energetice dlh Ministerul 
Energici. Da fapt, nu peste mult timp 
va Intra in funcțiune prima cen
trală aiomoelectrică din țnrX Insis
tăm și vom insista In viitor pa ex
tinderea energiei nucleare din cel 
puțin două motive: costul acestei 
surse este mult maj scăzut și, în altă 
ordine de idei, In acest fel vom înlă
tura unu din cauzele principale de 
poluare u aerului — provocată de 
fumul termocentralelor. Dc Memc- 
nea, ne-am orientat Ih programul de 
investiții să extindem centralele cu 
Șuieri Instalate mari — de 6®0—1IWO 

IW șl.cu grupuri dc puteri, ridicate 
șt randamenie mart. Este vorba de 
grupuri de 150—200 șl ’chiar 500
de MW“.

încă o lpostazâ a modernizării : 
Innoircn producției. La ora actua
lă. fiecare unitate Industrială șl 
unitate economicii ate un program 
rlgțiras stabilii in nccsl sens. Pe
riodic, produsele fiecărei unități trec 
prin exotnenul de atestare, des- 
fflșurat sub conducerea Ministerului 
Tehnologici șl Dcză-ollăril. Gu acest 
prilej se compară performanțele teh
nice,' funcționale și estetice eu ceie 
existente pe plop mondial șl se hotă
răște menținerea sau scoaterea din 
fabricație a unui produs sau a alinta. 
Practic, de-n lungul a 5 ani, mni 
niuit t!d jumătotc. din produse ur
mează a fi schimbate.

SInt liumal citeva secvențe din 
vâsla acțiune dc modernizare econo
mică.' Fiecare măsură, fiecare succes 
înregistrat sint de natură să siirnu" 
leze efortul subsumat marelui oblec-

De la Prugn in pitorescul Karlovy 
Vary și ralmosul t’lsen, apoi ta Os
trava - ■ cel mm marc centrii minier 
și siderurgic al Cehosioveciel — la 
Bratislava și Brno — iată un Itine
rar de-a lungul căruia, in fabricile 
și uzinale vizitate, In discuțiile pur
tate am inlllnit șl rolntllnll laitmo
tivul modernizării economice, ridicat 
In rangul de deviză a activității pro
ductive. Am notai, In acest sens, 
cltevă aprecierr făcute la di
recția de slnleză a Comisiei de stat 
pentru planificare a R.S. Ceho
slovace : ritmul de creștere a pro
ducției Industriale In cincinalul 
1971—1073 este de 7—8 ta sută ; 97 
ta sută din-acest spor de producție 
se va obține pe seama creșterii pro
ductivității muncit ; clccir.onica, con
strucția dc mașini-unelte, producția- 
de calculatoare, petrochimia sini ra
muri cu dezvoltare • prioritară ; me
canizarea, somtautomnllZarcn, auto
matizarea șl introducerea tehnolo
giilor avansate constituie preocupări 
la ordinea zilei in majoritatea uni
tăților economice.

Care sint, in fond, cele mal preg
nante acțiuni în dlrâcțiâ moderniză
rii economiei ? . Am ndresat această 
Întrebare Tn clteva din unitățile vi
zitate. Ar fi, desigur, imposibil ca 
răspunsurile, argumentate cu o sumă 
de detalii, sâ fie redata In întregime. 
Așa că mă opresc asupra acelor ac
cente Care marchează, totodată, o 
tratare diferențială, in funcție de 
specificul și do ceri , 
fiecărei unități, a complexelor pro
bleme pă care 
zarea.

Pe magistrata __ ___ ____
portul internațional ol orașului Prn- 
ga, virful unei coline este dominat 
da o clădire ultramodernă : fabrica 
de calculatoare „Arilma". nume cu 
reputație pe piața mondială. Prin 
însuși profilul fabricației, unitatea . 
este plasată In perimetrul unor preo
cupări de esență modernă, do mare 
actualitate pentru orice economie 
avaiuaiâ. Căutările noului sint aici 
deosebit do asidue. Iată șl cile- 
va argumente prezentate de Ihg. 
Miroslav Iluia : „Aproape jumătale 
din producția noastră se, exportă, 
aninclu-se, nu de puține or!, in con
fruntare directa cu cele mnl renu
mite firme producătoare de calcula
toare din Iurne., în aceste condiții 
trebuie sA producem co.mpctiliv sub 
dublul aspect : cel al performanțe
lor și cel al costului. Acesta este in 
actualul cincinal un obiectiv funda
mental al Întregii1 noastre activități 
desfășurate sub denumirea dc rațio
nal izare".

Este o acțiune de marc intefes. rare 
polarizează aici atenția specialiștilor, 
a întregului colectiv. La ora actuală, 
de pildă, această unitate se mindreș- 
te cu faptul că întreaga concepție a 
produselor sale este autohtonă. Cit 
privește performanțele tehnice atin
se. mi-n fost dnl lin exemplu dc nu- 
iură pur profesională pe care-1 
transcriu : „Arlțmn — 10—14“ — cal
culator care a primit medalia de aur 
a unul prestigios llrg Inlernnționnl. 
cnrteiează cu o viteză de; 4 in’secun
dă, tivind un sistem de citire fo‘o- 
OlCCtrlc șl o probabilitate dc apari
ție n unei greșeli ta 4O9(»O de car- tiv al progresului economic.și sortat 
iele.

