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MESAJUL
ADRESAT DE TOVARĂȘUL 

NICOLÂE CEAUSESCU 9 
țărănimii cooperatiste, 

mecanizatorilor și specialiștilor, 
tuturor lucrătorilor din agricultură 
cu prilejul „ZILEI RECOLTEI"

Dragi tovarăși,

A devenit o tradiție să sărbătorim „Ziua 
recoltei" la sfîrșitul fiecărei toamne, atunci 
cînd se face bilanțul activității unui an agri
col. Anul acesta, datorită condițiilor natu
rale speciale care au determinat prelungirea 
duratei lucrărilor agricole, țărănimea sărbă
torește „Ziua recoltei" prin muncă, prin in
tensificarea eforturilor pentru încheierea cit 
mai grabnică a campaniei agricole de 
toamnă.

Trecînd in revistă activitatea și roadele 
obținute în agricultură în cursul acestui an, 
trebuie să spunem cu satisfacție că, în ge
neral, bilanțul este pozitiv. Datorită condi
țiilor tot mai bune create de statul nostru, 
mecanizării muncilor agricole, sporirii can
tităților de îngrășăminte chimice utilizate, da
torită mai bunei organizări a muncii unită
ților agricole socialiste și, în primul rînd, 
vredniciei țărănimii cooperatiste, mecanizato
rilor și specialiștilor, tuturor oamenilor mun
cii de la sate, recoltele obținute de România 
în acest an pot fi calificate ca bune. Produc
ția de grîu la hectar a atins nivelul cel mai 
înalt pe care l-a cunoscut agricultura româ
nească de-a lungul întregii istorii a țării. Se 
estimează, de asemenea, o producție satis
făcătoare de porumb și de plante tehnice, de 
legume și fructe, precum și în domeniul 

(zootehnic. Aceasta ne va permite să putem 
asigura, și în acest an, aprovizionarea co
respunzătoare a populației cu produse agro- 
alimentare și satisfacerea necesităților de ma
terii prime ale economiei naționale.

Se impune să apreciem rezultatele bune ob
ținute în agricultură cu atît mai mult cu cît 
în toamna acestui an s-au ivit greutăți se
rioase determinate de abundența precipitații
lor și de revărsarea unor rîuri care au provo
cat inundarea unor însemnate suprafețe de te
ren, au adus pagube materiale și au diminuat 
producția agricolă a unor unități de stat și coo
peratiste. De aceea, în numele Comitetului 
Central al partidului, al Consiliului de Stat și 
al Consiliului de Miniștri, adresez cele mai 
calde felicitări țărănimii, mecanizatorilor și 
lucrătorilor din întreprinderile agricole de 
stat, specialiștilor agricoli, care, printr-o 
muncă eroică, prin dîrzenia cu care au în
fruntat și învins dificultățile naturale, au 
reușit să asigure producții sporite la toate 
culturile, permițînd satisfacerea necesități
lor de consum ale întregului nostru popor și 
a nevoilor economiei naționale.

Doresc, de asemenea, să adresez cele mai 
calde felicitări oamenilor muncii de la orașe, 
militarilor, studenților și elevilor, care și-au 
adus aportul la desfășurarea muncilor agri
cole, au dat sprijin țărănimii în momentele 
grele ale campaniilor din acest an, contribuind 
prin munca lor la diminuarea consecințelor 
negative ale ploilor și inundațiilor, la salva
rea și depozitarea recoltei.

Folosesc, totodată, acest prilej, pentru a fe
licita din toată inima clasa noastră muncitoare 
— clasa conducătoare a societății socialiste — 
care asigură mijloacele necesare dezvoltării 
bazei tehnico-materiale a agriculturii, meca
nizării și chimizării acesteia, condiții de oare 
depinde în mare măsură creșterea continuă a 
producției vegetale și animale în patria 
noastră.

Felicitîndu-i pe oamenii muncii pentru a- 
ceste rezultate, se cuvine, de asemenea, să 
adresăm cele mai calde felicitări comitetelor 
județene de partid, organelor și organizațiilor 
de partid din comune, din unitățile agricole, 
tuturor comuniștilor de la sate pentru munca 
desfășurată în vederea înfăptuirii politicii 
partidului de dezvoltare și înflorire a agricul
turii noastre socialiste.

Producția agricolă obținută în acest an 
constituie o nouă dovadă a justeței politicii 
agrare promovate de partidul nostru, a hotă- 
rîrilor Congresului al X-lea, a realismului o- 
biectivelor planului cincinal, precum și a an
gajamentelor de depășire a prevederilor a- 
cestuia. Rezultatele obținute în anul agricol 
1972 demonstrează, de asemenea, în mod e- 
locvent, superioritatea agriculturii noastre so-
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cialiste, resursele de care dispune această 
importantă ramură a economiei naționale 
pentru creșterea nivelului de trai al poporu
lui, pentru înfăptuirea programului privind 
făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate în România.

Trebuie să spunem că, în același timp, în 
acest an s-au manifestat și o serie de ne
ajunsuri și defecțiuni în organizarea produc
ției agricole, în activitatea unităților de stat 
și cooperatiste, în munca organelor și organi
zațiilor de partid, a consiliilor populare și a 
organelor agricole pentru valorificarea posi
bilităților de care dispunem, pentru unirea și 
organizarea forțelor țărănimii, ale specialiști
lor, ale tuturor celor ce muncesc la sate în 
vederea creșterii producției și productivității 
muncii. Trecerea în revistă a realizărilor și 
succeselor obținute trebuie să prilejuiască, 
totodată, examinarea atentă a neajunsurilor, 
stabilirea măsurilor concrete pentru lichida
rea lor, îmbunătățirea continuă a organiză
rii muncii de conducere a întregii ramuri și 
a fiecărui sector și unitate în parte, pen
tru crearea condițiilor în vederea realiză
rii în anul viitor a unor recolte și mai mari. 
Numai pe această cale se va putea asigura 
ridicarea într-un ritm și mai rapid a venitu
rilor țărănimii cooperatiste, a standardului de 
viață material și cultural din satele patriei 
noastre și, totodată, creșterea nivelului de 
trai al întregului popor, așezarea României 
în rîndul țărilor avansate din punct de ve
dere al producției și productivității muncii 
în agricultură.

Conferința Națională a partidului din acest 
an a stabilit căile și obiectivele pentru dez
voltarea și mai rapidă a potențialului econo
mic al României, pentru intensificarea crește
rii cantitative și calitative a producției ma
teriale în vederea ridicării țării pe noi trepte 
de progres și civilizație. însușindu-și progra
mul elaborat de Conferința Națională, clasa 
noastră muncitoare a trecut cu elan și abne
gație la muncă, pentru valorificarea tuturor 
rezervelor economiei naționale. în vederea 
realizării înainte de termen a planului cin
cinal, a accelerării dezvoltării și modernizării 
industriei socialiste de care depind în mod 
hotărîtor progresul întregii societăți, ridicarea 
nivelului de trai al poporului.

Preocupîndu-se de măsurile ce trebuie luate 
pentru perfecționarea continuă a organizării 
și conducerii economiei, științei și culturii, 
a întregii noastre societăți, Conferința Națio
nală a acordat o atenție deosebită probleme
lor de care depind înflorirea continuă a agri
culturii, creșterea ponderii acestei importante 
ramuri a economiei naționale în sporirea pro
dusului social, a venitului național, în creș
terea bunăstării națiunii noastre socialiste. 
Realizarea acestor sarcini impune mobilizarea 
tuturor resurselor de care dispunem, perfec
ționarea organizării muncii în toate unitățile 
agricole, soluționarea într-un ritm și mai ra
pid a problemelor impuse de mecanizarea 
lucrărilor agricole, de dezvoltarea în conti
nuare a întregii baze tehnico-materiale a 
agriculturii. Totodată, aceasta cere creșterea 
rolului specialiștilor în obținerea unor recolte 
mari, sporirea aportului cercetătorilor la asi
gurarea semințelor de înaltă productivitate 
pentru toate culturile agricole, a unor rase de 
animale cu calități superioare, la stabilirea 
normelor agrozootehnice corespunzătoare con
dițiilor specifice țării noastre și fiecărei zone 
în parte.

Avem toate condițiile, dispunem de tot 
ceea ce este necesar pentru a asigura tradu
cerea în viață a hotărîrilor Conferinței Națio
nale privind înflorirea agriculturii patriei 
noastre, pentru realizarea și depășirea preve
derilor cincinalului, astfel ca agricultura să 
devină o sursă tot mai importantă de creștere 
neîncetată a avuției naționale.

Situația creată ca urmare a fenomenelor na
turale negative din toamna acestui an, faptul 
că lucrările agricole au fost întîrziate față 
de cerințele optime ale producției vegetale 
fac necesare măsuri deosebite, o activitate in
tensă, pătrunsă de înaltă răspundere patrio
tică, atît la nivelul conducerii centrale a agri

culturii, al organelor județene de partid și de 
stat, cît și la nivelul comunei, al fiecărei uni
tăți agricole în parte, pentru grăbirea cam
paniei agricole, pentru cîștigarea timpului 
pierdut, pentru crearea premiselor favorabile 
realizării recoltei anului viitor.

Ținînd seama de această situație, vă adre
sez vouă, tuturor, dragi țărani cooperatori, lu
crători din întreprinderile de stat, mecaniza
tori, specialiști și oameni de știință din agri
cultură, chemarea de a vă concentra toate 
forțele, de a vă pune tot elanul și toată pu
terea de muncă în slujba organizării rapide 
și în cele mai bune' condiții atît a strân
gerii integrale și rapide a întregii recolte de 
pe cîmp, cît și a încheierii neîntîrziate a însă- 
mînțărilor de toamnă.

Folosind toată forța de muncă disponibilă 
la sate, beneficiind în continuare de spriji
nul oamenilor muncii de la orașe, al militari
lor și tineretului, este necesar ca organele de 
partid și de stat, organele agricole, conduce
rile unităților de stat și cooperatiste să asi
gure recoltarea în cel mai scurt timp a porum
bului, cartofilor, legumelor, sfeclei de zahăr 
și celorlalte culturi de toamnă, transportarea 
și depozitarea lor, evitîndu-se orice pierderi, 
valorificîndu-se întregul rod al muncii aces
tui an.

Folosiți fiecare ceas bun de lucru, utilizați 
toate mijloacele materiale de care dispuneți, 
mobilizați elanul și hotărîrea oameniloi- mun
cii pentru încheierea în cel mai scurt timp 
a acțiunii de recoltare !

Acționați, de asemenea, energic, pentru pre
gătirea pămîntului în vederea încheierii ra
pide a însămînțărilor de toamnă ! Treceți cu 
toate forțele la evacuarea apei de pe tere
nurile inundate sau-cu exces de umiditate! 
Asigurați folosirea integrală a mijloacelor 
mecanice, nregătirea seminței, organizarea 
muncii în toate unitățile prin schimburi pre
lungite sau prin mai multe schimburi, pentru 
ca însămînțarea să se termine repede și în 
cele mai bune condiții !

Paralel cu însămînțările de toamnă trebuie 
realizat întregul complex de lucrări și măsuri, 
potrivit regulilor agrozootehnice moderne, 
pentru asigurarea unei calități superioare a 
lucrărilor agricole. De calitatea însămînțări
lor și a îngrijirii culturilor depinde în mă
sură considerabilă nivelul recoltelor pe care 
le vom obține în anul 1973 !

Luați toate măsurile pentru creșterea pro
ducției animaliere ! Pe primul plan puneți 
acum strîngerea și depozitarea furajelor, pre
gătirea iernării animalelor !

îndatoriri de înaltă răspundere revin în 
această campanie specialiștilor de la sate, in
ginerilor și tehnicienilor agricoli, tuturor slu
jitorilor științei agrozootehnice. Desfășurîn- 
du-și munca în unitățile agricole, fiind pre- 
zenți nemijlocit în rîndul țăranilor, pe teren, 
la desfășurarea tuturor lucrărilor, ei trebuie 
să asigure executarea muncilor agricole co
respunzător normelor științifice, la un nivel 
calitativ înalt, să pună baze trainice recolte
lor anului viitor.

Doresc să-mi exprim convingerea, dragi ță
rani cooperatori, muncitori, tehnicieni și in
gineri din întreprinderile agricole de stat, me
canizatori, specialiști, că nu veți precupeți 
nici un efort pentru a vă face datoria cu 
cinste față de popor, față de partid, față de 
națiunea noastră socialistă, că vă veți închina 
toate forțele realizării acestei acțiuni de im
portanță hotărîtoare pentru soarta recoltelor 
viitoare ! în felul acesta vă aduceți contri
buția la lupta generală a întregului nostru 
popor pentru traducerea în viață a hotărîri
lor Conferinței Naționale, pentru realizarea 
planului cincinal înainte de termen, pentru 
dezvoltarea și mai accelerată a economiei 
noastre naționale, pentru ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a oamenilor muncii de 
la orașe și sate.

Vă urez succes deplin în această muncă 
eroică, realizări și satisfacții cît mai mari în 
activitatea consacrată propășirii patriei !

Vă doresc multă sănătate și fericire, vouă și 
familiilor voastre !

Noile măsuri de 
creștere a aloca
ției de stat pentru 
copii, de acorda
re aunor ajutoare 
mamelor cu mulți 
copii au trezit un 
puternic ecou în 
rîndul opiniei pu
blice

„Grijii parti
dului pentru 
familiile noas
tre, pentru 
copiii noștri 
îi răspundem 
prin dăruirea 
cu care mun
cim zi de zi“
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în cuprinsul ziarului

RUBRICILE NOASTRE:

• SEMNALE PRE
LUATE

© DIN INSTANȚĂ 
IN FAȚA OPINIEI 
PUBLICE

© ADNOTĂRI
• FAPTUL DIVERS
® SPORT

stima'

Tjitar n afle n a IQ

• Vizita delegației M.A.N. în 
Uniunea Sovietică

• Cuvîntarea șefului delega
ției române la Conferința 
generală UNESCO

• încheierea Conferinței la 
nivel înalt a țărilor membre 
ale viitoarei Piețe comune 
lărgite

OAMENI SEAMĂ Al SOCIETĂȚII NOASTRE

Un om de excepție ?

NU, UN COMUNIST
. La început a fost 

dorința.
’ Dorința
1 tălui de 
! fiul, pe
• Dan
• taloagele liceului de
> băieți nr. 1 din Pi-
> tești — ajuns inginer. 
, De unde această ho- 
l tărire ? Azi. greu de 
. răspuns. Cu atit mai 
' greu cu cit tinărul 
’ dovedea multiple apti-
> tudini : rezolva pro-
> bleme de matematică 
) și fizică ; prin ’45—’46 
» încerca să înlocuiască 
. lămpile aparatului de 
’ radio cu niște celule 
’ amplificatoare gindi-
• te de el ; așezat la
> pian. învăluia camera
> cu accentele grave ale 
, creațiilor beethove- 
( niene ; traducea din 
. romanticii rermani și

din moraliștii fran- 
’ cezi ; împreună cu co-
> legii, organiza pxcur- 
» sii sau meciur’ de 
I volei. Profesorii ii 
I prevedeau un viitor 
. sclipitor — indiferent

în ce s-ar fi speciali
zat. El s-ar fi vrut

1 compozitor, dar a ce-
• dat și...
I Dorința tatălui —
> care se vede că ii cu- 
( noștea adevărata vo- 
. cație — a devenit fap

tă. Dan Teodorescu a
1 absolvit politehnica 
1 timișoreană, obținînd
• diploma de inginer. în
• același timp se inscri- 
i sese și Ia clasa de

fermă a ta- 
a-și vedea 
Teodorescu 

înscris în ca-

condusă 
Negrea.

compoziție, 
de Marțian
A renunțat. Muncito
rii de la „Electromo
tor" — unde-și făcea 
practica — fuseseră 
autorii morali. Ii spu
seseră : „Rămineți la 
noi după absolvire, 

ne chi- 
echilibra-

noi după 
Vedeți 
nuim 
tul 
Ne-ați

A renunțat și la 
București — fusese 
chemat să lucreze Ia 
un institut de cerce
tare — a cedat do
rinței muncitorilor- 
prieteni din Timișoara 
și s-a stabilit la 
lectromotor". 
1957. I s-a pus 
dispoziție un mic la
borator. Unsprezece 
muncitori cu inaltâ ca
lificare s-au oferit să-l 
ajute. Obiectiv : ma
șina de echilibrat.

Au urmat căutările : 
orele, zilele și lunile 
de căutări. Au urmat 
insuccesele. Era încă 
pe vremea cînd nu 
știa cît știe. Cînd nu 
aflase că — pentru in
ventatori mai ales — 
succesul se 
mai adesea 
ces. Seara, 
descurajat, 
cea acasă : 
mint...' 
văr. renunța : renun
ța la soluție după so
luție. Ar fi renunțat 
la tot. Au intervenit 
însă prietenii, colabo

cit 
cu 

microrotoarelor.
putea ajuta", 

renunțat

„E- 
Era in 

la

naște cel 
din insuc- 
obosit și 
se întor- 

„am să re- 
Și, într-ade-

ratorii. cei care-J che
maseră la Timișoara 
și care credeau în el. 
Cei mai înflăcărați : 
comunistul electronist 
Geza Breitung și lă
cătușul Tiberiu De
meter. „Vom reuși, 
tovarășe doctor, nu se 
poate să nu reușim".

Au avut dreptate 
muncitorii : a reușit. 
Au reușit.

Îmi povestește mais
trul principal Liviu 
Ulița, de la secția 10 
a uzinei „Electromo
tor".

- De bucurie eram 
gata să-l purtăm pe 
tovarășul doctor pe 
umeri, pină acasă. 
Ne-am rușinat de tre
cători. Nu ne-ar fi 
înțeles...

„Tovarășul doctor" 
— titlul i-1 acordase
ră muncitorii tînăru- 
lui inginer Dan Teo
dorescu, 
cesta să-și 
dizertația. 
întimplat 
tirziu. prin 
identificat cu realiza
rea altei invenții. In
tre timp, „inventato
rul deghizat în in
giner" a auzit la un 
congres în străinătate 
că n-ar fi posibilă de
pășirea numărului de

fără ca a- 
fi susținut 
Asta s-a 

ceva mai 
1964. și s-a

Mircea BUNEA

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

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

BUCUREȘTI 
Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri și al populației 
Republicii Democrate Germane, vă mulțumim cordial pentru salutările și 
felicitările transmise cu ocazia celei de-a XXIII-a aniversări a întemeierii 
Republicii Democrate Germane.

împărtășim părerea dv. că relațiile tovărășești de colaborare multi
laterală dintre Partidul Socialist Unit din Germania și Partidul Comunist 
Român, dintre Republica Democrată Germană și Republica Socialistă 
România se vor dezvolta și adinei în continuare, pe baza Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală încheiat în luna mai a 
acestui an.

Vă urăm dv. și oamenilor muncii din țara dv. noi succese în înde
plinirea marilor sarcini stabilite de Partidul Comunist Român pentru 
făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

ERICH HONECKER
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit 

din Germania

WALTER ULBRICHT
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane
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FAPTUL „Srijli partidului pentru familiile
CU O STIVĂ DE HÎRTII

DIVERS
Și inspec 
torii sînt
inspectați

Ion lancu și lordache Mara
mureș, inspectori la Inspecția 
financiară a sectorului 6 din 
Capitală, porneau adesea pe te
ren pentru a verifica legalita
tea diverselor construcții exe
cutate in raza lor de activi
tate. In loc să sesizeze insă, a- 
baterile constatate, cei doi in
spectori — in schimbul unor 
sume de bani — procedau la 
„legalizarea" construcțiilor ri
dicate fără aprobările corespun
zătoare. Nu de mult insă cu 
ocazia unei inspecții inopinate 
din partea organelor de resort, 
s-a stabilit că amindoi săvârșise
ră 25 de infracțiuni de luare de 
mită. Drept pentru care, in
tr-un 
la fața locului, instanța de ju
decată le-a oferit răsplata cu
venită : cite patru ani de închi
soare.

pentru care, 
proces public desfășurat

tragică
Accident banal de circulație, 

într-o depășire, remorca umji 
autocamion a lovit apărătoarea 
unei roți de la tractorul con
dus de Constantin Irgoiu din 
comuna Dragna (Prahova). Ob- 
servind cele întimplate, tracto
ristul C.I. a oprit o basculantă 
și, cățărat pe aripa acesteia, a 
început 
nului cu 
Comești . ...
basculanta i-a ajuns din urmă 
și i-a barat calea. Dar discuția 
cu autorul accidentului s-a ter
minat înainte de a începe. Pen
tru că, sărind de pe scară 
timp ce autobasculanta 
încă în viteză, C.I., în 
a suferit o contuzie la 
urma căreia a decedat.

urmărirea autocamio- 
pricina. în comuna 
(Dîmbovița), auto-

în 
se afla 
cădere, 
cap, in

Umbrele cu 
intemperii

La punctul de frontieră Sta- 
mora Moravița a oprit un auto
camion condus de șoferul Ma
rin Dinu, care efectuase un 
transport în străinătate. După 
îndeplinirea formalităților de 
rigoare, lucrătorul vamal Teo
dor Joja s-a decis să verifice 
în ce măsură cele- declarate de 
M.-D^corespund,-realității. Qu 
acest prilej a descoperii ascun
se in autocamion... zeci și zeci 
de umbrele pliante, in valoare 
de 28 000 lei ! Așa stind lucru
rile, M. D. s-a trezit dintr-o 
dată complet... descoperit. Toa
te umbrelele i-au fost confis
cate, fiind obligat totodată să 
suporte ?i cețelalte consecințe 
prevăzute de lege.

