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Sub egida cooperării active internaționale—o prestigioasă expresie
a dinamismului economiei românești, a creației tehnice moderne
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a inaugurat ieri

Au fost prezenți conducători de partid și de stat ai țării noastre, 
reprezentanți ai țărilor și firmelor participante la tîrg, numeroase 

personalități din domeniul economiei, tehnicii și științei

ducției

industriei

interesul progre-

frescă a cuceriri
lor științei și pro-

mii de produse
din ramurile fun
damentale ale
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© In premieră,

o Pe 70 de hec-

Momentul inaugural al tîrguluisului reciproc, al

păcii și colabora
rii între popoare

în această dimineață de octombrie, marele complex expozițional din Piața Scinteii oferă o complexă și originală priveliște industrială. Turle de sonde și coloane argintii, mari a- gregate și instalații, moderne utilaje și mașini pentru cele mai diverse domenii industriale, apoi arhitectura e- legantă a numeroaselor pavilioane, aleile albe și peluzele verzi dau

cestui mare perimetru expozițional aspectul unui oraș sui-generis, populat de o lume a tehnicii moderne. Drapelul României și drapelele altor 26 de țări flutură în bătaia vin - tului de octombrie deasupra acestui peisaj. Are loc deschiderea oficială a celei de-a doua ediții a Tîrgului internațional de la București.Ediția a Il-a a Tîrgului internațional

In pavilionul central, în universul creației industriale românești

— București are, după cum se știe, un profil bine definit, fiind axat pe prezentarea de produse din domeniile mașinilor-unelte, electronicii, electrotehnicii și energeticii, ramuri de interes major ale oricărei economii naționale moderne. Prin numărul mare al expozanților, 943 de firme de peste hotare, cu 215 mai multe ca la prima ediție, inaugurală, prin prezența unui mare număr de specialiști și oameni . de afaceri, tîrgul de la București se afirmă ca un centru de confruntare a realizărilor din domenii importante ale tehnicii contemporane. El ilustrează, în mod convingător, dinamismul economiei noastre, succesele obținute de industria constructoare de mașini, care fabrică o gamă variată de produse, în pas cu realizările de pe plan mondial. Totodată, tîrgul de îa București reprezintă o expresie grăitoare a participării Komâniei socialiste la diviziunea internațională a muncii, la dezvoltarea colaborării și cooperării economice cu alte țări....Ora 10. La festivitatea inaugurării sosesc tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri.Sint prezenți tovarășii Emil Bod- naraș, Manea Mănescu, Paul Nicu- lescu-Mizil, Gheorglie Pană. Gheorglie Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu. Gheorglie Cioară, Florian Dănălache, Janos Fazekas, Petre Ltipu, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorglie Stoica, Ștefan Voi- tec, Iosif Banc, Petre Blajovici, Cornel Burtică, Miron Constantinescu, Mihai Dalea, Miu Dobrescu. Mihai Gere, Vasile Paiilineț, Ion Pățan. Ion Stănescu, Ștefan Andrei, Ion Dincă. Participă, de asemenea, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai departamentelor e- conomice și ai centralelor industriale, ai unor uzine și mari unități, întreprinderilor de comerț exterior, numeroși specialiști.Sint de față șefii delegațiilor guvernamentale, reprezentanții statelor
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Ziua și noaptea, pe cer senin sau ploaie,

TOATE FORȚELE - CONCENTRATE 
LA RECOLTARE Șl ÎNSĂMÎNȚĂRI! 
© Mijloacele mecanice să fie dirijate operativ 

spre terenurile care pot fi lucrate cu prioritate 
• Specialiștii — prezenți pe ogoare pentru a 

asigura o calitate ridicată a insămințărilorSăptămîna aceasta este hotărîtoare pentru înștiințarea griului, pentru încheierea recoltării, transportării și depozitării producției. Executarea neintîrzia'.ă a acestor lucrări impune organizarea temeinică a muncii în fiecare unitate agricolă, pentru folosirea din plin a forței de muncă și a mijloacelor mecanice. întrucât problema numărul 1 o constituie însămlnțârea griului pe. toate suprafețele planificate, se impune recoltarea cu prioritate a terenurilor destinate acestei culturi, pentru a putea fi arate, pregătite și semănate la timp. Este necesar, totodată, să fie luate măsuri urgente pentru evacuarea apelor de pe terenurile destinate griului și. in general, de pe toate semănăturile. Comitetele de partid și consiliile populare comunale, conducerile cooperativelor agricole trebuie să organizeze acțiuni ample pentru executarea de șanțuri, rigole etc., care să asigure evacuarea apelor ce băltesc pe teren. Este greșit a se aștepta ca doar vin- tuî și soarele să usuce cîmpurile. De asemenea, sint necesare unele adaptări la semănători, ca atașarea de greutăți suplimentare la brăzdare pentru realizarea adîncimii de semănat, atașarea Intre roțile tractoarelor și semănători a grapelor cu colți rigizi pentru

afinarea terenului, precum și echiparea tractoarelor cu pneuri duble pentru reducerea tasării. In felul aresta se poate semăna și pe terenurile mai puțin z. lntate. Pentru a se urgenta semănatul se cere ca, ■ pretutindeni, să se organizeze lucrul in schimburi prelungite sau in două schimburi, incit să se poată munci si in timpul nopții, la lumina farurilor. Pentru aceasta, < «operatori care au fost calificați ca tractoriști trebuie să lucreze acum pe tractoare. Orice zi cîștigată la semănat dă garanția realizării unor producții bune in anul viitor.Paralel cu insămînțările, continuă recoltatul. Pentru a se diminua la minimum pierderile de recoltă, este necesar ca nimic din ceea ce se st.rînge să nu fie lăsat în cîmp, unde pot fi prinse de ploi. Pentru aceasta, recoltatul trebuie să fie corelat cu posi- biliiătile de transport, astfel ca tot ce se recoltează să se și transporte în aceeași zi. Trebuie combătută tendința ce se mai constată în unele locuri de a se folosi in alte scopuri tractoarele cu remorci și camioanele destinate agriculturii ; ele trebuie să transporte recolta pentru a putea fi pusă la adăpost in timpul cel mai scurt.
Brigada de reporteri a „Scinteii** transmite din județul Tulcea:

Organizarea schimburilor prelungite 
a dus la intensificarea lucrărilorCa de altfel în toate județele țării, lucrătorii de pe ogoarele tulcene se străduiesc să strîngă cit mai repede recoltele din cîmp, să încheie însă- mînțările de toamnă. Cu toate greutățile determinate de ploi, pînă la 13 octombrie s-a încheiat culesul strugurilor ; porumbul a fost strîns de pe 48 la sută din suprafața cultivată, iar cerealele de toamnă au fpst însămînțate pe 22 000 ha din cele 55 700 ha planificate.— în momentul de față, problema care ne preocupă cel mai mult este însămințarea culturilor de toamnă— ne spunea tovarășul Gheorr/he 

Nica, directorul general al direcției agricole județene. Consider că întreaga suprafață de grîu — 45 600 ha— o vom putea însămînța în limitele timpului optim. Totodată, ținînd seama de condițiile climatice din această toamnă, cooperativele agricole din județul nostru,' care au terenuri pe versanți, au hotărit să însăminteze in plus 15 000 ha cu griu. Sint însă cîteva probleme care trebuie neapărat rezolvate, în primul rind. asigurarea semințelor. Pentru suprafața inițială mai trebuie să ni se livreze 400 tone de

sămință din soiul „Aurora", iar pentru cele 15 000 hectare ce le vom însămînța suplimentar avem nevoie de alte 3 100 tone. Din această cantitate, 500 tone există in unitățile agricole din județ, iar restul de 2 600 tone sămință urmează să o primim din județele Brăila, Teleorman și Ialomița. Această cantitate trebuie să ne fie livrată în cel mai scurt timp. Ne-am gîndit și la modul în care să fie amplasată suprafața suplimentară cu grîu. Vom pune circa 7 000 ha după porumb și floarea-soarelui, iar restul după grîu anul doi și alte culturi. Subliniez insă că, deși s-a făcut cea mai bună amplasare posibilă, va trebui să se aplice în mod obligatoriu pe toată suprafața Îngrășăminte chimice.Pentru a mări viteza de lucru și a scurta perioada de însămînțare — ne spune- in continuare interlocutorul — am echipat 200 tractoare cu faruri de spate, care vor lucra în schimburi prelungite, pe timpul nopții, la arături și pregătirea terenului. Unele greutăți sint la asigurarea numărului necesar de tractoriști. în prezent lucrează pe tractoa

re 112 motopompiști care au și calificarea de tractoriști. Totuși, mai sint 45 de tractoare fără tractoriști. De aceea am hotărit ca mecanicii și șefii secțiilor de mecanizare să lucreze în a- ceastă perioadă pe tractoare.Pretutindeni am avut ocazia să constatăm buna organizare a muncii, larga mobilizare a cooperatorilor și a mecanizatorilor la lucru, în vederea coordonării acțiunilor care se desfășoară în această perioadă, biroul comitetului județean de partid a repartizat pe fiecare din membrii săi pe lîngă un consiliu intercooperatist. în felul acesta problemele sînt soluționate cu promptitudine.Imediat ce timpul a permis, toate cele cinci cooperative agricole din consiliul intercooperatist Babadag- Sarlchioi, Sabangia, Babadag. E- nisala și Zebil — au reluat lucrui cu toate forțele. Sîmbătă, 14 octombrie, la cooperativa agricolă Enisa- la, în cîmp, alături de mecanizato-
(Continuare în pag. a Il-a)

Președintele Consiliului de Stat,
Nicolae Ceaușescu, a primit echipele 
de tenis ale S.U.A. și României, 

participante la finala „Cupei Davis64

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, luni dimineață, pe tenis- 
manii Stan Smith, Tom Gorman, 
Erik Van Dillen, Ilie Năstase, Ion 
Țiriac, pe ceilalți membri ai repre
zentativelor de tenis ale S-U.A. și 
României, care și-au disputat, la 
București, finala „Cupei Davis".

La întrevedere au 'participat 
Constantin Mitea și Mircea Malița, 
consilieri ai președintelui Consi
liului de Stat, precum și Constan
tin Mateescu, președintele Fede
rației române de tenis, Alexan
dru Lăzărescu, secretar al fede
rației.

Oaspeții au fo.;t însoțiți de Leo
nard C. Meeker, ambasadorul Sta
telor Unite ale Americii la Bucu

rești, precum și de R. Colwell, pre
ședintele Federației de tenis din 
S.U.A., W-. Woods, președintele
comitetului „Cupei Davis".

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cordial cu 
conducătorii și membrii reprezen
tativelor de tenis ale Statelor Unite 
ale Americii și Republicii Socia
liste România.

Felicitînd pe jucătorii americani 
pentru performanța de a fi cîștigat 
„Cupa Davis" și pe tenismanii ro
mâni pentru jocul prestat, pe 
membrii ambelor echipe pentru 
întrecerea lor sportivă de înaltă 
ținută, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea că în- 
tîlnirea dintre reprezentativele 
celor două țări a servit cauzei 
prieteniei și înțelegerii între po

poare. Președintele Consiliului de 
Stat a manifestat dorința ca întîl- 
nirile pentru „Cupa Davis" din ul
timii ani dintre echipele celor 
două țări să reprezinte începu! ul 
unei colaborări mai strînse în do
meniul sportului, in cadrul bune
lor relații statornicite între Româ
nia și S.U.A.

Oaspeții au adresat mulțumiri 
călduroase pentru ospitalitatea de 
care s-au bucurat, pentru condi
țiile în care s-a desfășurat întîlni- 
rea de tenis S.U.A.—România.

în încheierea întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o ambianță de 
caldă prietenie, președintele Con
siliului de Stat s-a fotografiat în 
mijlocul tenismanilor americani și 
români, al celorlalți oaspeți.
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Se însâmințează grîul la cooperativa Foto : M. Ciooagricolă „6 Martie", județul Tulcea
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ILFOV: Preocupare pentru 
eliberarea neîntîrziată

a terenurilor destinate griuluiVremea frumoasă din ultima perioadă a creat condiții bune pentru intensificarea lucrărilor agricole și recuperarea întirzierilor datorate ploilor abundente. în județul Ilfov, concomitent cu lucrările pentru diminuarea efectelor. inundațiilor, se muncește din zori- pînă in noapte la strîngerea recoltei și la pregătirea terenului în vederea insămințării culturilor de toamnă. în marea majoritate a unităților agricole se obțin rezultate bune. Pină in ziua de 13 octombrie a.c. au fost strînse porumbul de pe 39 la sută din suprafața cultivată, sfecla de zahăr de pe 49 la sută și s-au cules însemnate cantități de legume și fructe. De asemenea, continuă recoltatul orezului și soiei, în ultimele zile, . s-a intensificat și pregătirea terenului pentru insămințări, lucrare e- fectuată in proporție de 66 la sută. Pe suprafețele mai zvintate s-a trecut la semănatul griului, al orzului și secarei pentru masă verde. Cooperatorii din comuna Fundulea, care au de semănat 1 300 ha cu griu, lucrează cu 10 semănători și 12 discuri. într-o singură zi, ei au în- sămințat peste 100 ha. De asemenea, au început semănatul și cooperatorii din comunele Ileana și Brănești. O contribuție substanțială la pregătirea terenului și la semănat aduc mecanizatorii. Pe terenurile cooperativei agricole din Ștefănești l-am întilnit pe Ion Fieraru, șeful sec- . ției de mecanizare. El ne spunea că din cele 770 ha destinate culturilor de toamnă au fost pregătite 300 ha. Pentru grăbirea lucrărilor, ziua se lucrează la semănat, iar noaptea la arat și la pregătirea terenului. Din cauza terenului umed, lucrările gricole sint îngreunate. Totuși, agricole, da- a muncii, aucele mai multe unități torită bunei o-r-nizări fl
ip

fost obținute rezultate bune. Duminică, 15 octombrie, in unitățile agricole din județ a fost strinsă recolta de pe 3 769 ha și s-au transportat din cimp 7 770 tone porumb. In a- ceeași zi, o suprafață de 2 367 ha a fost însămințată cu griu și orz. La strinsul recoltei au participat 127 950 țărani cooperatori și mecanizatori din I.A.S. și S.M.A.. precum și sa- lariați din întreprinderi și instituții, elevi, studenți și militari.Concomitent cu lucrările agricole, mii de cetățeni din satele Cornetu, Popa Nae, Căscioarele, Găieseni, Axintele, Comana, Florești-Stoe- nești, Coșereni, Bărbulești, Armă- șești și altele au lucrat din plin la evacuarea excesului de apă. Sînt acțiuni meritorii, pline de dăruire ale locuitorilor din județ. Dar nu trebuie uitat că instabilitatea timpului din această toamnă cu precipitații abundente impune ca, in toate unitățile agricole, să se asigure o temeinică organizare a muncii, să se folosească cu multă chibzuință toate . forțele și mijloacele existente la recoltat și semănat.Or, in județ există cooperative a- gricolc — cum sint cele din Poe- narii-Ulmi, Niculești și Corbcanca — care n-au primit buletine roșii pentru griul de sămință. Mai mult de 30 de tone de griu de la cooperativa din Niculești și 72 de tone de la Corbeanca s-au depreciat și nu corespund pentru semănat. întrucit și alte unități se află in situații asemănătoare, este necesar ca organele județene, consiliile de conducere și specialiștii din cooperativele a- gricole să ia măsuri urgente pentru a asigura cit mai repede întreaga cantitate de sămință.

post“. în unitățile agricole din nordul județului se fac șanțuri pentru scurgerea apelor. La Tătulești și Alunișu au fost recoltate peste 50 de hectare cu porumb din lunca inundabilă aîn multe concomitent făsoară din ioaselor de toamnă, s-a efectuat în cooperativele agricole din județ pe 26 640 hectare din cele 112 000 planificate. ,.In condițiile specifice din această toamnă, s-a făcut o reamplasare a culturii griului — ne spunea ing. Vasile Ctuciu, director general al direcției agricole județene. Printr-o bună organizare a muncii vom reuși ca in 13—14 zile bune de lucru să încheiem semănatul pe toate suprafețele prevăzute". Pe baza unui plan alcătuit cu mult discer- nămînt, peste 800 de tractoare echipate cu pluguri, grape cu d'scuri și senjănători au fost dirijate din nord în unitățile din sud. acolo unde s-au întrunit toate condițiile necesare execu‘ării lucrărilor de insămințare. Pe măsură ce în a- ceastă zonă lucrările vor avansa, aceste utila’e împreună cu a’t^’e vor fi trimise In nordul județului.

pîriurilor.cooperative agricole, cu recoltarea, se des- plin și semănatul pă- lucrare care

La cooperativa agricolă din Izbl- ceni, zece tractoare echipate cu discuri pregăteau patul germinativ. In timp ce nouă semănători încorporau sămînța în sol. Alături de mecanizatorii secției de aici lucrau și opt tractoriști de la S.M.A. din nordul județului. Intr-o singură zi s-au insămînțat peste 100 hectare cu griu și au fost pregătite incă 150 ha de teren. In același ritm se lucra și la cooperativele agricole Ianca, Graidibod. Ștefan cel Mare și multe altele.Nn putem încheia fără a aminti realizările pline de semnificații ale muncii , pe ogoarele județului Olt in ziua de duminică : au participat peste 92 000 de oameni, care au recoltat 2 074 ha porumb, au în- silozat 2 145 tone furaje, au arat 3 260 ba. au pregătit terenul pe 2 500 ha și au însămîntat 1 920 ha ; de asemenea bazele de recepție au primit 1 338 tone porumb st 815 tone sfeclă de zahăr. Un număr de 12 500 oameni au participat la evacuarea anei, precum și la refacerea digurilor.
EsnIHan ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I) lucrau la însămin-

Florea CEAUȘFSCU
corespondentul „Scînteii"

olt: Utilajele au fost
De la Ianca și Giuvărești. din sudul județului Olt pînă la Leleasca și Vitomirești, in nord, zeci de mii de țărani cooperatori și mecanizatori participă la recoltatul porumbului și legumelor, la transportul produselor în bazele de recepție sau in magaziile cooperativelor, pregătesc și insămînțează terenul cu cereale păioase de toamnă. Prețioasele indicații date de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceausescu, cu ocazia vizitei de lucru întreprinse în județul

La Buzău

Df PRELUCRARE

B U Z A U (Corespondentul „Scinteii", Mlhai Bâzu). Printre obiectivele actualului cincinal prevăzute a se construi la Buzău se numără și complexul de prelucrare a legumelor și fructelor, destinat să valorifice superior materia primă din acest județ.în cinstea aniversării republicii, constructorii și montorii și-au intensificat eforturile, reușind să dea in funcțiune cu mult înainte de termen primul obiectiv — hala de primi- re-dlstribuire, cu o capacitate de 2 000 tone produse, în curînd vor intra in producție patru tunele pentru deshidratare și două vacuumuri. Modernul complex buzoian va avea, în final, o serie de spații condiționate pentru înmagazi- narea legumelor și fructelor, cu o capacitate de 7 000 tone, precum și secții de industrializare.