Arttma" — cu o istorie de Viorel SALAGEAN

■

i, In funcție do 
ințelc reale ale 

a complexelor pro
le ridică niodeml-
ce duce spre aero-
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Reuniunea

pentru
NAȚIUNILE UNITE 12 — Tri

misul special Agcrp-es, C. Vlad, 
transmite : Prima parte a lucrărilor 
celei de-a 2î-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., consacrată dez
baterilor do politică generală, s-a 
încheiat în seara zile! de 11 octom
brie. în ultima .zi a acestor dezba
teri au luat cuvlntui reprezentanții 
Ungariei, Suediei, Egiptului șl Cubei.

în cuvlntui său, ministrul afaceri
lor externe al Ungariei, Janos Peter, 
n exprimat convingerea că proiecta
ta conferință general europeană va 
contribui ta cauza păcE și securită
ți! pe continent șl, in același timp, 
va fi in beneficiul popoarelor din 
intreagn lume.

Vorbitorul a apreciat ca un Im
portant eveniment in istoria O.N.U. 
restabilirea drepturilor legitime alo 
R. P. Chineza In organizația mon
dială, adăugind că, prin aceasta a 
fost rezolvată una din marile pro
bleme ale Națiunilor Unite.

Ministrul ungar s-a referit apoi la 
olluațla din Vietnam, pronuntindu-se 
pentru soluționarea el pe baza ini
țiativelor guvernului R.D. Vietnam și 
ale Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republici! Vietnamului de 
Sud.

Prevenirea, limitarea șl interzice
rea folosirii forței rămln un obiec
tiv principal al Națiunilor Unite, a 
declarat, in discursul său, ministrul 
de externe al Suediei, Khrlster Wick
man. Referlndu-sc la războiul din 
Vietnam, el a arătat că Statele 
Unite au mobilizat Imensele lor 
resurse economico șl militare pentru 
a escalada folosirea forțe! intr-o mă
sură fără precedent. Războiul tre
buie să la sflrșlt ; conflictul din Viet
nam trebuie să-șl găsească o rezol
vare politică. Iar poporul vielnamez 
trebuia să fie lăsat să-ș! hotărască 
propriul viilor, fără amestec din a-

Rcmarcind progresele înregistrate 
In ultimul an pe calea destinderii 
in Europa, el a arătat că forța pu
ternice conlucrează In prezent pen-

PENTRU O MA! BUNĂ ORGANIZARE A SISTEMULUI 
MONDIAL AL RELAȚIILOR ECONOMICE

tru norrnaltzaren relațiilor latre sta
tele europene.

în cuvin tarea ea. ministrul aface
rilor externe al Egiptului, Moham
med Hassan El Zayyat, a abordat pe 
larg situația din Orientul Apropiat. 
El a afirmat câ orice inițiativă de 
pace trebuie să se bazeze po memo
randumul adresat Israelului de 
Gunnar Jarring, mediatorul O.N.U., 
la 8 februarie 1971. prin care cerea 
Israelului să se angajeze că va re
trage forțele sale In spatele liniilor 
de frontieră dinainte de 'izbucnirea 
războiului din iunie 1ES7.

Egiptul, a spus In continuare 
Zayyat. dorește extinderea cooperă
rii eu toate statele șl- a citat In 
acest sens, crearea federației dintre 
țara sa. Siria șl Libia, colaborarea 
in cadrul Organizației Unității Afri
cane. precum șl legăturile cu, alte 
țâri ale lumii.

„Timp de secole, n. spus In 
Încheiere reprezentantul egiptean, 
națiunile au avut de suferit din 
cauza actelor de violență. Dorim cu 
toții astăzi o lume care să’ progre
seze in pace, sub proiecția dreptu
lui. să conlucrăm pentru Înfăptuirea 
acestui țel".

Șeful delegației Republicii Cuba, 
Ricardo Aiacron Quesada, a subli
niat că ponorul vietnamez are drep
tul sacru de a fi independent sl a-șl 
rezolva propriile probleme. Da ase
menea, el a cerut Adunării Ge
nerale să inslsto pentru retrage
rea tuturor trupelor S.U.A. din 
Coreea de sud, dizolvarea „Co
misiei Națiunilor Unite pentru Co
reea" șl curmarea oricărui amestec 
in problemele coreene..

Vorbitorul a relevat tendințele 
spre normalizarea situației In Eu
ropa ca urmare a Inițiativelor țărilor 
socialiste șl s-n pronunțat pentru 
recunoașterea deplină a Republicii 
Democrate Germane.

Reprezentantul Cubei a cerut lichi
darea bazelor militare aflate pe teri
torii străine. în America, a spus el, 
asemenea baze există Jn Panama, Por
to Rico șl la Guantanamo, in Cuba.

( '• H • j
PARIS 12 (Agerpres). — Joi a avut 

loc la Paris cea de-n 163-a ședință 
plenară a Conferinței cvndrlpartlte 
pentru Vietnam.

Lulr.d cuvlntui cu acest prilej, 
Nguyen Thl Blnh, conducătoarea de
legație! Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de. 
Sud, ministrul afacerilor externe al 
G.R.P., a relevat că, In momentul de 
față, aproximativ 150 C®D de militari , 
americani participă1 nemijlocit la ope
rațiunile de luptă Împotriva forțelor 
de eliberare șl a populației pașnica 
din Vietnamul de sud, Iar suta de a- 
vloane americane efectuează un mare 
număr de raiduri împotriva- orașelor 
și satelor din Vietnamul de sud șl 
din R.D. Vietnam. Nguyen Thi Blnh 
a subliniat că singura cale de regle
mentare pașnică a problemei vietna
meze o constituie încetarea acțiunilor 
agresive ale S.U.A. In Vietnam, re
tragerea totală a trupelor americano 
șl Încetarea șprijlnuluț acordat regi
mului saigonez. Crearea unui guvern 
de coaliție pe bază tripartită repre
zintă una din condițiile rezolvării 
probleme! vietnameze — a arătat 
conducătoarea delegației G.R.P.