După faptă
într-una din serile trecute, 

Ion Dalea și Petru Crina din 
satul Apadia, județul Caraș- 
Severin, ambii cu antecedente 
peaale, au intrat in lanul de po
rumb al cooperativei agricole 
de-producție din sat și au în
ceput să-și umple sacii. Dar, 
înainte de a părăsi lanul, au 
fost surprinși de Nicolae Negru, 
președintele cooperativei agri
cole de 1 
situație, I. D„ care 
pra sa o armă, a tras cu 
supra lui N.N., rănindu-1 
Arestați la scurt timo 
această faptă, cei 
fi deferiți justiției.

producție. în această
~ avea asu-

ea a- 
grav. 
după

Mai tari 
ca focul

în cartierul Capul Dealului, 
din orașul Curtea de Argeș, s-a 
produs un incendiu. Izbucnit la 
o magazie a unui cetățean, fo
cul amenința numeroase clădiri, 
intre care și școala din apro
piere. Alături de vecini au in
trat in acțiune și grupurile de 
pompieri școlari, in frunte cu 
profesorii lor. Și micii pom
pieri, a căror contribuție avea 
să fie hotăritoare in lichidarea 
incendiului, și-au făcut dato
ria. Mulți erau uzi pină la 
piele, plini de funingine. Dar, 
datorită intervenției lor, pierde
rile de bunuri au fost minime.

noastre, pentru copiii noștri îi răspundem

prin dăruirea cu care muncim zi de zi"
Decretele publicate Ieri cu pri

vire ‘ ‘ ..................
stat 
unor 
copii 
gul 
vie satisfacție, cu simțăminte de 
caldă recunoștință pentru grija 
partidului față de familie. Preve
derile celor două decrete, adopta
te în spiritul echității socialiste, a- 
testă încă o dată consecvența cu’ 
care se traduc în viață hotărîrile 
Congresului al X-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului de 
creștere continuă a nivelului de 
trai al populației, pe temeiul și pe 
măsura sporirii avuției naționa’e, 
a înaintării cu succes pe calea edi
ficării societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

încă de la primele ore ale dimi
neții de ieri, Ia redacție am re
cepționat numeroase ecouri, iar 
corespondenții „Scînteii", prezenți 
în unități economice sau ia sate, 
și-au notat impresii și declarații, 
din care spicuim :

— Pentru 9 din cei 10 
care îi am — ne spune 
Iorflache, muncitoare la 
Sibiu — voi beneficia de 
ție de stat de circa I 700 
plus, pe baza decretului 
acordarea unor ajutoare 
din familii eu mulți copii, voi pri
mi și un ajutor lunar de 300 lei. 
Asta înseamnă că în afara celor 
două salarii din casă, al meu și al 
soțului (muncitor Ia uzina „Inde- 
pendența-Sibiu), în bugetul fami
liei vor intra încă aproape 2 000 
lei. Ce să vă spun 7 Ml-e inima 
plină de bucurie. Aș vrea, să mul
țumesc partidului nostru drag și 
pentru locuința nouă pe care am 
primit-o și in care pot să-mi cresc 
mai bine copiii, să-i educ, să a- 
jungă oameni de nădejde.

— Sînt tată a 8 copii, din care 
4 beneficiază de ajutorul bănesc 
de la stat — ne spune Ioan Bălan, 
muncitor la I.C.I.L. Dej. Ca urma
re a îmbunătățirii sistemului 
acordare a acestor ajutoare, 
casa mea, alături de salariu, 
mai Intra un ajutor bănesc pentru 
copii de 720 lei. Familia mea — la 
fel ca toate celelalte — este pro- 

recunoscătoare partidului,

la majorarea alocațiilor de 
pentru copii și acordarea 
ajutoare mamelor cu mulți 
au fost primite de între- 

popor cu multă bucurie șl

conducerii sale, și pentru alte te
meiuri. Cu doi ani și mai bine în 
urmă, în timpul inundațiilor, casa 
mea a fost distrusă. Am fost ajutat 
sâ-mi construiesc o casă nouă, mai 
frumoasă, într*un cartier unde șl 
alte familii sinistrate și-au con
struit case, tot cu ajutorul parti
dului și statului. Am Închegat deci 
un cartier nou, pe care, simbortc, 
II numim „Cartierul Solidarității". 
Aici s-au mai construit pentru noi 
un magazin universal, străzi, tro
tuare, s-au introdus apa și telefo-

y
spune Tincuța Stoian, din 

Ștefan cel Mare nr. 95, 
Din nou, partidul spri- 

familiile noastre, ne a-

— ne 
strada 
Brăila.
jină ___
jută să ne creștem mai bine copiii. 
Am 38 de ani șl sînt mamă a 8 
copii. în curînd se va naște al 
9-lea. Cel mai mare, Dumitru, are 
13 ani. Toți sînt sănătoși, iar 5 
dintre ei slnt la școală. Copiii 
mei trăiesc fericiți. Și mă bucur 
la gîndul că pot să le vorbesc 
despre grija partidului, a tovară
șului Ceaușescu față de ei, pen

NOILE MĂSURI DE CREȘTERE A ALOCAȚIEI 
DE STAT PENTRU COPII, DE ACORDARE 

A UNOR AJUTOARE MAMELOR

NU SE LIMPEZESC
APELE...

copil pe
Victoria 
I.M.C.C. 
o aloca- 
lei. în 
privind 

mamelor

de 
în 
va

CU MULTI COPII AU TREZIT UN PUTERNIC 
ECOU IN RÎNDUL OPINIEI PUBLICE

nul. tată de ce sînt recunoscător 
partidului, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care ne-a vizi
tat in acele clipe grele, ne-a im- 
bărbătat și ne-a ajutat să ne ros- 
tuim. Nci, colectivul de muncă de 
la I.C.I.L. Dej, la fel ca toate co
lectivele din 
gajațt în 
cialistă în 
republicii . . ___ ....
nirea cincinalului înainte de ter
men. Noilor ajutoare și înlesniri 
pe care partidul și statul ni le fac 
le vom răspunde cu un plus de 
hărnicie, de preocupare stăruitoa
re pentru creșterea producției și a 
productivității muncii, pentru a 
ne aduce o contribuție din ce In 
ce mai mare la înflorirea eco
nomică a țării) la bunăstarea 
noastră, a tuturor.

— Am luat cunoștință cu nespu
să bucurie de cele două decrete

țarâ, sintem an- 
marea Întrecere so- 

cinstea aniversării 
și pentru indepli-

tru ca atunci cînd vor fi mari să 
răsplătească prin fapte condițiile 
In care au crescut și au învățat. 
Vreau ca toți copiii mei să de
vină cetățeni cinstiți și demni, să 
îndrăgească de mici munca, să fie 
folositori țării, partidului.

— Sînt una din zecile de mame 
cu mulți copii din comuna noastră 
— ne spune Varvara Bejan, coo
peratoare din comuna Nicolae 
Bălcescu. județul Baeău. Am 11 
copii, toți pină în 18 ani, și mă 
bucur nespus de mult pentru a- 
jutorul bănesc pe care am să-l 
primesc de acum în fiecare lună. 
De cîștigat, cîștigam eu și pînă 
acum, pentru că muncesc în coo
perativa agricolă. Dar prezența 
mea la treburile cîmpului nu e 
zilnică, pentru că „echipa" de a- 
Casă mă ține mai mult pe lingă 
gospodărie. Ca să pregătești în fie
care dimineață 7 copii pentru școa-

lă și să le asiguri și celorlalți pri
chindei cele necesare, nu-i deloc u- 
șor. Tare mult m-am bucurat de a- 
jutorul dat și de faptul că acest a- 
jutor o să se acorde mamelor și in 
continuare, după ce copiii au trecut 
la alte categorii. Pentru câ, Ia drept 
vorbind, o dată cu creșterea copii
lor, mama imbătrînește și își pierde 
din puterea de muncă. Decretele 
sînt. cred eu, nu numai un ajutor, 
dar și un îndemn la adresa noastră, 
a mamelor : Să veghem mai mult la 
creșterea și educarea copiilor, pen
tru ca atunci cînd vor fi mari să nu 
ne fie rușine de ei nici nouă, nici 
țării. Să-i creștem cinstiți, curajoși, 
harnici.

— Cele două decrete — mă refer 
la amindouă, pentru că familia mea 
va beneficia și de unul și de altul, 
ne spune Ion Nistor, funcționar la 
Consiliul popular al comunei Tuto- 
va. județul Vaslui, ne-au adus 
multă bucurie in casă și în inimi. 
Eu slnt tată a 13 copii. Nu pllnge 
nici unul de nevoi, dar vă închipuiți 
că nu este prea ușor să-i creștem. 
Ajutorul primit acum va însemna 
un plus de hrană, de îmbrăcăminte, 
de posibilități de educație. îmi dau 
seama că aceste măsuri și altele de 
creștere a nivelului de trai nu se 
pot lua decit în funcție de rezulta
tele obținute în economie, în toate 
domeniile de activitate. De aceea, 
cred că fiecare, la locul nostru de 
muncă, trebuie să ne sporim gradul 
de participare la marea operă a 
construcției socialiste. Cu cit vom 
obține rezultate mai bune, cu atît 
vom asigura copiilor noștri un vii
tor mai frumos, condiții mai bune 
de viață și de muncă.

— Numai într-o țară socialistă, a 
dreptății și omeniei, sint cu putință 
asemenea măsuri — ne spune Sa- 
lomia Fardul, cooperatoare din Bu- 
joreni, județul Vilcea. Atn 9 eopii, 
din care 8 sub 18 ani. începînd din 
noiembrie, urmează să primesc 
lunar 1120 de lei. Acest ajutor, a- 
ceastă grijă pe care o poartă parti
dul țărănimii cooperatiste, Întregu
lui popor, ne fac pe fiecare dintre 
noi să muncim mai spornic. Grijii 
partidului pentru familiile noastre, 
pentru copiii noștri, îi răspundem 
prin dăruirea cu care muncim 
de zi.

ției — dar In foarte scurt timp e« 
n-a mai putut face față debitelor. 
Era subdimensionată. Asta se întim
pla In 1969. A doua linie de epurare 
urma să intre în funcțiune în tri
mestrul IV a.c. și să normalizeze si
tuația, însă o serie de utilaje nici nu 
au sosit. Poate că lucrurile se vor 
rezolva definitiv in etapa a treia, 
pină in 1975.

Este cazul să mal adăugăm că și 
o serie de instalații de preepurare 
de la diferitele unități industriale 
ale platformei slnt exploatate de
fectuos sau lipsesc, pur și simplu. 
Urmarea : scăpări accidentale, mari, 
de poluanți nocivi în stația de epu
rare și apoi în apele Dîmbovnicului. 
Canalizarea combinatului, destinată 
sâ colecteze așa-numitele ape „con
vențional curate", este deseori mal 
poluată decit apa ce iese din stația 
de epurare suprasolicitată, deoarece 
unii operatori Iresponsabili, știind 
că nu au voie să lase unele nocivi
tăți să pătrundă în stație (ele tre
buie arse — n.a.), le dau drumul pe 
canal.

— Cum »-a ajuns la această situ
ație 7

— în trecut, cînd se trecea de 
faza studiului tehnico-economlc șl 
se ajungea la faza de investiție — 

ne explică ing. 
Paul Antonescu, 
din Ministerul 
Industriei Chi
mice — se con
stata că lucrarea 
era mai scumpă 
decit se prevăzuse 
inițial. Și atunci, 
de dragul econo
miilor, se făceau 
tăieturi la toate 
posturile auxili
are (sublinierea 
nostră), deci și 
la stațiile de e- 
purare.

Firește, cu optica conform căreia 
protejarea apei este ceva auxiliar 
nu se poate preveni poluarea. Tre
buie înțeles odată pentru totdeauna 
că apa este materia primă de bază 
a oricărei produejii, că resursele el 
sînt limitate și ca ea trebuie prote
jată cu grijă.

Ge, fac cei investiți prin lege sâ 
controleze și să sancționeze 
rile 7

— S-au aplicat sancțiuni 
venționale șefului sectorului 
porturi și inginerului-șef 
secția plroliză care au

ai comunei 
județul Ar- 

,____ _ afectată de
reziduurile provenite de ia Grupul 
industrial de petrochimie Pitești, ce 
se scurg pe riul Dimbovnic — ne-a 
sesizat că viitoarea conductă de apă 
potabilă, ce va intra în curînd in 
funcțiune, nu va servi gospodăriile 
mai îndepărtate, adică cele din 
luncă, și că întreg satul Burdești a 
rămas fără apă.

Mergînd pe urmele sesizării de 
mai sus, iată-ne la primăria din Su
seni. Dialog cu primarul, tovarășul 
Corneliu Micu.

— Ce lungime are rețeaua 
distribuție a apei potabile din 
mună 7 — 11 întrebam.

— Peste cinci kilometri.
— Cîte gospodării vor beneficia de 

apa cișmelelor 7
— Precis nu știu, dar aproxima

tiv jumătate din total.
— Cite gospodării situate mal 

departe de centrul comunei, în lun
că, vor fl alimentate prin cișmelele 
conductei 7

— Nu cunosc. Dar pînă mîlne vă 
fac socoteala...

— Ce arată ultimele analize ale 
apei din fîntîni 7

— Nu cunosc, buletinele de anali
ză sînt la cei de 
la dispensar.

— Curh veți a- 
dăpa vitele vara 
Ia pășune 7

— Nu cunosc, 
proiectariții n-au 
prevăzut nimic.

înțelegem, ar fi 
Ideal să existe 
posibilitatea de a 
aduce cît mai re
pede, la poarta 
fiecăruia, 
ducta de apă. în ■■■■■
sute de localități 
din țară oamenii fac, pentru aceasta, 
eforturi materiale, bănești, ajută cu 
munca lor la introducerea apei. în 
localitățile mai sus amintite insă 
nimeni n-a luat o inițiativă, n-a miș
cat un deget, nici măcar ca să sape 
șanțurile pentru conducte. Toți au 
așteptat cișmeaua la poartă. Acum se 
constată că tocmai cei cărora le era 
destinată, în primul rind, respectiv 
cetățenii din luncă, tocmai ei au 
f'»t nedreptățiți. Firește, ce s-a gre
șit se poate incă îndrepta (în cele
lalte localități lucrările au fost exe
cutate doar în proporție de 50—85 
la sută), lucrările mai pot fi supli
mentate.

Dar am putea oare pune punct 7 
Este problema chiar atît de aproape 
de rezolvare 7

— Noi am finanțat introducerea a- 
pei In aceste localități cu peste 
16 milioane de tei — accentuează tov. 
ing. Tltus Alexandrescu, directorul 
tehnic al Grupului industrial de pe
trochimie Pitești — am comandat 
proiecte (la I.S.P.C.G.), am contractat 
lucrările... în cadrul grupului indus
trial extindem acum capacitățile de 
epurare pentru etapele următoare de 
dezvoltare. Vor fi rezolvate șl unele 
deficiențe rămase din prima etapă. 
Dar avem greutăți cu tehnologiile. 
Știți, regimurile de 
bilite prin proiecte 
celor din uzină...

Iată niște explicații care nu con
tribuie la combaterea poluării mediu
lui. Iar măsura introducerii apei 
potabile prin conducte, din alte surse, 
este doar un paleativ. Miine ar putea 
fi afectate și noile surse. Nu este un 
secret că apele potabile cele mai 
valoroase sint cele subterane și că 
resursele lor sint foarte limitate. Sin
gura protecție eficientă a acestora 
este prevederea și prevenirea impu- 
rlficărllor. Or, tocmai la capitolul pre
vedere și prevenire înregistrăm, în 
Grupul industrial de petrochimie 
Pitești, cele mal mari carențe.

— Numai după cîteva luni de Ia 
intrarea in producție a primelor uni
tăți Industriale a început să 
funcționeze instalația de epurare — 
arăta tov. Traian David, șeful sta-

Un grup de locuitori 
Suseni, satul Burdești, 
geș — prima localitate

con-

de 
co
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abate-
contra- 
trans- 

,___ _______________ de la
secția plroliză care au deversat 
nocivități în canalul de ape „con
vențional curate" — ne explică ing. 
Nicolae Vrăbiescu, directorul Ofi
ciului de gospodărire a apelor — Ar
geș.

— Atît, In trei ani 7
— Au mai fost cîteva cazurL Dar, 

înțelegeți, noi sintem 
Cind situația devine 
tnăm pe cineva de

♦
Deși are legea în 

rul apelor județene 
certificat de incapacitate, numai să 
nu supere pe cineva la scară loca
lă. Atunci, ce face acel cineva de 
la București 7 Forțat de Împrejurări 
—- de obicei, împreună cu conduce
rea grupului petrochimic — alcătu
iește un plan de măsuri. Peste cîte
va luni, situația se repetă. Se face 
un nou plan. Nu de mult, cînd ve
rificam situația din satele de pe va
lea Dîmbovnicului, se pregătea cel 
de-al 9-lea plan de măsuri din 1970 
și pină acum (1). Dar 
nurilor de măsuri nu 
pele.

Nu ne rămlne decît 
de ce nu se respectă principiul sta
tuat de lege că toate capacitățile 
de epurare, de preepurare, de preve
nire a impurificării apel (a solului 
și a atmosferei) trebuie să intre în 
funcțiune In același timp cu insta
lațiile de producție 7 Oare nu se știe 
că ele trebuie să fie In stare să facă 
față oricăror regimuri de funcționa
re, inclusiv momentelor de accident, 
de avarie, de modificare a tehnolo
giei, cînd concentrațiile de poluanți 
nocivi cresc rapid 7

exploatare sta* 
nu corespund

dosarele pla- 
limpezesc a-

să întrebăm l

prea mici, 
mal gravă, che
ia București..

mină, gospoda- 
lși dă singur

rtmi •rf.s
& î

pi c. o*. î'&S m.

Al. PLA1EȘU
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s-a stabilit ca Gh. 
bani : pentru „plan-Păi, să ne 

facă ordine

Craiova — pe verticala arhitecturii moderne

măture singură în casă, întreprinderea aș
teaptă să intervină vecinii...

Și încă o întrebare : responsabilii uni
tății nu „prea au avut timp" să caute sau 
să verifice lucrurile; dar cetățenii puși pe 
drumuri, martorii — ei au avut timp de 
pierdut ? •

Foto : S. Cristian

Auto- 
transport 
cu cântar 
asigurat

De citva timp, Ia ferma 
„Dumbrava", din cadrul I.A.S. 
Fălticeni, lucrează și numeroși 
săteni din comunele situate in 
împrejurimi. întreprinderea le-a 
pus la dispoziție mijloace auto 
pentru transport. Dar, deși 
le-au fost create condiții pentru 
a ajunge rapid la locurile de 
muncă, transportul nu se des
fășoară ca pe roate. Pentru că, 
în urma unei dispoziții din 
partea economistului Mihai Hre- 
benciuc, mașinile nu sînt ur
nite din loc decît după ce se 
determină cu precizie... greuta
tea pasagerilor ce urmează a fi 
transportați ! Și, pentru aceasta, 
fiecare dintre ei sint invitați 
să urce, rind pe rind. pe cîn
tar 1 De prisos sâ mai spunem 
cît timp se pierde cu o aseme
nea operație absurdă. N-ar putea 
oare cintări conducerea între
prinderii dispoziția amintită și, 
dat fiindcă ea face numai... 
greutăți, să ia și măsuri 7

Rubrică redactată de i
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
și corespondenții „Scînteii"

judecătorii..."
din întreprindere și a 
obiectele de inventar 
in magazie, astfel câ

„Cu ocazia plecării 
părăsirii șantierului, 
nu au fost restituite 
unitatea e păgubită". 
(Cererea pentru 
formulată de I.C.R.B. Șantierul 2)

...Luni. 16 octombrie. Judecătoria secto
rului 4. Completul III :

— Și sînteți siguri câ vă lipsește acest 
transformator de sudură 7 — Întreabă ju- 
decătoarea pe jurisconsultul unității. Ați 
auzit ce-au declarat martorii ; că Raicu A- 
drian, căruia I s-a imputat suma de 8 800 
de lei, a lăsat altcuiva transformatorul și 
chiar s-a lucrat cu el o vreme după pleca
rea lui. L-ați identificat după serie, după 
număr de inventar 7 Nu apare nicăieri ?

— Să vedeți, n-am găsit transformatorul... 
n-am prea avut timp să-l căutăm...

— Cum n-ați avut timp, din iulie și pină 
acum 1

— Păi la noi se predau acte, gestiuni... Ne 
reorganizăm.

— Și de cînd vă reorganizați 7 — se in
teresează mai departe

— De la 1 octombrie.
— Și pină atunci 7
_  7 ț
...Ar fi lipsă, dar nu 

parcă n-ar fi norme 
evidența bunurilor oricărei unități socia
liste, la actele care trebuie încheiate obli
gatoriu atît la angajarea cît și la plecarea 
salariaților din întreprindere. Iar cind, din 
neglijență, lucrurile se încurcă, fuga la 
tribunal, că d-aia e tribunal, să descurce 
el totul...

Sigur, menirea justiției este sâ afle ade
vărul, să restabilească orice situație po
trivnică legii. în cazul dat insă, in loc să-și

deschiderea acțiunii

judecă toarea.

sîntem siguri... De 
clare cu privire Ia

înșelătorul.;.
înșelat

— Cum o să-i înapoiez ceea ce nu-i mai 
aparține 7 Mașina este a mea, se apără 
unul dintre inculpați. Doar reclamantul 
însuși mi-a propus să i-o cumpăr. Acum, 
după ce-am reparat-o și i-am achitat 
cincisprezece rate, cum să mai fie a lui 7

...Rind pe rind, termen după termen, în 
fond și in recurs, instanțele și-au consu
mat zeci de ore ascultînd cind argumentele 
unuia, cînd ale celuilalt, fiecare comba
tant bătind monedă torte pe dreptatea lui 
și numai a lui. Soluția cauzei 7 Instanța de 
recurs — secția I penală a Tribunalului 
municipiului București — l-a achitat pe 
inculpați intrucît „fapta nu este prevăzută 
de legea penală".