Olt, de a stringe rapid recolta de pe cimp, de a executa lucrările de evacuare a apelor și de a însămința griul, au găsit un larg ecou in rin- dul tuturor locuitorilor satelor de pe aceste meleaguri.La cooperativa agricolă din Stoi- cănești. de exemplu, la ferma nr. 2 am întilnit la culesul porumbului peste 600 de cooperatori. „In ritmul actual, ne arăta tovarășul Dumitru Tudose, președintele cooperativei. în 5—6 zile bune de lucru vom pune întreaga recoltă la adă-

rli și cooperatorii care pregătirea terenului și țarea griului, l-am întilnit pe tovarășul Vasile Geană, șef de secție Ia Comitetul județean Tulcea P.C.R., care ne-a spus :„întrucit pe raza cpnsiliului inter- cooperatist Babadag se vor însă- mînța suplimentar 915 ha cu griu, In fiecare cooperativă s-au stabilit parcelele cu cele mai bune plante premergătoare și s-a trecut la pregătirea lor. Deocamdată, unitățile lucrează cu forțele proprii. în unele din- aceste cooperative însămîn- țările sint mal avansate și. pe măsură ce vor termina lucrările, mijloacele mecanice vor fi diri’ate in alte părți". Intr-adevăr, la Enisala se lucra in schimb prelungit cu toate cele 5 semănători, raalizîn- du-se într-o singură zi peste 80 ha.In mod exemplar s-a pțganizat munca la semănat și la cooperativa agricolă 6 Martie. Semințele au fost aduse dis-de-dimineață in cimp, pentru toată ziua tractoriștii au asigurată hrană caldă, astfel că nu se pierde nici o clipă la semănat. Pe una din parcele, după patru tractoare care pregăteau terenul cu discurile, urmau patru semănători. „Munca se desfășoară in flux pentru a asigura o calitate cit mai bună a lucrărilor" — ne spune tovarășul Ion Barbu, inginerul-șef al coope- tivei, pe care îl găsim la locul de lucru supraveghind tot timpul felul cum se muncește. La fel de intens se muncește și la cooperativele agricole Rahmanu, Casimcca, Coru- gea, N. Bălcfescu, Agighiol, Nălbant, Sarinasuf, Nufărul, Valea Nucarilor și altele.Am întilnit și unele situații care

al

se

dovedesc că nu în toate unitățile s-a înțeles necesitatea folosirii din plin, atit a timpului de lucru, cit și a mijloacelor mecanice. Era trecut de ora 9 dimineața cind Inginerul- șef al cooperativei agricole Saban- gia, Costică Popa, abia a dat dispoziție să iasă tractoarele la arat și discuit pe terenul ce trebuia semănat. Se motiva că terenul ar fi umed, argument neîntemeiat deoarece vecinii lor de la Agighiol lucrau încă de la 6 dimineața Ia pregătitul terenului și insămințau parcelele care fac hotar cu cele ale cooperativei din Sabangla. Chiar și la ora 14 cind ne-atn intors. in curtea secției de mecanizaremai găseau 3 tractoare care nu începuseră lucrul.în paralel cu însămințările continuă cu intensitate recoltarea porumbului. în unele locuri, condițiile neprielnice au transformat culesul porumbului într-o adevărată luptă a oamenilor cu natura. Cooperativa agricolă din Jijila are 70 ha cu porumb în Lunca Dunării. Pentru a nu se pierde recolta, cooperatorii, in frunte cu comuniștii, au organizat transportul porumbului cu bărcile. Asemănător se procedează și Ia cooperativa agricolă din Garvăn, care are 300 ha cu porumb in baltă. Sute de cooperatori și-au pus cizme înalte, pescărești, pentru a putea recolta porumbul inundat.Acestea sint numai cîteva secvențe din bătălia pe care o dau lucrătorii de pe ogoarele tulcene pentru însămințarea griului și recoltarea porumbului.
Ion TEODOR 
Aurel PAPADIUC 
Radu APOSTOL J

Se poate spune, pe drept cuvînt, că adunarea generală de dare de seamă șl alegeri a organizației de bază din sectorul de întreținere al secției uzinaj — uzina „Progresui"- Brăila — a constituit, un prilej de puternic impuls pentru perfecționarea activității fiecărui comunist, și sporirea aportului la îmbunătățirea procesului de tru că, aici, punctul în jurul căruia s-a focalizat atenția dezbaterilor a fost creșterea continuă a combativității revoluționare a comuniștilor, a criticii și autocriticii, stimularea unor atitudini active de înlăturare a neajunsurilor.— Secția în care lucrăm a obținut, in acest an, rezultate economice bune, spunea lăcătușul Nicolae Searlat. Planul producției globale a fost îndeplinit în proporție de 100 la sută ; al producției marfă — 102 la sută, iar al productivității muncii — peste 105 la sută. Dar rezultatele ar fi fost și mai bune dacă întregul colectiv ar fi acționat cu mai multă rea înlăturării unor lipsuri existente in sectorul nostru, cu atit mal necesar să abordăm a- ceste aspecte ale muncii noastre, dacă ținem seama de sarcinile mari ale uzinei, izvorite din hotăririle Conferinței Naționale a partidului. In sectorul In care lucrăm, o mare parte din membrii de partid sint tineri. Aceștia trebuie crescuți ln- tr-un climat de exigență, educați cu căldură părintească, dar și cu intransigență față de lipsuri. Ce fel de exemple pot fi pentru tineri a- cei membri de partid care nu-și realizează sarcinile de plan, lipsesc nemotivat sau tolerează abaterile altora ? Numărul zilelor absentate de la lucru a ajuns, de la începutul anului, la 420. în toate aceste situații, în loc de critică severă, principială, organizația de partid s-a mulțumit doar să înregistreze lipsurile și să-i trateze cu duhul blfndeții pe cei care le săvtrșeau.O idee subliniată de mai mulțl partlcipanți la adunare, printre care maistrul Anton Paraschiv, lăcătușul Gheorghe Moise, cromatorul Dumitru Preoteasa și alții, a fost necesitatea ca spiritul combativ să fie temeinic întronat in toate compartimentele, critica și autocritica să fie folosite in permanentă și in orice împrejurare, atunci cind se constată deficiențe in munca de partid și productivă. S-a arătat, bunăoară, faptul că In unele schimburi din cadrul sectorului,

producție. Pen-

multe abateri, cum sînt întîrzierile de la program, insuficienta folosire a timpului de lucru, calitatea necorespunzătoare a reparațiilor etc. au fost trecute cu vederea de cAtre u- nil membri de partid. O consecință a acestei atitudini a fost nerea- Iizarea indicelui de utilizare a ma- șinllor-unelte, iar secției uzinaj i s-au creat greutăți datorită repara-
tonul—In concordantă
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Peste plan — 
produse utile 

economieiTG. MUREȘ (Corespondentul „Scinteii”, Lorand Deaky). — Oamenii muncii din Întreprinderile industriale din județul Mureș intimpină aniversarea proclamării republicii cu rezultate deosebite. în perioada care a trecut din acest an, planul producției globale industriale a fost realizat in proporție de 104,8 la sută, iar cel al producțiel-marfă — de 105,3 la sută. Pe ansamblul industriei din acest județ »-a realizat,. în trei trimestre din acest an, o producție industrială cu aproape 900 milioane lei mai mare față de aceeași perioadă a anului 1971. De Ia începutul anului și pină la sfîr- șitul primei decade a lunii octombrie au fost produse peste prevederi 280 milioane kWh e- nergie electrică, 22 000 tone azotat de amoniu, 2 milioane cărămizi și blocuri ceramice, 101 000 mp geam tras, 100 000 mp țesături, însemnate cantități de cherestea, mobilă, confecții și încălțăminte.

că la muncă.se lu- și hăr
u-

dreapta sus) muncitori cu o

LA UZINA DE FIBRE SINTETICE IAȘI

Producții suplimentare prin creșterea productivității muncii

țillor de slabă calitate efectuate de sectorul întreținere, care au vat asupra îndeplinirii lunare de producție.— La noi — arăta Nicolae Clinei — lipsa nic spirit combativ ș-a datorat și faptului că adunările generale — care trebuiau să constituie o adevărată școală de educație comunistă — au fost insuficient pregătite, materialele prezentate nu au avut un pronunțat caracter critic șl autocritic. Cind s-a dezbătut tema „Responsabilitatea comuniștilor față de îndeplinirea sarcinilor", materialul a fost la general, n-a criticat direct neajunsurile și nul de măsuri, jalonat concret organizației de după adunarea perioadă de acalmie, iar s-au manifestat în continuare, următoarea adunare generală, muniștii, intervenind energic, criticat sever pe membrii biroului, pe toți cei care adoptaseră o astfel de atitudine.Atitudinea se manifeste ță imprimat lă a partidului, tre membrii de salariații care alcătuiesc colectivul de muncă, indiferent de funcția pe care aceștia o ocupă, au mulțl vorbitori în adunarea rală. „în organizația noastră ză — observa electricianul Iuga — există, din partea maiștri și chiar a unor membri ai biroului organizației de bază, dințe de respingere a criticii, mai multe rindurj, am arătat că biroul organizației de bază nu cunosc bine realitățile sectorului producție, din care cauză hotăririle nu Întotdeauna sint in concordanță
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Colectivul Uzinei de fibre sintetice din Iași a Îndeplinit planul de producție pe trei trimestre incă de la 17 septembrie. Drept urmare, pină la sfirșitu) lunii, s-au mai obținut produse in valoare de 52 milioane lei. concretizate, între altele, în 457 tone fibre, 26 tone fire și 180 tone metanol. Aceste sporuri de producție s-au realizat pe seama creșterii productivității muncii. Cum, pe ce căi s-a acționat în acest scop 7Iată-ne la policon- densare, secția care produce materia primă pentru fire și fibre — granulele polies- terice. Aici, totul este automatizat ; operatorii de la tablourile de comandă, ceilalți lucrători sint in permanență „ochi șirechi" la toate instalațiile. Ei urmăresc fiecare instalație să funcționeze ireproșabil, fără întreruperi. Și au reușit această performanță. Operatorii A- babei Iordache și Io- nescu Gheorghe (fotografia sint

înaltă calificare și dovedesc o deosebită conștiinciozitate în muncă. Prin supravegherea atentă și di- a derijarea judicioasă întregului proces producție, colectivul secției a reușit să încheie cele trei trimestre ale anului cu o depășire de 850 tone granule peste plan.La secția fire, discutăm cu ing. Ion Holof- cenco, șeful secției. „La noi, problema nr. 1 este dublarea cit mai rapidă a capacității de producție in spațiile existente. Termenul este anul viitor, dar pină acum am și montat circa 60 la sută din mașinile și instalațiile necesare. S-au evidențiat în mod deosebit lăcătușii mecanici Ion Niță, Nicolae Sirghiuță, Vasile Rft- ileanu și alții, care .au lucrat deseori și după orele de program. Merită, însă, toată lauda și lucrătoarele care au Învățat în scurt timp „secretele" acestor mașini noi. Este vorba de 10 mașini de bobinat. 16 de răsucit, 7 de texturat și altele.

în secția fibră, a- ceeași efervescență creatoare în producție. Operatorii chimiști Aurel Jiiavu, de la instalația de filare (fotografia dreapta jos) și Vasile Dăscălea- nu, de la etirare. pregătesc și montează cu mare precizie blocurile de filare, mărin- du-le durata de funcționare de 2—3 ori, față de cea normată. Re- ducindu-se astfel opririle Ia montarea blocurilor, se obțin zilnic sute de kilograme fibră peste plan.Acestea sint doar ci- teva din preocunările și realizările in întrecerea socialistă ale colectivelor Uzinei de fibre sintetice din Iași. De la o zi la alta, a- cest colectiv obține sporuri de producție, o productivitate tot mai mare, pentru fiecare loc de secție și sector crează cu rîvnă nicie.
M. CORCACI 
corespondentul 
„Scînteii

cu cerințele. Dar, uneori, am fost „pus la punct". S-a considerat, evident, profund greșit că dacă unele persoane au funcție de răspundere nu pot' fi criticate pentru că... le-ar scădea prestigiul. Nu ma-i este nevoie de demonstrat faptul că autoritate au numai acela care dovedesc multă corectitudine, care, ma- nifestînd receptivitate față de critică, luptă pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate din activitatea de producție sau din munca de partid, că prestigiul se ciștigă numai muncind.Un aspect reliefat cu pregnanță de tnai mulți par- ticipanți la adunarea generală a fost relația directă dintre respectarea și aplicarea principiului muncii colective și ince- tățenirea spiritului de combativitate.— Intr-un climat de muncă colectivă — arăta maistrul Toader Trandafir — există și climat combativ. Luarea ho- tărîrilor cu aportul gîndirii colective asigură, din capul locului, înfăptuirea preve- dar în același timp neajunsuri. Fiecare colectivului, obser-derilor stabilite, și evitarea unor dintre membrii vîndu-1 pe tovarășul său că greșește,acționează pe loc. Or, la noi în sector, în mai multe cazuri, lipsa de combativitate se datorează faptului că în biroul organizației de bază nu activau decît 2—3 oameni, și de cele mai multe ori doar secretarul. Indiscutabil, această îngustare artificială a forului de conducere, în locul unui colectiv complet și exigent, a contribuit la tonul călduț fața de unele manifestări Ce nu concordă cu cerințele muncii de partid. De aceea, multe dintre hotăririle bune luate nu au fost finalizate. Deși comuniștii au semnalat aceste neajunsuri în repetate rînduri, stilul de muncă al biroului organizației de bază nu a înregistrat îmbunătățirile așteptate.Hotăririle adoptate de adunarea generală a organizației de .bază de la sectorul de întreținere prevăd o- biective de mare importanță pentru munca de viitor a comuniștilor de aici. Dar ceea ce trebuie subliniat cu deosebire este orientarea activității către ridicarea nivelului politic și cultural al membrilor de partid, spre creșterea conștiinței acestora, Acestui scop trebuie să-i fie subordonate învățămîntul de tid, munca politică de la activitatea cabinetului de ciale, întreaga activitate ideologică ; este necesaracestea să fie mai eficient folosite în scopul creării unui climat de combativitate consecventă, de puternică mobilizare a colectivului la înfăptuirea înainte de termen a prevederilor actualului cincinal.

par- om la om, științe »o- politico- ca toate

Vasile M1HA1

Vești din întrecerea
socialistăÎNTREPRINDEREA TEXTILA „DACIA"- BUCUREȘTI : In luna iunie a.c. cind s-a publicat in „Scinteia" o scrisoare a noastră despre „cercurile de control al calității" organizate In secția' filatură, am arătat că a- ceastă inițiativă va fi extinșă și in alte sectoare, deoarece se dovedește a fi un mijloc important de creștere a răspunderii fiecărui lucrător pentru calitatea produselor. Acum putem informa că s-au organizat încă trei cercuri la fazele de producție laminor și flaer. Ele aduc o mare contribuție la îmbunătățirea calității produselor, dovadă fiind faptul că nu e- xistă reclamații de la beneficiari, iar indicele de calitate planificat a fost depășit cu 5,4 la sută, ceea ce reprezintă o creștere a beneficiului anual cu 700 000 lei. în acțiunea de extindere a cercurilor de control al calității s-au evidențiat muncitoarea Cașu Flo- rica, secretara organizației de bază nr. 3 de la filatură. Florea Alexandru, meșter la preparațle, Iliescu Aurica, muncitoare la flaere, și alții. In întrecerea ' ' 'Iei de-a versări vor fi cercuri de control al calității la operația ring, iar la începutul anului viitor și la țe- sătorie.

in cinstea ce-XXV-a ani- a republicii, organizate
Ing.
Elena VRABIEȘ, 
Nicullna
MUSTANG1U
muncitoareFABRICA DE PRODUSE DE CONSTRUCȚII „DACIA"- PLOIEȘTI : Ca urmare a aplicării u- nor procedee nologice noi. lectlvul fabricii noastre a economisit, a- nul acesta, peste 580 tone de metal. De pildă, la barăcile tip I.P.C., executlndu-se panele prin matrițare

teh-co-

la rece (Înainte se e- xecutau prin tăiere și topirea metalului), s-au redus pierderile de metal cu peste 70 la sută. în același timp, s-a îmbunătățit mult și calitatea acestor produse, ele fiind livrate și la export. în cursul lunii trecute, colectivul secției a II-a a executat, din deșeuri, 2 800 kg de produse finite, în valoare de peste 28 000 de lei. De asemenea, prin aplicarea unei inovații s-au putut realiza și asimila tipurile de produse denumite „reduc-
De la grupurile 

de corespon
dențl voluntari 

ai „Scînteii"

ții concentrice și excentrice".

RIAL RULANT-FAȘ- CANI : La secțiaforjă grea din cadrul uzinei noastre, a intrat recent in funcțiune o iinie modernă de 10 cuptoare de mare capacitate, pentru încălzit material de forjă. Noul tip de cuptor, ce intră în componența liniei, are parametri tehnico-eco- nomici și funcționali mult superiori față de vechiul tip. Prin recuperatoarele de căldură ce intră în tarea utilajului pectiv, a crescut randamentul fiecărui cuptor, In timp ce consumul de gaz metan s-a redus. Astfel, pe întreaga linie de 10 cuptoare se vor economisi intr-un an peste 1 800 000 metri cubi gaz metan. Prototipul noului cuptor a fost realizat de un colectiv din uzină, condus de inginerul Neculai Agavriloaie și maistrul Constantin Ani- chițel.

do-res-

Constantin
DRAGUL1N
tehnolog

Vasile ZAHARIA
tehnician

FABRICA „SOLIDARITATEA" - ORADEA : In vederea unei mal bune valorificări a materiei prime, la fabrica „Solidaritatea" din Oradea a fost înființată, de curînd, o secție care produce încălțăminte pentru copii din deșeuri de piele de box și lac. Astfel, fără să se facă vreo investiție suplimentară, In această secție se vor fabrica, pină la sflrși- tul anului, 20 000 perechi încălțăminte pentru copii, iar în a- nul viitor — peste 100 000 perechi.

rea- sarcinilor de a anga- în între- noastră, o însemnată secția pro-

Ioan PAPP 
maistru principal 
Dumitru 
STOIAN
Adrian IUZEK
ingineriUZINA MECANICA DE REPARAT MATE-

ÎNTREPRINDEREA .ELECTROMONTAJ" - CÎMPINA : La li zarea plan șijamentelor prinderea contribuție a adus și . _ , ducție secundar-indus- trială. Printr-o bună organizare a locului de muncă, colectivul ■acestei secții a îndeplinit planul pe acest an, atit la producția valorică cit și la cea fizică, încă la sfîrși- tul lunii septembrie. Aceasta înseamnă că pină la încheierea a- nului, fn produce 340 tone talice, in peste
secție se vor suplimentar confecții me- valoare de 1 500 000 Iei.