în numele delegației R.D. Vietnam, 
Nguyen Minh Vy a condamnat 
contele bombardamente

Vietnam copreședinților Comitetului

re-
amcrlrane

27-a aniversări

Comitetul pentru1 problemele e- 
conomice șl-a Încheiat dezbaterile 
generale asupra punctelor Înscrise pa 
ordinea sa da zl. Discuțiile au pri
lejuit o trecere In revistă a ultime
lor evoluții in rdaUllo economice’ 
mondiale șl au evidențiat necesita
tea Înfăptuirii unor acțiuni vlzind 
Intensificarea colaborării economice 
Intre toata țările lumii.

Lutnd cuvlntul, reprezentantul 
României, ambasadorul Constantin 
Ene. s-a pronunțat pentru o mai 
bună organizare a sistemului mon
dial al relațiilor economice, prin așe
zarea lor pe principiile fundamentale 
ale dreptului Internațional, pentru

participarea tuturor statelor, mari șl; 
mici, in condiții de deplină egalitate 
la elaborarea și înfăptuirea măsuri
lor destinata a promova progresul e- 
conomlc și extinderea colaborării in
terstatale, Înlăturarea oricăror ob
stacole șl discriminări care frinează 
schimbul de valori. Carta drepturi
lor și răspunderilor economice nle 
statelor,1 a cărei elaborare a fost re- 
■cent decisă la Santiago de Chile, or 
prefigura intr-un document de va
loare universală sistemul just șl echl- 

1 tabll spre caro năzulm, capabil ®ă 
stimuleze colaborarea lnlematlouală 
ca factor de accelerare a progresului 
general, a spus reprezentantul romfln.

a independenței laosului
XIENG QUANG 12 (Agerpres). — 

Cu ocazia cele! de-a 27-a aniversări 
a proclamării Independenței Laosului. 
care se sărbătorește la 12 octombrie; 
agenția Khaosan Pat he; Lao a dat 
publlcHățU un comunicai; caro relevă 
că Frontul Patriotic Laoțian înre
gistrează succese in îndeplinirea pla
nului de doi ani de construire șl con
solidare a zonei eliberate, care, In 
prezent, constituie două treimi din 
suprafața țării, jumătate din popu
lația LaosuIuL Totodată, F.P.L. ob
ține victorii pe fronturile de luptă. 
Numai in ultimii patru nnl. forțele 
patriotice laoțlene au scos din luptă 
peste 100 OM militari Inamici și au 
doborlt sau distrus la sol 1420 avi
oane ale forțelor iniervcnțlonlste n- 
merlcane.

După ce relevă acțiunile perma
nente Întreprinse de Frontul patrio
tic pentru găsirea unei soluții pașni
ce a probleme! laoțlene, comunicatul 
arată că F.P.L. șl poporal laoțian 
exprimă mulțumirile lor sincere gu
vernelor și popoarelor țărilor socia
liste, celorlalte țări prietene, pentru 
sprijinul șl asistența acordate po
porului laoțian.

asupra Hanoiului șl altor orașe șl. re
giuni populate ale RJD. Vietnam. El 
a arătat că instaurarea păcii In Viet
nam va Ii posibilă clnd S.UJL iși 
vor retrage trupele și vor Înceta orice 
sprijin acordat regimului de la Sai
gon. Propunerile Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud reprezintă o bază 
bună pentru Încetarea războiului șl 
stabilirea păcii. In Vietnam, n preci
zat reprezentantul delegației 
Vietnam.

de coordonare pentru
Nordul și Sudul Coreei

R.D.

ffl HANOI 12 (Agerpres). — Fam
Von Dong, premierul Consiliu

lui de Miniștri al R.D. Vietnam, l-a 
primit pe generalul brigadier Khan- 
durl, președintele in funcție șl se- 
cretsr general al Comisiei Internațio
nale de supraveghere șl control în 
Vietnam, șl pe membrii delegației 
indiene in Comisia Internațională, 
care au sosit la Hanoi, venind din 
Salgon — Informează agenția V.N.A.

■
TO DELIII 12 (Agerpres). — Clădl- 

ren ambasadei Indiene la Hanoi 
a fost avariată Jn cursul bombarda
mentelor efectuata miercuri de avia
ția americană asupra capitalei R. D. 
Vietnam, a anunțat un purtăto- 
de cuvint al guvernului indian.

PANMUNJON 12 (Agerpres). — 
Joi, a arat loc, la Panmunjon, prima 
reuniune a copreședinților Comitatu
lui de coordonare pentru Nordul șl 
Sudul-Coreei, anunță agenția A.C.T.C. 
Au participat Pak Sen Cer, al doilea 
vicepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, șl LI Hu 
Rak, directorul Agenției Centrale de 
Informații a Corect de sud.