Cu alte cuvinte, timp de aproape un an, 
justiției 1 s-a cerut cu insistență să judece 
ce nu era de judecat (in materie penală), 
să condamne ce nu era de condamnat — 
altminteri un banal litigiu, soluționabil, 
cum era și firesc, incă de la început, pe 
cale civilă. Și asta pentru că. într-o zi de 
februarie a anului 1970, proprietarul auto
turismului „Renault-16“ cu numărul 4—B— 
2926. Pompiliu lonescu, și-a dus mașina la 
reparat, dar nu la o unitate socialistă, cum 
s-ar fi cuvenit, ci in curtea unui particular. 
La rîndu! lui, particularul — inginerul 
Victor Apostol (fost inculpat în proces, 
alături de prietenul său Nicolae Bogdan)

invocă o pretinsă tranzacție privind vin* 
zarea mașinii. Invocă, dar n-o poate do
vedi, pentru simplul motiv că n-a fost în
cheiat nici un act in forma cerută de lege. 
De ce n-ati procedat corect, de ce s-au 
străduit să eludeze legea 7 Doar cei în 
cauză o știu...

După cum se vede însă legea se răz
bună : eludarea ei i-a dus în impas pe 
amatorii de chilipiruri. Așa se face că 
toată povestea s-a dovedit a fi o jalnică 
șaradă cu înșelătorul... inșelat 1

oalele sparte degeaba in „acțiunea contra 
Aureliei C...“.

...în cele din urmă 
Uță să plătească niște 
tație", pentru „lucrări de purificare a go
lului"...

Dar, dacă ne amintim că numai In trei 
ani au avut Ioc șase procese, nu putem 
garanta ce se va mai întimpla în primă
vara viitoare. Cînd simțul măsurii, res
pectul reciproc și urbanitatea slnt atît de 
fragile îneît își caută toată ziua satisfacție 
prin tribunal, cine știe ce mai urmează...

Patimi și
trandafiri

instanță, pîrîtul e vinovat 
Din cauza Iui am deschis 
care l-am pierdut, din cauza

k Ce este de 
neînlocuit și 
absolut in-

crobuzul pe care II conducea, să fi fost 
sustrase de alte persoane".

Nici o vorbă care să 
în împricinata adresă 
cotise pe șoferul C. 
indispensabil — apare 
torului Constantin Șandru, 
realitate nu domnia sa o semnase, ci alt
cineva. în schimb, este pusă sub semnul 
întrebării temeinicia cercetărilor organelor 
în drept și, implicit, a hotărîrilor pronun
țate de Instanțele de judecată. Și, tot oco
lind, ignorind culpa, încă din primele rin- 
duri ale răspunsului către redacție, ni se 
face un reproș de mare... finețe lingvistică : 
nimeni de pe-acolo n-ar fi folosit „In scrig 
sau oral" expresia „de neînlocuit", ci nu
mai... „absolut indispensabil".

După opinia noastră, în cazul amintite! 
întreprinderi „absolut indispensabil" era 
altceva : spiritul autocritic.

explice de ce 
— care-1 so- 
Berbec absolut 
numele direc- 

deși în

— Onorată 
pentru toate, 
un proces pe 
lui avem de plată 1 215 iei cheltuieli judi
ciare. Să ne despăgubească 1 ,

...De aproape trei ani, soții Cristal (Spla
iul Unirii 110) „întrețin", de-a lungul unui 
șir de procese, un veritabil duel judiciar 
cu vecinul lor, Gheorghe t’ță.

Pentru ce motive ? Unul foarte Important, 
de o gravitate excepțională, cutremurătoa
re și ultra-zguduitoare : respectivii pre
tind că intre vestejirea trandafirilor, a 
florilor din curte și interesul vecinului de 
a-și gara aici mașina este o legătură care 
bate la ochi. Potrivit lor, răzoarele de 
trandafiri au fost otrăvite. Și cine altul ar 
fi putut s-o facă 7

Deci, proces, martori, expertiză teh
nică.... Gheorghe Uță : nu știe, n-a văzut... 
A, parcă intr-o zi a văzut-o pe Aurelia C. 
cu o găleată prin curte... Alt proces : îm
potriva Aureliei C. Se constată că noua 
pirită e nevinovată. Repede, îndărăt la ve
chiul proces, contra vecinului. Și. la scurt 
timp, incă unul, și mai înverșunat : pro
cesul procesului. Să plătească vecinul și

dispensabil ?
Din caietul
grefierului

...în mașina unui șofer a fost găsită, în* 
tr-o zi, o anumită cantitate de medica
mente sustrase din întreprindere (Centrala 
industrială de medicamente și coloranți). 
Ce a urmat, vă puteți închipui : judecata, 
condamnarea vinovatului. Ce credeți insă 
c-a găsit de cuviință să facă păgubașul 7 
Surpriză 1 A cerut negru pe alb... păsuirea 
hoțului, pe motiv că nu s-ar putea lipsi 
de serviciile lui (vezi relatarea din ru
brica noastră din 18 iunie, sub titlul „Doar 
scuzele au lipsit").

între timp, instanțele s-au pronunțat, 
au aplicat legea și ispășirea a început. 
Cum spune însă proverbul : „hoțul cu un 
păcat, păgubașul cu mai multe", tar păgu
bașul nostru nu șl-a epuizat surprizele : 
răspunzind ziarului, o adresă de ultimă 
oră din partea centralei ne informează că 
prin partea locului s-ar fi ajuns la con
cluzia cel puțin curioasă că „este posibil 
ca medicamentele, găsite la control in mi-

• Ei, ce părere ai despre comportarea 
dumitale necorespunzătoare din familie 7 
Ai auzit cele spuse de soție : brutalități, 
lipsă de interes pentru căsnicie...

— Cum, nu e suficient ce-am făcut pen- 
adus-o 
slujbă 
mine 7

tru ea 7 Am luat-o de la țară, am 
în casa mea, Ia oraș, deși nici 
n-avea... Ce pretenții mai are de la 
Nu-i place unde-a ajuns 7 (7 !)

(Cu prilejul dezbaterilor în dosarul 5226, 
1972, Judecătoria sectorului 3)
• „Revin asupra declarației precedente 

și arăt că, nefiind în mașină, nu cunosc 
nimic In legătură cu accidentul. Anterior 
am declarat altceva, ca să 
familiei inculpatului".

(Depoziție de martor în 
1972, Judecătoria sectorului

tac pe placul
dosarul 2481/ 

7).
Dinu POPESCU

J
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Fiecare zi, flecare oră au mare preț pentru
■>

Două sarcini de netăgăduită urgență:
° ÎNSĂMINȚAREA GRABNICĂ A GRIULUI • RECOLTAREA Șl DEPOZITAREA

In bune condiții a produselor perisabile
■ / MEHEDINȚI < Se lucrează ziua

Porumbul a fost recoltat de pe 99 la sută din suprafețele cultivate în întreprin
derile agricole de stat și 4>9 la sută în cooperativele agricole. Continuînd strîngerea 
porumbului, o atenție deosebită trebuie acordată, în aceste zile, RECOLTĂRII Șl DE
POZITARII, CV GRIJA, A PRODUSELOR PERISABILE, întrucît rămînerea lor pe cîmp 
le-ar putea deprecia, datorită brumei sau excesului de umiditate.

Legumele
Scăderea accentuată a temperatu

rii impune grăbirea recoltării, trans
portului și însilozării legumelor — 
cele mai perisabile dintre produsele 
agricole. Deși luna octombrie a fost 
ploioasă și rece, nu s-au semnalat 
decît în ultimul timp brume, ceea 
ce a permis ca la multe sortimente 
— roșii, ardei, gogoșari — să se pre
lungească vegetația și deci consumul 
în stare proaspătă. Acum, o dată cu 
scăderea temperaturii, toate aceste 
produse trebuie strinse și livrate 
pentru piață sau fabricilor de con
serve în vederea prelucrării. La Cen
trala de producție, valorificare și in
dustrializare a legumelor și fructe
lor se apreciază că începînd cu a- 
ceste zile este necesar să se treacă 
cu toate forțele la recoltarea și în- 
silozarea rădăcinoaselor — morcovi, 
pătrunjel, țelină. Deși piața este slab 
aprovizionată cu aceste sortimente. 
In multe unități agricole recoltarea 
și transportul lor întîrzie. Ținîndu-se 
seama că temperaturile înregistrate 
în cursul nopții scad sub zero gra
de, este necesar ca rădăcinoasele să 
fie transportate și puse la adăpost 
în aceeași zi în care au fost scoase 
din pămînt, prin aceasta evitîndu-se 
degradarea lor din cauza înghețu
lui. ... ... mj,.ra

Cartofii

tîrziu decît în anii precedent!. Si la 
această cultură este necesar să se 
acorde o atenție deosebită evitării 
pierderilor. Ministerul de resort re
comandă folosirea combinelor C-12, 
adaptate special. Sarcina unităților 
producătoare de soia este de a trans
porta recolta din cîmp direct la ba
zele de recepție. Este o condiție e- 
sențială pentru ca boabele să nu se 
deprecieze. In condiții necorespun
zătoare de depozitare, procentul ri
dicat de umiditate favorizează apa
riția fenomenelor de degradare. Ds 
aceea, in baze se va trece imediat la 
uscarea boabelor.

Tutunul

Pînă la 20 octombrie, cartofii au 
fost recoltați in proporție de 44 la 
sută în I.A.S. și 80 la sută în coope
rativele agricole. Lucrările au fost 
încheiate în cooperativele agricole 
din județul Suceava și sînt avansa
te în cele din județele Iași. Neamț, 
Sibiu. Harghita. După cum ne in
formează tov. Gh. Minculescu. direc
tor în Centrala de producție, valo
rificare și industrializare a legume
lor și fructelor, unitățile agricole au 
livrat numai jumătate din cantita
tea de cartofi recoltată. La ora ac
tuală, mari cantități de cartofi se 
află în grămezi pe cîmp sau pe ram
pele gărilor. Așa cum s-a arătat și 
în recomandările ministerului, publi
cate în ziarul de ieri, trebuie pro
tejați împotriva pericolului scăderi
lor de temperatură. Cartofii expe- 
diați in vagoane deschise vor trebui 
protejați neapărat cu prelate și alte 
materiale.

Orezul

Se apreciază că producția de tu
tun este mai mare decit în alți ani, 
însă recoltatul foilor nu s-a înche
iat. In unele județe sînt pe cîmp 
cantități mari de tutun, cane tre
buie strînse în timpul cel mai 
scurt. La centrala de specialitate 
se afirmă că, datorită ploilor frec
vente din ultimele săptămini, au 
crescut în suprafață și greutate 
foile din etajele de sub vîrf și vîrf ; 
de asemenea, ploile au deter
minat dezvoltarea unor copiii ce 
au foi excepțional de bune. 
Acestea ttt&UIe ’ietofâlfe heWr'lnat,! 
pentru cf bruma să nu le deprecie
ze. Tutunul recoltat trebuie uscat cu 
grijă. Foile au un țesut fin. iar da
torită precipitațiilor abundente, ce
darea apei este mai rapidă decît în 
anii cu toamne secetoase. De aceea 
trebuie acordată o mare atenție lo
cului unde se așează, spre uscare, 
șirele de tutun, în solarii cu polie
tilenă, șoproane, podurile caselor cu 
posibilități de ventilație bună, pen
tru ca, prin dospirea și uscarea ce 
decurg mai lent, să se obțină un 
produs de calitate corespunzătoare.

Furajele
Dintre culturile agricole, porumbul 

pentru siloz poate fi’ cel mai mult 
afectat de brume și temperaturi scă
zute. Intrucit, în prezent, există zeci 
de mii de hectare cu masă verde, 
rezultate din insămînțarea culturilor 
succesive, se impun măsuri urgente 
pentru recoltarea lor. în vederea evi
tării deprecierii calitative, a pierde
rilor de •substanțe nutritive. O sin
gură brumă poate reduce mult 
valoarea acestor nutrețuri. Iată 
de ce, in această perioadă, conco
mitent cu celelalte lucrări agricole, 
este necesar să fie intensificate re
coltarea și însilozarea furajelor, 
strîngerea și depozitarea tuturor re
surselor de nutrețuri. Din datele cen
tralizate la minister rezultă că. pină 
în ziua de 20 octombrie, planul de 
însilozare a fost realizat în propor
ție de 98 la sută în întreprinderile 
agricole de stat și numai 45 la sută 
în cooperativele agricole. Ținînd sea
ma de timpul înaintat și de întâr
zierile semnalate în cooperativele a-' 
gricole este necesar să se ia măsuri 
urgente pentru impulsionarea lucră
rilor, folosindu-se toate mijloacele de 
tocare existente, organizindu-se e- 
chipe speciale care să lucreze în 
schimburi prelungite sau în două 
schimburi la lumina farurilor. în pre
zent, pe cîmp există resurse variate 
de furaje care trebuie grabnic recol
tate și însilozate : culturi succesive 
de porumb, frunze și colete de sfeclă, 
otava fînețelor, precum și cantități 
foarte mari de coceni, pentru însi
lozarea în amestec cu nutrețuri verzi 
sau suculente. Strîngerea grabnică a 
furajelor, înlăturarea pierderilor de 
substanțe nutritive constituie cea 
mai importantă acțiune din această 
perioadă, care condiționează creșterea 
efectivelor și a producției anima
liere.

în județul Mehedinți, lu
crările agricole de sezon 
sint avansate. în coopera
tivele agricole, de exem
plu, recoltatul porumbului 
s-a făcut pe 74 la sută din 
suprafețe, iar semănatul 
griului — in proporție de 
31 la sută. In unitățile agri
cole unde o parte din su
prafețe au exces de umidi
tate a fost schimbată am
plasarea culturii griului. 
S-a intervenit, de aseme
nea, pentru a se asigura în 
toate secțiile de mecani
zare o rezervă de piese de 
schimb, astfel ca toate ma
șinile să fie folosite la în
treaga capacitate.

în cooperativele agricole 
din cadrul consiliilor fnter- 
cooperatiste Burila Mare și 
Gogoșu, unde s-a concen
trat o mare parte din for-

țele mecanice, viteza de 
lucru la semănat crește de 
la o zi la alta. Astfel, la 
cooperativa agricolă din 
Burila Mare s-a reușit să 
se însămînțeze 98 la sută 
din suprafața de 570 ha pre
văzută in plan. Coopera
torii de aici și-au propus 
să mai însămînțeze supli
mentar încă 100 ha. La 
Jiana, într-o singură noap
te, cooperatorii au eliberat 
de coceni 120 ha. iar meca
nizatorii au arat și au pre
gătit patul germinativ. In 
ziua următoare. întreaga 
suprafață de teren a fost 
însămînțată cu grîu.

întrucît în aceste zile se 
poate însămînța din plin în 
toate unitățile 
ne-a spus ing.
nu. din cadrul 
dețean pentru

agricole — 
Ion Negrea- 
trustului ju- 
mecanizarea

agriculturii, la S.M.A. Obîr- 
șia de Cîmp s-a organizat 
lucrul în două schimburi 
pe 80 de tractoare prin fo
losirea cooperatorilor care 
au absolvit cursurile de 
mecanizare. Pe raza de ac
tivitate a stațiunilor de me
canizare Strehaia. Gruia, 
Broștenl și Recea se lu
crează in schimburi pre
lungite pină noaptea tîr
ziu. la lumina farurilor. 
Ritmul superior care se în
registrează de la o zi la alta 
la lucrările de sezon do
vedește că oamenii muncii 
de pe ogoarele mehedin- 
țene sint hotărițl să cîștige 
competiția cu timpul. să 
termine insămințatul griu
lui la timp și în condiții a- 
grotehnice superioare.

Virgil TATARU

. ARAD / De la o zi la alta,
Tn Județul Arad, la indi

cația biroului comitetului 
județean de partid s-au luat 
o seamă de măsuri în ve
derea terminării cît mai 
grabnice a recoltatului și a 
însâmînțărilor de toamnă. 
Specialiștii de la direcția 
generală a agriculturii și 
uniunea cooperatistă jude
țeană, activiștii de partid au 
fost repartizați pe unități 
Unde, împreună cu condu
cerea cooperativelor, iau 
măsuri operative pentru 
buna desfășurare a lucrări
lor și. îndeosebi, pentru eli
berarea grabnică a terenului 
pe care urmează să fie în- 
sămințat griull. Arăturile se 
efectuează în schimburi 
prelungite și, mai ales 
noaptea, la lumina farurilor, 
în prezent, alături de meca
nizatori lucrează la semănat 
un număr de peste 200 me
canici din atelierele S.M.A., 
precum și din unele între
prinderi și fabrici din Arad.

Din situația existentă la 
direcția generală agricolă 
reiese că pînă în ziua de 20

octombrie a.c. în cooperati
vele agricole s-a însămînțat 
48 la sută din suprafața 
prevăzută cu grîu. Semăna
tul orzului s-a încheiat în 
toate unitățile agricole.

în deplasările făcute pe 
teren am constatat că se 
muncește cu toate forțele 
pentru a termina rit mai 
repede lucrările din toamna 
acestui an. Imediat ce tim
pul a permis șî pămîritul 
s-a zbicit, s-a trecut în ma
să la însâmînțări, depășin- 
du-se ritmul zilnic planifi
cat. în unele zone ale jude
țului. acolo unde terenul 
este mai ridicat și s-a putut 
munci fără întrerupere la 
semănatul griului, această 
lucrare este pe terminate. 
Printre cooperativele agri
cole avansate la semănat se 
numără cele diin Aradul 
Nou, Socodor, Timova, Tur- 
nu și altele.

La cooperativa agricolă 
din Șimand, președintele, 
tov. loan Corbaci, se afla in 
cîmp. urmărind ritmul de 

. insămîntare. „De obicei,- noi

semănăm griul In primele 
zile ale lui octombrie. Anul 
acesta, datorită faptului că 
a plouat aproape zilnic, am 
rămas mult in urmă. Am în- 
sămințat pînă acum peste 
800 hectare și dăm bătaia ca 
în citeva zile să terminăm 
întreaga suprafață de 1 200 
ha planificată cu griu".

Și în alte unități se lu
crează atât ziua, ciț și noap
tea. La cooperativa din 
Sîntana, de pildă, imediat 
ce s-a făcut vreme frumoa
să s-a trecut la însămînțat 
cu toate forțele. Aici se lu
crează nu numai ziua, ci și 
noaptea, la lumina faruri
lor.

Ținînd seama de timpul 
înaintat este necesar ca în 
toate cooperativele agricole 
să fie luate măsuri urgente 
în vederea eliberării tere
nului și terminării cit mai 
grabnice a însămînțărilor.

Dintre cerealele păioase. numai 
orezul se recoltează in această pe
rioadă. Pînă la 20 octombrie, această 
lucrare s-a făcut pe 38 la sută din su
prafețele cultivate în întreprinderile 
agricole de stat și 22 la sută in coo
perativele agricole. Ploile abundente 
au dus la revărsarea unor rîuri. 
Multe orezării au fost inundate, iar 
plantele au fost culcate. Pentru ca 
recoltatul orezului să se termine în 
cel mai scurt timp trebuie să se 
execute despotmolirea canalelor și 
să se instaleze pompe pentru eva
cuarea apei peste diguri, acolo unde 
canalele sînt pline de apă. De ase
menea. sâ se organizeze recoltatul și 
treieratul mecanizat cu prioritate 
pe suprafețele neafectate de inunda
ții, iar culturile inundate sau 
milite să se recolteze manual. Ami- 
narea recoltatului pînă la zvintarea 
terenurilor nu constituie o soluție, 
deoarece pot crește pierderile prin 
scuturare. Orezul din cîmp trebuie 
transportat și depozitat imediat la 
bazele de recepție, care au toate con
dițiile necesare uscării rapide a boa
belor la umiditatea de conservare.

Soia
Soia, plantă oleaginoasă de mare 

Importanță industrială și alimen
tară, a ajuns la maturitate ceva mai <____ _

Noaptea, ca ți ziua, mecanizatorii și cooperatorii din Brincoveni, iude- 
tul Ialomița, continuă însămințarea griului

Foto : N. Buică

Aurel POP 
corespondentul 
„Scînteii"

SIBIU

Mierea in
Dacă miercuri 18 octom

brie, pe meleagurile si- 
biene soarele a strălucit ca 
în plină vară, în schimb a 
doua zi a nins in tot jude
țul. Ținînd seama de con
dițiile dificile de lucru, bi
roul comitetului județean 
de partid a luat o serie de 
măsuri organizatorice care 
să asigure desfășurarea in
tensă a lucrărilor de sezon.

Pe lingă recoltarea și mai 
ales transportul din cîmp 

. al cartofilor și al sfeclei de 
zahăr, obiectivul nr. 1 pen
tru lucrătorii din agricul
tura județului Sibiu trebuie 
să-1 constituie urgentarea 
însămînțării cerealelor de 
toamnă pe toate suprafețele 
planificate. Ne oprim asu
pra acestei lucrări, deoare
ce realizările de pînă acum 
sint neînsemnate, însămin- 
țîndu-se numai circa 6 la 
sută din suprafața prevă
zută. De ce 7 Ne-am adre
sat tovarășului Mihail Til
ler, directorul general al 
direcției agricole județene, 
„în mod obișnuit, ne răs
punde interlocutorul, pe 5— 
10 octombrie terminam de 
semănat. Anul acesta ploile 
nu ne-au permis să intrăm 
la semănat'1. Aceasta este o 
explicație, desigur, dar nu 
și singura. Iată de ce rea
lizarea planului la cereale 
de toamnă implică rezolva

urmă poate fi depâsitâ
rea unor probleme stringen
te. în primul rînd, din cele 
34 000 hectare ce se vor în- 
sămînța la cooperativele a- 
gricole, numai circa 17 000 
hectare sint arate. Restul 
suprafeței este, ocupat cu 
porumb, sfeclă de zahăr, 
cartofi — culturi care nu au 
fost recoltate și transporta
te din cîmp. La cooperativa 
agricolă Saroșu de Tîrnave 
s-au semănat toate supra
fețele pe care s-au efectuat 
arături de vară. Dar mai 
sint de semănat 150 hectare, 
iar lucrarea întîrzie, deoa
rece nu-i eliberat terenul. 
Prin urmare, întârzierea se
mănatului este o consecin
ță firească a faptului că nu 
s-a organizat din timp 
transportul producției din 
cimp pentru eliberarea te
renurilor. Cazul nu este 
izolat. Și alte unități nu au 
terenuri eliberate pentru 
toată suprafața prevăzută a 
se însămînța.