Mircea TOMA 
secretarul 
comitetului 
de partid 
Constantin 
POPESCU 
muncitor
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Sînt trecute în revistă produse ale unităților din sectoarele energiei electrice, metalurgiei și construcțiilor 
industriale

(Urmare din pag. I) și firmelor participante la această amglă manifestare economică, specialiști din numeroase țări.Sint prezenți șefii misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.La festivitate asistă, de asemenea, un mare număr de corespondenți și trimiși speciali ai presei de peste hotare.Președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nieolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat, oaspeții de peste hotare au fost întim- pinați la sosire de Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei, Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministru al comerțului exterior, și Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț, care le urează un călduros bun venit.Tovarășul Nieolae Ceaușescu salută pe șefii delegațiilor guvernamentale de peste hotare, sbsite cu acest prilej în Capitală : M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Jan Gregor, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.S. Cehoslovace, dr. Kurt Fichtner, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, Jozsef Biro, ministrul comerțului exterior al R. P. Ungare, Wlodzimierz Lejczâk, ministrul industriei gr’âb' din'R.P.■■'Polonă, pe reprezentanții celorlalte state participante la tîrg, pe șefii misiunilor diplomatice.Festivitatea inaugurării se deschide prin intonarea Imnului de Stat al Republicii Socialiste România.Primarul general al Capitalei, a- dresînd un .călduros bun venit tuturor celor prezenți la deschiderea calei de-a Il-a ediții a Tirgului internațional — București, a spus, între altele :Sîntem bucuroși să constatăm că, devenind gazda unui număr din ce în ce mai mare de manifestări internaționale, atît pe plan economic cit și în domeniul cercetării științifice sau al activității social-culturale, Bucu- reștiul își afirmă participarea sa activă la dezvoltarea colaborării internaționale.Ne exprimăm convingerea, stimați oaspeți, că, integrată în contextul, climatul și amploarea în care se desfășoară întreaga noastră viață economică, această a doua ediție a Tirgului internațional — București va oferi un cadru corespunzător materializării proiectelor și intențiilor cu care ați venit. Cu aceste ginduri, vă urez deplin succes și o ședere cit mai plăcută în orașul nostru !A luat apoi cuvintul tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, care a spus :Incepînd de astăzi, cea de-a doua ediție a Tirgului internațional — București își deschide porțile. Ca și la inaugurarea acestei manifestări. în 1970, și acum ne onorează prezența tovarășului Nieolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului nostru.Ne face plăcere, de asemenea, să salutăm participarea la această festivitate a delegațiilor din țările socialiste frățești, a delegațiilor tutu- 

a

ror țărilor participante, precum și a firmelor expozante la tîrg.Constatăm cu satisfacție — a spus apoi vorbitorul — că această manifestare economică reunește la București multe țări și firme care dețin poziții din cele mai active în comerțul și cooperarea cu țara noastră, ceea ce ne întărește convingerea în reeditarea bunelor rezultate pe care participanții la acest tîrg îe-au înregistrat la ediția precedentă. Menționăm, totodată, că în acest an numărul firmelor expozantecrescut cu peste 28 la sută față de 1970, ceea ce confirmă atît rolul dinamic pe care industria constructoare de mașini îl deține în comerțul internațional, cît și angajarea crescîndă a producătorilor, exportatorilor și importatorilor noștri in a- ceastă activitate.Ne bucură, desigur, faptul că, pe măsura sporirii potențialului nostru tehnic și industrial, dezvoltării colaborării noastre economice cu străinătatea, orașul București devine tot mai frecvent un loc tradițional de întîlnire între producătorii și oamenii de afaceri din numeroase țări.Aceasta se datorează în bună măsură rolului activ pe care România îl joacă în viața internațională, preocupărilor sale neobosite pentru promovarea colaborării între toate țările pe baza egalității și avantajului reciproc, a respectării suveranității și independenței naționale. Tara noastră continuă să-și multiplice eforturile în direcția accelerării economice și sociale, progresul cooperării este nemijlocit legat fiecărei țări în parte, permanentă a resurselor angajate în schimbul mondial de valori materiale și spirituale Aceste două coordonate principale se regă
dezvoltării sale considerînd că internaționale de progresul de sporirea economice

sesc la Tîrgul internațional — București.Organizarea tirgului la scurt timp după încheierea istoricelor lucrări ale Conferinței Naționale a partidului, în cadrul cărora un loc important l-a ocupat dezvoltarea economică a României și, in acest context, intensificarea participării noastre în comerțul și cooperarea internațională, oferă producătorilor, exportatorilor și importatorilor români un cadru favorabil de aplicare a hotărîrilor adoptate. în acest sens, avîntul cu care întregul nestru popor s-a angajat în efortul pentru realizarea înainte de termen a o- biectivelor actualului plan cincinal va crea posibilități sporite și va avea efecte pozitive pe linia comerțului exterior, a cooperării industriale, tehnice și științifice cu străinătatea.Pentru a spori contribuția comerțului nostru exterior la progresul economic național sint create condiții optime : dispunem de un puternic aparat de producție și cercetare, dezvoltăm relații comerciale cu peste 110 state, promovăm o politică eco
„Produs nou"—inscripție dominantă 

a exponatelor româneștiTovarășul Nieolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer și ceilalți conducători de partid și de stat intră în pavilionul central, sub a cărui uriașă cupolă — pe mii de metri pătrați — și-au dat întîlnire cele mai noi și mai perfecționate utilaje, aparaturi, echipamente și piese finite de construcție românească din domeniile producerii, distribuției și utilizării energiei e- lectrice, electronicii, electrotehnicii și mașinilor-unelte. Privit de aici, de pe platforma intrării principale, interiorul pavilionului pare o uriașă și ultramodernă hală industrială, împodobită sărbătorește și, totuși, aflată în plin efort — cea mai mare parte a instalațiilor și agregatelor expuse fiind în funcțiune. în dreptul celor mai multe dintre exponatele românești se află inscripția „produs nou“. Priveliștea este dominată de prezența unor giganți ai tehnicii, între care se disting strungurile carusel cu emblema „Titan" și, în prim plan, mari părți componente ale turbogeneratorului de 330 MW, a cărui primă serie de fabricație a început la Uzina de mașini grele din București, acesta fiind destinat să- echipeze centrale ter- moenergetice de mare capacitate.Tovarășul Nieolae Ceaușescu, însoțit de ing. loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, se oprește pentru cîteva minute în fata unui rotor paletat — piesă metalică de mari dimensiuni și executată cu maximă precizie și finețe. Răspunzînd unei întrebări, ministrul asigură pe secretarul general al partidului că, pînă la sfirșitul a- cestui an, primul agregat de 330 MW va ieși de pe bancurile de probă ale uzinei. în legătură directă cu turbo- generatorul de 330 MW se află aici, 

Mașini-unelte, mărturii semnificative ale progresului industrial rapid al R. ?.D. Coreene în perimetrul expozanților din R. F. a Germaniei — pe primul loc, ca suprafață, între participanții străini

nomică și comercială deschisă fată de toate țările, în spiritul avantajului reciproc. Iată de ce considerăm că Tirgul internațional — București se înscrie ca unul din factorii în măsură să valorifice aceste condiții în beneficiul egal al țărilor și firmelor participante.în acest climat, pe care îl dorim cit mai fertil, urăm tuturor celor prezenți la această manifestare economică internațională o activitate rodnică și mult succes.în încheiere, vorbitorul a invitat pe tovarășul Nieolae Ceaușescu să taie panglica inaugurală a celei de-a Il-a ediții a Tirgului internațional — București.în aplauzele puternice ale celor prezenți, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România taie panglica inaugurală.Deelarînd deschisă cea de-a doua e- diție a Tirgului internațional — București, tovarășul Nieolae Ceaușescu a adresat felicitări organizatorilor, tuturor participanților, le-a urat succes în dezvoltarea cooperării economice.

Intr-un stand separat, rtiacheta cazanului de aburi care va furniza energia de acționare a turbinelor. Tovarășul Nieolae Ceaușescu examinează macheta și se interesează de stadiul construcției cazanului în cadrul uzinei „Vulcan" din București.Se vizitează apoi standul cu motoare Diesel de mare putere, între care o variantă perfecționată a motorului fabricat la U.C.M. Reșița și care, împreună cu generatoarele produse la „Electroputere" Craiova, alcătuiește grupul electrogen pentru acționarea puternicelor locomotive Diesel-electrice, cunoscute și apreciate peste hotare, obiectul multor tranzacții comerciale ale țării noastre cu alte țări. înaiții oaspeți se opresc în fața unui grup de mașini- unelte de mare precizie, de concepție românească, .pe care se află eticheta „produs nou". Tovarășul Nieolae Ceaușescu dă o înaltă apreciere a- cestor mașini, felicită pe realizatorii lor, oprindu-se la mașina de rectificat plan cu ax orizontal, rod al colaborării dintre cercetare și producție (I.C.P.M.U.A., INCREST și U.M. Cugir). Mașina funcționează în regim complet automatizat la prelucrarea unor piese de mare precizie.— Se produce în serie ? — întreabă tovarășul Nieolae Ceaușescu.— Nu, este prototip.— Este necesar, accentuează secretarul general al partidului, ca acest prototip și toate celelalte prototipuri valoroase să intre neîntîrziat în producția de serie.Se recomandă conducerii ministerului, specialiștilor întocmirea unui program de producție 'temeinic fundamentat, potrivit cerințelor economiei și exportului și trecerea de urgență la aplicarea lui.De bune aprecieri se bucură și ma

rile agregate de prelucrare a metalului, strunguri carusel de mari dimensiuni și cu performanțe tehnice superioare. Oaspeții se opresc in fața .strungului carusel de 1 250 mm cu comandă numerică purtînd marca „Titan" (produs al Fabricii de ma- șini-u.nelte și agregate din București). Pe fișa tehnică scrie că randamentul acestui strung este de 1,5 ori mai mare decît al unui agregat convențional de aceleași dimensiuni. Tot aici sint evidențiate calitățile unui mare agregat pentru prelucrarea carterelor motorului Mey- bach de 300—800 CP. Agregatul, intrat in producție la F.M.U.A.B., a fost conceput integral de către specialiștii Institutului de cercetări și proiectări pentru mașini- unelte și agregate din București. Același institut prezintă o altă realizare remarcabilă : prototipul strungului paralel cu comandă numerică (S.P. 630 N.C.).Le sînt prezentate apoi tovarășului Nieolae Ceaușescu, celorlalți conducători de partid și de stat produsele noii uzine de strunguri de la Tirgoviște, uzină care debutează în viața economică a țării prin prezența sa la tîrgul internațional, oferind pieței mondiale două tipuri de strunguri, după ultimul „jurnal tehnic” : strungurile „SARO 25“ și „SARO 42". Oprindu-se mai mult în fața lor, secretarul general al partidului cere explicații amănunțite în legătură cu aceste tipuri de strung, le apreciază înalta calitate și ținută tehnică, se interesează de producția noii uzine și, adresindu-se conducătorilor ministerului de resort, remarcă :— Dacă aceste strunguri sînt fabricate de uzina din Tirgoviște, de ce nu scrie acest lucru și pe ele ? Vizitatorul sau cumpărătorul străin vede aici firma întreprinderii exportatoare, „Mașinexport", dar ar trebui să știe și care uzină anume le-a fabricat. Asta-i foarte important și pentru el și pentru noi. Acest lucru este valabil și pentru alte produse românești care și-au cucerit un binemeritat prestigiu pe piața mondială. Noi trebuie să avem grijă ca această recunoaștere să se adreseze și producătorului direct, uzinei care a fabricat și a cărei marcă trebuie să se afle pe mașina respectivă.Pe multe din mașinile și instalațiile românești expuse la tîrgul internațional se află inscripția „Brevet", care atestă faptul că acestea reprezintă materializarea unor invenții. De altfel, valoarea creației tehnice românești este sugestiv ilustrată și prin intermediul unor mașini și utilaje, unele pe bază de invenții proprii, care, fiind prezentate la diferite tîr- guni și saloane internaționale, au fost distinse cu medalii de aur. Printre acestea sînt motoare cu întrefier axial și rotor disc, realizate după o concepție tehnologică originală de Institutul de cercetări și proiectări pentru industria electrotehnică, cu aplicații în domeniul comenzii mașinilor-unelte, aerotermelor ș. a., care aiu cucerit zilele acestea medalia de aur la tîrgul de la Caen (Franța). O altă realizare, premiată cu medalia de aur la> Koln, în luna septembrie, este redresorul pentru sudarea electrică cu arc în curent continuu, destinat sudurii manuale, ij Specialiștii Institutului, dg .fizică, atomică sint prezenți la tîrg cu betatro- nul de tip industrial, destinat lucrărilor de defectoscopie a pieselor metalice, precum și cu un filtru pentru reținerea aerosolilor radioactivi rezultați din centrale atomoelec- trice, instalații nucleare, laboratoare care lucrează cu substanțe radioactive. Colectivufl tînăruilui Institut de creație științifică INCREST este prezent cu broșe de rectificat, ou lagăre lubrificate cu gaze, rod al colaborării cu specialiștii Uzinei mecanice de la Cugir, ou atenuatorul de zgomot Sillens-Ccandă, instalațiile de ventilație Ejex-Coandă pentru hale industriale și laboratoare, cu macheta atenuatorului de zgomot pentru standurile de încercare a motoarelor turboreactoare.în standurile din pavilionul central sînt expuse și realizări ale industriei optice, ale celei de aparataj medical. Și aici, tovarășul Nioolae Ceaușescu a dat indicații pentru întocmirea unui plan, comun al uzinelor producătoare și Ministerul Sănătății, în vederea dezvoltării producției acestui sector potrivit necesităților rețelei medioo-sanitare.Oaspeții se opresc apoi in fața standurilor în care sînt expuse cele mai noi produse ale industriei electronice și de automatizări din România. Este prezentat calculatorul electronic „Felix-256“, care, față de ediția precedentă a tirgului, unde se înfățișa ca prototip, are acum însușirile și calitățile superioare ale produsului ce a trecut toate examenele și, perfecționat^ este gata să-și îndeplinească funcțiile oriunde ar fi solicitat. Calculatorul, în măsură să execute 200 000 de operații matematice pe secundă, este construit după cele mai moderne principii, fiind însoțit de o întreagă familie de alte calculatoare perfecționate, cum este, bunăoară, calculatorul do birou „C.E.- , 30". între tovarășul Nieolae Ceaușescu 

și creatorii calculatorului are loc un dialog despre planurile de viitor ale constructorilor, despre dezvoltarea succeselor obținute pînă a- cum prin fabricarea și a altor asemenea mașini superioare, atît de necesare în procesele de conducere ă activității economice. Institutul de proiectări pentru automatizări, în-, treprinderile „Automatica", „Electro- aparataj" și alte unități din această ramură prezintă echipamente pentru transmiterea datelor, pentru afișarea numerică a cartelelor destinate mașinilor-unelte, noi tipuri de elemente și instalații de automatizare și circuite integrate. Sînt prezentate apoi o instalație de televiziune în circuit închis, o nouă centrală telefonică automată, Pentacross, cu 40 linii, destinată marilor întreprinderi și instituții, o centrală telefonică modernă pentru localitățile rurale.
Mesageri de prestigiu ai creației 

tehnice contemporaneCu prilejul deschiderii oficiale a tirgului au fost trecute în revistă și apreciate numeroasele produse expuse de firme din diferitele state participante. Tîrgul cuprinde 22 de pavilioane naționale ; totodată, firme

Se vizitează pavilionul Uniunii Sovietice( unde sînt expuse produse reprezentative ale industriei construcțiilor de 
mașini ■ l‘-’1 tțdin alte țări expun produse în standuri ale pavilionului central.Tovarășul Nieolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat s-.au oprit, astfel, în fața produselor realizate în Uniunea Sovietică, Republica Democrată Germană, Poțonia, Bulgaria, Iugoslavia, Cehoslovacia, Republica Populară Democrată Coreeană, Ungaria, Cuba, Statele Unite, R. F. a Germaniei, Marea Britanie, Japonia, Italia, Elveția, Chile, Austria, Belgia, Irlanda, Israel, Olanda, Danemarca.După cum se știe, dezvoltarea și adincirea cooperării ecoinomice cu toate țările socialiste, extinderea și diversificarea relațiilor comerciale cu toate statele lumii în spiritul coexistenței pașnice sînt urmărite consecvent de Republica Socialistă România, ca o cerință de mare însemnătate pentru progresul fiecărei țări și al colaborării internaționale în general — tîrgul „București ’72“ fiind o elocventă materializare aacestei orientări. Atît la pavilioanele țărilor socialiste, cît și la acelea ale altor Nieolae Ceaușescu, Ceaușescu, ceilalți țări, tovarășul tovarășa Elena conducători departid și de stat sînt salutați cu căldură de delegațiile guvernamentale prezente la inaugurare, de șefii unor misiuni diplomatice acreditați la București, de directorii pavilioanelor și de alți reprezentanți ai țărilor și firmelor expozante.Șefului statului român i-au fost prezentate produse dintre cele mai reprezentative expuse în pavilioanele naționale. Ca o caracteristică

Adresînd felicitări colectivelor de oameni ai muncii care au obținut ă- ceste realizări în domeniul creării de aparataj pentru telecomunicații, tovarășul Nieolae Ceaușescu a indicat conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. ca, împreună cu Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, să elaboreze neîntîrziat un program de modernizare a rețelei telefonice din întreaga țară.Toate aceste realizări ale științei și tehnicii românești sînt rodul muncii creatoare a constructorilor de mașini, care traduc în viață orientările date de Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului, indicațiile prețioase ale to- < varășului Nieolae Ceaușescu cu prilejul frecventelor vizite de lucru în diferite fabrici și uzine, al consfătuirilor avute cu specialiști din această ramură principală a economiei.