La încheierea reuniunii, a fost pu
blicat un comunicat comun In caro 
se orală că părțile au discutat pro
bleme privind Nordul și Sudul, 
după publicarea Declarației comune, 
șl chestiuni privind Înlăturarea neîn
țelegerii șl neîncrederii intre Nord șl 
Sud, in vederea realizării unității na
ționale șl a promovării' reuhlflcârll 
pașnice șl Independente a țării, prin 
Îndeplinirea eu fidelitate a punctelor 
nuupra cărora cele două părți au că
zut de acord in Declarația comună.

Părțile ou convenit ■& țină o nouă 
reuniune a copreședinților. Comitetu
lui de coordonare in a doua parte a 
lunii octombrie 1972.

pașnica șl Independente a 
Îndeplinirea cu fidelitate a punctai) 
nuuprn cărora cele două părți ou ci 
zut de acord in Declarația comun

Presa pariziană despre bombardarea de către aviația 
americană a sediului delegației <_ 

din Hanoi
generale a Franței

Khartum Sesiunea inaugurală 
a Consiliului Poporului

KHARTUM 12. •— Trimisul special zelr Dafa.Ua. In funcția de președinte 
Agerpres, R. Greceanu, transmite : al consiliului.
Joi, 12 octombrie. In prezenta pre- Discursul do deschidere a sesiunii 
ședlnteiul Sudanului. Gaafar El Nu- a fost rostit de președintele Sudanu- 
melry. au fost inaugurate, la Kha-r , lui. care n relevat că obiectivul prin

cipal al noului parlament este de a 
elabora șl adoptă, In decurs de șase 
luni, consUiuțta permanentă a țării.

turn, lucrările primei sesiuni a. Con
siliului Poporului din Republica De
mocratică Sudan. La sesiunea inau- , . . __ ____  „
Rurală Iau parte delegații pariamen- Noua lege fundamentală, a «pus se
tare dla 15 țări arabe, africane șl 
europene. Din, tara noastră participă 
o delegație a Morii Adunări Națio
nale. condusă de tovarășul Stefan 
Voltec. președintele M.A.N.

Secretarul general ai Consiliului 
Poporului a dat' citire decretului re
publican de numire a prof. El Na-

ful statului, trebuie să exprime as
pirațiile poporului pentru libertate și 
democrație șl eă 1a In considerare 
realitățile specifice ale Sudanului — 
țară care îmbină culturile arabă și 
africană. Adoptarea constlluțiol va 
deschide calea către stabilitate poli
tică șl dezvoltare economică a tărU, 
a spus președintele Numeiry.

|
PRIMIREA PREȘEDINTELUI

MĂRII ADUNĂRI NAȚIONALE A ROMÂNIEI 
DE CĂTRE PREȘEDINTELE SUDANULUI

Președintele Sudanului, Gaafer El 
Numeiry. l-a primit, joi. pe tovară
șul Ștefan Voltec. președintele Ma
rii Adunări Naționale, care l-a trans
mis un mesaj de prietenie din 
partea președintelui Consiliului do 
Stat al Republicii Socialisto România, 
tovarășul Nlcolao Ceausescu.

Cu acest prilej, au fost abordata 
aspecte ale cooperării Intre cele două 
țări și perspectivele el de dezvolta
re. La întrevedere, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă cordială.. a

participat Florian Stoica, ambasado
rul României la Khartum.

în aceeași zl. președintele Marii 
Adunări Naționale a avut o întreve
dere cu președintele Consiliului Po
porului din Sudan, El • Nazelr Da-1 
falii Cu această ocazie, a-a proce
dat la un schimb de păreri prlvțtd 
contactele viitoare 
experiență Intre cele două foruri le
gislative, precum șl dezvoltarea cola
borării dintre cele două tari.

PFOtt- 
jrivFtd

șt schimbul ăb

ÎNAINTEA ALEGERILOR DIN R. F. A GERMANIEI

® ooffow șs mtăriF@s păa
un consens al dezbaterilor de politică generală

Știrea despre, bom
bardamentul efectuat 
miercuri asupra' Hano
iului de către avioane 
americane, - in cursul 
căruia a fost distrug 
sediul delegației gene
rale franceze, iar dele
gatul general al Fran
ței grav rănit, a provo
cat o vio emoție în 
cercurile politice do la 
Paris.

Ziarele franceze apă
rute joi Informează po 
larg despre acest dra
matic incident. Slnt 
publicate nota de pro
test a guvernului fran
cez înaintată ambasa
dorului S.U.A. la Pa
ris și telegrama secre
tarului de stat al 
S.U.A.. Wjlliam Rogers, 
in care acesta Lțl ex
primă regretul față de 
bombardarea sediului 
delegației franceze,.

După cum scrie, zia
rul ..LE MONDE". in
cidentul este cu ulii 
mal regretabil „cu cit 
bombele americane au 
atins reprezentanta u- 
nel țări care gfaduleș- 
te. îneeplnd din mal 
1968, negocierile cva- 
dripartlte In proble
ma vietnamezi. Ce s-ax 
fi putui explica opiniei 
publice americane dacă 
bombele 
una din acele vile ale 
Hanoiului unde se gă
sesc numeroși prizo
nieri americani 1“ La 
rindul său. ziarul „LA 
NATION” consideră-

bombardamentul 
pro-

ar fi distras

că 
„sporește emoția 
dusă de o operațiune 
militară extrem de ne
fericită pe care nu o 

cxplica- 
date de 

Ziarul, 
remarcă 

faptul că „era dificil 
să se aleagă un mo
ment atlt de inoportun 
pentru a lansa un raid 
în Însuși centru] capl- 
ialel nord-vlctnamcze. 
Mal mult, faptul că 
misiunea franceză a 
fost atinsă în plin, Iar 
șeful el rănit, nu face 
decll să Intensifice re
probarea generală".