Și un aspect care surprin
de. Nici pină la această 
dată, la care în alți ani 
semănatul era terminat, 
mai multe unități nu 
și-au ridicat nici griul de 
sămînță de la bazele de re
cepție Este vorba de 1 000 
tone de sămînță. Cînd se 
va lua acest griu ?

Pentru a se grăbi semă
natul trebuie organizată

munca și pe timpul nopții. 
Direcția agricolă a trimis o 
circulară stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii. 
Considerind că, astfel, și-a 
făcut datoria, fără a mai 
urmări cum se îndeplinesc 
indicațiile date. Directorul 
S.M.A. Dumbrăveni, Victor 
Cazacu, recunoaște că de 
fapt nu a organizat lucrul 
pe timpul nopții și nici mă
car în schimburi prelungi
te. Ne întrebăm însă unde 
vor însămînța cooperativele 
agricole din raza stațiunii 
— Saroșu de Tîrnave, Bier- 
tan, Laslea, Hoghilag, Mă- 
lîncrav — circa 800—900 ha 
cu grîu pentru care tere
nurile nu sînt încă arate 7 
Aici, realizările sînt mici și 
din cauza utilizării parțiale 
a semănătorilor, tocmai a- 
tunci cînd timpul a fost 
bun de lucru. Bunăoară, 
miercuri, 18 octombrie, după 
trei zile cu soare, din cele 
23 semănători ale stațiunii 
au lucrat numai 10, deci in 
loc de 270 ha s-au semănat 
numai 100 ha.

Pentru urgentarea ritmu
lui la semănat se impune 
organizarea muncii și pe 
timpul nopții, și mai ales 
folosirea tuturor semănăto
rilor.

Aurel PAPAD1UC

Din fabrici și institute, 

de pe șantiere și ogoare

SEMNALE 

PRELUATE

(Urmare din pag. I)

3 000 rotații pe minut 
la un anumit tip de mo
tor asincron. Reîntors la 
Timișoara, n-a rezistat ten
tației de a dovedi contra
riul. Și a dovedit : a inven
tat un motor capabil să 
dezvolte 9 000 de turații. 
Altă dată, o frază dintr-o 
carte l-a incitat peste mă
sură. O somitate apuseană 
în materie de automatică a- 
firma : „Nu există metode 
generale pentru analiza și 
sinteza sistemelor de regla
re neliniară11. Comunistul 
Teodorescu refuză să crea
dă și, așa, din „necredință1*, 
creează o nouă teorie a sis
temelor automate. Cartea se 
află acum sub tipar, la edi
tura „Facla1*, iar „corespon

dentul ei material" poate fi 
găsit la „Electromotor11.

Nu-i singura carte scrisă 
de inventatorul Teodores
cu : alte trei au precedat-o.

savanți străini — de la 
matematicieni și automa- 
tiști, pînă la... biologi. In 
cincisprezece ani a devenit 
autorul a patruzeci și patru

geri în fața cadrelor didac
tice ale Universității din 
Lille și a celor de la Fa
cultatea de științe din Pa
ris...

partid al uzinei — cred că 
explicația constă in „re
nunțările11 și „cedările" lui, 
în afecțiunea lui pentru u- 
zină și pentru muncitorii

Un om de excepție?
NU, UN COMUNIST

iar „preludiul" a fost și el 
destul de consistent — pes
te 100 de comunicări știin
țifice. publicate în țară și 
peste hotare. Se află in 
corespondență cu peste 40

de invenții. Cursul de auto
matică pe care l-a predat 
pină anul trecut la Politeh
nică este solicitat de pro
fesori de peste Atlantic. A 
fost invitat și a ținut prele-

— Cum se explică succe
sele inginerului Teodo
rescu ?

— Așa, in mare — ne 
spune tovarășul Vastâe Pop, 
secretarul comitetului de

de aici.
— In cedări ? !
— Exact. „Inginerul prin

cipal Dan Teodorescu" — 
așa este trecut în nomen
clatorul de funcțiuni — •

cedat totul uzinei : capaci
tate de creație, timp, pa
siune. Aici există deja o 
secție care aplică trei dintre 
brevetele sale. în ’75 vom 
mai „deschide" una — sec
ția de elemente de automa
tizări, tot prin aplicarea 
unor brevete care-i aparțin. 
A fost decorat cu ordine din 
cele mai inalte și medalii 
ale Republicii Socialiste 
România. E un om de o 
modestie rară și nu face 
nici un secret din faptul că 
el. savantul. învață conti
nuu de la cei din iur. Deși, 
personal, cred că de cele 
mai multe ori lucrurile stau 
tocmai invers. Engleza a 
învățat-o la peste 40 de 
ani, dar lucrările pentru 
străinătate și le redactează 
singur, fără ..englezi" Este 
Dan Teodorescu un om de

excepție 7 Da și nu ! Mal 
curînd aș spune că e un 
comunist adevărat. Pare 
lucru de mirare, dar fiecare 
invenție Ia care lucrează o 
consideră ca sarcină de 
partid. Este foarte iubit la 
noi.

...De la „Electromotor" 
am plecat împreună, pe jos, 
spre casa din strada Tran
dafirilor.

— N-am mașină și nici 
nu-mi cumpăr. Am cedat 
vechii pasiuni de drumeț. 
Ultima invenție — a 44-a 7 
Cea din urmă, dar nu ulti
ma ; cea mai dragă-mi va 
fi a 45-a! Vi s-a vorbit des
pre „cedările" mele 7 Se 
poate spune și așa, e drept 
Mai corect spus ar fi altfel: 
A CEDA DE DRAGUL 
UNUI IDEAL ÎNSEAMNĂ 
A NU CEDA.

DIALOG DESPRE SPIRITUL 

DE PREVEDERE Șl DESPRE 

STRUNGARII... AVANSAȚI 
FUNCȚIONARI

Din bogata corespondență pe teme economice, 
sosită la redacția ziarului nostru în ultima săptă- 
mînă, am reținut, pentru rubrica de azi, cîteva 
scrisori în care se tratează o problemă deosebit 
de importantă și la ordinea zilei : buna organizare 
a producției și a muncii. Semnatarii acestor scri
sori subliniază, pe bună dreptate, că îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen — acțiune amplă 
în care este angajată întreaga noastră clasă mun
citoare — presupune o organizare ireproșabilă în 
compartimentele fiecărei întreprinderi, fiecărei u- 
nități economice.

Din schela petrolieră Țicleni, corespondentul 
nostru voluntar, Zamfir Podăriță, ne scrie : 
„In vremea din urmă am participat la cit 2 va 

adunări generale ale petroliștilor, printre care șl 
adunarea generală a oamenilor muncii din schela 
Țicleni. Așa am putut constata, ca o notă generală, 
că problemele de organizare a muncii și producției 
se bucură de prioritate, captivînd interesul tuturor. 
Oamenii sondelor au și făcut în acest scop nume
roase propuneri. Sondorii din cadrul secției a 
doua — care în acest an au dat peste plan 2 000 
tone țiței, reactivînd totodată și multe sonde — au 
urgentat, prin propuneri concrete, realizarea unor 
măsuri tehnice și organizatorice privind buna des
fășurare a muncii pe timp de iarnă. Astfel, au fost 
și continuă să fie amenajate drumurile de acces 
la sondele 510, 301, 398... Totul în spirit gospodă
resc, pentru ca timpul friguros și zăpezile să nu 
îngreuieze munca oamenilor la sondele mai izo
late. Măsuri utile s-au luat și în stațiile de apă și 
compresoare. Asistența tehnică pe timp de noapte, 
repartizarea în schimbul trei a unor electricieni 
capabili să înlăture defecțiunile survenite la son
dele aflate în pompaj etc. sînt alte măsuri în 
curs de aplicare și de pe urma cărora se vor ob
ține, fără îndoială, succese noi în întrecerea socia
listă a petroliștilor din această schelă" — conchide 
semnatarul scrisorii.

Cum vedeți, gospodarul, omul prevăzător se or
ganizează din vreme, inlăturînd astfel elementul 
„surpriză" care ar putea interveni cu sosirea fri
gului și zăpezilor. Subliniem aceasta, deoarece, nu 
de puține ori și nu în puține locuri de muncă, s-au 
semnalat în iarna trecută serioase obstacole în ca
lea realizării producției, datorate tocmai acestor 
„omisiuni" în activitatea pregătitoare pentru se
zonul rece.

Economistul Gheorghe Lăzanu, de la Trustul 
de construcții locale’ Cluj, ne scrie cu o sa
tisfacție lesne 'de înțeles;,,Colectivul nostru 

a obținut realizări remarcabile. Obiectivele din 
planul de producție au fost predate în termen, 
unele chiar cu mult timp înainte — mă refer la 
cele 908 apartamente de la Cluj, 64 apartamente 
de la Dej, 250 de apartamente de la Turda.., La 
complexele zootehnice din localitățile Juc și Mi
hai Viteazul, la sectorul de covoare de la Gherla 
etc.". Menționind în continuare și alte realizări, 
tovarășul Lăzanu apreciază că toate acestea au la 
bază o bună organizare a producției și a muncii. 
„Am organizat munca în două și trei schimburi ; 
lucrul în acord global s-a extins mereu, ajungînd 
azi la un coeficient de 61,7 la sută pe întregul 
trust de construcții. De asemenea, utilizarea inten
sivă a utilajelor grele din dotare, precum și mă
surile privind o mai bună gospodărire a mate
rialelor au determinat sporirea substanțială a efi
cienței economice pe toate șantierele noastre".

Fapte lăudabile. Și, mai ales, demne de o aten
ție specială. Ne interesează, firește, ritmul in care 
se construiește ; ne interesează, de asemenea, cali
tatea obiectivelor construite. Insă nu-i mai puțin 
adevărat că ne preocupă în mod cu totul deosebit 
reducerea costurilor de construcție. Iată de ce 
gospodărirea bună a materialelor de construcții, 
folosirea deplină a utilajelor și mecanismelor, ex
tinderea pe cît e posibil a industrializării lucră
rilor — acțiune continuă în care sînt angajați, 
după cum ne informează tovarășul Lăzanu, toți 
oamenii trustului de construcții din Cluj — au o 
însemnătate de necontestat pentru îmbunătățirea 
activității economico-financiare a fiecărei unități.

Vrem sau nu, există, din păcate, șl un revers 
al medaliei. Ne este semnalat de un grup de 
cinci muncitori de la sculăria generală a 

uzinelor „23 August" din Capitală. Despre ce este 
vorba 7 In secție s-au calificat — venind din licee 
sau din școli de cultură generală — noi cadre de 
strungari. Printre acestea și multe fete. Iată insă 
că, după ce s-au calificat, au intervenit niște „mu
tații" cel puțin curioase. In loc să lucreze la 
strunguri, unde este atâta nevoie, fetele sint tre
cute, una cite una, la lucrări de birou. Se înțelege 
că o asemenea practică vă aduce prejudicii. Uzina 
respectivă — și nu numai „23 August" — are o 
nevoie acută de strungari acum și mai ales în 
perspectivă. Cum și pe ce cale și-i va procura 7 
Calificindu-i în secții și trimițindu-i apoi în munci 
administrative 7 Cum se știe, procesul general este 
tocmai invers. Scriam, deunăzi, că sute de funcțio
nari, bărbați și femei, din întreprinderile județu
lui Argeș, au învățat în mod organizat o meserie 
productivă, spre a se integra in producția materia
lă. Alte sute de tineri angajați, și ei absolvenți de 
liceu, se califică la locul de muncă. Acesta este 
sensul pozitiv al aspirațiilor tineretului. Cu atit 
mai de neînțeles deci apare starea de lucruri de 
la secția sculărie generală a uzinei amintite. Este 
cazul să reamintim că folosirea cadrelor într-o 
întreprindere — și cu deosebire a cadrelor califi
cate in meserii productive — e o cerință deosebit 
de importantă a unei bune organizări, de aceasta 
depinzind, in măsură hotăritoare, nivelul producti
vității muncii.

De la Alexandria — o veste în sprijinul argu
mentației potrivit căreia cerința „omul potri
vit, la locul potrivit" nu este nicidecum o 

chestiune subiectivă. Ion Avram, de la fabrica de 
panouri șl tablouri electrice, ne scrie că printr-o 
redistribuire a cadrelor și o mai bună organizare 
a muncii, colectivul acestei tinere întreprinderi a 
obținut succese importante, inclusiv în autoutilare 
— domeniu, cum se știe, mai dificil pentru o între
prindere tânără. Citim : „Cu soluții constructive 
proprii și cu forțe proprii a fost dată în funcțiune 
o vopsitorie care cuprinde : tunel-uscare, tunel-spă- 
lare cu 7 zone, cabine de vopsire etc. Paralel s-a 
mai executat și o stație de galvanizare, cu trei 
linii, dintre care una complet automatizată. Va
loarea lucrărilor de autoutilare, din acest an. se 
cifrează la zece milioane lei".

Cum, pe ce cale 7 Ingineri și tehnicieni pasionați 
de tehnică au fost repartizați la o muncă de 
creație în atelierele de autoutilare. Pînă atunci, 
unii fuseseră destinați activității administrative. 
Satisfacția este acum deplină de ambele părți : 
individ și colectiv. Ceea ce ne îngăduie 
să subliniem încă o dată că in acțiunea de 
organizare mai rațională a producției și a muncii 
unul din punctele esențiale de la care trebuie por
nit este repartizarea judicioasă a oamenilor.

Problema abordată are, desigur, aspecte multi
ple. Ne-am oprit doar asupra c.torva dintre ele.

Așteptăm scrisorile dv.

Ștefan ZIDARIȚA
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Diploma de bacalaureat Festivalul cîntecului

ATELIERUL-SCOALĂ
O MICROUZINĂ

ostășesc Continuitatea

In cadrul discuției inițiată de ziarnl nostru privind pregătirea prac
tică a elevilor din liceele de cultură generală, la redacție continuă să 
sosească scrisori în care cadre didactice, părinți, specialiști din pro
ducție își exprimă punctul de vedere, fac diferite propuneri Publi
căm, în_ numărul de față un nou grupaj de opinii ale cititorilor în 

de asigurare a calificării profesionaleIegătură cu modalități concrete 
a viitorilor bacalaureat!.

Experiența anului de debut al ac
tivităților tehnico-productive în ate- 
lierele-școală sau in întreprinderi a 
dovedit justețea noii orientări a în- 
vățămîntului spre producție, a accen
tuării caracterului său aplicativ, a fă
cut să apară și să se generalizeze 
forme mai eficace, mai aproape de 
necesități. Astfel, în județul nostru, 
majoritatea atelierelor-școală au în
ceput să devină productive cu ajuto
rul întreprinderilor, iar produsele 
obținute au fost apreciate de către 
beneficiari ; în unele localități (Orâș- 
tie, Deva, Hunedoara, Petroșani) e- 
levii produc și învață fie în ateliere 
ale întreprinderilor, organizate spe
cial pentru elevi, fie în cadrul unor 
secții ale întreprinderilor, pe lîngă 
cei mai buni muncitori. Aceste forme 
au adus un spor calitativ în pregăti
rea elevilor, determinîndu-i în mare 
măsură să îmbrățișeze meseriile din 
întreprinderea respectivă, unde s-au 
și angajat după absolvire (așa cum 
s-a întîmplat la Fabrica chimică 
Orăștie). Se pare însă că deși orga
nizăm ateliere-școală, Interșcolare, 
activități practice direct in produc
ție și alte forme, mai sînt necesare 
eforturi in legătură cu asigurarea fi
nalității învățămîntului de cultură 
generală.

Subscriind la punctele de vedere 
exprimate pînă acum în dezbaterea 
inițiată de ziarul „Scînteia", consi
derăm util să punem în discuție și 
alte aspecte ale problemei pregătirii 
elevilor pentru viață. Ar fi necesar, 
de exemplu, ca pregătirea tehnico- 
productivă a elevilor pe tot parcursul 
ei să fie exprimată in programe o- 
rientative care să precizeze ce este 
necesar pentru cunoașterea meserii
lor : elementele lor introductive (in 
clasele V—VI), formarea unor de
prinderi practice (în clasele VII— 
VIII), aprofundarea unor meserii sub 
aspect practic (în clasele IX—X ale 
școlii generale), îmbinarea armonioa
să a însușirii unor cunoștințe știin
țifice cu deprinderile necesare unei 
game mai largi de meserii (în anii 
I—IV de liceu).

Consider, de asemenea, absolut o- 
bligatoriu ca atelierele-școală — fie 
ele de lăcătușerie, tîmplărie, electro
tehnică etc. — să nu pretindă elevi
lor o muncă necalificată, ci să con
ducă efectiv la deprinderea unei me
serii, să devină un fel de micro- 
uzină, cu posibilități diverse de învă
țare a meseriilor 
cerințele locale.

Fără îndoială,
I» i . . .

desfășurate de elevi tn cadrul orelor 
de pregătire tehnico-productivă ar 
trebui să fie nu doar realizarea unor 
beneficii pentru școală sau întreprin
dere, ci — în primul rînd — trezi
rea interesului pentru unele meserii, 
formarea acelor deprinderi necesare 
pentru a le profesa.

Ce act va trebui acordat absolven
tului pe linia pregătirii tehnico-pro- 
ductive ? Considerăm că absolventu
lui clasei a VIII-a trebuie să-i pre
cizăm printr-un atestat deprinderile 
sure care a manifestat interes și în
clinații ; absolventului clasei a X-a 
a școlii generale să-i precizăm me
seria în care, printr-o oarecare

practică efectivă, poate fi 
iar absolventului de liceu 
cizâm gradul de calificare 
precum și posibilitățile de dezvoltare. 
Exemplu : „calificat bobinator", „prin 
practică efectivă intr-o secție de 
specialitate poate fi calificat pentru 
reparat aparate de radio și televi
ziune", printr-o examinare practică 
poate primi certificatul de „strun
gar", „conducător auto", „mecaniza
tor agricol" etc. Această atestare 
profesională a tuturor absolvenților 
— în special a celor de liceu — poate 
fi făcută direct în certificatul sau 
diploma de absolvire, consfințindu-se 
astfel că pregătirea tehnico-produc
tivă face parte integrantă din pre
gătirea generală a absolventului.

calificat ; 
să-i pre- 

realizat.

Prof. Cornel STOICA
inspector școlar general
la Inspectoratul școlar județean 
Hunedoara

în concordanță cu
obiectivul munciin ¥ Jt .<

P R P UNERI

ȘTIRI CULTURALE
Sîmbătă a avut loc la Iași verni

sajul expoziției „Muzeele ieșene la 
a 25-a aniversare a republicii". Ex
poziția oglindește evoluția tezaurului 
muzeistic ieșean de la înființarea 
în 1834 a primului muzeu de istorie 
naturală din Iași și a Muzeului de 
artă creat în 1860 prin strădania 
domnitorului Al. I. Cuza.

★
La invitația Agenției române de 

impresariat artistic (A.R.I.A.), un 
colectiv al trupei engleze de teatru 
„Royal Shakespeare Company” a so
sit, sîmbătă după-amiază, la Bucu
rești.

Oaspete al țării noastre pentru a 
doua oară, Teatrul din Stratford-u
pon-Avon va prezenta, pe scena O- 
perei Române, șapte spectacole cu 

,Visul unei nopți de vară", 
cunoscutului regizor

piesa 
în montarea 
Peter Brook.

★
în cadrul Anului internațional al 

cărții, sub auspiciile Editurii Acade
miei Republicii Socialiste România, 
sîmbătă, la librăria „Mihai Emines- 
cu“ din Timișoara a fost deschisă o 
expoziție de cărți și publicații știin
țifice ale editurilor din Republica 
Populară Polonă. La deschiderea ex
poziției au participat oameni de știin
ță și cercetători de la baza din Timi
șoara a Academiei, cadre didactice 
universitare, personalități ale vieții 
culturale din localitate. Au fost de 
față reprezentanți ai Ambasadei R.P. 
Polone la București, precum și ai 
unor edituri poloneze.

Expoziția prezintă circa 500 de ti
tluri de carte, reviste și alte publica
ții periodice cu profil științific și teh
nic și din alte domenii editate in Re
publica Populară Polonă.

★
Sîmbătă, la Muzeul de artă mo

dernă și contemporană românească 
din Galați a avut loc vernisajul do
nației Georgeta Arămescu-Anderson, 
pictoriță de origine română stabilită 
în Statele Unite ale Americii. Obiec
tul donației îl formează 71 de sculp
turi, 40 de picturi și 160 de desene, 
lucrări realizate de donatoare și de 
fratele ei — sculptorul Constantin 
Ticu Arămescu.

„Donația, a precizat Georgeta Ară
mescu-Anderson, răspunde și dorin
ței fratelui meu — decedat — ca o- 
pera noastră să fie integrată patri
moniului culturii românești",

★
Opera de stat din Timișoara a a- 

vut în această săptămină ca invitată" 
pe soprana Wilma Vernocchi, de la 
celebra operă „Scala" din Milano. 
Cintăreața italiană a susținut rolurile 
titulare din spectacolele cu „Madame 
Butterfly" și „Boema" de Puccini.