generală a aproape tuturor produselor se remarcă pătrunderea tehnicii electronice fie în construcția, fie în exploatarea lor. Sînt prezentate ma- șini-unelte de mare randament, multe din ele cu cicluri de lucru com

plet automatizate, prevăzute cu instalații de comandă-program, pentru prelucrarea metalului și maselor plastice ; alături de utilaje de construcții capabile să execute mai multe operații, de un interes deosebit se bucură instalațiile și echipamentele energetice pentru producerea, transportul și utilizarea energiei electrice, utilajele pentru folosirea în scopuri industriale a energiei nucleare.Stîrnesc un deosebit interes sistemele de tehnologie a învățămîntului, cele de televiziune industrială, instalațiile de sonorizare stereo, aparatura electronică pentru cercetarea științifică și de laborator, echipamentele destinate multiplicării rapide a textelor, computerele de diverse tipuri, telefonia prin laser. Rețin, de asemenea, atenția tipuri de motoare cu grad redus de poluare sonoră și chimică, a- parate de sudură electrică cu jet de plasmă și celulă fotoelectrică, aparatura ultramodernă pentru testarea motoarelor și o complexă aparatură de uz casnic, electrotehnica fiind prezentă la tîrg cu realizări valoroase in acest domeniu, obținute pe plan mondial.Tovarășul Nicolce Ceaușescu a felicitat pe pariicipanți și le-a- urat deplin succes la cea de-a doua ediție a tirgului găzduit de Capitala României. Președintele Consiliului de Stat și-a exprimat convingerea că participarea țărilor respective la tirgul de la București va constitui, totodată, un prilej de dezvoltare a colaborării și cooperării 

dintre industria românească șl cea a țărilor și firmelor expozante.Șefii delegațiilor guvernamentale, ambasadorii, conducătorii pavilioa-ii nelor naționale au mulțumit pre-»1 ședintelui Consiliului de Stat pentru deosebita cinste de a vizita expozițiile, pentru interesul manifestat față de produsele prezentate și pentru aprecierile făcute, împărtășind dorința de» a dezvolta schimburile economice cu țara noastră.Ținînd seama de progresele și realii zările remarcabile ale industriei noastre constructoare de mașini in ramuri din cele mai moderne, de capacitatea sa crescîndă de export șt de interesul pe care îl suscită piața românească pentfti firmele din străinătate, se poate aprecia că noua ediție a tirgului international va prilejui încheierea a numeroase tranzacții reciproc avantajoase, inițierea și adincirea unor contacte pel tărimul cooperării economice și teh- nioo-științifice internaționale.în încheierea vizitării tirgului, tovarășului Nieolae Ceaușescu, celorlalți conducători de partid și de staț le sint prezentate ultimele realizări ale industriei românești de autocamioane și tractoare, în cadrul cărora impresionează robustețea și, în același timp, linia suplă a autocamioanelor D.A.C., capabile să transporte o încărcătură de pînă la 30 tone, forța tractorului 1 700 L.S. de 180 C.P.,gama' de minibuze, autoutilitare, autocisternele și refrigeratoarele de diverse tipuri ș. a. Cercetînd în- 

dea.proa.pe noile tipuri de aiutoutMi- tare și mașini frigorifice, secretarul general al partidului a recomandat ca acestea să fie astfel amenajate îți interior îneît să se asigure un transport modern și igienic al produseloțj.*Prezența miilor de produse ale Industriei românești, ale unui număr impresionant de firme industriale dip țări aflate în cele mai diferite părții ale lumii dovedește că Tîrgul internațional de la București a devenit, în aceste zile, un punct de atracție, un centru de mare interes pentru comerțul internațional, pentru schimbul cțp valori materiale și spirituale între națiuni. O amplă frescă a cuceririlor tehnicii și tehnologiilor moderne, Tîrgul internațional de la București o- feră, pe pămîntul României, un fer ricit prilej de afirmare a ideilor de înțelegere și pace între popoare, prin cooperare economică și tehniico-ștMn- țifică. Onorată de prezența la deschțr dere a tovarășului Nieolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat, această importantă manifestare economică și tehnică găzduită de Capitala României se înscrie în ansamblul politicii partidului și statului nostru de intensificare a contactelor internaționale, a cooperării economice cu toate țările lumii.
Mihai CARANFIL
Dan CONSTANTIN 
Dan MATEESCU 
Petre NEDELCU
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STUDIUL DE SINTEZĂ
contextul culturii

și unele temeinice Preocuparea ne- studiul de sin- ocupăm aici, o a- mai toate editurile.

■ sistematic, Vrem să acestor în curs

S-a observat că în ultimii ani istoriografia noastră literară a înregistrat realizări deosebite. Aprecierea este dreaptă. în ultimii 6—7 ani au apărut nu numai monografii serioase, documentate, despre scriitorii de renume, dar studii de sinteză, cesară pentru teză, de care ne flăm prezentă la Ar trebui amintite dintre aparițiile acestui domeniu lucrările despre clasicism, preromantism, originile romantismului, sămănătorism, poporanism (editura Minerva), expresionism (editura Eminescu), iluminism, realism, romantism (Albatros și Dacia) ș.a. Sint anunțate lucrări despre gindirism, școala ardeleană, trăirism, direcția culturală a Contemporanului, pașoptism. Se vede bine caracterul, relativ al abordării fenomenului, spunem că privind harta preocupări (înfăptuite sau de înfăptuire), ele acoperă vizibil o zonă întinsă din istoria noastră literară și culturală — mai precis din istoria modernă a literaturii și culturii românești.Asemenea studii de sinteză clarifică chestiuni esențiale pentru diferitele cicluri evolutive ale fenomenului nostru cultural, literar și filozofic, fără de care — se știe — nu pot fi examinate comprehensiv opere și destine literare semnificative. . Vrem să spunem că adeseori posibilitatea înțelegerii adecvate a o- perei unui scriitor depinde aproape necondiționat de clarificarea prealabilă a structurilor ideatice ale cu- . rentului în care el se integra. Firește, creația unui scriitor nu este o componentă ascultătoare a ansamblului unui curent și nici totdeauna o expresie integrală a acestuia. De multe ori un curent sau o orientare e exprimat mai adecvat nu de exponents săi zeloși, ci de creatorii cu personalitate care, aparent, s-au depărtat de lihiamentele normative ale mișcării. Dar pentru a stabili natura acestor raporturi de relativă dependență sau independență intre creatorii integrați într-un curent și ansamblul ideologico-doctrinar din care au făcut parte e necesar să fie descifrate profilul și structura curentului însuși. în acest fel judecățile apreciatoare despre operă și creator se luminează, sporind coeficientul lor dorit de validitate. Depășim cuou-des- uni- vom unor po-
astfel faza cind se . „opera" scriitori fără curente și cu rente fără scriitori. Pentru că cine nu știe ? — vom înțelege tul de puțin din semnificația versului sadovenian dacă nu clarifica în prealabil structurile curente ca sămănătorismul și poranismul care au nutrit ideatic, incontestabil, o bună parte din opera lui Sadoveanu. Cum poate fi înțeleasă opera atit de cată (nu numai valoric) itorilor de la mijlocul trecut fără cunoașterea înainte

diversifi- a scri- veacului de
**
*
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***

*

**

cinema
• Logodnica frumosului dragon : 
CENTRAL — 9,ÎS; 11,30; 13,45; 16; 
13,15; 20,30.
0 Liubov Iarovaia : LUMINA — 
6; 11,15; 13,30; 16; 13,15; 20,30.
0 Anonimul venețian : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, CAPI
TOL — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.
0 Drum in penumbră : MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
0 Marea hoinăreală : BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
FEROVIAR — 8.45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,30, EXCELSIOR — 8,45; 11; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,30, MODERN
— 8,30: 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 Eliberarea lui L. B. Jones : 
TRIA — 10; 12,45; 15,30; 10,15; 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30;
18,30; 21, FAVORIT — 9.15; 11,30 
13,45; 16; 18,15; 20,30, LUCEAFA 
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21
• Fata care vinde flori : G1U' 
LEȘTI — 10; 12; 15,30; 18; 20,30.
0 Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
0 Bambl : DOINA — 11,15; 13: 15; 
16,45: 18,45; 20,30, COTROCENI — 
16: 18; 20.
0 Cornul de capră : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
0 Un candidat. Ia președinție : 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20.30.
0 Relaxează-te, dragă — 10: 12; 
14; 16; 18,15, Singurătate In doi — 
20,30 : CINEMATECA (sala Union). 
0 Aventuri la Marea Neagră : 
BUZEȘTI — 15,30; 19.
0 Aleargă repede, aleargă liber t 
FLOR.EASCA — 15,30; 18; 20,15.
0 Sfinta Tereza și diavolii : FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20, PACEA
— 15.45 ; 18; 20, MOȘILOR — 15,30; 
17,45; 20.
0 Mary Poppins : TIMPURI NOI
— 9—20,15 în continuare.
0 Dauria : VIITORUL — 15,45;
19,15.
0 Tora ! Tora ! Tora ! : DACIA
— 9; 12,30; 16; 19,30, ARTA —
15,30; 19.
0 Misiunea sublocotenentului 
Sipos : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
17,45; 20.
0 Mania grandorii : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15 45: 18; 20,15.
0 Cine etntă nu are ginduri rele 1 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
0 20 000 de leghe sub mări s 
UNIREA — 16; 18,15; 20,30.
0 Haiducii : MUNCA — 16; 18; 20. 
0 Ferma din Arizona : CRÎNGAȘI
— 15,30; 19, COSMOS — 15.30; 19. 
0 Agentul nr. 1 : FLACARA — 
15,30; 18; 20,15.
0 Mesagerul : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
0 Gentlemenii norocului : LARO- 
MET — 15.30; 17,30; t9,30.
0 Aventurile unei prințese germa
ne la curtea Regelui Soare : GRT- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15:
20,30. TOMIS — 9; U.15; 13,30: 
13,45; 18; 20.15.
0 Opiul și bita : RAHOVA — 
15,30; 18: 20,15.
0 Creierul : PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,13.
• Călăreții : VITAN — 15.30; 13: 
20,13.

teatre
t, Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român — sala 
Studio) : Recital de pian susținut 
de ștefan Agoston șl recital de 
vioară susținut de Șerban Lupu — 
la pian Marieta Leonte — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Fanny -

de folclor Gazbia Sirry dinnoastre
Republica Arabă Egipt
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toate a tiste ? O nesciene creații poetice), ca și a teatrului ca- ragialian presupun, pentru un judicios examen, clarificarea raporturilor de confluență cu junimismul. Apoi opera scriitorilor din gruparea Gîndirii, dintre care unele, ce-i drept, nu au suferit influențele ideologiei gindiriste (Gib Mihăescu, Matei I. Caragiale), altele — ca poezia lui Va- sile Voiculescu — atestînd certe reflexe specifice acestei orientări — reclamă necondiționat un studiu de sinteză despre gîndirism.Asemenea studii de sinteză implică nu numai o metodologie adecvată, pliată pe obiect, dar și o vastă, complexă, investigare a fenomenului in variatele sale ipostaze. Pentru că, nu mai este azi un secret pentru nimeni, mai toate curentele

noastre nu au fost exclusiv literare. Cu excepția poale a simbolismului, aproape toate curentele (pașoptismul, junimismul, sămănătorismul, poporanismul, gîndirismul, trăirismul etc.) au avut o structură polifonică in care aflăm deopotrivă asemenea componente ca estetica, ideologia literară și socială, filozofia culturii, politica, sociologia. Au fost, deci, nu numai (sau nu în primul rind) curente literare, ci adevărate curente de idei, expresia unor concepții d,e ansamblu particulare a- supra vieții la rindul ritual cu te medii, și care au creat, lor, un • climat spi- audiență in anumi- ilustrat prin opera unor creatori, dintre care nu puțini au fost scriitorii reprezentativi ai epocii. Așa stind lucrurile, autorul unui studiu de sinteză nu se poate limita, fatalmente, la profilul literar și estetic al curentului. In egală măsură e necesară aici interogarea a- plicată a epocii (prin investigații a- profundate de istoriografie politică), examen filozofic, analiză sociologică, de ideologie literară sau politologică. Firește că, dat fiind acest prag ridicat de dificultate, asemenea studii presupun un travaliu Îndelungat și pot apărea intr-o cadență relativ moderată. îmbucurător e faptul că asemenea studii au apărut, dovedind potențele mature ale cercetătorilor din acest domeniu. Considerăm insă că și din partea editurilor se impune o atitudine mai activă prin comandarea unor studii de acest fel unor istorici literari tru preocupările în La editura Minerva asetnnea acțiuni cu berat. Exemplul ar dească în așa fel incit în 8—10 ani sâ putem dispune de studii de sinteză pentru toate curentele și mo-
20; (sala Studio) : Moartea ultimu
lui golan — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do- 
rințâ — 20; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Spectacol de poezie și mu
zică — 20.
• Teatrul Mic ; Balul absolvenților
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19.30; 
(sala Studio) : O lună la țară — 20. 
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 10; 17. (sala din str. Acade
miei) : Răi și nătărăi — 17.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30. 
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Trăsnltul meu drag — 19,30. 
a Circul „București" : La start... 
vedetele circului — 19,30.

PROGRAMUL 1
Deschiderea emisiunii. Telex. 
Teleșcoalâ 0 Televiziune șco
lară integrată. Geografia 
României (anul IV liceu) : 
MUNȚII APUSENI. Prezintă 
conf. univ. dr. Ion D. Ilie. 
Limba română (clasa a 
VIII-a) : PROBLEME DE
ORTOEPIE, ORTOGRAFIE ȘI 
PUNCTUAȚIE. Prezintă eoni, 
univ. dr. Theodor Hristea. 
Curs de limba engleză. Lecția 
a 24-a.
Căminul.
Selecțiuni din emisiunea 
„Promenada duminicală". 
ROMAN FOILETON : „Con
tele de Monte Cristo", după 
romanul cu același nume 
Alexandre Dumas. Regia : 
Vernay. Reluarea părții 
IlI-a.
Telejurnal. 
Deschiderea emisiunii 
după-amiază. Curs de limba 
rusă. Lecția a 23-a.
Cum vorbim.
Barzi șl rapsozi : Gheorghe 
Turoi, fluieraș, cinipoier și 
cintâreț din comuna Valul lui 
Traian — Constanța. 
Publicitate.
Steaua polară. Emisiune de 
orientare școlară și profesio
nală. A fi... Oțelar.
Caleidoscop cultural-artistic. 
Emisiune de informație și a< 
tualltate literară, teatrală, 
nematograficâ și plastică. 
1001 de seri : „Prințesa 
mac" (III).

ÎS,30 Telejurnal • în cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

20,00 Comentariu la 40 de steme — 
județul Botoșani.

20.20 Seară de teatru : „întoarcerea 
tatălui risipitor" de I. D. 
Sirbu. In distribuție : Emanoil 
Petruț. Dana Comnea. Ovidiu 
Moldovan, Neamțu otonel, 
Toma Dlmitrlu, Adina Popes
cu. Constantin Codrescu. Vio
leta Andrei, Mircea Anghe- 
lescu, Constantin Cristescn, 
Dorin Dron, Cristina Tacoi, 
Constantin Rautchi, Dem. 
Savu, Vali Voiculescu. Radu 
Stoenescu, Ion Pbdoieanu, 
Jean Reder. Regia : Tudor 
Mârăscu.

22,30 „24 de ore".
PROGRAMUL II

20,00 Telecinemateca pentru copii : 
„Colț Alb" — o producție a 
studiourilor sovietice.
Muzică populară cu Angela 
Buciu, Maria Pietraru, Irina 
Loghin și Florica Bradu. 
Viața economică a Capitalei. 
Arta plastică. Realismul — o 
tendință în arta americană 
contemporană. Prezintă Da 
Grigorescu.

22.20 Dicționar muzlcal-distractiv.

politică sau de Astăzi, practic, întreprinde un trebuie să facă aproape totul de u- risipind mult timp preliminare (biblio-

au fost au ilus- fi mult studieze o bună concepută,

rnentele semnificative care au punctat evoluția culturii românești.Se cuvine spus' că realizarea u- nor lucrări de acest fel nu are de biruit numai dificultățile fatal legate de natura obiectului. Din păcate, a- cestora li se adaugă altele care nu sint, obiectiv vorbind, ale disciplinei respective. Ne referim la acuta carență a instrumentului documentar, fără de care nu pot. fi concepute și realizate în diile de sinteză, ile, colecțiile de ediții critice de aparat critic, cronologii etc.), studiile de istoriografie sinteză sociologică, un cercetător care studiu de sinteză totul sau nul singur, în operații grafii, selectarea de documente, restabilirea unor texte literare etc.), care ar trebui să existe, să fie deja elaborate. Ba chiar, nu o dată, un cercetător preocupat de un curent preponderent literar-estetic trebuie să cheltuiască mult timp in investigații de natură politologică datorită absenței unor studii care să clarifice harta disputelor politice ale epocii, ale luptei de idei în care angrenate personalitățile ce trat respectivul curent (ar mai ușor, de pildă, să se junimismul dacă ar exista monografie, științific despre partidul conservator).Dar revenind la chestiunea atit de spinoasă a bibliografiilor, reamintim că lipsesc bibliografiile modern concepute ale principalelor reviste cul- tural-literare, că cele mai importante reviste din trecut nu au bibliografii. Știm cite eforturi și valori materiale implică realizarea unor a- semenea instrumente de lucru. E, de aceea, regretabil că o instituție editorială specializată pentru acest tip de lucrări — Editura enciclopedică — a preferat să dea prioritate unei corpolente bibliografii a revistei Ramuri, deși nu publicația craioveană este cea mai semnificativă pentru epocă. Sintem îndreptățiți să așteptăm în continuare întocmirea și publicarea bibliografiilor unor publicații ca : Viața românească, Contemporanul, Adevărul literar și artistic. Sburăto- rul, Luceafărul, Sămănătorul, România literară. Convorbiri literare, Flacăra, Curierul românesc etc., etc. Unele bibliografii de acest fel ai fost întocmite de bibliotecile uni versitare din lași și București. Sint din păcate, numai șapirografiate și sint considerate materiale cu caracter intern. Firește, ar fi mai muilt decit binevenită tipărirea lor. Ar fi necesar. date fiind urgența și stringența unor astfel de lucrări, concursul nemijlocit al unor institute academice specializate.Cercetătorii Institutului de istorie și teorie literară „G. Călinescu" ar putea să-și concentreze atenția spre a- semenea investigații bibliografice de Un acut interes. în șfîrșit, să a- mijitim de neoesitatea ’ publicării intr-un ritm mai alert a volumelor de documente literare programate, de regulă, la editurile Minerva, A- cademiei, Dacia. Sint anunțate foarte interesante colecții de documente, alcătuite sistematic, care vor valorifica — cel puțin in parte — imensul stoc documentar aflat in marile noastre biblioteci. Este de la sine înțeles că punem toate aceste acțiuni editoriale sub semnul unei maxime exigențe interpretative, al aplicării cu fermitate a criteriilor ce guvernează politica de valorificare a cunoașterii culturale din perspectiva interpretării științifice, materialisl- dialecticc a fenomenului cultural.Este un imperativ ca, prin eforturi conjugate, să creăm condițiile necesare elaborării studiilor monografice de sinteză de care o cultură matură, cum e a noastră, nu se poate dispensa.
Ziarul nostru a publicat — la a- ceastă rubrică — o serie de articole despre necesitatea valorificării mai depline a avuției turistice montane a țării. Pe marginea fiecăruia din a- ceste articole, a observațiilor și sugestiilor formulate, am primit din partea Ministerului Turismului răspunsurile de rigoare. Ce conțin ele 7 Să le rezumăm.în legătură cu dezvoltarea Poienii Brașov : „Considerăm tificată parea pentru zonă Poiana face 

ca jus- preocu- ziarului această turistică. Brașov parte din stațiunile noastre montane care dovedit, in. ani, cea eficientă, acest mo- Ministerul
s-a ultimii mai Pentru tiv. Turismului se preocupă în continuare de dezvoltarea acesteia. Inițial. în cest cincinal, se prevăzuse creșterea capacității ei de cazare cu numai 800 de locuri. în urma in- , dicațiilor primite din partea conducerii de partid distribui o parte din investițiile de pe litoral pentru dezvoltarea stațiunilor montane, fondurile de dezvoltare a Poienii Brașov au fost suplimentate cu încă 174 000 000 lei — ceea ce corespunde unei capacități de cazare de încă 1 700 locuri".Sint, desigur, aspecte importante, dar... ele erau cuprinse și în articolul nostru. Problemele pe care Ie ridicam in legătură cu dezvoltarea acestei zone — și asupra cărora am fi vrut să aflăm un răspuns clar — erau legate de : a) cind se vor definitiva documentațiile pentru acest volum mare de lucrări și b) cînd se va încheia contractul cu constructorul acestei importante investiții. Or. în acest sens, răspunsul forului de resort continuă să fie destul de incert. „Documentațiile pentru două hoteluri, cu o capacitate de 444 de locuri de cazare. au fost avizate și aprobate — execuția lor fiind contractată cu întreprinderea de construcții locale Brașov și urmînd să înceapă chiar in acest an. Am înaintat, de asemenea, Comitetului de Stat al Planificării pentru avizare studiul general

TIMIȘOARA (corespondentul „Scînteii", Cezar Ioana). — La Universitatea din Timișoara s-au desfășurat timp de 3 zile lucrările celui de-al III-lea colocviu național de folclor, manifestare științifică închinată aniversării republicii. Organizat de cercul științific, de folclor al facultății de filologie din localitate, colocviul a reunit cadre didactice, folcloriști și etnografi, studenți din institutele de învățămînt superior din întreaga țară. Cele aproape 40 de comunicări prezentate au dezbătut rezultatele cercetărilor teoretice și practice, desfășurate în diverse centre ale țării, privind studiul poeziei ceremoniale. Sub conducerea prof. dr. docent Mihai Pop, directorul Institutului de etnografie și folclor, a avut loc o masă rotundă pe tema ale folcloristicii".la colocviu menea, la o satul Feneș Severin.