Ziarul „L’HUMANI- 
T15" consideră că „dis
trugerea sediului dele
gației franceze de la 
Hanoi nu este devii un 
exemplu al barbariei 
eoildlenc". Ziarul in
vită, in concluzie, pă
turi largi de francezi 
să participe la manifes
tația tineretului, caro 
va avea loc in această 
duminică la Paris, pen
tru încetarea războiu
lui Ini Indochina.

în articolul său, con
sacrat evenimentului, 
ziarul ..LE FIGARO" 
citează comunicatul dat 
publicității de delegația 
R. D. Vietnam la con
ferința de la Paris, in 
care șe spune printre 
altele : „Bombardamen
tele asupra reprezen
tantelor diplomatice de 
Ia Hanoi dovedesc că

pot atenua 
(iile încurcate 
.Washington".
..COMBAT" 
faptul că

administrația america
nă Ignoră total dreptul 
iniemuțlonal".

Este, totodată, re- 
marcată. o anumită 
„coincidență", califica
tă aci drept „stranie". 
Bombardarea reședinței 
franceze de la Hanoi 
Intervine exact Intr-o 
fază a negocierilor do 
la Paris. In care' partea 
americană lăsase să se 
Înțeleagă că ar Inten
ționa să solicite un a- 
numlt concurs al Fran
ței. Incit, se pune În
trebarea dacă bombele 
aruncate „din greșeală" 
(șl doar Pentagonul se 
laudă atlt cu precizia 
aparatelor I) urmăreau 
doar să lovească reșe
dința. sau ținteau mal 
departe. spre țeluri 
politice ? O Întrebare la 
cerc, desigur, o greu 
de răspuns.

Exprimind Îngrijora
rea opiniei publice din 
Franța si din Întreaga 
lume, Mișcarea fran
ceză pentru pace a 
publicat o doc'.nra- 
țle in care con
damnă bombardamen
tele americane. Ea cere 
S.U.A. „să respecte 
dreptul popoarelor din 
Indochina (' 
hotărî stagui 
ta, să încete;

Programul electoral

a-și 
soar- 
actele 
sprlji-

de
ia, să înceteze 
lor de război șl 
nul acordai fruvcrnalnl 
actual de la Sal fi on".
Paul D1ACONESCU
Paris

123 de vorbitori — premieri, vice- 
nremlerl șl miniștri al afacerilor ex
terna — tată, exprimată cifric, par
ticiparea. la dezbaterile de politică 
generală, din codruț actualei sesiuni 
a O.N.U., încheiate miercuri seara. 

.......... ...... ....... _.j evidențiază
ița țărilor mici șl mijlocii — căci 
formează majoritatea statelor

LI W.l'V.V.-ț ' lllUi.lUfc6lli.U IUAU 

Un număr record, care 
volnl 
ele l._.____
membre — de a lua parte activă la 
viața Internațională, de a-și fare 
auzit glasul șl a acționa ca factori 
pozitivi a! determinări! evenimente
lor politice Internaționale.

Dincolo de aceste aspecte cifrice, 
statistice, se poale considera că la 
capătul a 20 do ședințe plenare ale 
Adunării Generale, dezbaterile au 
prilejuit o analiză a problemelor 
care confruntă lumea de azi. secu
ritatea internațională și dezarmarea, 
decolonizarea șl dezvoltarea econo
mică, concentrlnd, ca urmare a în
semnătății lor majore, atențio dele
gațiilor.

O caracteristică a dezbaterilor 
prezente! sesiuni este sublinierea de 
către numeroși delegați a necesită
ții sporirii roiului șl eficientei 
O.N.U. In viața politică Internațio
nală. in vederea promovării păcii șl 
securității internaționale. în această 
ordine de idei merită a fi relevată 
hotărirea adoptată ca Inițiativa 
României privind creșterea rolului 
O.N.U. In viața Internațională să fie 
dezbătută In plenara Adunării Ge
nerale. Iși găsește reflectarea in a- 
ccas'.a Importanța deosebită acor
dată propunerii de către statele 
membre, ale căror popoare speră In 
posibilitatea ridicării O.N.U. la Înăl
țimea Idealurilor șl obiectivelor 
Cartel sale. Numeroși delegați au 
ținut să-șl afirme adeziunea la Ideca 
clar formulată de țara noastră, res
pectiv „cerința Imperioasă ca. In în
deplinirea funcjlei sale esențiale de 
menținere șl Întărire o păcii in 
lume. O.N.U. să contribuie efectiv 
la prevenirea șl Înlăturarea focare
lor de Încordare șl conflict, la asigu
rarea condițiilor pentru dezvoltarea 
liberă și Independentă a tuturor sta
telor membre, nepermițlnd. sub nici 
un motiv. încălcarea suveranității 
oricăruia dintre ele. O-Sce atentat In 
Independența șt suveranitatea vreu
nul stat trebuie să: fie considerat in
compatibil cu scopurile și principiile 
Carte! O.N.U., șl să atragă după sine 
consecințe șl măsuri corespunzătoare. 
S.: Impune, de asemenea, sporirea 
substanțială a contribuție! organiza
ției la Înfăptuirea dezarmării, ia li
chidarea colonialismului șl neecoio- 
nlalismulul, In depășirea decalaJelor 
existente șl sprijinirea eforturilor 
țărilor in curs de dezvoltare po ca
lea propășirii lor economice șl so
ciale".