★
Participant la festivalul „Wratisla- 

via Cantants" de la Wroclav (R. P. 
Polonă), madrigaliștii români au lă
sat o profundă impresie. Iată ce 
scrie ziarul „Slovo Polskie" : ..Ma
drigaliștii au reușit să ne convingă 
că marea interpretare a muzicii se 
poate înălța deasupra autenticității 
istorice și corectitudinea stilului...". 
Corul „Madrigal" a fost prezent și 
la „Zilele culturii românești" de la 
Bruxelles. Comentatorul muzical al 
ziarului „Le soir" spune : „Al dori 
să poți pune aripi cuvintelor pentru 
a vorbi de corul „Madrigal"... Ele
ganță rară, finețe excepțională,
ceste expresii apar palide dacă ai 
vrea să traduci perfecțiunea de vis. 
obținută de această formație care 
este în mod sigur una din cele mal 
uluitoare și strălucitoare din Eu
ropa".

a-

(Agerpres)

Valoarea educativă 
a utilului

părinte și ca maistru-in- 
m-am convins de două a- 
: elevul nu ia în serios 
de practică atunci cînd 
în fata unei mașini demo- 
timp ce la celelalte disci-

• Ca 
structor 
devăruri 
obiectul 
este pus 
date (în 
pline de studiu are materiale didac
tice noi, moderne) ; elevul nu se 
interesează de orele de activitate 
practică dacă nu execută acolo o 
treabă serioasă, un obiect util. In 
consecință, cred că în aceste direcții 
trebuie îmbunătățit și revăzut sis
temul de pregătire practică a ele
vilor din școala de cultură gene
rală - CONSTANTIN IACOB. mai
stru tîmplar la Casa pionierilor din 
Vaslui.

termediul notațiilor profesorilor și 
maiștrilor-instructori — progresele 
în însușirea a.b.c.-ului- meseriei. 
Un fel de carte de vizită a „uceni- 
cului“-elev, un preambul al viitoa
rei „Cărți de muncă" de mai 
tîrziu — prof. M. MARINESCU, 
Grupul școlar .profesional și tehnic 
al Ministerului Educației și Invă- 
(ămîntuiui, București.

Atestatul profesional

Caietul — carte 
de muncă

• Astăzi, cînd cea mai mare 
parte a elevilor vor fi încadrați în 
diferite forme de activități practice, 
se ivește necesitatea unui procedeu 
eficient de a le urmări activitatea 
și comportarea în timpul orelor de 
clasă și în atelier. Această misiune 
ar putea să o îndeplinească un 
„caiet-carte de muncă al elevului", 
care să-1 însoțească la locul de 
muncă, să-i oglindească — prin in-

• In urmă cu cîțiva ani, mai 
multe licee din București (probabil 
și din alte orașe ale țării) au ex
perimentat, în forme diferite, îm
binarea pregătirii generale a elevi
lor cu munca productivă, iar la 
sfîrșitul școlarizării au acordat ab
solvenților un certificat de califi
care. Un asemenea absolvent sint 
și eu : am urmat cursurile liceu
lui bucureștean „D. Bolintineanu", 
am făcut practică într-o întreprin
dere de aparataj electric și, o dată 
cu diploma de bacalaureat, am 
primit și certificat de lăcătuș mon- 
tator aparate de măsură. Mi s-ar 
părea util ca rezultatele pozitive 
ale unor astfel de experimente să fie 
aduse la cunoștința tuturor liceelor 
de cultură generală, preocupate în 
prezent de finalizarea pregătirii 
practice-productive a elevilor prin
tr-un atestat de calificare — prof. 
ALEXANDRU IUCOVICI, liceul 
„Nicolae Bălcescu" din București.

■MM
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S-a desfășurat in aceste zile pri
ma ediție a festivalului cîntecului 
ostășesc „Te apăr și te cint patria 
mea", eveniment remarcabil al vieții 
noastre artistice organizat în cinstea 
zilei de 25 octombrie. In cadrul fes
tivalului și concursului au fost pre
zentate : „Cîntece patriotice". „Mar
șuri ostășești", „Muzică ușoară". Un 
numeros public a aplaudat săptămîna 
trecută compozitorii, interprets par
ticipant la această manifestare pres
tigioasă. Printre compozitorii care 
au închinat lucrări festivalului s-au 
remarcat: Gheorghe Bazavan. George 
Grigoriu. H. Mălineanu, Radu Șer
ban. Laurențiu Profeta. C. Romaș- 
canu. 26 de cintece patriotice, 22 de 
marșuri. 23 de melodii de muzică 
ușoară — au fost prezentate cu acest 
prilej în primă audiție, 
care îndreptățește cele 
roase aprecieri.

Ieri seara a avut loc _________
festiv, cu prilejul căruia au fost dis
tinse cele mai valoroase creații.

LA SINAIA

Un bilanț 
mai căldu
spectacolul

Au avut loc lucrările celei

La Sinaia au avut loc lucrările ce
lei de-a Vl-a Conferințe de instalații 
pentru construcții industriale, locu
ințe și obiective social-culturale, or
ganizată de Consiliul Național al In
ginerilor și Tehnicienilor, Ministerul 
Construcțiilor Industriale și Comite
tul de Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală.

Actuala conferință, la care s-au 
prezentat și dezbătut 60 de referate, 
a analizat, in lumina hotăririlor Con
ferinței Naționale a partidului, căile 
și soluțiile cele mai indicate pentru 
creșterea gradului de industrializare 
și a eficienței economice a instala
țiilor pentru construcțiile industriale, 
de locuit și social-culturale, mijloace
le de perfecționare a parametrilor 
funcționali ai acestora, precum și po
sibilitățile scurtării termenelor de 
punere a lor în funcțiune, în condi
țiile unei calități ireproșabile a lucră
rilor.

Participanții au adresat cu acest 
prilej o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care asigură conducerea partidului, 
personal pe secretarul "său general, 
că își vor mobiliza întreaga capaci
tate creatoare, toate forțele de care 
dispun, pentru realizarea sarcinilor 
ce le revin in cadrul actualului plan 
cincinal de dezvoltare a patriei noas
tre socialiste. (Agerpres)
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unui început promițător
al publicației 

noi justifi-
Al treilea număr 

„Era socialistă" aduce 
cari tndreptățitului interes stirnit 
In rîndurile cititorilor de primele 
apariții ale revistei, chemate să 
continue și să dezvolte, în condi
țiile noii etape istorice în care se 
află societatea noastră, activitatea 
si tradițiile revistei „Lupta d» 
clasă"

Atrage atenția, 
larga arie tema
tică, 
unei 
tici de acut in
teres pentru pro
pagandiști, lectori, 
cercetători în do
meniul științelor 
sociale și alți mi- 
litanți pe frontul 
ideologic, pentru 
oameni de știință 
și cultură de cele 
mai diverse spe
cialități, 
pentru 
largi ale opiniei 
publice

o 
zi"

în primul rînd,

„«Economicul» și «politicul» în pro
cesul democrației socialiste" de 
ION FLOREA. Efortul de prezen
tare a tezelor teoretice în strlnsă 
legătură cu viața, cu noile aspecte 
pe care le pune în lumină practica 
socială se soldează cu rezultate 
pozitive în articolele „Mecanismul 
planificării investițiilor sub in
fluența uzurii morale" de RADU 
MANESCU, „Planificarea față în

abordarea 
problema-

ca și 
cercuri

Numărul 3 al revistei

dornice 
de o informare 
„la zi" asupra 
noilor fenomene 
din viața poli
tică și ideologică 
din țară și de 
peste hotare.

be cuvine relevată în mod deo
sebit preocuparea, evidentă de 
altfel în fiecare număr al revistei, 
pentru investigarea vastei proble
matici legate de perfecționarea 
vieții noastre sociale și economi
ce, de descifrarea principiilor și 
modalităților de conducere știin
țifică a societății socialist'1. Astfel, 
analiza temeinică a schimbărilor 
produse în structura societății ro
mânești, a cerințelor decurgînd 
din legitățile dezvoltării noastre 
sociale, tratarea aprofundată a 
problemelor în lumina sarcinilor 
trasate de Conferința Națională a 
partidului caracterizează articolele 
intitulate „Previziune — acțiune — 
planificare" de ROMAN MOLDO
VAN și MIHAI C. BOTEZ, „Con
ducerea științifică și contradicțiile 
in socialism" de NICOLAE DINUȚ,

\____________ __________

ERA
SOCIALISTĂ
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A COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN

ProfttnrJ din toaft țlrtte?, unifici t*

față cu realitatea agricolă" de ION 
•STANCIU, „Spre o politică ecolo
gică" de FLORIN IORGULESCU, 
ca și în consultația „Despre sala
riu și principiul socialist de repar
tiție" de MIRCEA VO1NESCU.

Prin puncte de vedere intere
sante, printr-o sferă largă de in
formare, printr-o abordare mili
tantă de pe pozițiile marxism-le- 
ninismului și, totodată, 
se remarcă articolele , 
socialistă" de ,AL.
„Ludwig Feuerbach — 
al filozofiei marxiste" 
XANDRU VALENTIN, 
oare, limite ale creșterii in 
voltarea omenirii ?“ 
APOSTOL, 
țifice" de PETRE VANCEA, 
domeniu încă puțin explorat

nuanțată, 
„Civilizația 

TANASE, 
precursor 

de ALE- 
, „Există, 

dez- 
de PAVEL 

„Etica cercetării știin- 
„Un 
din

Expoziția de desene 
ale copiilor din Cuba

Sub egida Comisiei 
naționale române pen
tru UNESCO, la Pa
latul pionierilor din 
Capitală s-a deschis, 
zilele acestea, o expo
ziție de desene ale co
piilor din Cuba. Circa 
70 de desene și foto
grafii vin.să ilustreze 
concret nu numai pre
ocuparea constant în
dreptată spre educația 
artistică a celor mai 
tinere generații, ci, în 
același timp, să releve 
un întreg univers de 
gînduri și preocupări 
specific celor mai mici 
creatori. Joc incă, dar 
în același timp modali
tate de cunoaștere a 
lumii înconjurătoare 
— desenele se apropie, 
prin factura lor, de 
desenele copiilor din 
întreaga lume. Căci 
pretextele care au de
clanșat realizarea ima
ginilor țin de aceleași 
permanente impulsuri 
cognitive, atit de spe
cifice copilăriei. De
parte de a fi rezulta
tul unor procese for
male de înregistrare 
și de transmitere a 
motivului, desenele co
piilor din Cuba devin 
adevărate comentarii

ale acestor imagini 
percepute direct. Ele
mente de peisaj spe
cifice țării lor, mo
mente caracteristice 
ale muncii desfășurate 
în acest cadru reușesc 
să eristaliaeze o at- r„________
mosferă afeftiv^ spe- . Herrera cristalizează cificăi- i : ’ «-.uÂi-ÂA+.Jr’ ■

„Plantația de trestie

„Brigada vietnameză 
vine să taie trestie de 
zahăr" realizată de un 
colectiv din care fac 
parte Elsa Garcia, 
Andrâs Vazquez și A- 
licia Pârez sau „In 
Vietnam" de Angela

CARNET

PLASTIC
de zahăr" de Jose Al- 
kerto sau „Recoltatul 
trestiei de zahăr" de 
Vladimir Zamora, „în
toarcerea pescarilor" 
de Ana Margarita de 
la Vega sau „Port al 
Havanei" de Maria 
Virginia Velldn sînt 
tot atîtea imagini ale 
unor frumuseți speci
fice, care au oferit, 
de fiecare dată altfel, 
sursa directă, tonică, 
a emoției.

Ideea 
cu lupta 
vietnamez 
numeroase 
prezentate

solidaritățil 
poporului 

răzbate din 
imagini 

acum.

protestul celor mai 
mici cetățeni ai lumii. 

Nu lipsește, desigur, 
din aceste desene, nici 
nota de umor, în stare 
să învioreze o imagine 
ca aceea a „Micului 
tren Pif Paf Puf" de 
Yuri Ruiz, tot așa 
după cum lumea mi
raculoasă a circului 
(..Circul" de Marie 
Elena Munoz) s-a do
vedit și acum sursa 
unor inedite posibili
tăți de expresie. Sînt 
compoziții în care to
tul pare să vină de Ia 
sine, în care fantezia 
nu marchează neapă
rat știința desenului, 
în care hazardul inter- 

1 vine creator.
tante sint 
primul rînd, 
rile de mare sinceri
tate și generozitate, 
candoarea cu care mi
cii artiști se exprimă.

Marina PREUTU

Impor- 
insă, în 

gîndu-

istoria țării noastre — istoria mo
dernă" de DAN BERINDEI, 
„Gîndirea materialist-istorică ro
mânească interbelică în anto
logie" de DAMIAN HUREZEANU, 
„Direcții moderne în studiul vieții 
sociale" de ANGELA VASILIU, 
„Poezia politică" de VICTOR A- 
TANASIU, „Critica «nici-nici»“ de 
AL. OPREA.

De un real interes este, de ase
menea, rubrica 
„Din mișcarea 
comunistă și mun
citorească mon
dială", în care 
sînt publicate, cu 
unele prescurtări, 
intervențiile 
varășilor 
NUEL 
TE — 
♦ie și 
— și

I, to- 
MA- 

AZCARA- 
„Democra- 
socialism" 

GIULIO 
• QUERCINI — 

„Pentru o nouă 
perspectivă în Ita- 
lia“, — prezen
tate la Simpozio
nul teoretic 
ternațional 
ganizat cu 
zia aniversării a 
50 de ani de la 
crearea P.C. din 
Japonia.

Subliniind din nou utilitatea 
deosebită a materialelor pentru 
toți militanții pe frontul ideolo
gic, pentru cercuri largi ale opi
niei publice, emitem părerea că o 
mai accentuată preocupare pentru 
abordarea problemelor fundamen
tale ale evoluției lumii contempo
rane, pentru participarea activă la 
confruntările de opinii din viața 
ideologică internațională, ar spori 
în și mai mare măsură aportul re
vistei — și acum, apreciabil — 
la afirmarea vitalității concepției 
filozofice a 
lecție, dind 
lui legitim 
Intlmpinată 
ma ei apariție cu noua sa titula
tură.

w

in- 
or- 

oca-

materialismului dia- 
noi temeiuri interesu- 
cu care revista a fost 
de cititori de la pri-

T. O.

y

r
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teatre
• Teatrul de operetă : Se mărită 
tetele — 10,30; Singe vienez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara-
giale" (sala Comedia) : Coana Chi- 
rița — io,3O; Cui i-e frică de Vir
ginia Woolf 7 — 20; (sala Studio) : 
Despre unele lipsuri, neajunsuri și 
deficiențe in domeniul dragostei 

■— «O- .. ___ ..
« Tâatrul de comedlfe : Interesul 
general — 10,30; Dispariția iul Galy 
Gay — 20.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
10,30; Leonce și Lena — 20; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Play Strind
berg — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Omul care... — 19,30; 
(sala Studio) : Gaițele — 20.
a Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 10; ...Eseu — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru 
— 11; (sala din str. Academiei) : 
Tigrisorul Petre — 11.
• Studioul I.A.T.C. „L L. Cara- 
giale" : O noapte furtunoasă șl 
Kir Zullaridi — 10,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Cine are dor pe 
lume — 10; Fetele Didinei — 16; 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Trăsnitul meu drag — 11; 
19,30.
• Ansamblul artistic 
Română" : Pe plaiurile 
19,30.
a Circul „București" : 
vedetele circului — 10;

„Ransodia
Mioriței —

La start,, 
16; 19,30.

adnotări * adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări

Semnificațiile unui
omagiu editorial

Un eveniment editorial 
important il constituie a- 
pariția antologiei de co
mentarii și referințe criti
ce Zaharia Stancu inter
pretat de..., alcătuită de 
Zaharia Sângeorzan. Deși 
apare în împrejurări oma
giale. această selecție 
se definește, cu i 
cepții, printr-un 
conjunctural. ci, 
vă, se conturează 
noramă critică

nu 
ex-mici 

caracter 
dimpotri- 

i ca o pa- 
destinată 

în primul rînd introduce
rii unor noi categorii 
cititori în universul 
opere deosebit de 
loroase. Chiar dacă selecția 
numelor nu s-a făcut tot
deauna diferențiat, neglljîn- 
du-se în felul acesta prile
jul de a fi consultată și 
pentru valoarea criticilor 
înșiși, nu s-ar putea spune 
că în genere n-a funcționat 
spiritul critic. Antologia 
are meritul de a fixa mo
mentele importante ale re
cepției critice de la „Poe
mele simple" (1927), trecînd 
prin „Desculț" și ..Pădurea 
nebună", pînă la elegia mo
dernă „Ce mult te-am iu
bit" și „Cintec șoptit" 
(1970) prin textele lui Lo- 
vinescu. Vladimir Streinu. 
G. Călinescu. Perpessicius. 
Serban Cioculescu. Al. Piru. 
Ov. S.
Valeriu 
Martin 
rat pe 
latoare, acest florilegiu de 
texte critice se configu-

de 
unei 
va-

Crohmălniceanu. 
Râpeanu. Aurel 
ș. a. Structu- 

capitole reve-

’1
*
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rează ca un instrument de 
lucru util și instructiv pen
tru elevi, studenți și cadre 
didactice. Lectorul ia con
tact imediat cu o recepție , 
dintre cele mai generoase, 
lui Zaharia Stancu recu- 
noseîndu-i-se contribuția 
personală îp transfigurarea 
lirică a peisajului (Pompi- 
liu Constantinescu). parti
ciparea la mișcarea tradi
țională prin celebrarea pă- 
mintului românesc (E. Lo- 
vinescu), accentul viguros 
și maturitatea artistică 
(Șerban Cioculescu). liris
mul prozei în tonalitatea a- 
marului. suavului, teribi
lului și grațiosului (G. Că- 
linescu). aportul remarca-

bil la dezvoltarea prozei 
românești (Al. Rosetti), ca
pacitatea de a crea figuri 
memorabile, fuziunea poe
tului cu 
Piru). i 
dispuse ! 
giei au i 
stra că i 
străini, t
Boisdeffre. Manfred Mayr- 
hofer, Leonid Leonov. 
Frank Kirk au remarcat 
semnificațiile adinei umane 
ale operei lui Zaharia Stan- anumite •••••>•• 

cu 
Și 

participarea — 
cută conștiință 
la universalizarea literatu
rii române.

Antologia e 
cu o cronologie, 
fie a operei și 
rilor, alcătuite 
liu Popescu și loan Comșa. 
aduse la zi și avînd un ca
racter util, informativ.

i prozatorul (Al. 
Citate revelatoare 
în corpul antolo- 
darul de a demon- 
critici și scriitori 
precum Pierre de

mai în joacă, mai în serios 
— exemplul părinților lor 
cooperatori, copiii satului 
învață să-și cunoască și să 
îndrăgească meleagurile na
tale. încep să prindă gustul 
muncii de transformare a 
naturii în folosul omului, 
își dezvoltă fantezia și spi
ritul creator. Iar întimplă- 
rila povestite de autor de
vin cu atît mai atrăgătoare, 
mai elocvente cu cit eroii 
lor au exact numele și ca-

litatea indicate în carte și, 
dacă vreunul dintre micii 
cititori se simt îndemnați 
să o facă, poate oricînd să 
intre în legătură cu ei.

In concluzie : un fapt e- 
ditorial notabil, pe care îl 
semnalăm atenției educato
rilor și acelora care se ocu
pă de îndrumarea activită
ții școlare și extrașcolare a 
copiilor.
Florlca DINULESCU

cu, 
valorice 
Faulkner

similitudini 
Whitman, 

Steinbeck, 
printr-o a- 
artistică —

completată 
bibliogra- 

a traduce- 
de Corne-

George GIBESCU

0 carte ca o floare
Un tinăr poet, Ion Crin- 

guleanu. s-a apropiat cu in
teres și înțelegere de lu
mea copilăriei, de universul 
bogat al pionieriei. Școlarii 
din județul Vîlcea i-au ofe
rit un subiect inedit : „ex
periența" lor de organiza
tori ai primelor micro-coo
perative agricole, concepute 
după exemplul C.A.P.-uri- 
lor din satul natal, ca o 
modalitate de desfășurare 
a activității practice-pro
ductive înscrise în progra
mul școlar, 
carte plină 
cu eroi de 
dică mîna 
floare !“ (publicată de Edi-

Rezultatul : o 
de prospețime, 
rteuitat — „Ri- 
și vei primi o

tura „Ion Creangă"). O car
te cu eroi reali, asemănă
tori oricăruia dintre micii 
cititori, cu preocupări și 
gînduri comune, o carte atît 
de solicitată de copii crea
torilor noștri de literatură.

„Aventurile" pline de ne
prevăzut ale micilor coope
ratori, ale președinților-co- 
pii și brigadierilor-copii, 
ale micilor tractoriști — 
porniți să realizeze recolte 
record pe ogoarele și în li
vezile de pe lotul lor șco
lar. alături de notele mari 
la învățătură din catalog — 
dincolo de pitorescul lor 
dezvăluie semnificații edu
cative majore Urmind —
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Ceața care acoperă
nimicul

Intenția lui Petru Jaleș, 
autorul 
rul de 
Cartea 
fost să 
„poliedric" în genul ilustrat 
de L. Durell ; sînt însuma
te perspectivele mai mul
tor personaje asupra unor 
oameni și întîmplări, încer- 
cîndu-se astfel să se ajungă 
cit mai mult la adevăr, dar 
demonstrîndu-se (cînd opi
niile eroilor sînt divergen
te) relativitatea punctului 
de vedere.