GALAȚI (corespondentul „Scînteii", Tudorel Oancea). — Sim- bătă, la Șantierul naval din Galați a avut loc vernisajul expoziției de grafică „Șantierul naval in aptă", manifestare organizată de Muzeul de artă modernă și contemporană românească, filiala Galați. Au expus graficieni gălățeni, printre care Ana Maria Andronescu — „Dimineața in port", Mihai Dăscă- lescu — „S.N.G. — secția elice", Emilia Dumitrescu — „Hală nouă", Gheorghe Naum — „Șantier naval", Nicolae Spirescu — „Cărgouri noi" și alții. Expoziția s-a bucurat de o deosebită apreciere din partea constructorilor de nave gălățeni, care au recunoscut în lucrările prezentate locurile și faptele lor de muncă.

tehnioo-economic, insă — - din lipsa unui executant ferm (pentru volumul suplimentar de investiții — n.n.) — ■ acest aviz nu a fost încă emis . După părerea noastră, lucrările suplimentare aprobate pentru dezvoltarea acestei stațiuni ar putea fi executate fie de către o întreprindere de construcții și montaj (cu sediul in Brașov) a Ministerului Construcțiilor Industriale, fie de către, trustul

„Carpați" — unitate cu o bogată experiență și specializată in execuția lucrărilor turistice. In prezent, prin asigurarea de către Ministerul Turismului a proiectelor și a fondurilor necesare, rămîne de rezolvat numai problema unui constructor (antreprenor general) — problemă căreia Ministerul Turismului, cu toate demersurile făcute, nu i-a găsit pînă in prezent soluția".Față de acestea, tot ce putem spune este exprimarea convingerii că ar fi necesar ca forurile competente — Ministerul Turismului, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Construcțiilor Industriale — să se preocupe pentru a găsi neintirziat o soluție in această direcție. Pentru că zilele trec și, o dată cu ele, programul de dezvoltare a Poienii Brașov are — și va avea de suferit.Referitor la articolul nostru despre dezvoltarea zonei Predeal-Timiș, răspunsul Ministerului Turismului face

impresionant palmares artistic însoțește expoziția de pictură pe care artista Gazbia Sirry din Republica Arabă Egipt o prezintă în sălile „Dalles". Actualmente profesor-a- sistent la Institutul Superior al Educației Artistice din Ministerul Educației din Cațro — artista a fost distinsă, de-a lungul ceior peste 20 de ani de activitate artistică, cu numeroase premii naționale și internaționale, a participat la expoziții peste remarcindu-se și activitatea desfășurată mul istoriei și criticii de artă.Expoziția de acum vine să contureze, prin intermediul pîn- zelor pe care le prezintă publicului bucu- reștean, datele unei individualități care continuă să se afirme in plastica egipteană.Subtil asimilate, influențele artei occidentale s-au suprapus datelor de originalitate de folclorul lenara tradiție teană de artă, loc ostentativ, fond tradițional cultură s-a manifestat mai ales în ordine psihologică, impunînd datelor inițiale o corecție de culoare, o vibrație aparte. Efectul principal al acestor interferențe este lesne descifrabil în pînzele expuse în sala „Dalles". Evocarea pornește, de cele mai multe ori, de la imagini ale

locurilor cunoscute, ale peisajelor străbătute ades. ICoincidența dintre momentul evocării și obiectul ei pare dictată mai curînd de voința intelectuală a artistei decit de înclinațiile afectivității ei. Căci o compoziție de dimensiuni monumentale, ca ..Viața pe un dig al Nilului" — pro-

punîndu-și să reconstituie în multiplele ei aspecte și laturi particularizatoare existența cotidiană a pescarilor de pe malul Nilului ; propunîndu-și, deci, să refacă, în datele ei fundamentale, o întreagă lume plină de seve, arome și culori vii — presupune concentrarea asupra organizării și rezolvării unui vast' spațiu plastic. Descompunerea volumetrică și cromatică devine aici, ca și în „Malul fluviului la Cairo", cu care se înrudește tematic compozițiopal, litatea concretă zolvare.Dincolo Insă ceasta abordare tâ a motivelor, lucrări stau sub zodia unor evocări și semnificații mai largi care se insinuează discret in planul conștiinței. Peisajul egiptean cu sim-

urmatoarele precizări. „Trebuie să recunoaștem că, la elaborarea actualului plan cincinal, fostul O.N.T. și-a orientat cu precădere fondurile către dezvoltarea în continuare a litoralului, fapt care a dus la neglijarea unor importante zone montane, printre care și Predeal-Timiș.Pentru actualul cincinal s-a prevăzut realizarea în Predeal a unor o- biective necesare creșterii capacității 

de cazare și agrement. Această orientare va fi continuată în cincinalul 1976—1980, pentru care s-a elaborat încă, de pe acum un studiu de amplasament a unor noi unități turistice în stațiunile Predeal și Timișul de Sus".Es.te, fireșle, o măsură bună. Reținem, in continuare din răspunsul Ministerului Turismului, următoarea a- preciere : ..Noi considerăm că la realizarea prevederilor din studiul.de amplasament amintit trebuie să contribuie și o serie de organe locale și departamentale. Ne referim la Consiliul popular județean Brașov, pentru realizarea rețelelor de utilități — Predealul și Timișul fiind orașele turistice aflate pe teritoriul său ; la Ministerul Energiei Electrice, pentru alimentarea cu energie electrică ; la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, pentru lucrările de drumuri și telefonie ; la Ministerul Comerțului Interior și UCECOM, pentru spațiile comerciale și prestațiile de Ser- 

holurile, culorile, liniștea sau zbuciumul lui devine prilej de meditație gravă. „A- pus de soare în Cairo" sau „De la o’ stea îndepărtată" tind să e- voce parcă un timp lăuntric, inepuizabil, să sublinieze că a- ceastă zonă de inspirație nu este circumscrisă doar de o limitată' existență individuală, ci se înscrie, larg, în spiritualitatea unui întreg popor. Expoziția prilejuiește reveniri la elementele simple, definitorii ale artei egiptene, care participă grav, hieratic aproape, la organizarea unor compoziții moderne, ca „Echilibru", „Oam'eni și. păpuși", „Copii", „Fetișul" etc. Există aici latente organizări spațiale, asemănătoare celor ale arhitecturii egiptene, care cuprind o ordonare tainică a elementelor, conducind spre o meditație a formelor. Tot așa după cum o altă categorie de lucrări, printre care am amint' „Simboluri simple" sau ciclul „Ritm din Cairo", se orientează mai ales asupra impresiei decorative a ansamblului, spre tratarea discretă, sugestivă, a suprafețelor. Exprimarea concisă, modernă, sinceră, caracterizează ansamblul tuturor acestor lucrări, Stăpînă pe meșteșugul organizării compoziționale, Gazbia Sirry aduce în sălile „Dalles" lucrări de o marcantă distincție.

vicii ; la C.N.E.F.S., pentru dezvol tarea bazei sportive. Am nominalizat aceste departamente intrucit, nu o dată. în dezvoltarea bazei materiale a turismului s-a resimțit lipsa unei sincronizări a eforturilor, ceea ce a avut ca efect lansarea pe piața turistică a unor centre incomplet dotate".Al treilea răspuns al ministerului la alt articol din „Scinteia" se referă la 
zona Păltiniș. „Pînă în prezent, stațiunea Păltiniș nu a fost inclusă pe priorităților, trucit nu era executat drumul de acces zat — bligatorie tru o stațiune turistică. Pe baza detaliului de sistematizare. elaborat de Comitetul executiv al Consiliului popular județean Sibiu, Ministerul Turismului va a- sigura fonduri și proiecte pentru executarea în acest cincinal a unui hotel cu 150 locuri și a unei unități de alimentație publică (gen autoservire). A- ceste prevederi sint insă condiționate de asigurarea de către consiliul popular județean atit a rețelelor de utilitate necesare, cit și a unei unități de execuție a lucrărilor — astfel incit termenul de dare în folosință a acestora să fie corelat cu modernizarea drumurilor de acces din stațiune. în același timp, pentru realizarea prevederilor din detaliul de sistematizare sus-amintit, considerăm că este necesar să contribuie la înfăptuirea acestora și Consiliul popular județean, Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Sănătății și C.N.E.F.S.".Acesta este, deci, punctul de vedere al Ministerului Turismului în legătură cu dezvoltarea celor trei zone. Sint vizibile, după părerea noastră, eforturile pentru valorificarea in- tr-un ritm mai rapid a avuției turistice a munților noștri. Cum lăudabilă este și invitația la colaborare pe care am dori-o urmată cu receptivitatea necesară de către.respectivele departamente citate aici.

I FAPTUL! 
DIVERS

I Salvatori... 
| la înălțime

Patru alpiniști străini — oas
peți ai stațiunii Sinaia — esca
ladau spinarea Coștilei din ma
sivul Bucegi. Nu mai aveau 
mult pină să ajungă in virf, la 
punctul terminus, cind a pornit 
o puternică furtună. Cerul s-a 
acoperit pe dată de nori negri 
și a inceput sâ ningă. Pe frin- 
ghii, intre cer și pămint, se 
aflau patru oameni. Cei aflați 
la punctul zero de suiș — alți 
doi alpiniști — au pornit ime
diat după ajutor. Au fost aler
tate echipele „Salvamontului" 
de la Sinaia și Bușteni, con
duse de experimentalii alpiniști 
Mihai Sirbu și Radu Cața. în
fruntând viscolul cu zăpadă, cei 
8 coechipieri au ajuns la timp la 
„Fisura Albastră", unde 4 vieți 
se aflau in pericol. Au inceput 
acțiunea de salvare și totul s-a 
terminat cu bine. La scurt tigip 
dypă aceea, cei 12 alpiniști iși 
strîngeau cu căldură miinile la 
o cabană 
de bere.

of“ yțVPJL •••

Intr-una din serile trecute, 
Aurel Pali din satul Cozmești, 
comuna Stolniceni-Prăjescu, 
județul Iași, in urma unor dis
cuții mai mult decit aprinse cu 
soția, a început să-și stingă 
„oful“ la bufetul din localitate. 
După citeva ceasuri însă, cînd a 
ajuns acasă, era totuși supărat 
foc. La un moment dat, in toiul 
disputei reluate cu și mai mul
tă înverșunare, a intilnit în cale 
lampa de gătit cu petrol care 
se afla aprinsă pe pardoseală. 
Și-a vărsat imediat focul pe ea, 
aplicindu-i un picior s-o facă 
zob. Dar nici lampa nu s-a lăsat 
mai prejos. Pentru că, așa du
pă cum ne relatează plutonierul 
major Petru Onofrei, de la 
Grupul de pompieri Iași, ajunsă 
sub pat, ea a declanșat un in
cendiu care, in citeva minute, a 
cuprins intreaga încăpere. Și 
dacă astăzi casa lui A.P. mai 
este încă în picioare, aceasta se 
datorește numai vecinilor și 
pompierilor voluntari din sat 
care, intervenind prompt, au 
reușit să i-o salveze de la pră
păd. După „oful“ cu prea mult 
joc urmează cenușa...

încărcat cu un grup de muncitori, autocamionul 21-MM-929, condus de șoferul Vasile Fabian, se apropia de pasajul de cale ferată din Dej. Aici, o coloană de mașini aștepta să treacă trenul. V.F. nu era însă, se pare, dispus să aștepte. In consecință, a apăsat pe accelerator. Observînd pericolul, muncitorii au intrat în panică și au început să sară din autocamionul aflat în plină viteză. în clipa cînd catastrofa părea iminentă, mecanicul locomotivei a reușit însă să oprească trenul ! Șoferul V.F. avea... cale liberă. Dar numai pentru scurtă vreme, deoarece, în urma celor întîmplă- te, i-a fost suspendat permisul de conducere.
Așteptăm 
măsuriCu citeva zile în urmă consemnam o serie de deficiențe in desfacerea legumelor și fructelor la magazinul nr. 1 al I.A.S. ' Satu-Mare. în ultima vreme ii ține îndeaproape „trena" în această privință magazinul similar (aparținînd aceleiași întreprinderi) din piața orașului. La un control inopinat, aici s-au găsit recent 103 kg morcovi in plus față de cantitatea înscrisă pe avizul de expediție și 2 295 kg ardei înregistrați doar pe o simplă pungă de hirtie. Pentru misteriosul surplus de morcovi, Mafia Miclăuș. de la grădinărie, și gestionarul magazinului, Gheorghe Lazăr, au fost trimiși in fața comisiei de judecată, iar pentru neîntocmirea operativă a actelor de primire a ardeilor, același gestionar a fost amendat. Din cite se vede, personalul celor două magazine se află deja într-o „concurență" deloc comercială. Pe cînd măsuri i ficiente pentru... încetarea ei ?

deBU- pc- re»
Digul viuS-a întîmplat la fabrica conserve „Valea Roșie" din dețul Ilfov. în ziua de 12 tombrie, apele Argeșului,vărsate din matcă, ajunseseră pînă la digul de apărare al fabricii. Un grup de peste 50 de studenți ai Facultății de medicină veterinară din București, aflați aici la muncă patriotică, au pornit imediat bătălia cu apele, transportînd fără încetare pînă a doua zi pămint pentru consolidarea digului. în ziua următoare, cu toate; eforturile depuse, apa a reușit să străpungă digul. în fața acestei situații, studenții n-au pregetat să intre în apa care înainta spre incinta întreprinderii, pentru a-i bara calea cu saci de pămint. în ajutorul lor a venit o formație militară, împreună cu care studenții au reușit să refacă digul. După o intervenție care a durat a- proape trei zile și trei nopți, fabrica era în afara oricărui pericol. Studenții și-au făcut datoria.
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O DELEGAȚIE GUVERNAMENTALĂ
ROMÂNĂ A PLECAT ÎN R.A. SIRIANĂ

IO delegație guvernamentală română. condusă de tovarășul Emil Drăgănescu, vicepreședinte al .Consiliului. de Miniștri, a plecat intr-o vizită oficială in R.A. Siriană la invitația guvernului sirian.
Primire la Consiliul de MiniștriVicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ion Pățan, s-a intilnit luni după-amiază cu delegația guvernamentală a R.S. Cehoslovace, condusă de Jan Gregor, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care se află in# țara noastră cu prilejul deschiderii celei de-a doua ediții a Tirgu- lui Internațional București.

Plecarea unei delegații de activiști
A. R. L. U. S.Luni dimineața a plecat la Moscova o delegație de cadre didactice, activiști A.R.L.U.S., condusă de Ion Radu, director general-adjunct în Ministerul Educației și Învățămîntu- lui, care, la invitația Asociației de prietdnie sovieto-române, va face o vizită în Uniunea Sovietică.

SEMNAREA PROTOCOLULUI ROMÂNO - MONGOL 
PRIVIND SCHIMBUL DE MĂRFURI PE ANUL 1973în urma tratativelor desfășurate in spiritul prieteniei și înțelegerii reciproce, la 16 octombrie a.c. a fost semnat la București Protocolul comercial privind schimbul de mărfuri intre Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă pe anul 1973.Potrivit prevederilor, in cursul a- nului viitor schimbul de mărfuri va

Cronica zilei
în legătură cu încetarea subită din viață a generalului colonel Viktor Bubani, șeful statului major al Armatei Populare Iugoslave, generalul de armată Ion Ioniță, ministrul Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, a adresat generalului de armată Nikola Liubicici, secretar federal pentru apărarea națională al R.S.F. Iugoslavia, o telegramă prin care transmite sincere condoleanțe și cele mai profunde sentimente de compasiune Secretariatului Federal pentru Apărarea Națională și familiei indoiiate.'O telegramă de condoleanțe adresată generalului de armată Nikola Liubicici, secretar federal pentru a- părarea națională al R.S.F. Iugoslavia, a trimis, de asemenea, generalul colonel Ion Gheorghe, prim-ad- junct al ministrului Forțelor Armate și șef al Marelui Stat Major.

SOSIREA MINISTRULUI 
CONSTRUCȚIILOR 

Șl DEZVOLTĂRII ORAȘELOR 
DIN R. P. UNGARĂVineri după-amiază a sosit în Capitală ministrul construcțiilor și dezvoltării orașelor din R. P. Ungară, Josef Bondor, care, la invitația conducerii Ministerului Construcțiilor Industriale, va face o vizită in țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Matei Ghigiu. ministrul construcțiilor industriale, de alte persoane oficiale.A fost prezent Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București.