Poziția României în sprijinul creș
terii rolului O.N.U. In viața interna
țională, inițiativele șl punctele do 
vedere asupra principalelor, proble
me ale 
cum s-au

ferințel Naționale a partidului nostru 
șl au fast reafirmate In expunerea 
prezentată luni dimineața de minis
trul român al afacerilor externe. Cor
nelia Mănescu, au fost primite cu 
viu Interes de asistență. Numeroși 
miniștri de externe șl alțl reprezen
tanți la sesiune din diverse țări au 
ținut să elogieze politica externă u 
României. So reflectă In aceasta 
Înaltul prestigiu de caro se bucură 
România pe arena Internațională, n- 
preclerea fată de eforturile sole, ală
turi de celelalte țări socialiste, de 
alte state ale lumii, pentru afir
marea păcii, securității ți colabo
rării.

Inițiatlva României, supusă aten
ției statelor membre1 In cuvintarea 
șefului delegației romAne, apare cu 
atlt mal oportună cu cit ca survine

CORESPONDENȚA 
DIN WASHINGTON 

. ■ pi

lntr-un moment In care, după cum 
releva secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, în Introducerea la 
rauortul său anual, în unele părți 
ale lumii și-ou făcut1 apariția ten
dințe de a se minimaliza rolul organi
zației. ultindu-se că Insuccesele el slnt, 
in fond, eșecurile acelor state carp 
au ignorat principiile Cartei O.N.U., 
nngajamentelo șl obligațiile po caro 
șl ie-nu asumat aderlnd la ea. A- 

■ ceasta Idee a fost puternic susținută 
de numeroși reprezentanți ai "state
lor membre.

Securitaten internațională, dezar
marea, decolonizarea-ți dezvoltarea 
economică, stingerea focarelor de 
război șl tensiune din lume, extin
derea colaborării multilaterale din
tre state nu constituit constante per
manente ale atenției organizației. 
„Dezarmarea, spunea ministrul de 
externe al Columbiei, este pia
tra do încercare a rolului O.N.U. 
în viața internațională. Trans
formarea In ■ -calitate a acestui 
deziderat constituie condiția indis
pensabilă a funcționării corecte a 
instituțiilor Națiunilor Unite". în a- 
cc.'.t sens, un rol deosebit de im
portant 11 arc convocarea unei con
ferințe mondiale de dezarmare. Re- 
afirmlnd poziția U.R.S.S. In această 
problemă, ministrul. sovietic de-ex
terne releva In cuvlntarea sa că o 
asemenea conferință trebuie să de
vină ,,un forum In care toate statele, 
fără excepție, să-șl-expună, po bază 
do deplină egal Hale, părerile lor a- 
supra problemelor dezarmării șl să 
ajungă In un acord privind măsu
rile practice ce trebuie luate pen
tru încetinirea ritmului

contemporaneltățll — așa 
conturat In cadrul Con- curscl Inar-

mărilor șl realizarea dezarmării ge
nerale șl totale'’.

Cerința dezarmării 
înseși realitățile vieții internnjio- 
nalc. Cifrele aduse In atenția O.N.U. 
de reprezentanții diferitelor state 
privind cheltuielile militare Ilustrea
ză, printre altele, cauzele măririi 
prăpastie! dintre nivelurile de dez
voltare alo țărilor lo- șl alo celor 
puternic Industrializate, cauzele aju
torului nesemnificativ primit de 
la unele state, fosle coloniale care 
și-au edificat prosperitatea prin sără
cirea ailor țări. „Trebuie ridicate 
toate restricțiile din calea comerțului 
internațional’', „trebuie stabilizate, 
Erln acorduri multilaterale, prețurile 

i principalele materii primo expor
tate de statele rămase In urmă", 
„trebuie să ne Intensificăm eforturile 
și să ne mobilizăm resursele proprii 
pentru progresul economiilor noas
tre"—arătau reprezentanții Perului, 
Guineei șl, respectiv, Ghanel.

Sprijinul moral, material șl politic 
acordat mișcărilor de eliberare națio
nală, războaiele duse de colonialiștii 
portughezi în Angola, Mozamblc șl 
Gulneca-Blssau, Ignorarea de către 

■ regimurile rasiste de la Pretoria și de 
La Salisbury a holărirllo- O.N.U., cu 
Încuviințarea unor țări membre ale 
N.A.T.O., imperativul transpunerii 
in viață a Declarației I decolonizării, 
adoptată cu 12 ani In urmă, sl eli
berarea celor 30 de milioane de oa
meni care 
nial — ac„....___
punctele .de reper aio 
asupra probler-----
tele arată frit _ 
mare — sublinia șeful delegației 
R.P. Chineze '— că nu sc poate pune 
capăt dominației colonialiste declt 
printr-o luptă perseverenta, fără tea
mă de greutăți șl sacrificii. Lupta 
mișcărilor de eliberare este justă, Înr 
popoarele respective vor doblndl In 
mod cert victoria finală". Reprezen
tanți al numeroase țări din Africa nu 
subliniat hotarirea statelor lo- de a-șl 
spori eforturile pentru Înlăturarea ră
mășițelor colonialismului de po con
tinent „Africa șl-n mobilizat resur
sele umane .șl materiale pentru eli
berarea acestor popoare, sublinia 
ministrul de externe al Gui
neei. No! am dublat ajutorul ma
terial cătro mișcările de eliberare na
țională, In treci i popoarele africane 
consideră că independența lor nu va 
putea fi eficientă plnă clnd nu vor 
fi distruse ultimele bastioane ale co
lonialismului".