Romanul este însă fără 
nici o valoare, bîntuit- de o 
confuzie totală. Autorul în
trerupe o relatare, pentru 
a-1 pune pe alt personaj 
să-și înceapă mărturiile, 
revine la primul, totul în
tr-o tentativă eșuată de a 
mima discontinuitățile din 
proza secolului. Sînt inse
rate pe un ton solemn 
„maxințe" de cea mai de- 
săvîrșită banalitate, de pil
dă : „luăm in considerație 
mai mult rolul de mentor 
decit pe cel de mucenic". 
Personajele lipsite de viață

volumuilui Vînzăto- 
memorii (Editura 

Românească), va fi 
compună un roman

care populează cele aproa
pe 200 de pagini ale cărții 
au, ca și Serica Băleanu din 
„Scrinul negru" al lui 
G. Călinescu. sau ca eroii 
lui Oscar Wilde, un mare a- 
petit de a emite „panseuri". 
Aceste asociații ar fi cu to
tul deplasate dacă le-am 
face sub raport valoric : 
pentru că în cazul ..Vînză- 
torului de 
avem de-a 
fraze de o 
intelectuală 
mastica. ca 
țile de acest gen este bi
zară : Raimond, Eveline — 
pe eroină o cheamă Nata
lia de fapt, dar romancie
rului i se va fi părut că nu 
epatează suficient — Er
nest, Irene Flory, Joe, 
Ruxy Joe spune : „Un ca

memorii" nu 
face decît cu 

lipsă de vlagă 
agasantă. Ono- 

în toate căr-

priciu de femeie începe și 
sfîrșește Ia timp, căci fe
meia pregătește un alt ca
priciu care la fel... Ceea ce 
te «perie la o femeie este 
tenacitatea 
oase, care 
vesc"

Ceea ce 
fond, la Petru Jaleș, 
tenacitatea de a scrie 
asemenea roman. Este ade
vărat că senzualitatea poa
te genera pagini, literar 
vorbind, foarte interesante 
ca expresie a vitalității 
umane. La Petru Jaleș nu 
dăm însă decît peste amă
nunte triviale, introduse 
pentru a șoca și nu a sem
nifica ceva (unui bărbat 
i se amintește de clipele 
cînd săruta unei femei pă
rul de la subsuoară etc.). 
Revărsînd fără încetare 
duzine de cugetări de o 
falsă subtilitate, autorul își 
termină cartea fără să fi 
reușit să înainteze un sin
gur pas pe teritoriul artei. 
Ceața care plutește peste 
scrierea Iui Petru Jaleș nu 
acoperă decît nimicul. Ori
ce precauții și ceremonii 
lexicale în a exprima acest 
adevăr ar fi în cazul de 
față de prisos Citind pa
ginile acestei cărți penibile 
ne evocăm, fără vrere, po
vestea cu hainele împăratu-

a

in lucruri seri- 
nu i se potri-

țe sperie, în 
este 

un

diversele situații ale măr
turisirii ei, autoarea descrie 
diverse experiențe ale unor 
cupluri sau triunghiuri ero
tice, pe baza unei scheme
tip, pe care diversele per
sonaje ori unghiurile de 
abordare, nu o ascund. 
Eroina sau eroul (după 
preferință) au aproximativ 
aceleași gesturi în fiecare 
povestire, răspund aproxi
mativ acelorași probleme, 
au de regulă insignifiante 
„filozofii" erotice, fiind ca
zuri de discordanță și ne- 
realizare. Astfel, eroinele 
Cris, Noemi, Roza ș.a. cu- 

esență aceleași 
de reușită sau 
erotică în com- 

Pop, Cip etc. (să 
numele, cu rezo-

lui 
lui

din cunoscuta poveste 
Andersen.

Victor ATANASIU

„Eternitatea" efemeră
Revolta împotriva condi

ției femeii în cuplul erotic 
ține de un anume gen mi
nor de proză feministă pe 
care cartea Corinei Cristea

Eternitatea e după colț 
(Ediîura Albatros) nu îl 
depășește. Căutind să re
trăiască feminitatea „ano
nimă desculță și pură" în

nosc în 
probleme 
nereușită 
pania lui 
reținem 
nanțe ornitologice, ale per
sonajelor) ; țipi complicați, 
pătrunși de „spinoasele" 
probleme ale realizării a- 
moroase, ușor efeminați ; 
pe rînd învinși ori învingă
tori. înșelați sau înșelători, 
adolescenți aproape pu
beri, însă cu senzualitate 
precoce sau, maturi dez- 
abuzați, cu gesturi în care 
se mai regăsesc uneori, rar, 
fiorurile unei sensibilități 
pierdute.

Este o lume cum de pu
ține ori întîlnim în viață, 
contrafăcută 
za>ea unei 
marginale 
perspectiva, 
estompînd realitatea. Acești 
eroi, tipuri de lucizi cinici 
ce își retrăiesc „la rece" in
ti mplările, fără regrete sau 
concluzii moralizatoare, 
sînt gata să-și continue ca
lea fără abatere, rememo
rarea nefiind decît posibi
litatea Înscrierii unor noi 
InHmpIări. „După un an de 
zile se trezi că o privește

prin absoluti- 
problematici 

ce schimbă 
îngroșînd ori

îmbrăcindu-se. Un trup 
auriu, din care porneau ra
murile crude ale brațelor 
și ale picioarelor, un trup 
străin cu care nu mai do
rea să respire, in care nu 
mai existau plămini in for
mă de fluture", gindește 
eroul din „Allegro ma non 
troppo".

Individualismul, corobo
rat ambiguu cu un erotism 
lasciv plutește în toate în
cercările personajelor de a 
se detașa de întimplare, 
fără să reușească ; totul 
terminîndu-se cu satisfac
ția măruntă a rememoră
rii realizate în „panseuri" 
hilare : „Avea bani ia 
C.E.C. ca să-și facă apar
tament și răminea doar să 
se facă bine și să poată 
iscăli contractul. Numai 
atît. Dacă murea, gindi ei, 
coborau ciorile pe el și-l 
mincau, se ducea dracului 
apartamentul și banii de la 
C.E.C.".

Exercițiul literar virează 
în gol. tiparul pe care au
toarea construiește ne- 
fiindu-i propriu.

Tehnica prezentării, ne- 
asimiilată total și , neadec
vată „ariei" literare date, 
eșuează. Nu se pot nega 
totuși posibilitățile unei 
depășiri într-o realizare 
autentică, viitoare. Corina 
Cristea vădește abilitate și 
dezinvoltură în imaginarea 
și nararea unor întîmplări 
cotidiene, disponibilitate 
pentru punerea în valoare 
a locului comun, a gesturi
lor de fiecare zi. Dar aspi
rațiile artistice ale cărții 
comentate de noi sînt mult 
prea modeste, iar cartea. în 
mare parte, doar o deza
măgire.

Toma ROMAN

I
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Primire la C. C. al P. C. R.
Sîmbătă, 21 octombrie, tovarășul 

Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația organiza
țiilor de tineret ale mișcărilor de e- 
liberare națională din Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, alcătuită din tovară
șii Antonio Josâ Condesse, membru 
al Comitetului Central al Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), Armando Panguene, 
membru al Comitetului Central al 
Frontului de Eliberare din Mozam- 
bic (FRELIMO), Nunes Correia A-

delino, membru al Partidului Afri
can al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.), care a efectuat o vizită 
în țara noastră. Delegația a fost în
soțită de N’Diongue Babacar, repre
zentant al Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat (F.M.T.D.).

La primire a luat parte tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu. prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

MITING DE SOLIDARITATE
cu lupta popoarelor și tineretului din Angola, Mozambic,, 

Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde
La Casa de cultură a studenților 

din Capitală a avut loc, sîmbătă 
după-amiază, un miting de solidari
tate cu lupta popoarelor și tineretului 
din Angola, Mozambic, Guineea-Bis- 
șau și Insulele Capului Verde, orga
nizat cu prilejul vizitei în țara noas
tră a delegației organizațiilor de ti
neret ale mișcărilor de eliberare na
țională africane. Au luat parte tineri 
muncitori, elevi și studenți, studenți 
străini care învață în Centrul univer
sitar București.

Mitingul a fost deschis de Ion Sasu, 
președintele Consiliului Uniunii aso
ciațiilor studențești din Centrul uni
versitar București.

'A luat apoi cuvîntul Silvia Ilie, se
cretar al C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist. După ce a transmis tinere
tului de pe continentul african care 
luptă pentru eliberare națională me
sajul de solidaritate internaționalistă 
al tinerei generații din Republica So
cialistă România, vorbitoarea a spus : 
Poporul român, care urmărește cu 
profunde sentimente de solidaritate 
militantă lupta plină de sacrificii a 
popoarelor și tineretului din An
gola, Mozambic, Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, salută cu 
deosebită satisfacție victoriile re
purtate împotriva forțelor colo
nialiste, succesele obținute în pro
cesul de construcție economică, 
socială șl culturală din regiunile 
eliberate. Animată de puternice sen
timente internaționaliste, țara noas
tră își exprimă satisfacția față de e- 
voluția ascendentă a relațiilor de 
prietenie și solidaritate cu tinerele 
state independente din Africa, pre
cum și cu mișcările de eliberare 
națională ale popoarelor care luptă 
pentru înlăturarea colonialismului 
portughez.

In numele tineretului studios din 
Centrul universitar București a 
vorbit Nicolae Dore, de la Institutul 
de petrol, gaze și geologie. El a 
transmis reprezentanților organiza
țiilor de tineret ale mișcărilor de 
eliberare națională din țările Afri

cii sentimentele de solidaritate ale 
tineretului bucureștean cu lupta ne
înfricată pentru eliberare desfă
șurată sub conducerea M.P.L.A., 
FRELIMO și P.A.I.G.C.

Doctorandul Tran Dinh Truc, vice
președinte al Asociației studenților 
vietnamezi din România, a arătat în 
cuvîntul său că poporul vietnamez 
acordă sprijin deplin patrioților a- 
fricani contra colonialiștilor portu
ghezi pentru eliberare și indepen
dență națională.

Președintele Asociației studenților 
africani din România, Jewel Canisius 
Kufandada, a vorbit despre hotărîrea 
popoarelor africane de a continua 
lupta prin toate mijloacele împotri
va forțelor colonialiste, care se opun 
mersului ascendent al istoriei.

Din partea Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat a luat cuvîn
tul N’Diongue Babacar, care a trans
mis un salut călduros tineretului din 
țara noastră. Vorbitorul a relevat 
apoi spiritul de solidaritate al tine
retului român cu lupta popoarelor 
din coloniile portugheze.

In numele delegației organizațiilor 
de tineret ale mișcărilor de eliberare 
națională din Angola, Mozambic, Gui
neea-Bissau și Insulele Capului Ver
de a vorbit, în încheiere, Nunes Cor
reia Adelino, membru al Partidului 
African al Independenței din Gui
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.). EI a exprimat 
calde mulțumiri pentru sprijinul 
multilateral acordat de Partidul Co
munist Român, de poporul și guver
nul țării noastre luptei popoarelor 
pentru independență, libertate națio
nală și progres social, subliniind că 
această solidaritate constituie o pre
țioasă încurajare pentru mișcarea de 
e’iberare națională a popoarelor a- 
fricane.

La sfîrșitul mitingului a fost adop
tată o moțiune de solidaritate a ti
neretului și studenților din țara 
noastră cu lupta tineretului și po
poarelor din Angola, Mozambic, Gui
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde.

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Delegația organizațiilor de tineret 

ale mișcărilor de eliberare națională 
din Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau și Insulele Căpuldi VerH?’s-a 
întîlnit, sîmbătă,, CU reprezentanți "ai 
presei centrale. Agenției române de 
presă „Agerpres" și Radioteleviziunii. 
cu corespondenți ai presei străine a- 
creditați la București. In numele ce
lor prezenți, Nestor Ignat, președin
tele Uniunii Ziariștilor din Republi
ca Socialistă România, a salutat de
legația africană a organizațiilor de 
tineret ale mișcărilor de eliberare 
națională.

Luînd cuvîntul, N’Diongue Ba
bacar i-a încunoștințat pe partici- 
panții la conferință că scopul vizitei 
pe care delegația organizațiilor de ti
neret o face, la invitația Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat, în 
mai multe țări din Europa este acela 
de a se întîlni cu organizații de ti
neret, pentru a informa opinia pu
blică asupra realităților actuale ale 
luptei popoarelor din coloniile portu
gheze, pentru a întări legăturile de 
prietenie și de luptă comună care 
unesc tineretul și popoarele acestor

țări cu lupta tineretului și popoare
lor din coloniile portugheze.

Despre situația ațtualâ din Ango-, 
la; Mozambic, Guineea-Bissau „și , 
Iiretflele Capului" Wr'dâ;, despre Tuplâ 
popoarelor din această parte a lumii 
pentru independență și suveranitate 
națională, pentru o viață liberă și 
prosperă a vorbit Adelino Nunes, 
membru al P.A.I.G.C. Vorbitorul a 
arătat că în regiunile eliberate, în 
ciuda bombardamentelor zilnice și 
repetate ale colonialiștilor portughezi, 
popoarele își făuresc o viață nouă.

Membrii delegației au răspuns apoi 
Ia întrebările puse de ziariștii români.

Referindu-se la impresiile membri
lor delegației despre întîlnirile cu ti
neretul din România. Antonio Josă 
Condesse, membru al C.C. al Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angolei, 
a spus : „Am venit în România pen
tru a întări și mai mult relațiile prie
tenești. frățești, care se bazează oe 
principii comune. In timpul șederii 
noastre aici am fost înconjurați cu 
multă căldură de tinerii cu care 
ne-am întîlnit, am simțit solidaritatea 
lor cu lupta dreaptă a popoarelor 
noastre".

(Agerpres)

Cronica
SESIUNE A COMITETULUI 

MIXT AE CENTRULUI COMUN 
O.N.U.D.I. - ROMANIA

între 16 și 21 octombrie a avut loc 
la București prima sesiune a Comi
tetului mixt al Centrului comun 
O.N.U.D.I. — România, pentru coope
rarea internațională în domeniul in
dustriei chimice și petrochimice din
tre țările în curs de dezvoltare. Co
mitetul a trecut în revistă activită
țile Centrului comun in cursul anu
lui 1972 și a formulat recomandări 
privind programele de activitate în 
1973 și 1974. în cursul convorbirilor 
au fost scoase în evidență noi posi
bilități de dezvoltare a cooperării re
ciproc avantajoase dintre România și 
țările in curs de dezvoltare. în do
meniul specific de activitate al cen
trului, prin intermediul Organizației 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare 
industrială.

Delegația O.N.U.D.I. la lucrările 
comitetului a fost condusă de E. E. 
Ward, consilier special al directoru
lui executiv al O.N.U.D.I., iar dele
gația română de Vasile Belizna. ad
junct al ministrului industriei chi
mice.

★
între 18 și 21 octombrie ne-a vi

zitat țara, la invitația I.R.R.C.S.. dr. 
Alfredo Tarre Murzi, președintele 
Institutului național de cultură și

zilei
arte frumoase din Venezuela. In tim
pul vizitei, oaspetele a avut Întreve
deri Ia I.R.R.C.S., Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, Uniunea Zia
riștilor și a vizitat obiective social- 
culturale din Capitală.

*
Sîmbătă seara a sosit în Capitală 

o delegație a Federației Tineretului și 
Studenților pentru Eliberare din Viet
namul de Sud. condusă de Tran Van 
An, membru al Comitetului Executiv 
al acestei organizații. La sosire, pe 
aeroportul Otopeni, delegația a fost 
salutată de Silvia Ilie, secretar al 

.C.C. al U.T.C., de membri și acti
viști ai C.C. al U.T.C. Erau prezenți 
Tran Kien, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Vietnamu
lui de Sud, și reprezentanți ai Amba
sadei R. D. Vietnam la București.

★
Președintele Comitetului general 

pentru cultură fizică și turism al R.P. 
Polone, WIodzimierz Reczek, care a 
făcut o vizită în țâra noastră, a pără
sit sîmbătă seara Capitala, îndrep- 
tindu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ion 
Cosma, ministrul turismului, și alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Edward Rokicki, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Polone la București, și mem
bri ai ambasadei. (Agerpres)

Primiri la Consiliul de Miniștri
VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 

MINISTRUL CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

AL R. P. BULGARIA

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri, 
a primit sîmbătă pe Ivan Popov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul construcțiilor de mașini al 
Republicii Populare Bulgaria, care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au participat loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, și 
Spas Gospodov, ambasadorul Bulga
riei la București.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea în con
tinuare a cooperării și colaborării in 
domeniul industriei constructoare de 
mașini dintre cele două țări.

★
în perioada 19—21 octombrie, Ivan 

Popov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, minis
tru al construcțiilor de mașini, înso
țit de un grup de experți, a făcut o 
vizită oficială in țara noastră.

Această vizită a avut loc ca urmare 
• intîlniril dintre tovarășul Nicolae

MINISTRUL INDUSTRIEI

Sîmbătă, tovarășul Janos Fazekas, 
Vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a primit pe WIodzimierz Lej- 
czak, ministrul industriei grele al Re
publicii Populare Polone, care face o 
vizită in țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au fost prezenți Nicolae Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, și Ed
ward Rokicki, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Poloniei la București.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind lărgirea și dezvol
tarea în continuare a colaborării ro- 
mâno-polone în domeniul metalur
giei.

*
După tratativele ce au avut loc în

tre 14 și 21 octombrie, Nicolae Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, și 
WIodzimierz Lejczak, ministrul In
dustriei grele din R. P. Polonă, au 
semnat, sîmbătă, acordul privind li
vrările reciproce de cupru și semi
fabricate din cupru și aluminiu și

Ceaușescu șl Todor Jivkov de la Var
na și s-a desfășurat în spiritul indi
cațiilor date pentru dezvoltarea in 
continuare a colaborării dintre cele 
două țări.

Ca urmare a convorbirilor ce au 
avut loc la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, sîmbătă a fost 
semnat un Protocol cu privire Ia lăr
girea și adîncirea colaborării, coope
rării și specializării în domeniul con
strucțiilor de mașini și la livrările 
reciproce de mașini și utilaje.

Protocolul a fost semnat de vice
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria, Ivan Popov, și mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, loan Avram

în timpul vizitei în țara noastră, 
tovarășul Ivan Popov și persoanele 
care l-au însoțit au vizitat Tirgul in
ternațional București — 1972, precum 
și întreprinderi constructoare de ma
șini.

*
Sîmbătă după-amiază, delegația 

bulgară a plecat spre patrie.

GRELE AL R. P. POLONE

semifabricate din aluminiu, pe peri
oada 1974—1985.

în cursul tratativelor s-au exami
nat, de asethenea, probleme ale ex
tinderii și adincirii colaborării eco
nomice și tehnico-științifice dintre 
cele două țări in domeniul metalur
giei — printre care colaborarea pe 
termen lung privind livrările reci
proce de laminate din oțel și metale 
neferoase, livrările din Republica 
Populară Polonă de materiale refrac
tare, prelucrarea In Republica Socia
listă România a concentratelor nefe
roase șl colaborarea fn producția de 
oțeluri aliate.

în cursul șederii în țara noastră, 
ministrul polonez a avut, de aseme
nea, convorbiri cu loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, și a vizitat Tirgul Internațio
nal București, precum și unele obiec
tive industriale.

♦
în cursul după-amiezii de sîmbătă, 

ministrul polonez a părăsit Capitala.
(Agerpres)

Sărbătorirea unui deceniu de activitate
a Uzinei petrochimice din Ploiești

Uzina petrochimică din cadru) 
Grupului industrial de petrochimie 
Ploiești a sărbătorit, sîmbătă după- 
amiază, un deceniu de activitate. La 
adunarea organizată cu acest prilej, 
inginerul Alecu Popa, directorul u- 
zinei, a înfățișat stadiul actual de 
dezvoltare și perspectivele acestui 
important obiectiv al industriei noas- 

'jfero- chimice. ,l1'
Colectivul uzinei sărbătorite a fost 

felicitat de Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, Gh. Alecu, 
primul-secretar al Comitetului mu
nicipal Ploiești al P.C.R., primarul o- 
rașului, de reprezentanți ai unor în
treprinderi industriale.

Participanțli la adunare au adresat 
o telegramă Comitetului Central ai 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune printre altele : Muncitorii, 
tehnicienii și inginerii Grupului in
dustrial de petrochimie Ploiești ra
portează astăzi, cu prilejul aniversă
rii unui deceniu de existență a uzinei, 
tepITffirea' cu ’‘sBWTWIWBF 
telor asumate în cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a republicii livrînd 
în plus, economiei naționale, produse 
in valoare de 10 milioane lei.

(Agerpres)
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Din agenda Tîrgului internațional
București 1972

Sosirea ministrului comerțului din Algeria TRANZACȚII, TRATATIVE

Sîmbătă după-amiază a sosit în 
Capitală Layachi Yaker, ministrul 
comerțului din Republica Algeriană 
Democratică și Populara, care va 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost intîmpinat de Ion 
Pățan. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, de membri al conducerii 
unor ministere economice.

Erau prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei Republicii Algeriene De
mocratice și Populare la București.

★
La plecarea din Alger, pentru a 

participa la cea de-a doua ediție a 
Tîrgului internațional — București, 
ministrul algerian 
Layachi Yaker,
.România este un

a 
ce in ce mai im- 
Algeria. România 
cu care întreținem

continue convorbirile începute la 
Tirgul internațional de la Alger 
„privind dezvoltarea relațiilor co
merciale și de colaborare economică 
între cele două țări, aplicind astfel 
directivele șefilor de stat ai Alge
riei și României elaborate cu prile
jul vizitei făcute de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, in Algeria. La București 
vom continua să discutăm mijloace
le susceptibile să întărească și mai 
mult relațiile dintre cele două țări 
ale noastre, prietene și string so
lidare".

Alte noi tranzacții comerciale au 
fost finalizate în ultimele zile de 
întreprinderile românești și firme 
străine participante la a doua edi
ție a Tirgului internațional Bucu
rești. Dintre contractele. încheiate 
de întreprinderile românești de 
comerț exterior spicuim cîteva.

• Firma „Faur" din București 
a încheiat un contract cu firma 
poloneză „Kilomex", in baza căruia 
vor fi livrate șase locomotive Die- 
sel-hidraulice de 450 CP pentru 
ecartament îngust, executate de 
uzinele „23 August"

de 450 CP
executate 
din Capitală.

al comerțului, 
a declarat că 
partener comer- 
cărui cooperarecial și economic 

tehnică este din 
portantă pentru 
este un partener 
o cooperare largă in toate sectoa
rele și în special în domeniile pe
trolier, petrochimic, minier, geologie 
și al construcțiilor de mașini. A- 
ceastă colaborare se extinde atit în 
domeniul comerțului, cît și in cel 
al cooperării tehnice". El a subliniat 
că prezența sa la Tirgul internațio
nal — București il va permite să

(Agerpres)

ZILELE UNOR ȚĂRI PARTICIPANTE

R. P. BULGARIA R. P. UNGARA

• „Electronum" va 
pind chiar din acest 
buri cinescop în R. 
firmei „Electrotehnick".

livra. înce- 
43 000 tu- 
Germană.

an, 
D.

ferite din• Produsele Uzinei de
îrziceni vor fi exportate în An

glia. Astfel, începînd de anul vii
tor, vor fi livrate firmei „Plessy" 
100 000 piese din ferită de diverse 
tipuri. 30 000 de carcase pentru re
ceptoare radio vor fi exportate de 
uzina bucureșteană „Electronica" 
în Canada, pentru firma „Phana- 
•onic".

flr- 
s-a 
fir- 
din

Cu ocazia sărbătoririi Zilei R. P. 
Bulgaria la Tirgul internațional 
București, Spas Gospodov, ambasa
dorul acestei țări la București, 
și Ilya Terziiski, directorul pa
vilionului, au oferit sîmbătă o 
recepție. Au participat Ion Sto- 
ian, adjunct al ministrului 
merțului exterior. Pretor 
vicepreședinte al Camerei 
merț, reprezentanți ai unor 
firme expozante la tîrg.

vremea

co-
Popa. 

de co
tări și

Consilierul comercial al Ambasa
dei R. P. Ungare, Gerghely Janos, 
?i Ilona Lenkei, directorul pavilio
nului acestei țări, au oferit sîmbătă 
seara o recepție cu prilejul Zilei 
Ungariei la Tirgul internațional 
București.