CONVORBIRI ROMĂNO-POLONE 
PRIVIND

DEZVOLTAREA COLABORĂRII 
ÎN DOMENIUL SIDERURGIEILuni au început convorbirile dintre Nicolae Agachi, ministrul industriei metalurgice al Republicii Socialiste România, și Wlodzimierz Lejczak, ministrul industriei grele al Republicii

Manifestări prilejuite de
„Săptămina economiei44**l

*

*

*

Devenită tradițională, „Săptămina economiei", care se va organiza in acest an intre 25 și 31 octombrie, programează o seamă de manifestări menite să stimuleze spiritul de economie, de chibzuință și bună gospodărire, să popularizeze avantajele și drepturile depunătorilor la C.E.C.în cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc ieri în București, președintele Consiliului de administrație al Casei de Economii și Consemnațiuni, tovarășul Mircea Popovici, a prezentat principalele realizări obținute in acest an în acțiunea de economisire și s-a referit pe larg la manifestările care vor fi organizate in întreaga țară cu prilejul „Săptăminii economiei”. S-a subliniat, astfel, că soldul general al economiilor depuse la C.E.C. — indicator de bază al acțiunii de economisire — a fost, la 1 octombrie 1972, cu 8,8 la sută mai mare decit la sfirșitul anului trecut. La aceeași dată, numărul libretelor de economii depășea cifra de 8 00!) 000. Numai in acest an, numărul libretelor de economii a crescut cu peste 500 000. în același timp a crescut suma creditelor acordate de C.E.C. pentru construirea de locuințe proprietate personală, prevăzindu-se pentru acest an cu 550 milioane Ici mai mult decit în 1971. în afară de do- bînzile cuvenite, C.E.C. a acordat in acest an, prin tragerile la sorți, un număr sporit de

Din delegație fac parte Petru Bur- lacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului Exterior.(Agerpres)

La primire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă prietenească, a participat Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior. Cu acest prilej a avut loc o convorbire privind dezvoltarea în continuare pe multiple -planuri a relațiilor dintre cele două țări. (Agerpres)

la MoscovaLa plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți membri ai ConsiliuluiGeneral A.R.L.U.S., precum și reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)

continua să crească, in comparație cu anii anteriori. Republica Socialistă România va livra mobilă și alte produse ale industriei lemnului, medicamente, produse chimice, confecții și tricotaje, bunuri de larg consum și alte mărfuri. R. P. Mongolă va livra diverse piei și blănuri. covoare, lină și alte mărfuri.(Agerpres)

Populare Polone. Au fost discutate probleme referitoare la colaborarea pe termen lung in domeniul livrărilor reciproce de produse laminate, oțel și metale neferoase, al livrărilor ain R. P. Polonă de materiale refractare, al prelucrării in Republica Socialista România de concentrate neferoase și cooperării in producția de oțeluri aliate.
★La invitația Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, o delegație de specialiști din Ministerul Valorificării Produselor Agri- colâ al Uniunii Sovietice, condusă de C.V. Alexandrovici, adjunct al ministrului, a făcut o vizită în schimb de experiență în țara noastră.Oaspeții au vizitat silozuri de cereale, baze de cercetare a produselor agricole, fabrici de nutrețuri combinate și stațiuni agricole experimentale.La sfirșitul vizitei, delegația a avut convorbiri cu Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare • și apelor, privind colaborarea între cele două ministere.Luni la amiază, delegația a părăsit Capitala, plecind spre patrie.
*Luni după-amiază. în aula Institutului politehnic „Gheorghe Asachi" din Iași a avut loc festivitatea conferirii titlului de Doctor Honoris Causa ’ profesorului doctor H. F. Mark, de la Institutul politehnic din Brooklyn, pentru remarcabilele contribuții la progresul științelor chimice și in special la dezvoltarea chimiei compușilor macromolcculari. Acad. prof. Cristofor Simionescu, rectorul Institutului politehnic, și prof, emerit ing. Ion Curievici, decanul Facultății de chimie industrială, au înfățișat activitatea științifică a omului de știință american.Mulțumind pentru titlul acordat, prof. dr. H. F. Mark a subliniat importanta dezvoltării relațiilor de colaborare între oamenii de știință de pe toate meridianele globului.(Agerpres)

ciștiguri in bani și obiecte, autoturisme, materiale de construcție, excursii peste hotare. Pentru o servire cît mai promptă a populației, in acest an a continuat acțiunea de dotare a altor unități C.E.C. cu mașini moderne pehtru efectuarea operativă a diferitelor operațiuni de depunere-restituire, s-au construit și dat în folosință noi localuri pentru o serie de filiale și agenții C.E.C.Dintre principalele acțiuni care vor avea loc în acest an cu prilejul „Săptăminii economiei" rețin atenția concursul de afișe cu tema „Avantajele economisirii la C.4S.C.", concursul literar vizînd cultivarea spiritului de economie, un concurs de vitrine pe tema economisirii la C.E.C. pentru procurarea unor bunuri de valoare mai mare și de folosință îndelungată. Acordarea, cu prilejul „Săptăminii economiei’’, sorilor de obligațiuni prin tragere la sorți, ciștiguri suplimentare în valoare de 560 000 lei, declararea zilei de 26 octombrie „Ziua elevului econom", organizarea la cluburi, cămine culturale, case de cultură și in școli a unor expuneri, convorbiri și spectacole artistice — sînt tot atîtea manifestări spicuite din amplul program de desfășurare în acest an a „Săptăminii economiei". în ultima zi a acestei săptămini, la 31 octombrie, vor avea loc manifestări specifice dedicate „Zilei mondiale a economiei”.
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ȘEDINJA CONSILIULUI UCECOM
Ieri a avut loc în Capitală ședința Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești. în cadrul ședinței, tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a prezentat consiliului recomandările Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. privind eliberarea tovarășului Ilie Alexe din funcția de președinte al UCECOM și alegerea tovarășului Florian Dănălache, membru al Comitetului Executiv al

Convorbiri la U. G. S. R.Luni au avut loc la Consiliul Central al U.G.S.R. convorbirile între delegația Consiliului Central al' U.G.S.R. condusă de tovarășul Mihai Dalea, președintele Consiliului Cen
CURIER JUDEȚEAN

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;

CONSTANȚA

O noua piațaîntr-o zonă dens populată a orașului, in cartierul JTomis- Nord, unde s-au construit și dat în folosință, în ultimii ani, a- proape 10 000 apartamente, s-a amenajat o nouă piață. Aici s-au deschis unități comerciale de stat și cooperatiste pentru desfacerea produselor agroalimen- tare. în prezent se află in curs de execuție proiectele de modernizare a două piețe centrale din Constanța : „Griviței" și „U- nirii".
BISTRIȚA- X 
NĂSĂUO

Alo!... București, 
pe fir direct!La centrala telefonică din orașul Bistrița au fost terminate o serie de lucrări importante de automatizare și sporire a capacității acesteia. Drept urmare, cartierele orașului au fost înzestrate cu 1 000 linii telefonice noi. Totodată s-a creat posibilitatea instalării primei cabine telefonice interurbane și, o dată cu aceasta, au început șl convorbirile directe cu abonații din București. Este primul--pas spre- ■ racordarea, in perspectivă, a o- rașuiui Bistrița la rețeaua telefonică interurbană automată din întreaga țâră.
. NEAMȚ

Biblioteca 
premiațilorLa Piatra Neamț a fost construită o nouă și modernă bibliotecă municipală, realizată din fondurile obținute de către județul Neamț drept premiu în cadrul întrecerii socialiste pe țară pentru buna gospodărire și

WVWWWWWWWWWWWVWWVWWWWV

Experiențe bune

in comerțul timișorean
» 1TIMIȘOARA (corespondentul „Scînteii", Cezar ioana). — Organizațiile comerciale din județul Timiș au pus la dispoziția populației, in primele trimestre ale anului, un volum de mărfuri peste sarcina planificată. Astfel, valoarea produselor alimentare și industriale desfăcute cu amănuntul a fost cu 112 milioane lei mai mare decit in aceeași perioadă a anului trecut.— Obținerea acestor rezultate — ne spune tovarășul Teodor Aldea, directorul Direcției comerciale județene — se întemeiază, în primul rind, pe achiziționarea unui fond de marfă suplimentar (peste cel repartizat și contractat inițial), ca urmare a stabilirii unor legături strinse cu întreprinderile industriale producătoare de bunuri și cu întreprinderile comerciale cu ridicata din tară. Ponderea achizițiilor suplimentare o dețin organizațiile comerciale de textile- incălțăminte. în prezent, numai în sectorul desfacerii produselor alimentare funcționează 22 magazine cu autoservire, urmînd ca pînă la sfirșitul anului să se mai deschidă două. De asemenea, în trei magazine s-a trecut Ia vîn- zarea prin autoservire a preparatelor de carne și a brînzeturilor. în sectorul de alimentație publică sînt organizate șase restaurante cu autoservire, amplasate în principalele cartiere. Pînă la sfirsitul anului va mai fi dat în folosință un restaurant expres cu autoservire in zona Gării de nord, iar de la începutul anului viitor va funcționa, dună acest sistem, și actualul restaurant „Splendid".O altă experiență utilă oferită de comerțul timișorean este introducerea programului de funcționare fără întrerupere, in tot cursul zilei, la principalele magazine din oraș. Ca urmare, in afară de restaurante, bufete, cofetării și tutungerii, la ora actuală funcționează cu program nonstop peste 100 de magazine timișorene.

C.C. al P.C.R., în funcția de președinte al UCECOM.Supunîndu-se votului, aceste recomandări au fost adoptate in unanimitate. Totodată, consiliul a hotărit alegerea tovarășului Ilie Alexe în funcția de vicepreședinte al UCECOM.în continuare, consiliul a analizat modul de îndeplinire a planului cooperației meșteșugărești pe primele trei trimestre ale acestui an, stabilind măsurile ce trebuie luate pentru realizarea sarcinilor economice pe întregul an.

tral al U.G.S.R., și delegația'Confederației Sindicatelor Muncitorilor din Turcia — Turk-iș — condusă de Seyfi Demirsoy, președintele Turk-iș.

înfrumusețare a localităților. Noul lăcaș de cultură, care este prevăzut cu pereți de sticlă pentru a asigura o luminozitate corespunzătoare, dispune, între altele, de săli de lectură, cabinete documentare de muzică și artă plastică, o sală destinată unei expoziții permanente și pentru alte activități cu cartea.
„Dacia" numele

unui mare
magazin 
universalîn centrul municipiului Buzău au început lucrările de construcție a unui mare magazin universal dispus pe 4 niveluri. Suprafața utilă a magazinului, în- sumind 6 500 metri pătrâți, va fi distribuită pe sectoare : produse

Stația de purificare a apei din Sf. Gheorghe
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ASEARA S-A ÎNCHEIAT

Campionatul . european 
feminin de baschet

„CUPA DAVIS”

ECOW/ LA „MAREA FINALĂ"

VARNA (corespondență specială). — Aseară, in moderna sală de sport din localitate, s-a incheiat turneul final al campionatului european feminin de baschet. Derbiul turneului, ce avea să stabilească echipa campioană a Europei, l-au disputat reprezentativele Uniunii Sovietice și Bulgariei. Scor: 79—48 pentru U.R.S.S. La pauză, sovieticele conduceau cu 35—22, du,pă ce, de altfel, au avut în permanentă inițiativa. Echipa Bulgariei, care în ziua precedentă fusese întrecută surprinzător de formația Ungariei (cu 61—50). a părut resemnată cu locul doi și medalia de argint. Pe locul al treilea s-a cla
ÎN CÎTEVA RÎNDURI• Calendarul fotbalistic internațional al acestei săptămini este dominat de întilnirile pentru preliminariile campionatului mondial. în Europa se vor disputa 6 partide : Irlanda—U.R.S.S., Danemarca—Scoția ; Bulgaria—Irlanda de nord (miercuri) ; Spania—Iugoslavia (joi) ; Elveția—Italia (simbătă) ; Luxemburg—Turcia (duminică) • Tradițional» cursă ciclistă „Marele premiu al orașului Lugano", desfășurată contracronometru individual pe distanța de 77.500 km, a revenit italianului Felice Gimondi. învingătorul a fost cronometrat cu timpul de 1 h 43'44”2/10 (medie orară de 44,825 km), fiind urmat de belgianul Roger

PRONOEXPRESPREMIILE CONCURSULUI NR. 41 DIN 11 OCTOMBRIE 1972Extragerea I : Categ. I : 2 variante 10% a 100 000 lei ; Categ. a Il-a : 1,60 a 35 602 lei ; Categ. a IlI-a : 5,45 a 10 452 lei ; Categ a IV-a : 42,75 a 1 333 lei ; Categ. a V-a : 10”,40 a 556 lei ; Categ. a Vl-a : 3 353,15 a 40 lei.Report categoria I; 787 025 lei.

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost în

chisă in cea mal mare parte a 
țării. în cursul dimineții, izolat a 
plouat în județul Suceava, iar în 
zona Munților Rarău, Apuseni și la 
Păltiniș — Sibiu a nins slab. în 
vestul Olteniei s-a produs ceață, 
iar în zona de munte ceața a per
sistat toată ziua. După-amiază în 
Oltenia cerul a devenit variabil. 
Temperatura aerului la ora 14 os
cila intre 7 grade la Huedin, Ba- 
raolt și întorsura Buzăului și 16 
grade la Drobeta Turnu-Severin.

Timpul probabil pentru zilele <le 
18, 19 și 20 octombrie. în țară : 
Vremea se va încălzi șl va fi în 
general frumoasă, cu cerul varia
bil. Ploi izolate se vor semnala în 
nord-estul țării. Vîntul va sufla 
slab, pînă la potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 
3 și 13 grade, local mai coborîte la 
începutul intervalului, iar maxime
le între 15 și 25 de grade. Pe 
alocuri se va produce ceață. în 
București : Vremea va fi în ge
neral frumoasă, . cu cer variabil. 
Vîntul va sufla slab, pînă la po
trivit. Temperatura în creștere.

alimentare, textile-incălțăminte, metalo-chimice, mobilă. In același timp, noul magazin buzoian „Dacia" va avea o frumoasă terasă destinată alimentației publice. Linia modernă a edificiului va completa armonios ansamblul de clădiri din centrul Buzăului.
Folosirea și... 

refolosirea apeiLa uzina „Rulmentul" din Brașov a fost dată in exploatare o stație-pilot pentru epurarea și recircularea apelor reziduale folosite in procesul de producție. Stația, prima de acest fel din țară, este dotată cu instalații moderne de decantare, filtrare, clorinare și tratare cu coagulanți a apei. Stația asigură o refolosire integrală a apei utilizate in procesul producției. Ea a fost proiectată de I.P.C.M. București, în colaborare cu specialiștii uzinei.

sat Cehoslovacia, care aseară a întrecut cu 54—50 formația tării noastre (la pauză româncele au condus cu 27—25). In urma unei noi victorii (47—42, ieri cu Ungaria), echipa Franței a ocupat locul IV. România s-a clasat pe locul V, iar Ungaria pe locul VI.în turneul de la Burgas, pentru celelalte locuri, ieri s-au înregistrat următoarele rezultate : Polonia — Austria 62—36, Italia — Olanda 54—44, R.D.G. — Iugoslavia 68—60. In clasamentul general, locurile de la 7 la 12 au fost ocupate, in ordine, de R.D.G., Iugoslavia. Polonia. Italia, Olanda. Austria.
Swerts (lh 44’21”3/10) • Unul dintre derbiurile campionatului de hochei pe gheață al U.R.S.S. a avut loc duminică la Moscova între formațiile Dinamo Moscova (lidera clasamentului) și Ț.S.K.A. Moscova. Ț.S.K.A. Moscova a invins la limită, cu scorul de 3—2 (1—1, 0—0, 2—1) • Finala probei de simplu bărbați din cadrul turneului international de tenis de la Tokio se va disputa între doi jucători japonezi : Sakai și Kuki. în semifinale, Sakai l-a eliminat cu 6—3, 6—7, 7—6 pe americanul Mike Estop, iar Kuki a dispus cu 7—6, 6—3 de australianul Syd Ball.

Extragerea a Il-a : Categ. A : 1 variantă 25 % a 100 000 lei ; Categ. B : 3 a 25 075 lei ; Categ. C : 30,20 a 2 491 lei ; Categ. D : 1 270,65 a 60 lei : Categ. E : 95.90 a 200 lei ; Categ. F : 1 885,10 a 40 lei.
Report categ. A : 66 248 lei.

JOIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. P. UNGARĂ

Uzine bisdapestane 
își schimbă domiciliul

Două știri... Una arată că, dintre cele peste 1 200 mari întreprinderi industriale construite în Ungaria în anii de după eliberare, peste 90 la sută au fost edificate in diferite județe ale țării. Cealaltă semnalează că economia ungară înregistrează, mai ales în ultimii ani. un fenomen pe care specialiștii Oficiului național de planificare il denumesc „fuga uzinelor buda- pestane în provincie".Faptele relatate mai sus, strips legate între ele, fac parte dintr-o vastă acțiune menită să înlăture definitiv unul din grelele vestigii lăsate economiei ungare de regimurile de odinioară. Pe atunci, industria era nu numai slab dezvoltată, dar in proporție de aproape 60 la sută își avea concentrat potențialul in capitala țării, în timp ce numeroase județe ca, de pildă, Szabolos- Szatmar, Szolnok, Be- kes, Zala, Tolna și altele abia dispuneau de citeva mici întreprinderi rudimentar utilate.Ca urmare a politicii partidului și statului ungar de ridicare a regiunilor rămase in urmă pe plan economic, de dezvoltare industrială armonioasă a tuturor județelor țării, ponderea orașului Budapesta in producția industrială a țării a

scăzut de la 58 la sută în 1947 la numai 39 la sută în prezent. Dar și această pondere este considerată de către specialiști ca fiind incă foarte mare. Aceasta cu atît mai mult cu cît numeroasele întreprinderi budapestane, dintre care unele, datorită extinderii orașului, au ajuns chiar in perimetrul central al capitalei, au o influență negativă atît in ce privește puritatea aerului și apelor, cit și în ce privește aspectul arhitectonic al orașului.încă de mai multi ani, pe baza unei ho- tărîri guvernamentale, un număr important de întreprinderi industriale au trebuit să-și înceteze producția în capitală, deschizindu-și în schimb porțile, la dimensiuni noi și moderne, în diferite localități din provincie, între 1966—1970 aproape 80 de fabrici și secții industriale din Budapesta s-au mutat în provincie. Primăria capitalei a sprijinit și ea, pe plan financiar, realizarea acestor măsuri, acordind pesj.e 800 milioane de forinți ca ajutor întreprinderilor care și-au deplasat activitatea în alte zone. Trebuie spus că de pe urma acestei acțiuni, care se încadrează organic și cu rezultate remarcabile in politica de industrializa
C. A. E. R.