încheierea dezbaterilor generale n 
marcat sfirșilul primei1 etape n lucră-1 
rilor sesiunii. în continuare, aborda
rea pe comitete a agende! va prilejul 
o analiză mal detaliata a problemelor 
internaționale majore a căror soluțio- , 
nare este reclamată de Interesele ge-> 
nerale ale păcii și colaborării Intre- 
țări țl popoare.

C. AJLEXANDROA1E
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delegației generale franceze de la Hanoi f.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT;

e poartă Încă jugul colo- 
icertea au fost, in esență, 

1) dezbaterilor 
temelor coloniale. „Fap- 
itr-o măsură tot nial

Prezidiul Camerei Popu
lare a R.D. Germane;!ntrunSS 
la 11 octombrie in ședință, a holărit 
să convoace'cea de-a 6-a sesiune a 
parlamentului R.D.G. pentru 16 oc
tombrie 1972. .-Pe ordinea do zl a-se
siunii figurează examinarea legii cu 
privire la activitatea Consiliului do 
Miniștrii, a legii asupra acordului do 
trafic dintre R.D.G. și R.F.G. șl alte 
chestiuni.

între 13 și 30 octombrie, 
in Uniunea Sovietică vor fi lansate 
rachete purtătoare intr-o zonă a O- 
ceahului Pacific cu b rază de 40 mile 
marine. Centrul acestei zone are co
ordonatele : 33 grade. 10 minute la
titudine nordică și 173 grade. M mi
nute longitudine estică. în legătură 
cu aceasta, agenția T.A.S.S. a fost 
împuternicită să declare că, pentru 
asigurarea securității, guvernul 
U.H.SJS. roagă guvernele ailor țări 
care folosesc căi maritime șl ae
riene in Oceanul Pacific să dea dis
poziție organelor corespunzătoare ca 
navele și avioanele lor să nu pă
trundă in această zonă a Pacificului, 
zilnic Intro orele 12,00 șl’24,00 ora 
locală.

Secretând general al 
Consiliului Național al P.C. 
din India, . RaJcshwnra Rao, a 
adresat Comitetului Central al 
P.S.U.G. o scrisoare in care-șl ex-

primă satisfacția in legătură cu sta
bilirea do relații diplomatice Intre 
India șl R.D. Germană la nivel de 
ambasadori. Acest pas, subliniază 
scrisoarea, constituie o victorie n 
forțelor democratice din India șl, în 
acelașT timp, o confirmare a pozi
ției R.D.G. In lupta pentru instaura
rea unor relații bazate pe principiile 
coexistenței pașnice.

Guvemul chilian a decre
tat starea de urgența în 
zece provinciiaIe ÎM! ~ onaîl_ 
ță agențiile T.A.S.S. șl Franco Pres- 
se. După cum u precizat ministrul 
do Interne, Jaime Suarez, nceastă 
măsură a fost adoptată ca urmare 
a acțiunilor do sabotaj alo unul mare 
număr do proprietari de camioane 
care, la instigarea elementelor reac
ționare, ou încercat să blocheze 
transportul pa maglslrsln nord-sud 
șl să prejudicieze In acest fel apro
vizionarea normală a iorultorlior 
din raioanele’ centrale șl do sud cu 
produsa alimentare și do altă na
tură.

Todor Jivkov, Președintele
Consiliului do Siat al R.P. Bulgaria, 
a primit delegația parlamentara fin
landezii, condusâ de președintele 
parlamentului, Vîeno Sukselolnen, 
caro face o vizitii la Sofia, anunță 
agenția B.T.A.

d Partiddyi Comimist Germars
; , . • . ; '1, ' ■ ' ■ I

Po plan extern, P.C. German se 
pronunță pentru pace, securitate eu
ropeană, bunfi-vednătate cu țările 
socialiste, prietenie și solidaritate cu 
muncitorii din lumea Întreagă, pen
tru transpunerea In viață a acordu
rilor Încheiate cu u.H.S.S. șl Polo
nia. pentru asumarea de r cătro 
R.F.G. a unul rol activ in pregă
tirea șl realizarea conrorlntel state
lor europene pentru securitate și 
colaborare. P.C.G. este In favoarea 
unul sistem de securitate europeană 
care să facă posibilă lichidarea câri- 
comllentfl a N.A.T.O. 81 ă Trnialti- 
lui de la Varșovia. ,. i

P.C.G. se pronunță pentru înche
ierea unul tratat cu privire ta . ba
zele relațiilor dintre R.F.G. șl R.D1G. 
potrivit principiilor caro slnt uzitate 
intre state indcneiidcntc ăl suve
rane șl cere cu fermitate ca ÎLF.G. 
șl R.D.G. să devină, fără aminarc, 
membre ale O.N.U.

în încheiere, programul adresează 
clasei muncitoare apelul de a-ș 1 [da 
votul la alegerile anticipate pentru 
Bundestag, din 10 noiembrie, can
dida’,ilor P.C. German.

BONN 12. — Trimisul special A- 
gerpreș, V. Crlșu, transmite : In 
capitala R.F.G. a fost dat publici
tății programul electoral al Parti
dului Comunist German, adoptat la 
a 3-a plenară a Comitetului de Con
ducere al partidului, din 29 septem
brie 1972.