Au participat Cicerone Gorunescu, 
secretar general al Camerei de co
merț, directori ai unor întreprinderi 
românești de comerț exterior.

Au fost prezenți directori al unor 
pavilioane, oameni de afaceri parti
cipant la tîrg.

• Contacte fructuoase a avut 
rna „Autotractor" din Brașov, 
contractat, rină în prezent, cu 
ma „Transport-Maschinen"
R.D.G.. livrarea unor utilitare 
TV-41 $1 TV-12. De asemenea, fir
ma brașoveană a semnat cu „Ma- 
schinen-Export", tot din R.D.G., un 
contract prevăzînd livrarea a 275 
tractoare S-651,

• Grupul de Uzine Reșița și în
treprinderea de comerț exterior 
„Industrialimport" au semnat, la 
București, cu -firma Kenk din ca
drul concernului Gutehoffnungshii- 
tte (R. F. a Germaniei) o conven
ție privind Înființarea în România 
a unei societăți mixte pentru pro
ducția și comercializarea de reduc- 
toare destinate echipării navelor 
Si fabricilor de ciment.
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Timpul probabil pentru zilele de 
23, 24, 25 octombrie. In țară : Vreme 
in general umedă, mal ales Ia înce
putul intervalului. Cerul va fi. mai 
mult noros. vor cădea precipitații 
temporare. In vestul și nordul țării 
areu.te. tații vor ti-și sub- for
mă de lapoviță și ninsoare. Tn re
giunile de munte va ninge. Vintul 
va prezenta intensificări de scurtă 
durată. Temperatura va scădea ușor. 
Minimele vor oscila între —3 și 6 gra
de, iar maximele între 3 șl 12 grade.

Solidaritate fierbinte 
cu cauza dreaptă 

a popoarelor Indochina

yvt'

divizia /î la fotbal
STEAGUL ROȘU — 
F. C. ARGEȘ 3—1

BRAȘOV (Prin telefon). — Pentru 
a beneficia de o zi de odihnă și de 
pregătiri in plus in vederea meciului 
cu Real Madrid în Cupa campionilor 
europeni (miercuri, la Pitești), echipa 
Argeșului a susținut partida curentă 
de campionat ieri, in loc de astăzi. 
A fost vorba de o măsură de preve
dere, pe care, de altfel, lucru mal rar 
în campionatul spaniol, a manifes
tat-o și Real Madrid. Aceasta cu atit 
mai mult, cu cit cele două campi
oane aveau de înfruntat, ambele în 
deplasare, formații cu poziții frun
tașe : Real Madrid a intîlnit la Sa- 
ragosa echipa locală cu același 
nume, aflată pe locul al II-lea in 
clasament, iar F. C. Argeș la Brașov 
pe Steagul roșu.

Cum stau lucrurile în tabăra cam
pionilor noștri ? Pentru un moment, 
avem la dispoziție cele văzute in 
partida de ieri cu Steagul roșu. Se 
presupunea că antrenorul Halagian și 
elevii săi — „victime" cu numai o 
săptămină înainte la Tg. Mureș pro
priei lor tactici (joc defensiv prin 
excelență) — vor fi mai echilibrați 
In ceea ce urmau să întreprindă in 
compania unei echipe de forță, care, 
în etapele de pină acum pe teren 
propriu, nu a știut decît... să ciștige 
fără să primească vreun gol. In fond, 
pentru fotbaliștii argeșeni o tactică 
ofensivă, bine organizată devenea 
necesară, obligatorie chiar și pentru 
că miercuri, cu Real Madrid, doar 
astfel pot să-și susțină șansa de a 
rămîne în prodigioasa competiție eu
ropeană. F. C. Argeș nutrea totodată 
dorința de a rupe cu o tradiție nu 
tocmai onorantă : de 5 ani nu a cîș- 
tigat niciodată în fața brașovenilor, 
indiferent unde au avut Ioc meciu
rile — la Pitești sau la Brașov...

Ieri, din tot ceea ce au făcut, sau

au încercat să facă, Dobrln șl colegii 
lui nu s-au ales cu vreun profit ; au 
pierdut partida (efectele imediate se 
observă in clasament), iar jocul 
echipei în ansamblu nu a fost pe 
măsura titlului. Poate că ambiția for
mației brașovene de a exploata inte
gral avantajul terenului propriu să-i 
fi stînjenit oe campioni în ceea ce 
plănuiseră. Dar fiecare își apără 
șansa cît mai hotărit posibil. Fapt 
este că echipa piteșteană — cu o îna
intare „bătăioasă" (dar numai atît), 
cu o apărare care, la două, dacă nu 
la toate cele trei goluri primite, a 
greșit copilărește, fără tunari sau, 
mai corect, cu tunari în zi foarte 
slabă (au șutat în tot meciul de 4—5 
ori) — a fost dominată mult mai 
net decit ar putea arăta scorul, pier- 
zînd în mod incontestabil. Verva deo
sebită a brașovenilor, ofensiva lor a- 
proape continuă au produs o notifi
cată satisfacție Celor circa 15 000 de 
spectatori (tribune pline pină la re
fuz !). Gyorfl. Ghergheli, Pescaru, 
Balint au creat teze extrem de ra
pide și de periculoase spre poarta iul 

iStan. Mereu și mereu în fața unor 
atacuri debordante, argeșenii au su
plimentat rîndurile in apărare și ar 
fi existat șanse de a se salva. Dar 
fundașii centrali, Vlad și Olteanu, și 
însuși portarul Stan, au fost sau au 
devenit spectatori și la golul lui 
Ghergheli (minutul 5), și la acela al 
lui Pescaru (minutul 20), și la golul 
lui Balint (minutul 46) ! Piteștenii au 
înscris golul onoarei prin Roșu (mi
nutul 64).

Ion DUMITRIU

RAPID — DINAMO 0—0

Ieri, Ranid n-a cîștigat cele două 
puncte pentru că n-a îndrăznii să 
creadă că poate învinge pe Dinamo! 
Ieri. Dinamo n-a cîștigat ambele

puncte, din cauză că i-a fost cam 
frică, ae Rapid! Și astfel, derbiul 
bucureștean s-a Încheiat cu un scor 
egal și alb. 0—0. însuși scorul a- 
cesta vorbește despre precauțiile 
defensive ale echipelor Dinamo și 
Rapid, precauții împinse pină la un 
marcaj individual aproape pe tot 
terenul de joc. După cîteva minute 
de la începerea partidei, jucătorii 
s-au împerecheat și nu s-au des- 
cleștat din această pază reciprocă 
pină la sflrșit. A rezultat un meci 
cu relativ puține faze de poartă, pu- 
nîndu-se in evidență mai mult for
ma fizică, ca și disciplina tactică a 
echipierilor celor două formații, 
decit însușirile lor tehnice. Au fost 
și citeva atacuri pe punctul de a fi 
transformate în goluri, însă apără
torii. și în special portarii — Râ- 
ducanu și, respectiv, Constantinescu 
— au înlăturat pericolele.

Dintre rapidiști, in meciul de ieri 
s-au mal evidențiat Alexandru Boc, 
fundaș „liber" ce arată In prezent 
o formă sportivă bună, șl Marin Ste- 
lian, care a cîștigat duelul direct cu 
Radu Nunweiller pe planul defen
sivei. Totuși, dună părerea noas
tră. tocmai Imobilizarea iul M. 
Stelian în acest rol de mar
caj a privat echipa giuleștea- 
nă de mai multă eficiență în 
atac. O mențiune pentru tînărul 
Grigoraș, ce a răspuns de-ajuns de 
precis la acțiunile lui Dumitrache. 
De la Dinamo^ a cărei formație pă
rea ruptă tn două — cinci apără
tori și cinci înaintași, fără vreun 
mijlocaș multilateral, caoabil să 
creeze joncțiunea intre cele două 
mari compartimente — ne-au plă
cut : Dumitrache, din păcate, nepus 
in valoare de către coechipieri : 
parțial. Sandu Gabriel (pentru neu
tralizarea lui Neagu) și Deleanu.

Valeriu MIRONESCU

„SAPTAMÎNA INTERNAȚIONALA 
PENTRU INDOCHINA" constituie - 
prin multiplele și variatele manifes
tări de simpatie și sprijin față de 
popoarele din această regiune — o 
expresie vie a solidarității opiniei 
publice mondiale cu lupta lor eroică 
pentru apărarea libertății și inde
pendenței naționale. Acest eveni
ment reprezintă încă un prilej pen
tru poporul român, care nutrește 
sentimente de caldă prietenie față 
de popoarele din Peninsula indochi- 
neză, de a-și reafirma, și de aceas
tă dată, .solidaritatea sa profund 
internaționaiistă cu cauza dreaptă a 
acestor popoare.

Așa cum se știe, România s-a situat 
de la început de partea poporului 
vietnamez, a celorlalte popoare din 
Indochina, în lupta lor împotriva 
intervenției imperialiste, pentru 
dreptul sacru de a-și hotărî singure 
destinele. în țara noastră sint ur
mărite cu deosebită simpatie și ad
mirație succesele înregistrate pe 
clmpurile de luptă de patrioții viet
namezi, cambodgieni și laotleni, eare 
iși apără cu dlrzenie și bărbăție pâ- 
mîntul patriei. O semnificație pro
fundă are rezistența eroică a po
porului vietnamez, care de aproape 
trei decenii a fost nevoit să ducă o lup
tă grea împotriva colonialiștilor ja
ponezi și francezi, iar apoi împotriva 
agresiunii Statelor Unite ale Ame
rica. Dar, așa cum au arătat în chip 
concludent evenimentele, nici bom
bardamentele distrugătoare ale avia
ției americane deasupra teritoriului 
R.D. Vietnam, nici puternica ma
șină de război îndreptată împotriva 
populației sud-vietnameze nu au reu
șit să îngenuncheze poporul viet
namez. Vietnamul constituie nn 
exemplu cu valoare istorică, demon- 
strînd că un popor hotărit să facă 
orice sacrificiu pentru apărarea fiin
ței sale naționale, a libertății și 
demnității sale este de nebiruit.

în același timp, devine tot mai 
evident că prin perpetuarea războiu
lui, prin escaladarea șl extinderea 
acțiunilor agresive ale S.U.A. nu se 
poate ajunge la o soluție, că nu pe 
calea forței se poate realiza regle
mentarea conflictului din Vietnam, 
ci numai și numai pe calea tratati
velor politice, in concordanță cu in
teresele legitime ale poporului viet
namez, ale celorlalte popoare din 
Indochina.

Pe deplin solidară cu cauza justă a 
poporului vietnamez, a popoare
lor khmer și laoțian, România s-a 
pronunțat permanent, cu consec
vență, în favoarea unei reglemen
tări politice, pe calea tratativelor, a

conflictului, pentru încetarea răz
boiului și retragerea totală a trupe
lor americane, pentru respectarea 
dreptului imprescriptibil al poporului 
vietnamez și al celorlalte popoare 
din Indochina de a-și decide de sine 
stătător soarta. Țara noastră susține 
cu fermitate inițiativele R. D. Viet
nam și programul în șapte puncte al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
care oferă o bază realistă și con
structivă pentru reglementarea poli
tică a problemei vietnameze. De o 
deosebită însemnătate sint in acest 
sens precizările recente ale G.R.P. 
privind căile stabilirii păcii pe pâ- 
mintul vietnamez, menite să dea un 
nou imbold tratativelor cvadripar- 
tite de la Paris. Aceasta oferă temei 
speranțelor opiniei publice, care aș
teaptă ca aceste tratative să ducă, 
In cel mai scurt timp, la o soluție 
politică, ceea ce ar corespunde pe 
deplin atît Intereselor popoarelor 
implicate în conflict, cît și cauzei 
colaborării și păcii in lume.

De asemenea, România sprijină 
programul Frontului de Uniune Na
țională din Cambodgia, condus de 
Norodom Sianuk, de redobîndire a 
independenței naționale a țării, și 
salută noile inițiative ale Frontului 
Patriotic din Laos, îndreptate spre re
glementarea problemei laoțiene.

Reafirmînd, de la tribuna Confe
rinței Naționale a P.C.R., sprijinul 
consecvent al partidului șl statului 
nostru față de lupta dreaptă a po
poarelor din Indochina, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu declara : „Folo
sesc acest prilej pentru a exprimă 
încă o dată solidaritatea și sprijinul 
fierbinte, profund internaționalist, 
al poporului și partidului nostru ou 
bravul popor vietnamez. hotărîrea 
noastră de a-i acorda și in viitor în
tregul ajutor pînă la victoria finală... 
Exprimăm solidaritatea noastră de
plină cu lupta popoarelor cambod
gian și laoțian pentru dreptul de a 
hotărî singure calea dezvoltării lor 
independente. Ne pronunțăm ca 
toate popoarele din Peninsula inrto- 
chineză să fie lăsate să decidă sin
gure asupra căilor de dezvoltare, 
corespunzător voinței și interese
lor lor supreme".

Cu ocazia Săptămînii internațio
nale de solidaritate cu popoarele din 
Indochina, opinia publică din țara 
noastră le urează noi și importante 
succese. Este convingerea nestrămu
tată a poporului român că lupta e- 
rolcă a acestor popoare Va fi Încunu
nată de victorie, dînd împlinire as
pirațiilor lor de pace, libertate, in
dependență și progres.

D. ȚINU

t V
PROGRAMUL I

S,15 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica pentru toți.

8.30 Cravatele roșii ...din județul 
Prahova a Tolba cu scrisori
• Film serial : „Delfinul Flip

per".
10,00 Viața satului n Problema nr. 

1 în agricultură : semănatul 
griului a Acțiunea L — Legu
micultura a Oameni și fapte 
din marea întrecere a Trei 
generații ale aceleiași familii 
se destăinuie reporterului
• „Risipitorii" — anchetă 
realizată în județul Cluj des
pre cei care irosesc banii pe 
utilaje nefolositoare a Muzică 
populară.

11,10 Mari muzicieni ia București : 
Willem van Oterloo și tradi
țiile artei dirijorale.

12.00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 

„360 de grade".
14,00 ..Duminica unul portar de... 

fotbal" — un film realizat de 
studiourile de televiziune din 
Polonia.

14.30 Muzica ușoară !a noi acasă : 
azi în direct, In studio Mihai 
Constantinescu.

14,45 tin interlocutor dificil : Jo
seph Losey. Interviu In exclu
sivitate pentru emisiunea 
„360 de grade".

15,00 După numeroase succese : 
Silvia Marcovici și vioara ei.

15.15 Vă invităm la Muzeul pom
pierilor — transmisiune di
rectă.

15,35 Să iucăm pelotă la 360 de 
grade.

15,50 Irina Petrescu se destăinule.
16.15 Campionatul national de 

fotbal. Divizia A. Transmisiu

ne directă a intilnirii dintre 
echipele Steaua — Sportul 
studențesc.

18,00 Festivalul clntecului ostășesc. 
Gala laureatilor. Transmisiu
ne directă din studioul de 
concerte al Radioteleviziunii.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a tn cinstea ani

versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

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

20.20 Film artistic : „Trapez". Re
gia : Carol Reed. Cu : Burt 
Lancaster. Tony Curtis, Gina 
Lollobrigtda.

21,55 Itinerar belgian.
22,10 Gondola de aur. Seiecțiuni din 

Festivalul de muzică ușoară 
de la veneția 1972. CintS : 
Carla Dizzi. Danei, Mino Rei- 
tano, Gigllola Cinquett.1, Mia 
Martini, Rossana Fratello. 
Massimo Ranieri.

22.30 Telejurnal.
22,45 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
12,30 Promenada duminicală a In

vitatul emisiunii ton Volcu și 
orchestra de cameră Bucu
rești • Aventuri In epoca de 
piatră a tnțilnlre cu regizo
rul Nicușor Constantinescu
• Cîntă Dean Martin și Pe- 
tula Ctark « Aventurile pro
fesorului Grosso și ale asis
tentului său Modo, de Aurel 
Baranga a Betty Boop » Ro
manțe, serenade, canțonete cu 
Constanta Cfmpeanu, Marla 
Mlrea. Gabriela Olaru. Gltce- 
rla Gaciu, Lucian Marinescu. 
Mihai Pangbe. Antonins Ni- 
colescu • „Cum a sărbătorit 
ziua mamei" după Stephen 
Leacock • Mozaic oe 16 mm
• Profil muzical : Magda Go
re» n Moment folcloric cu 
Mariana Bădotu șl naistul 
Gheorghe Zamfir.

15,00 închiderea emisiunii de prînz. 
20,00 Deschiderea emisiunii de 

seară. Eroi tndrăgiti de copil : 
Moș Ene.

10,26 Festivalul „Toamna muzicală 
clujeană". Concert al Filarmo
nicii din Cluj, dirijată de 
Emil Simon.

21,15 Reportaj bucureștean.
21.30 Seară de romanțe cu Floren

tina Szatmary. Mia Gavrllă șl 
Gh. Palcu.

21.55 Telex tehnico-ștllnțlfic.
22,10 Film serial : „Mannlx".

cinema
• Logodnica frumosului dragon :
CENTRAL - 9.15; 11.30: 13.45; 16: 
18.15; 20.30.
• Nevăzut, necunoscut t LUMINA 
— 9: tl.lS; 13.30.
• Liubov tarovala : LUMINA — 
16: 18.15: 20.30.
• 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.
• 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
• Marea hoinăreală : FEROVIAR
- 8.45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20.30, 
EXCELSIOR — 6.45; 11,15; 13,45: 16; 
18.30: 21. MODERN - 8.30; 11; 13.30: 
16; 18.30; 21.
■ Fuga e sănătoasă s BUCUREȘTI
- 8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. LU
CEAFĂRUL - 8,30: II: 13.30: 10: 
18.30: 21.
a Eliberarea Iul L. B. Jones i 
PATRIA - 10: 12,45; 15,30; 18,15;
21. FESTIVAL - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21, FAVORIT — 9,15: 11.30; 
13.45: 16: 18,15; 20.30.
• Fata care vinde flori : GIU- 
LESTI - 10: 12; 15,30; 18: 10.30
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
a Bambi : DOINA — 11.15: 13; 15; 
16,45; 18,45; 20,30, COTROCENI — 
16; 18; 20.

• Klng-Kong evadează : LIRA — 
15.30; 18.
a Cornul de capră : LIRA — 20,15. 
a Un candidat la președinție : 
FLAMURA — 0; 11,15; 13,30: 16; 
18.15; 20,30, MIORIȚA — 9; 11,13:
13,30; 15,45: 18; 20.30.
• Relaxează-te, dragă — 10; 12; 
14: 16; 18,15, Singurătate tn doi — 
20.30 : CINEMATECA (sala Union), 
a Aventuri la Marea Neagră : 
BUZEȘTI - 15,30; 19.
a Aleargă repede, aleargă liber > 
FLOREASCA - 15,30; 18: 20,15.
• Sfînta Tereza si diavolii : FE
RENTARI - 15,30; 17,45: 20, PACEA
— 15.45: 18; 20. MOȘILOR — 15,30: 
17,45: 20.
a Mary Poppins s TIMPURI NOI
— 9—20.15 tn continuare.
a Dauria t VIITORUL — 15.43;
19.15.
• Tora 1 Tora t Tora ! t DACIA
— 9; 12,30; 16; t9,30, ARTA —
15,30; 19.
a Misiunea sublocotenentului 
Stpos : DRUMUL SĂRII — 15,30:
17,43; 20.

a Mania grandorii : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15, AURORA — 9; 11,15; 
1.3,30; 15,45: 18; 20.15.
• Cine cintă nu are gînduri rele : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
a 20 000 de leghe sub mări : 
UNIREA — 16; 18.15: 20,30.
a Haiducii : MUNCA — 16; 18; 20. 
a Ferma din Arizona : CRINGAS1 
— 15,30; 19, COSMOS — 15,30; 19. 
a Agentul nr. 1 : FLACARA — 
15.35; 18; 20,15.
a Mesagerul : VOLGA — S; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15: 20,30.
a Gentlemenii norocului : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.
a Aventurile unei prințese ger
mane Ia curtea Regelui Soare : 
GRIVIȚA - 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20.39. TOMIS — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18: 29,15.
a Opiul și bita : RAHOVA — 15,30: 
18; 20,15.
a Creierul > PROGRESUL — 15,30; 
18: 20,15
a Călăreții : VITAN — 15.30: 18; 
20.15.

I
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE

A O.N.U
® Dezbaterile din Comitetul pentru probleme eco 

nomice
• La 10 decembrie 1973 va fi lansat „Deceniul ac

țiunilor de luptă împotriva rasismului și discri
minării rasiale"

• Alegerea noilor membri nepermanenți ai Consi
liului de Securitate

NEW YORK 21. — Trimisul special 
Agerpres, C. Vlad, transmite : în ca
drul Comitetului pentru probleme e- 
conomice al Adunării Generale a 
O.N.U. au început dezbaterile pe 
marginea raportului asupra conferin
ței Națiunilor Unite pentru prote
jarea mediului înconjurător.