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE PENTRU 
PROBLEME FINANCIARE Șl VALUTARESOFIA 16 (Agerpres). La Varna a avut loc cea de-a 23-a ședință a Comisiei permanente a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc pentru probleme financiare și valutare.La lucrările comisiei au luat parte delegații din țările membre ale C.A.E.R. : Bulgaria, Cehoslovacia. R.D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică, precum și reprezentanți ai Iugoslaviei, ai Băncii Internaționale de

CONSFĂTUIREA MINIȘTRILOR COMERȚULUIULAN BATOR 16 (Agerpres). — La Ulan Bator au luat sfîrșit, la 16 octombrie, lucrările Consfătuirii miniștrilor comerțului din țările membre ale C.A.E.R. Consfătuirea a examinat rezultatele colaborării internaționale a țărilor membre ale C.A.E.R. in domeniul comerțului interior și a adoptat recomandări referitoare la dezvoltarea acestei colaborări în perioada pînă in 1975.In centrul atenției participanților s-a aflat examinarea unor probleme ale dezvoltării in continuare și perfecționării relațiilor economice și teh- nico-științifice dintre ministerele co

DE LA BUCUREȘTIFinala de la București a ediției 61 a „Cupei Davis", disputa titanică, de trei zile, de la arena Progresul, ambianța în care s-au desfășurat jocurile au lăsat impresii de neuitat componenților celor două echipe, antrenorilor, tehnicienilor, specialiștilor de peste hotare veniți să urmărească evoluția celor mai bune două echipe din lume.
„Nu regret că am făcut un voiaj 

atît de lung pentru a ajunge îh 
România — a spus ROBERT B. COLWELL, președintele Federației americane de tenis. In această frumoasă 
țară ne-am bucurat de o ospitalitate 
deosebită. Felicit ambele echipe pen
tru minunatul spectacol sportiv ce 
l-au oferit. Echipa S.U.A. a ciștigat, 
dar foarte greu. Formația română 
are meritele sale. Este o performan
ță să te califici de trei ori in finala 
„Cupei Davis". Acest lucru a fost 
posibil datorită celor doi remarcabili 
jucători pe care-i aveți. Sper ca Ion 
Țiriac și Ilie Năstase să joace incă 
mulți ani și să obțină aceleași rezul
tate răsunătoare. Finala a fost ex
celent organizată. Plecăm acasă cu 
cele mai frumoase impresii despre 
România".

Arbitrul principal al întilnirii, ENRIQUE MOREA (Argentina) a 
mulțumit celor două federații pen
tru încrederea acordată de a oficia 
la această finală a „Cupei Davis". 
„Pentru mine — a subliniat el — a 
fost o mare onoare să arbitrez intil- 
nirea dintre cele mai bune echipe 
din lume. Pentru tenisul european, 
cel mai bun lucru ar fi fost ca fi
nala s-o viștige România. A ciștigat 
insă o echipă a cărei valoare nu 
poate fi pusă la indoială. Maniera cu 
care a abordat Tiriac meciul cu Smith 
m-a impresionat pur și simplu".

„Desigur, sînt fericit că echipa 
noastră a ciștigat din nou „Cupa 
Davis" — a subliniat, mai intii, ju
cătorul nr. 1 al echipei americane, STAN SMITH. Am crezut că după 
proba de dublu nu vom mai avea 
probleme. Țiriac a jucat excepțio
nal și m-a pus la grea încercare. El 
este un jucător experimentat care 

re a țării, întreprinderile înseși, luate ca atare, obțin un șir de avantaje. O dată cu mutarea, ele au posibilitatea să elimine unele utilaje învechite și să-șl modernizeze procesele tehnologice de producție ; de asemenea. noile întreprinderi găsesc un sprijin substanțial multilateral din partea organelor locale ale județelor în care s-au stabilit, își pot asigura mai lesne torța de muncă necesară și au totodată posibilitatea de a crea condiții de asistență social-culturală mai bune salariaților lor.Acțiunea continuă cu succes. Potrivit actua-, lului plan cincinal, se prevede ca pînă in 1975 să se transfere din Budapesta în provincie alte 136 de întreprinderi de diferite mărimi — in special din domeniul industriei chimice, siderurgice și metalurgice, al industriei ușoare — mai ales întreprinderi vechi, nerentabile, dar care urmează a fi reutilate și modernizate. Prin mutarea acestora irj diferite județe se va aduce o nouă contribuție la dezvoltarea echilibrată a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, la creșterea și întărirea continuă a potențialului industrial al Ungariei socialiste.
Al. P1NTEA

Cooperare Economică și ai Băncii Internaționale de Investiții. Comisia a dezbătut probleme legate de realizarea Programului complex de adincire și perfecționare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R. și a adoptat planul de lucru al comisiei pe anul 1973.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru prietenească, in Spiritul deplinei înțelegeri și prieteniei frățești.
merțului, orientate spre o contribuție cît mai largă la creșterea nivelului de trai al populației, formele și metodele participării comerțului interior la adincirea și perfecționarea în continuare a cooperării și Ia dezvoltarea integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R.Consfătuirea — la care au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, R.P. Mongolă, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. — s-a desfășurat intr-o atmosferă de prietenie, colaborare frățească și deplină unanimitate.

știe să aplice tactica adecvată tn 
funcție de adversar. Năstase rămine 
unul din marii jucători ai lumii. Se 
intimplă insă uneori ca și un jucă
tor atit de strălucit ca el să aibă o 
zi nefastă. Lui i s-a intimplat a- 
ceasta tocmai aici, la București...".

„Finala a prilejuit o strașnică bătă
lie sportivă, scorul strins (3—2) atestă 
acest lucru, a declarat GELHAND DE MARXEM, vicepreședinte al Federației belgiene de tenis. Publicul s-a 
dovedit pasionat, dar apreciez că s-a 
comportat in limitele sportivității. 
Tiriac a fost magnific in meciul cu 
Smith. Năstase mi s-a părut ieșit 
din formă. Dacă Țiriac va continua 
să joace, cred că echipa română va 
disputa și anul viitor finala „Cupei 
Davis".

Tenismanii americanii au fost 
mai buni — recunoaște, cu sportivitate, ION ȚIRIAC. Explicația - 
după părerea mea, cea mai plauzi
bilă — a jocului nostru slab și a 
pierderii partidei de dublu constă 
în faptul că Năstase și eu mine nu 
am mai jucat de mult împreună ; 
pentru o astfel de finală nu puteau 
fi și nici n-au fost suficiente cele 
citeva antrenamente de ultimă oră...Corespondentul nostru în Statele Unite ale Americii, C. Alexandroaie, ne-a transmis aseară ecouri din presa americană. Referindu-se, spre exemplu. Ia ultimele două meciuri de simplu, „Washington Post" scrie : „Surprinzătoare nu este 
victoria lui Năstase asupra lui Gor
man, ci hotărirea cu care Țiriac a 
luptat pentru fiecare minge in me
ciul cu Smith, in care acesta din 
urmă era la un moment dat aproape 
de infringere".Concluzia comentatorului sportiv a’ postului de televiziune C.B.C. asupra acestei finale a „Cupei Davis" este că 
„Salatiera de argint nu a fost ciști- 
gată de jucătorii americani, ci a fost 
pierdută de români, in special de 
asul Ilie Năstase, care in numeroase 
turnee internaționale s-a dovedit a 
fi una dintre cele mai redutabile ra
chete din lume, „racheta de aur" a 
României",



IN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE COLONIALE 

AL ADUNĂRII GENERALE A Q. N U.

Reafirmarea dreptului popoarelor 
la autodeterminare și independență

Vizita premierului 
egiptean 

la Moscova

Președintele I. B. Tito despre 
relațiile iugoslavo- britanice

NEW YORK 16 — Trimisul special Agerpres, C. Vlad, transmite : în Comitetul pentru problemele coloniale al Adunării Generale a O.N.U. se desfășoară, in aceste zile, dezbaterea punctului de pe ordinea de zi privind situația din teritoriile coloniale ale Portugaliei.în "raportul comitetului însărcinat cu studierea situației privind aplicarea Declarației asupra acordării independenței țărilor și popoarelor coloniale (Comitetul celor 24), prezentat în cadrul lucrărilor, se reafirmă dreptul inalienabil al popoarelor din Angola, Mozambic, Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde și al altor teritorii aflate sub dominație portugheză la autodeterminare și independență și legitimitatea luptei duse de mișcările de eliberare națională din aceste țări. Raportul cere încetarea imediată a războiului colonial și retragerea neîntîrziată a tuturor forțelor militare portugheze din Angola, Mozambic și Guineea-Bissau și roagă toate statele, instituțiile specializate și alte organisme ale O.N.U. să intensifice sprijinul acordat mișcărilor de eliberare națională din a- ceste țări.

Analizînd, în cursul dezbaterilor, activitatea desfășurată în ultimul an de O.N.U. în domeniul decolonizării, numeroși vorbitori au apreciat importanta întrunirii în Africa a Consiliului de Securitate și a Comitetului celor 24 și rezultatele vizitei în regiunile eliberate ale Guineei- Bissau a unei misiuni speciale a a- cestui comitet. în același timp, a fost subliniat faptul că. în ciuda recomandărilor și a rezoluțiilor O.N.U., regimul de la Lisabona continuă războiul său colonial în Africa, persis- tind în refuzul de a acorda independentă popoarelor din teritoriile aflate sub dominația sa și violînd integritatea teritorială și suveranitatea statelor africane independente vecine.
★Reprezentanța Senegalului la O.N.U. 

a cerut, luni, convocarea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate, ca urmare a atacului întreprins la 12 octombrie de către o unitate a armatei portugheze din Guineea-Bissau împotriva unui post senegalez din departamentul Veliga- ra. dm regiunea Casamance — informează agenția France Presse.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Luni a sosit la Moscova, într-o vizită oficială, primul ministru al Republicii Arabe Egipt, Aziz Sedky. în aceeași zi, ău început convorbirile dintre Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., și primul ministru al Egiptului.După cum relatează agenția T.A.S.S., obiectul convorbirilor îl constituie probleme ale relațiilor bilaterale și situația din Orientul Apropiat.

BELGRAD 16 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută unui reprezentant al corporației britanice de televiziune „B.B.C.", președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a arătat că vizita pe care o va în țara sa regina Elisabeta reprezintă un rezultat al relații existente, de multă între Iugoslavia și Marea în toate domeniile. în acest președintele Tito a reamintit laborarea în lupta împotriva
face a II-a bunelor vreme, Britanie context, co- duș-

manului comun desfășurată în timpul celui de-al doilea război mondial de cele două țări și popoare. „Această vizită va fi deosebit de utilă pentru viitoarele relații dintre Iugoslavia și Marea Britanie" — a declarat Iosip Broz Tito.In continuare, președintele R.S.F. Iugoslavia a răspuns la o serie de întrebări privind aspecte politice interne șl unele legate de politica externă
Sesiunea Camerei

CAIRO

LUCRĂRILE SESIUNII
ADUNĂRII POPORULUI

DISCURSUL PREȘEDINTELUI 
ANWAR SADAT

PARIS

intîlnirea internațională a tineretului 
și studenților in sprijinul luptei popoarelor 

din IndochinaPARIS 16 (Agerpres). — La Paris 
a luat sfîrșit intilnirea internațională a tineretului și studenților în sprijinul luptei popoarelor Indochinei împotriva agresiunii americane. La în- tilnire au participat delegații din peste 20 de țări europene, printre care și România, precum și reprezentanți ai unor organizații internaționale de tineret.Participanții au adoptat un apel către tineretul european, precum și un mesaj adresat tineretului din Indochina în care este exprimată solidaritatea frățească a studențimii, a tineretului european cu lupta eroică a popoarelor Vietnamului, Laosului și Cambodgiei. *

Duminică a avut loc, la Paris, o demonstrație de mare amploare a tineretului împotriva intervenției americane în Vietnam. Cele două zile de acțiuni de protest împotriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam — „Zilele tineretului din Europa pentru victorie în Vietnam și în Indochina", s-au desfășurat la apelul unor organizații franceze de stingă, între care cele ale tineretului comunist și socialist.Manifestația de duminică s-a încheiat cu un marș, Ia care au participat reprezentanți ai organizațiilor de tineret din 27 de țări, printre care și o delegație a Uniunii Tineretului Comunist din România,
★

CAIRO 16 (Agerpres). — In discursul rostit la deschiderea sesiunii Adunării Poporului, președintele Anwar Sadat a arătat că „Republica Arabă Egipt nu va ceda nici o parte din teritoriul arab și nu va permite nimănui să negocieze asupra drepturilor poporului palestinean", relatează agenția M.E.N. „De asemenea — a spus președintele Sadat — respingem încercările de a ne determina să ne împăcăm cu situația actuală. Dorim în mod sincer pacea, o pace dreaptă, și vom răspunde oricărei propuneri în acest sens".în legătură cu evoluția situației în Orientul Apropiat, președintele Sadat s-a pronunțat pentru realizarea unei depline unități între statele arabe. Totodată, el a pus accentul pe necesitatea ca rezistența palestineană să-și unifice rîndurile și acțiunile sale. „In acest sens, a arătat președintele egiptean, am propus crearea unui guvern palestinean în exil. Propunerea urmează să fie discutată". Egiptul, a spus Sadat, a adoptat față de rezistența palestineană o politică fondată pe două principii : rezistența palestineană este considerată ca singurul reprezentant legitim al poporului palestinean și, în al doilea rind, R.A. Egipt își definește relațiile cu celelalte state arabe în conformitate cu poziția acestora fațăIn continuare, tean s-a referit socialiste și

ale vieții probleme iugoslavă.

ÎN ORAȘUL URUGUAYAN PAYSANDU• •
Manifestări consacrate cunoaștem 

României

Populare a R. D. GermaneBERLIN 16 — Corespondentul nostru, Șt. Deju, transmite : Luni a avut loc la Berlin, în prezența lui Erich Honecker, P.S.U.G., și a altor partid și de stat, cea a Camerei Populare ne. Pe ordinea de zi privind : Consiliul de Miniștri, acordul dintre R. D. Germană și R.F. a Germaniei referitor la trafic, din 26 mai 1972, convenția referitoare la interzicerea prefecționării, producerii și dezvoltării armelor bacteriologice (biologice) și cu toxine și distrugerea acestora, reglementarea unor probleme legate de cetățenie. A fost examinată, de asemenea, propunerea președintelui Consiliului de Miniștri privind modificări în Consiliul de Miniștri.

prim-secretar al C.C. al conducători de de-a 6-a sesiune a R. D. Germa- s-au aflat legile

Apel la unîfatea

forțelor progresiste

din Maroc

COPENHAGA 16 (Agerpres). — Luni s-au încheiat, în capitala Danemarcei, lucrările celei de-a 3-a sesiuni a Comisiei, internaționale de anchetă asupra atrbcH&plor comise de S.U.A. în Indochina.Cu acest prilej, a fost adoptată o declarație, în care se subliniază că retragerea neîntîrziată a tuturor forțelor militare terestre, aeriene și maritime ale S.U.A. din Indochina și încetarea oricărui sprijin acordat
Convorbirile lui Le

regimului de la Saigon este o îndatorire morală și juridică a S.U.A. în încheiere, comisia își exprimă sprijinul pentru planul de pace al G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud și recomandă tuturor popoarelor, guvernelor, oamenilor de bună credință și organizațiilor internaționale să-și aducă contribuția la încetarea acestui război, pentru realizarea unei păci juste și durabile în Indochina.
Duc Tho la Pekin

de rezistență", președintele egip- la relațiile cu țările alte țări.
★ședinței inaugurale a a parlamentului egip- Badawy a fost reales în Adunării anunță

cuîn cadrul noii sesiuni tean. Hafez funcția de președinte al Poporului a R. A. Egipt agenția M.E.N.

RABAT 16 (Agerpres). — Agenția marocană M.A.P. anunță că secretarul general al Partidului Eliberării și Socialismului din Maroc, Aii Yata, a adresat un apel tuturor forțelor naționale revoluționare și progresiste de a se întîlni în vederea încheierii unui acord privind mobilizarea poporului la „îndeplinirea misiunii sale istorice de edificare națională". Aii Yata se pronunță pentru eliberarea teritoriilor marocane, aflate încă sub ocupația spaniolă, pentru reformă agrară, industrializare, pentru o nouă politică în domeniul învăță- mîntului.Apelul menționează că Partidul E- liberării și Socialismului este gata „să-și asume toate responsabilitățile, la toate eșaloanele, în vederea unei opere de reînnoire care, după părerea sa, nu va putea fi realizată fără unitatea forțelor patriotice".

Primul ministru al R.D.G., Willi Stoph, a prezentat expunerea de motive a legii referitoare la activitatea Consiliului de Miniștri. Vorbitorul a relevat că noua lege asigură întărirea rolului Consiliului de Miniștri ca organ de stat, ridicarea calificării conducerii, legarea mai strînsă a Consiliului de Miniștri de activitatea practică, atragerea maselor la conducerea statului, lărgirea democrației socialiste, o mai bună colaborare între organele centrale și locale ale puterii de stat și întărirea disciplinei de stat. Reprezentanții fracțiunilor Camerei Populare au sprijinit în luările lor de cuvînt. proiectul, deputății votînd apoi în unanimitate noua lege.în cursul după-amiezii au fost a- doptate în unanimitate legea privind acordul de trafic cu R.F. a Germaniei și legea referitoare la convenția pentru interzicerea perfecționării, producerii și depozitării armelor bacteriologice și cu toxine.Referitor la tratatul dintre R.D.G. și R.F. a Germaniei ratificat luni de Camera Populară, ministrul de externe, Otto Winzer, a subliniat importanța sa ca prim acord de stat încheiat între cele două țări, arătînd că el dovedește existența posibilității de a se stabili relații conform dreptului internațional și principiilor coexistenței pașnice. „Pe această bază pot fi reglementate toate problemele care au rămas nerezolvate în deceniile trecute, datorită războiului rece" — a spus în context Otto Winzer.La ultimul punct al ordinii de zi, Camera Populară a aprobat eliberarea din funcție, la cerere, a lui Kurt Wunsche, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al justiției, și a aprobat, la propunerea președintelui Consiliului de Miniștri, numirea în aceste funcții a lui Hans Heusinger.
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MONTEVIDEO 16 (Agerpres). — In orașul Paysandu, al doilea centru economic, cultural și administrativ din Uruguay, a avut loc o reuniune specială a autorităților departamentale, dedicată cunoașterii României și poporului român. Ambasadorul țării noastre la Montevideo, Va- leriu Pop. a prezentat o expunere cu privire la caracteristicile României contemporane.In cadrul aceleiași reuniuni a fost adus un omagiu României socialiste, ponorului nostru și tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat, de către arhitectul Oskar Ga- rrasino, primarul municipiului. Cu acest prilej au fost oferite

scutul orașului Pay- semn al prieteniei de român.steagul și sandu ca care se bucură poporulSub patronajul lui Rotary Club din Paysandu, reprezentanți ai ambasadei și agenției economice române s-au întîlnit cu oameni de afaceri și exponenți ai organismelor economice din departament, cu care au abordat probleme legate de posibilitățile colaborării economice.De asemenea, numeroase emisiuni speciale și ample reportaje au fost consacrate cunoașterii României și realizărilor poporului nostru de către posturile de radio locale și cotidianul „El Telegrafy".
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DESCHIDEREA T1RGULUI
DE TOAMNĂ DE LA CANTON

în prezența a peste patru mii 
de oameni de afaceri din nu
meroase țări ale lumii, la Can
ton s-a deschis ediția de toam
nă a Tirgului de bunuri pentru 
export. Pe o suprafață de 47 000 
metri pătrați este expusă o 
gamă foarte largă de produse 
industriale și agricole sosite din 
toate colțurile țării — o adevă
rată sinteză a dezvoltării eco
nomiei naționale chineze. Re
prezentanții celor 7 orga
nizații chineze de comerț 
exterior specializate în exportu
rile de produse agroalimentare, 
bunuri ale industriei ușoare, 
minerale, metale și produse 
chimice, utilaje, instrumente de 
măsură și control, produse na
ționale specifice vor purta 
convorbiri cu oamenii de afa
ceri aflați la Canton în vederea

încheierii de tranzacții comer
ciale.