„Noi, comuniștii — se declară In 
program — ara sprijinit acele mă
suri ale guvernului Pds.D./P.I-D. 
care au contribuit Ia întărirea păcii 
șl securității euronene șl l-am cri
ticat atunci clnd a acționat împotri
va Intereselor populației muncitoare. 
Aceeași poziție o vom avea și în 
viitor față de un guvern condus de 
soclal-demoerațl".

Programul orală că P.C.G. se pro
nunță pentru drepturlte celor re 
muncesc, Impplrlva orbltrariului șl 
atotputerniciei concernelor, pentru ■ 
asigurarea locurilor de muncă, o re
formă democrfiticâ a Invățămlntulul 
și acordarea .de drepturi tineretului, 
egalitatea In drepturi a femeii, re
nunțarea la cheltuielile de Înarmare, 
pentru participarea muncitorilor si 
funcționarilor , la luarea hotfirlriior 
in toate domeniile vieții publice.

Congresul extraordinar
ai Partidului Social-Democrat

1

rit pe larg Ia ultimele evoluții din 
Europa.

Pe do altă parte, agențiile de pre- 
, să informează că Brandt a anunțat 

pe partielpanțll la congres că a sem
nat, in cursul aceleiași zile, in Dort
mund, exemplarul oficial al acordu
lui cu privire la traficul intre R.FțG. 
șl RJO.G., Încheiat in luna mal e.c.

BONN 12 (Agerpres). — La Dort
mund s-nu deschis Joi, in prezența a 
433 do delegați, ’ lucrările Congresu
lui extraordinar al Partidului So
cial-Democrat din R.F. a Germaniei, 
consacrat elaborării platformei elec
torale a partidului In. vederea ale
gerilor generale1 anticipata de la 19 
noiembrie.

Helmut Schmidt, vicepreședinta al 
P.S.î). șl ministru al economiei și 
finanțelor, a rostit cuvlntui do des
chidere, abordtnd situația politică 
jnlernă’a R.F.G. A luat apoi cu
vlntui cancelarul Willy Brandi, care 
a prezentat raportul „Partidul So
cial-Democrat- Înaintea aleacrllor". 
între altele, Brandt a subliniat sar
cina P.S..D. de a se prezenta In a- 
ceastfi campanie, electorală ca un 
partid unit din punct do vedere po
litic, capabil să acționeze. în ce pri
vește situația politică internaționa
lă. cancelarul veșlșgernian s-a refe-

La Pekin, LI .Șlen-nî^ vlce- 
premler al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, șl Pal Slan-kuo, mi
nistrul comerțului exterior, au pri
mit, joi, delegația Consiliului ■ Na
țional ol funcționarilor francezi, 
condusă de Paul Huvclin, președin
tele consiliului, relatează agenția 
China Nouă.

Semnarea protocolului 
comercial româno-spaniol 

pe 1973
MADRID 12 (Agerpres). — La Ma

drid a avut loc, la 11 octombrie, sem
narea protocolului comercial romăno- 
spaniol, pe anul 1073, care prevede 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
in domeniile industriei construcțiilor 
de mașini, chimiei ți prelucrării lem
nului. România va exporta tractoare, 
mașini șl utilaje, produse chimice, 
produse din lemn ele, și va Importa 
produse siderurgice, matale neferoa
se, piei, bumbac, citrice.

La Bonn, M,chaeî Kohl, se
cretar de stat la Consiliul de Mi
niștri al R.D. Germane, șl Egon Bahr, 
secretar de stat in Cancelaria Fede
rală a R.F. a Germaniei, au Încheiat, 
joi, o nouă rundă n convorbirilor a- 
supra încheierii unul tratat privind 
bazele relațiilor dintre R.D. Germană 
șl R.F. a Germaniei, precum șl asu
pra altor probleme de interes comun.

Președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, 
îosipBroz Tito, a primit, joi, la Bel
grad. pe Georges Marchals. secretar 
general adjunct al C.C. al Partidului 
Comunist Francez, aflat intr-o vizită 
In capitala Iugoslavă.' Cu acest pri
lej — informează agenția Taniug — 
a avut Joc o 
ncască.

convorbire priete-

Rim Ir San, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, a primit, la Phenian, dele
gația guvernamentală din Volia Su
perioară, condusă de Antoine Da- 
koure, ministrul agriculturii.

Spectacolele 
Operei române 

la Salonic
•ATENA 12 (Agerpres). — 

Festivalul artistic „Vlmitrla”, 
care are toc, anual, Ia Salonic 
în luna octombrie, găzduiește Ia 
actuala ediție șase spectacole 
ale Operei române din Bucu
rești. Seria spectacolelor s-a 
deschis cu baletul „Gishllc’, !n 
marea sală a sporturilor, ame
najată pentru spectacole de am
ploare. Peste 2 CM de specta
tori au aplaudat pa Magdalena' 
Popa, Marinei Ștefdnescu, Ilea
na Iliescu, Petre dorica, Mar
tha Hertseg, Mihai Ciortea, Mi- 
haela Crăciunescu, Nicoleta lo- 
slfescu șJ alții. Ansamblul de 
balet ji orchestra Operei ro
mâna au fost conduse de diri
jorul Cornel Trăilescu.

In zilele care urmează, vor 
mal fi prezentate spectacole cu 
„Gisilla* ți „Trubadurul”.

, *
In cadrul Universității din 

Chicago s-a deschis cursul de 
limbă română la care participă, 
In afară de sludențl, profesori, 
specialiști In lingvistică și fi
lologie romanică da la această 
universitate.
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