In ziua deschiderii, Cen Yu, 
director al tirgului și vice
președinte al Comitetului Revo
luționar Provincial Guandun, și 
Iuan Te Lian, director adjunct 
al tirgului și vicepreședinte al 
comitetului revoluționar pro
vincial, luînd cuvîntul în ca
drul unei recepții, au subliniat 
că R.P. Chineză continuă să-și 
dezvolte relațiile comerciale pe 
baza principiilor egalității și a- 
vantajului mutual, ceea ce a- 
jută la întărirea înțelegerii re
ciproce și la promovarea schim
burilor prietenești între poporul 
chinez și celelalte popoare ale 
lumii.

Pekin Ion GALAȚEANU

Perspective favorabile dezvoltării 
relațiilor chino—vest-germane 

O DECLARAȚIE A LUI W. SCHEELBQNN 16 — Trimisul special Agerpres, V. Crișu, transmite : La întoarcerea sa din vizita oficială în R.P. Chineză, Walter Scheel, ministrul

agențiile de presăPEKIN 16 (Agerpres). — Ciu En- lai, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, premier al Consiliului de Stat, împreună cu Li Sien-nien, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., vicepremier al Consiliului de Stat, l-au primit pe Le Duc Tho. membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, consilier special al șefului delegației R.D.V. la conferința de la Paris în problema vietnameză. A avut loc o convorbire, în cursul căreia au fost abordate probleme privind colaborarea dintre cele două partide, țări și popoare. Premierul Ciu En-lai a oferit apoi o

recepție în onoarea oaspetelui vietnamez.
★Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președinte al Frontului Unit Național al Cambodgiei. s-a în- tilnit, la reședința sa oficială din Pekin, cu Le Duc Tho, cu care a avut o convorbire prietenească. La întrevedere a participat Penn Nouth, președintele Biroului Politic al C.C. al F.U.N.K., prim-ministru al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei.
★HANOI. — Agenția V.N.A. informează că Le Duc Tho s-a reîntors, luni, la Hanoi.

transmit:

REALIZĂRI 
DIN ECONOMIA 
R. D. VIETNAM

HANOI 16 (Agerpres). — In 
ciuda distrugerilor provocate de 
bombardamentele americane, in 
R.D. Vietnam au fost obținute 
rezultate economice importante, 
scrie ziarul „Nhan Dan". O se
rie de ramuri ale economiei na
ționale au îndeplinit planul pe 
cel de-al treilea trimestru. 
Transportul și telecomunica
țiile funcționează normal. A 
fost ștrînsă o recoltă bună de 
orez. Muncitorii și meșteșugarii 
au reușit să protejeze împotri
va distrugerilor o mare parte 
din mașini și instalații indus
triale. Producția pentru front 
și pentru satisfacerea necesită
ților populației nu numai că nu 
a scăzut, ci a crescut chiar în 
unele ramuri. Ziarul a lansat 
un apel către popor să continue 
să muncească intens pentru a 
obține îndeplinirea integrală a 
planului pe trimestrul patru al 
anului.

Camerunul a recunoscut 
Guvernul Regal 

de Uniune Națională a 
al CambodgieiYAOUNDE 16 (Agerpres). La Yaounde, au avut loc convorbiri între reprezentantul Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei, Chan Youran, membru al Biroului Politic al C.C. al F.U.N.K., ministrul educației populare și al tineretului, și ministrul afacerilor externe al Camerunului, Vincent Efon, cu privire la relațiile dintre cele două țări.Guvernul Republicii Unite a Camerunului, se arată într-un comunicat comun dat publicității la încheierea convorbirilor, a hotărit să recunoască Guvernul Regal de Uniune Națională ca singurul guvern legal al Cambodgiei. Guvernele celor două țări au căzut de acord să stabilească relațiile diplomatice la nivel de ambasadă — relevă, totodată, comunicatul — și să conlucreze pentru respectarea, pe plan internațional, a drepturilor popoarelor la independență și autodeterminare.

Cel de-al 10-lea Congres 
al Sindicalului minerilor 
din Polonia și a înoheiat lucra* rile, anunță agenția P.A.P. La lucrări a participat Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, care a rostit o scurtă cuvîntare. Cu prilejul lucrărilor Congresului Sindicatului minerilor, Edward Gierek a făcut o vizită la mina „Dimitrov" din Bytom — bazinul carbonifer Silezia. In cadrul întilnirii cu activul de partid de la a- ceastă mină, primul secretar al C.C. al P.M.U.P. a subliniat importanța industriei miniere, care ocupă un rol deosebit în dezvoltarea economiei naționale poloneze.

cretar al C.C. al P.C.B., a efectuat o ,vizită oficială în Irak, anunță agenția B.T.A. în comunicatul dat publicității se arată că P.C.B. și R.P. Bulgaria sprijină politica statului irakian de naționalizare a bogățiilor țării sale împotriva manevrelor companiilor monopoliste petroliere. Cele două părți au arătat că nu poate fi realizată o pace durabilă și echitabilă în Orientul Apropiat fără retragerea tuturor trupelor de pe teritoriile a- rabe ocupate, fără recunoașterea deplină a drepturilor populației pales tinene.

MITING ÎN CINSTEA CELEI 
DE-A 27-A ANIVERSĂRI 

A ZILEI INDEPENDENȚEI LAOSULUILAOS 16 (Agerpres). — Comitetul Central al Frontului Patriotic Laoțian a organizat un miting în cinstea celei de-a 27-a aniversări a Zilei independenței Laosului — informează agenția de presă Khaosan Pathet Lao. Cu acest prilej, a luat cuvîntul prințul Sufanuvong. președintele C.C. al F.P.L., care a trecut în revistă remarcabilele succese obținute de forțele patriotice și poporul laoțian în cei 27 de ani. precum și eforturile neobosite depuse de F.P.L. pentru găsirea unei soluții pașnice a problemei laotiene — căutări care s-au materializat în tri

miterea unei delegații pentru negocieri cu guvernul de la Vientiane.Participanții la miting au adoptat o rezoluție în care sint elogiate victoriile obținute în acești ani de forțele armate patriotice și de poporul laoțian în lupta împotriva agresiunii S.U.A. și pentru salvarea națională și este salutată hotărîrea F.P.L. și a Alianței Forțelor Neutraliste Patriotice Laoțiene de a trimite la Vientiane o delegație pentru a purta tratative cu cealaltă parte în vederea soluționării problemei laotiene pe baza propunerii în cinci puncte avansate de F.P.L.

Premierul desemnat al 
Norvegiei, Lars Korvald> a pre- zentat, luni, regelui Olav al V-lea, lista noului guvern. Luînd cuvîntul în Storting, cu prilejul prezentării listei guvernamentale, premierul desemnat a afirmat că principala sarcină a viitorului cabinet va fi negocierea unui nou acord cu Piața comună, care ar urma să intre în vigoare pină la 1 aprilie 1973.

Un grup de oameni de 
știință sovietici, în frunte eu Mstislav Keldîș, președintele Academiei de Științe, a plecat spre New York, pentru a participa la adunarea generală a Academiei de Științe a S.U.A. și a face cunoștință cu organizarea activității științifice in institutele americane.

Stanko Todorov a sosit 
la Teheran. *nvitatia primului ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda, la Teheran a sosit, luni, în- tr-o vizită oficiala, Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria. însoțit de alte persoane oficiale bulgare.

Președintele Republicii
Liban Suleiman Frangieh, a discutat cu primul ministru, Saeb Salam, și cu ministrul afacerilor externe, Khalyl Abouhamad, probleme referitoare la noul atac al aviației is- raeliene asupra mai multor localități din sudul Libanului. Khalyl Abouhamad a declarat presei că s-a hotărit ca reprezentantul permanent al Libanului la O.N.U. să depună o plîngere în fața Consiliului de Securitate.

Patru țări din bazinul 
Mării Caraibilor - Jamaica> Guyana, Barbados și Trinidad- Tobago — au hotărît să stabilească într-un viitor apropiat relații diplomatice cu Cuba, informează agenția T.A.S.S.

0 dslegație a P.C. Bulgar,condusă de Konstantin Tellalov, se-

In cadrul Tirgului internațio
nal de la Bagdad, data de 15 oc
tombrie a fost dedicată „Zilei 
României". La această manifes
tare au participat Mehdi Al 
Obaidi, subsecretar de stat la 
Ministerul Economiei, Anwar 
Kassira, directorul general al 
Departamentului Relațiilor Co
merciale Externe, reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri, șefi ai 
misiunilor diplomatice, ziariști.

Peste 300 000 de oameni au luat parte la campania pentru transpunerea în viață a programului de transformări social-economice în favoarea păturilor sărace ale populației indiene, organizată din inițiativa P.C. din India, scrie secretarul general al Consiliului Național P.C. din India, Rajeshwara Rao, săptămînalul „New Age". * al în
aldatSecretariatul Central

P.C. din Bangladesh 3 publicității o declarație în care exprimă aprobarea pentru proiectul primei Constituții a țării. își
PrOOeSUl intentat participanți- lor la tentativa de asasinat, de Ia 16 august, împotriva regelui Hassan al II-lea, se deschide azi în fața tribunalului de la Kenitra. Pe banca acuzaților vor compare piloții de pe avioanele „F-5“, precum și complicii lor.
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Un proces cu un singur verdict posibil

Cuprul chilian
aparține chilienilor
CORESPONDENȚA DIN SANTIAGO DE CHILE

Republica Chile tre
buie să înfrunte un 
nou atac declanșat îm
potriva sa de mono
polul nord-american 
„Kennecott Copper 
Corporation". Arogln- 
du-și drepturi asupra 
uneia din minele na
ționalizate, exploatarea 
cupriferă „El Tenien- 
te“, Kennecott a obți
nut impunerea unui 
embargo tranzitoriu pe 
suma care trebuia a- 
chitată către Chile 
pentru un transport de 
cupru aflat în drum 
spre Franța. Compania 
americană a beneficiat 
de concursul unui tri
bunal parizian, care 
i-a furnizat și o deci
zie in acest sens,

Știrea a stirnit vii 
proteste in rindul opi
niei publice din Chile, 
acțiunea lui Konnecott 
fiind apreciată ca o a- 
gresiune economică ce 
lezează suveranitatea 
națională a tării. Prin 
embargoul obținut in 
străinătate de către 
Kennecott „blocada in
vizibilă a monopoluri
lor" — cum este denu
mită aici concertarea, 
din culise, a unor pre
siuni economice și fi
nanciare, exprimate 
mai ales de suspenda
rea creditelor nord-a- 
mericane pe termen 
scurt — s-a transfor
mat într-un atac di
rect. In multe privințe 
el este asemănător al
tora de acest gen, în
treprinse în trecut de 
mari trusturi din 
S.U.A. împotriva acelor 
țări latino-americane 
(Mexic, Cuba, Peru) 
care și-au propus să 
elimine dominația mo
nopolurilor străine, 
prin afirmarea dreptu
lui lor suveran asupra 
propriilor resurse na
turale.

Se știe că reforma 
constituțională pentru 
etatizarea marilor mine 
de cupru din Chile a 
foit aprobată în unani
mitate de către con
gresul național. Este 
cu atît mai importantă 
sublinierea acestei u- 
nanimități cu cit in 
congresul național gu
vernul nu deține ma
joritatea. Atît etatiza-

rea în sine, cit și pro
cedurile legale stabi
lite in legătură cu 

' compensațiile repre
zintă texte constituțio
nale clare — emanație 
a voinței întregii na
țiuni. în cazul lui 
„Kennecott" și „Ana
conda" nu s-au acor
dat compensații, dat 
fiind faptul că nivelul 
„exceselor de benefi
cii", cu alte cuvinte 
profiturile uriașe obți
nute în Chile de aceste 
companii peste media 
celor realizate în ope
rațiile lor internațio
nale, a depășit nivelul 
sumelor compensatorii, 
calculate de către o 
instanță constituționa
lă („Controloria Gene
ral de la Republica").

Tot pe baza reformei 
constituționale a luat 
ființă și „Tribunalul 
special al cuprului", 
menit să ia in dezba
tere recursurile cu pri
vire la compensații. 
Apelînd la acest tribu
nal, „Kennecott" a re
cunoscut de jure și de 
facto competența in
stanței chiliene. Tot
odată — fapt amintit 
în aceste zile de pre
ședintele comisiei apă
rării naționale — a- 
vocații chilieni ai lui 
„Kennecott". care au 
pledat in fața acestui 
tribuna’, nici nu au pus 
în discuție actul su
veran al naționalizării, 
ci numai problema 
compensațiilor. Pier- 
zind apelul, „Kenne
cott" a recurs la acțiu
nea judiciară amintită, 
din Franța. In cercuri
le politice se apreciază 
că prin acest embargo 
se urmărește, între al
tele, „descurajarea" a- 
chiz’tionării de cunru 
chilian, tocmai într-o 
perioadă cind se nego
ciază 
pentru 
cestuia 
peană.

Protestul împotriva 
embargoului pus la 
cale de „Kennecott" a 
dobindU dimensiunile 
unei largi manifestații 
naționale în apărarea 
suveranității economi
ce a țării. La mitingul 
care a avut loc recent 
la Santiago de Chile

noi contracte 
desfacerea a- 

pe piața euro-

au fost de față, în tri
buna oficială, alături 
de președintele Allen
de, autoritățile superi
oare ale Camerei 
Deputaților și Senatu
lui, reprezentanții for
țelor armate, conducă
torii sindicatelor, pre
ședintele Partidului 
Democrat-Creștin.

Caracterul constitu
țional al procesului na
ționalizării cuprului și 
sprijinul amplu al ma
selor populare repre
zintă argumentarea 
fundamentală a acțiu
nii judiciare întreprin
se de autoritățile chi
liene în Franța pentru 
anularea embargoului. 
„Cuprul chilian apar
ține poporului chilian 
— declara intr-un in
terviu ambasadorul 
Republicii Cai.e la 
Paris, poetul de repu
tație mondială Pablo 
Neruda, laureat al 
premiului Nobel. Cu
prul este plinea noas
tră. El reprezintă 85 
la sută din exportu
rile noastre. Vrem 
să sperăm că suvera
nitatea statului chilian 
și dreptul poporului 
său vor fi respectate. 
Sîntem la începutul 
unei aspre bătălii ju
ridice și o vom duce 
pină la capăt". in 
această înfruntare, 
Republica Chile se 
bucură de un larg spri
jin pe plan internațio
nal. Ziarele chiliene au 
publicat moțiunile de 
solidaritate adoptate 
de parlamentele din 
Mexic și Uruguay. Pe 
de altă parte, agen
țiile de presă relatea
ză că docherii din por
tul francez Le Hăvre 
au refuzat să descarce 
o mare cantitate de 
cupru chilian, in semn 
de solidaritate cu Re
publica Chile. La ce
rerea Republicii Chi
le și a ~ 
tămîna 
întruni 
tetul 
mental 
portatoare de 
din care mai fac parte 
Peru și Zair, pentru 
a examina situația 
creată.

Zambiei, săp- 
aceasta se va 
la Paris Comi- 
inter-guverna- 

al țărilor ex- 
cupru.

Eugen POP
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vest-german al afacerilor externe, a făcut o declarație în care a apreciat că „stabilirea relațiilor diplomatice cu R.P. Chineză constituie un capitol al politicii R.F.G. de a întreține relații normale și bune cu toate țările. Am folosit, totodată, vizita mea la Pekin, a spus el, pentru a dezbate cu premierul Consiliului de Stat, Ciu En-lai, și cu ministrul afacerilor externe, Ci Pîn-fei, în cadrul mai multor convorbiri, probleme ale politicii mondiale. Am discutat, de asemenea, probleme de interes reciproc".Scheel și-a exprimat apoi opinia că relațiile dintre cele două țări „pot deveni mai dense în domeniul comerțului, al colaborării științifice și, de asemenea, în cel al schimburilor pe plan cultural".

BEIRUT 16 (Agerpres). — Oficialitățile Republicii Arabe Yemen și Republicii Democratice Populare a Yemenului au căzut de acord cu privire la organizarea unei intîlniri intre comisiile militare aparținind celor două părți — a declarat Hassan Fehmi Abdel Megid, reprezentan" T egiptean în Comitetul Ligii Ara,, pentru medierea conflictului survenit între cele două state yemenite, relatează agenția M.E.N.Reuniunea are drept principal o- biectiv stabilirea modalităților prin care la frontiera interyemenită să fie încetate ostilitățile în mod efectiv, punerea la punct a unui plan de acțiune privind retragerea forțelor aoar- ținînd fiecărei părți la o distantă de 10 kilometri de granița comună, precum și pregătirea unor contacte directe între cele mai înalte oficialități de la Sanaa și Aden. Reuniunea comisiilor militare nord-yemenite și sud-yemenite urmează să aibă loc în regiunea de graniță Daleh-Kaataba.
ANGLIA

LONDRA 16 (Agerpres). — Luni au început la Chequers, reședința primului ministru britanic, convorbirile dintre reprezentanții guvernului, sindicatelor și patronatului, privind adoptarea unui program de măsuri antiinflaționiste.După cum se știe, alarmat de proporțiile îngrijorătoare ale acestui fenomen, cabinetul Heath a elaborat un „program de limitare voluntară a salariilor și prețurilor", cerind sprijinul Congresului Sindicatelor Britanice (T.U.C.) și al Confederației Industriilor Britanice (C.B.I.) aplicarea lui. Considerînd că rile acestui program lovesc teresele oamenilor muncii, T.U.C au respins măsurile preconi zate de guvern. în cadrul actualelor convorbiri, care, potrivit observatorilor. vor fi îndelungate și anevoioase, conducerea sindicatelor ur mează să avanseze un plan propriu de contrapropuneri.

pentru măsu- în in- lideri
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