Participanții la dezbateri au expri
mat aprecieri favorabile față de re
zultatele conferinței, subliniind că ea 
a marcat un pas hotărîtor în ce pri
vește stabilirea cadrului general al 
activităților viitoare în cimpul conser
vării și protejării mediului de viață 
al omului, identificarea temelor prio
ritare și a domeniilor de interes ge
neral.

In intervenția sa, reprezentantul 
României, ambasadorul Constantin 
Ene, a relevat că în aprecierea re
zultatelor conferinței trebuie avut în 
vedere faptul că ea a reușit să ofere 
o perspectivă clară asupra probleme
lor mediului, a pus în evidență in
terdependența dintre dezvoltare și 
mediu, locul important pe care îl o- 
cupă ameliorarea și conservarea me
diului înconjurător în procesul unei 
construcții economice și sociale echi
librate. Totodată, conferința a reafir
mat principiul după care acțiunile de 
cooperare internațională trebuie să 
beneficieze de contribuția tuturor sta
telor. Fără îndoială — a continuat el 
— nu se poate concepe un program 
eficient de cooperare internațională 
fără participarea și contribuția tutu
ror statelor, inclusiv a R. D. Germa
ne, țară industrializată, aflată în 
inima continentului european, cu o 
importantă pondere în ansamblul re
lațiilor economice mondiale. La con
ferință s-a realizat un acord unanim 
asupra necesității ca viitoarele pro
grame de cooperare în domeniul me
diului înconjurător, la a căror reali
zare țările dezvoltate sint chemate 
să-și aducă o contribuție primordială, 
să reflecte în mod corespunzător 
nevoile specifice de asistență ale ță
rilor în curs de dezvoltare.

★
Adunarea Generală a Organizației 

Națiunilor Unite a hotărît să procla
me „Deceniul acțiunilor de luptă îm
potriva rasismului și discriminării ra
siale". în rezoluția adoptată în cadrul 
ședinței sale plenare,., Adtlnarca, Ge
nerala a hotărît ca Deceniul să fie

lansat la 10 decembrie 1973 — data 
împlinirii a 25 de ani de la procla
marea Declarației drepturilor omului.

★

Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
les vineri viitoarele țări membre ne
permanente ale Consiliului de Secu
ritate. După cum informează agenția 
U.P.I., este vorba de Australia. Aus
tria, Indonezia, Kenya și Peru. Timp 
de doi ani, incepînd de la 1 ianua
rie 1973, ele vor face parte din Con
siliul de Securitate, în locul Belgiei, 
Italiei, Japoniei, Somaliei și Argen
tinei. ale căror mandate expiră la 31 
decembrie 1972.

*
GENEVA. — Conferința Națiunilor 

Unite pentru cacao, întrunită la Ge
neva, a adoptat textul unui acord in
ternațional asupra acestui produs. 
Principala clauză a acordului se refe
ră la stabilirea unui preț minim pen
tru cacao, pe piața occidentală, de 23 
cenți pe livră și a unui preț maxim 
de 32 cenți. Stabilizarea cursului aces
tui produs va fi asigurată prin crea
rea unui stoc regulator de 250 000 
tone de cacao.

»

PARIS

DELEGAȚIA M.A.N. LA LENINGRAD

Miting al prieteniei sovietu-rnmâne
MOSCOVA 21. — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : Cu 
prilejul vizitei la Leningrad a dele
gației Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Ștefan Voitec, președin
tele M.A.N., la Institutul electroteh
nic „Vladimir Ilici Lenin" a avut loc, 
sîmbătă, un miting al prieteniei so- 
vieto-române.

Au luat parte A. V. Romanov, 
deputat în Sovietul Suprem al
U. R.S.S., A. A. Vavilov, rectorul in
stitutului, cadre didactice, studenți, 
precum și Gheorghe Badrus, amba
sadorul României in U.R.S.S.

Deschizînd mitingul, I. B. Strelko, 
secretarul Comitetului de partid din 
institut, a subliniat in alocuțiunea sa 
interesul cu care oamenii sovietici 
urmăresc succesele repurtate de oa
menii muncii din România socialistă 
în îndeplinirea mărețului program 
trasat de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român.

A luat apoi cuvintul prof. univ.
V. V. Pasînkov, șeful catedrei de 
dielectrică și semiconductori, care a 
subliniat rodnicia schimburilor știin
țifice sovieto-române, arăți nd că vi
zita parlamentarilor români repre
zintă o nouă contribuție la dezvolta
rea și întărirea relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări. Vorbitorul a re
levat avîntul cu care poporul sovietic 
se pregătește să întimpine a 55-a ani
versare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie și a 50-a aniversare 
a creării statului sovietic. El a men
ționat, totodată, că oamenii muncii 
sovietici se pregătesc să marcheze 
cea de-a 25-a aniversare a procla
mării republicii noastre.

Au mai luat cuvîntul doctorandul

român Dumitru Ștefănescu și studen
tul sovietic Serghei Kirilov.

Primit cu vii aplauze, a luat cu- 
vîntul tovarășul Ștefan Voitec, care, 
mulțumind pentru această manifes
tare de prietenie, și-a exprimat con
vingerea că actuala vizită va con
tribui la o mai bună cunoaștere re
ciprocă, la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
între cele două țări și popoare, între 
parlamentele lor, în interesul comun 
al cauzei socialismului și păcii.

în aceeași zi, deputății români au 
vizitat muzeul de la Razliv, locul 
unde V.I. Lenin a trăit și a lucrat 
în condițiile de ilegalitate din ajunul 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, crucișătorul „Aurora", Univer
sitatea din Leningrad, Muzeul de 
artă plastică rusă și Ermitajul.

Seara, delegația M.A.N. a asistat la 
un spectacol la teatrul de operă „Ki- 
rov“ din Leningrad.

Iff

UN INTERVIU AL MINISTRULUI DE EXTERNE ELVEȚIAN

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat săptămînalu- 
lui polonez „Perspektywy", ministrul 
elvețian al afacerilor externe, Pierre 
Graber, a afirmat că Elveția își ex
primă speranța că pregătirile pentru 
realizarea Conferinței europene de 
securitate și conferința, însăși tor 
duce la crearea unni climat de în-

Conferința generală UNESCO
CUV1NTAREA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMANE

PHENIAN

de coordonare Nord-Sud
PHENIAN 21 (Agerpres). — Un 

comunicat dat publicității la 21 oc
tombrie, în capitala R.P.D. Coreene, 
anunță că a doua și a treia întîlnire 
a copreședinților Comitetului de co
ordonare Nord-Sud vor avea loc la 
2 noiembrie și 30 noiembrie la Phe
nian și, respectiv. Seul. Comunica
tul apreciază că aceste convorbiri au 
o mare importanță pentru reglemen
tarea și îmbunătățirea relațiilor din
tre R. P. D. Coreeană și Coreea de 
sud, precum și pentru accelerarea 
procesului de reunificare indepen
dentă și pașnică a țării, în spiritul 
Declarației comune a Nordului și 
Sudului.

COMUNICAT COMUN SOVIETO-IRANIAN
MOSCOVA 21 (Agerpres). — A- 

genția T.A.S.S. a dat publicității co
municatul comun sovieto-iranian pri
vind vizita oficială pe care a făcut-o 
în U.R.S.S., în perioada 10—21 oc
tombrie, șahinșahul Iranului. Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, și 
convorbirile pe care șahinșahul le-a 
avut cu Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem, și Alexei Kosi- 
ghin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Comunicatul relevă că părțile și-au 
exprimat satisfacția față de dezvol
tarea cu succes și întărirea relațiilor 
de bună vecinătate sovieto-iraniene. 
între cele două țări are loc o colabo
rare economică reciproc avantajoasă, 
se extinde comerțul bilateral. în ul
timii cinci ani fiind înregistrată o 
creștere de peste cinci ori a schim
burilor comerciale față de perioada 
anterioară. Părțile au căzut de a- 
cord să colaboreze în extinderea u- 
zinei siderurgice din orașul iranian 
Ispahan pînă la o capacitate de pro
ducție de 4 milioane tone oțel pe

an, în construcția de întreprinderi 
producătoare de prefabricate pentru 
construcții, în electrificarea unor căi 
ferate iraniene, urmind, de aseme
nea. să aibă loc convorbiri bilate
rale asupra problemelor concrete 
privind colaborarea in prospectarea, 
extracția și producția metalelor ne
feroase.

Părțile consideră că un aport con
structiv la rezolvarea problemelor 
securității internaționale și ale pă
cii l-ar constitui realizarea unei în
țelegeri între toate statele asupra 
nefolosirii forței în relațiile inter
naționale și interzicerii folosirii ar
melor nucleare, 
tul. U.R.S.S. și 
cesar ca „toate 
depună eforturi 
nei păci drepte 
tul Apropiat, pe baza înfăptuirii tu
turor prevederilor rezoluției din 22 
noiembrie 1967 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.". în legătură cu u- 
nele probleme privind Golful Persic, 
comunicatul relevă că acestea tre
buie rezolvate, în conformitate cu 
principiile Cartei O.N.U., de către 
statele acestei zone, fără amestec din 
afară.

subliniază comunica- 
Iranul consideră ne
statele interesate să 
pentru realizarea u- 
și durabile in Orien-

Vizita delegației guvernamentale
române în Siria

DAMASC 21 (Agerpres). — Tova
rășul Emil Drăgănescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
conducătorul delegației guvernamen
tale române, care efectuează o vi
zită oficială în Republica Arabă Si
riană, a oferit un dineu în onoarea 
lui Abdel Halim Khaddam. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri si 
ministru al afacerilor externe al Si
riei. Au participat Mohammed Al 
Imadi. ministru de stat al planifică
rii. Ahmed Ebarah. ministrul petro
lului. energiei și resurselor miniere, 
Fayez Nasser, ministru de stat. Ab
dallah Khani, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, precum și Pe
tru Burlacu. adjunct al ministrului 
afacerilor externe al României, alta 
persoane oficiale.

Conducătorii celor două delegații 
au rostit, cu acest prilej, toasturi. în 
care au exprimat satisfacția pentru 
atmosfera de înțelegere deplină în 
care s-au desfășurat convorbirile si 
pentru rezultatele rodnice obținute 
in cursul tratativelor. Totodată, eî 
au subliniat dorința ca relațiile de 
prietenie dintre cele două țări să se 
dezvolte și să se diversifice. In in
teresul reciproc, al păcii si colabo
rării internaționale.

în continuarea vizitei, delegația 
română s-a deplasat în localitățile 
Saydanaya și Maaloula. Cu această 
ocazie, s-au purtat discuții cu re
prezentanți ai organelor locale, în 
spiritul relațiilor tradiționale de 
prietenie dintre poporul român și 
poporul sirian.

Sîmbătă, delegația română a vizi
tat obiective industriale din prașul 
Damasc, unde a fost primită cu 
căldură de oameni ai muncii și re
prezentanți ai comitetelor de condu
cere. Au fost purtate discuții pe 
probleme legate de cooperarea bila
terală. precum și de dezvoltarea 
schimburilor comerciale româno- 
siriene.

Totodată, delegația română a avut 
o ședință de lucru cu dr. Mohammed 
Al Imadi, ministru de stat al pla
nificării. în cursul căreia au fost 
stabilite unele măsuri pentru apli
carea prevederilor acordului de coo
perare economică și tehnică și ale 
acordului privind creditul comercial, 
semnate cu ocazia vizitei oficiale a 
delegației guvernamentale române.

în aceeași zi, delegația guverna
mentală română a părăsit Siria, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

încheierea Conferinței la nivel inalt a țărilor

PARIS 21. — Corespondentul
nostru, Paul Diaconescu, transmite: 
Luînd cuvintul, sîmbătă, în cadrul 
dezbaterilor de politică generală la 
cea de-a 17-a sesiune a Conferinței 
generale UNESCO, șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin Li- 
patti, a subliniat că, in mai bine de 
un sfert de veac de existență, 
UNESCO s-a dovedit o organizație 
activă și eficientă, care și-a propus 
— și a realizat — însemnate acțiuni 
pe linia cooperării internaționale. 
Salutind participarea la lucrările ac
tualei sesiuni a delegației R.P. Chi
neze, vorbitorul a adăugat că univer
salitatea organizației trebuie împli
nită prin primirea și participarea și 
a altor state, a căror contribuție la 
cultura și știința contemporană este 
importantă.

Reprezentantul român a subliniat 
că așezarea relațiilor dintre state pe 
baze noi, democratice, implică recu
noașterea și aplicarea de către toate 
statele și în toate formele de colabo
rare internațională a principiilor fun
damentale ale dreptului internațio
nal. Este imperios necesar că ome
nirea să se conducă după un cod co
mun de conduită al relațiilor inter
naționale, care să asigure stricta res
pectare a acestor principii și să per
mită astfel o cît mai largă cooperare

între toate popoarele. Programul 
UNESCO, a spus vorbitorul, trebuie, 
prin mijloacele și competențele spe
cifice de care dispune, să promoveze 
un atare cod de conduită al națiuni
lor lumii, să favorizeze tot mai mult 
progresul social-economic și cultural 
al popoarelor care pășesc pe calea 
dezvoltării independente.

Delegația română, a continuat vor
bitorul, salută programul pe care 
UNESCO îl întreprinde în favoarea 
progresului educației, științei și cul
turii în țările în curs de dezvoltare 
și își exprimă, de asemenea, satis
facția față de sprijinul constant pe 
care UNESCO l-a acordat promovă
rii cooperării culturale și științifice 
în Europa, intre țările balcanice, coo
perare căreia, după cum se știe, țara 
noastră Ii acordă o importanță deose
bită.

Referindu-se Ia programul organi
zației pe anii 1973—1974, șeful delega
ției române a spus : „în ceea ce o 
privește, România socialistă va ac
ționa și de aici înainte pentru a con
lucra la realizarea programului or
ganizației, avind ferma convingere 
că, prin aceasta, va contribui la dez
voltarea cooperării internaționale, la 
progresul educației, științei și cultu
rii, la consolidarea păcii în lume".

țelegere între statele europene, indi
ferent de deosebirile de sistem so
cial-politic. Ministrul elvețian a 
menționat că țara sa își va aduce în
treaga contribuție pentru a se ajunge 
ca în relațiile dintre state să fie 
respectate normele dreptului inter
național;' "pentru crearea unui-climat 
necesar dâ încredere, penau extinde
rea contactelor și cooperării în Eu
ropa.

Referindu-se la normalizarea re
lațiilor dintre Elveția și Republica 
Democrată Germană, Pierre Graber 
a relevat că deschiderea misiunilor 
comerciale ale celor două țări la 
Berlin și Ztirich, cu sarcini ce de
pășesc atribuțiile unor organisme de 
acest fel, reprezintă un pas impor
tant. Aceste relații au la bază res
pectarea intereselor naționale ale ce
lor două state. Privind în perspecti
vă, putem să afirmăm că nu este 
departe momentul cînd Elveția va 
recunoaște pe deplin R.D. Germană, 
a spus ministrul de externe elvețian.

în legătură cu colaborarea dintre 
țara sa și Polonia, Pierre Graber a 
subliniat că 
prietene pot 
volte relații 
domeniile de

PARIS 21 (Agerpres). — După 
două zile de dezbateri, în capitala 
Franței s-au încheiat, în noaptea de 
vineri spre sîmbătă, lucrările Confe
rinței la nivel înalt a țărilor membre 
ale viitoarei Piețe comune lărgite.

A fost dat publicității un comuni
cat comun in care se arată că par
ticipant» și-au reafirmat voința de 
a realiza o uniune economică și mo
netară, hotăririle necesare urmind să 
fie adoptate în cursul anului 1973. 
Participanții au hotărît să fie insti
tuit, pînă in aprilie 1973, un fond 
vest-european de colaborare mone
tară, a cărui administrare va fi asi
gurată de Comitetul guvernatorilor 
băncilor centrale, în scopul concer
tării unor măsuri monetare și finan
ciare. Participanții, se arată în co
municat, au dat mandat miniștrilor 
de finanțe să adopte, cu prilejul 
consiliului din 30 și 31 octombrie

1972. măsuri precise in diversele do
menii care se pretează la o acțiune 
eficace și realistă, pe termen scurt, 
împotriva inflației, ținînd seama de 
situația fiecărei țări membre. Tot
odată, comunicatul exprimă dorința 
statelor membre ale C.E.E. de a 
contribui „la orientarea reformei 
sistemului monetar occidental pe o 
bază echitabilă și trainică".

Referitor la negocierile multilate
rale preconizate în cadrul G.A.T.T., 
in comunicat se afirmă dorința ca 
țările in curs de dezvoltare să par
ticipe la pregătirea și desfășurarea 
acestor negocieri, care vor trebui să 
țină seamă în mod cuvenit de inte
resele acestor state. Comunicatul 
precizează că, In vederea intensifică
rii consultărilor la toate nivelurile 
între țările membre ale Pieței co
mune, miniștrii afacerilor externe 
se vor întruni de patru ori pe an.

între cele două state 
și trebuie să se dez- 
de cooperare în toate 
activitate.

Congresul celei de-a 92-a 
legislaturi și-a încheiat lucrările

Cea de-a 92-a legislatură a 
Congresului Statelor Unite — 
controlat de democrați, in timp 
ce puterea executivă, după cum 
se știe, este exercitată de repu
blicani — fi-a încheiat lucră
rile.

Cel doi ani care au trecut de 
la alegerile congresionale pre
cedente, in care democrații au 
reușit să-și mențină situația 
preponderentă in forul le
gislativ, nu au fost Insă 
punctați, după cum se știe, 
de confruntări dure cu Casa 
Albă republicană, președintele 
reușind să treacă prin Congres 
44 la sută din proiectele sale de 
lege, fără o prea mare opoziție.

In realizarea multora dintre 
inițiativele politicii externe a 
administrației, in special in cele 
privind abandonarea vechii po
litici anacronice față de R. P. 
Chineză și îmbunătățirea relații
lor politice și economice ale 
Statelor Unite cu Uniunea Sovie
tică, președintele Nixon a fost 
sprijinit de Congres. Observato
rii politici consideră ca un merit 
deosebit al exponenților tendin
țelor liberale din Congres, cu- 
prinzînd de fapt membri ai am
belor partide, că, în condițiile

escaladării prețurilor și presiu
nilor inflaționiste, au reușit să 
neutralizeze eforturile cercurilor 
conservatoare congresionale și 
ale anumitor monopoluri vizind 
ridicarea de noi bariere de către 
S.U.A. în calea comerțului in
ternațional, impunerea de cote 
restrictive la anumite importuri. 
Nu același lucru se poate spune 
despre bilanțul inițiativelor a- 
cestora privind încetarea războ
iului din Indochina. Toate pro
iectele de lege și amendamente
le care urmăreau încetarea 
războiului prin retragerea necon
diționată a trupelor Statelor Uni
te din această regiune au fost 
respinse — este adevărat multe 
dintre ele cu majorități limită.

In prezent, congresmenii se 
află angajați în campania pentru 
alegerile prezidențiale și congre
sionale. Ultimele sondaje între
prinse în rîndurile opiniei publi
ce prezic menținerea statu- 
quo-ului : democrații sint favo- 
riți în alegerile pentru Senat și 
Camera reprezentanților. în timp 
ce republicanii par a cîștiga te
ren in alegerile prezidențiale.

C. ALEXANDROAIE 
Washington, 21.

I

O delegație de 
specialiști români 
a vizitat U.R.S.S.

MOSCOVA 21. — Corespondentă 
de la Silviu Podină : In perioada 
14—21 octombrie, la invitația mi
nistrului industriei petrolului al 
U.R.S.S., V. D. Sușin, o delegație 
de specialiști români în domeniul 
industriei petrolului, condusă de mi
nistrul minelor, petrolului si geolo
giei, Bujor Almășan. a făcut o vi
zită în Uniunea Sovietică. Cu a- 
ceastă ocazie au fost vizitate centra
lele industriale petroliere din Ta
taria. Bașkiria, Volgograd și Baku, 
institute de cercetări și proiectări și 
șantiere petroliere și 
discuții între specialiștii români 
sovietici. S-au trecut 
zultatele colaborării 
cele două ministere 
un protocol în care 
acțiuni în vederea 
laborării.

In dezbaterea Consiliului de Miniștri

SPRE

s-au purtat 
și 

în revistă re- 
directe între 

și s-a semnat 
se prevăd noi 
extinderii co-

VARȘOVIA 21 — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
Consiliul de Miniștri al R.P. Polone 
a examinat situația realizării planului 
de dezvoltare economică pe primele 
trei trimestre ale anului curent. A 
fost relevată, cu acest prilej, menți
nerea unui ritm înalt de creștere a 
producției industriale, de ordinul a 
11,9 la sută. în vederea asigurării unei 
bune aprovizionări a pieței, a fost 
subliniată necesitatea sporirii efortu
rilor pentru creșterea livrărilor de 
produse deficitare, îmbogățirea și di
versificarea sortimentului de produ
se. Consiliul de Miniștri a apreciat 
că este realizată consecvent politica 
social-economică trasată la Congresul 
al 6-lea al P.M.U.P., arătîndu-se, tot
odată, că rezultatele bune obținute 
nu pot ascunde o serie de lipsuri și

insuficiențe, împotriva cărora trebuie 
să fie dusă o luptă mai activă in ul
timul trimestru al anului, pentru ca 
bilanțul general,' pe întregul an, să 
fie cit mai favorabil și pentru a fi 
create condiții cît mai bune în vede
rea realizării sarcinilor pe anul 1973. 

în sfera realizării investițiilor au 
fost obținute, de asemenea, rezultate 
bune, dar s-a atras atenția asupra 
întîrzierilor in realizarea unor inves
tiții din sectorul ocrotirii sănătății, 
comerțului și prestațiilor.

Totodată, Consiliul de Miniștri a 
discutat proiectul de creare a Comi
tetului pentru energie atomică în lo
cul Oficiului împuternicitului pentru 
problemele folosirii energiei nucleare, 
precum și sarcinile pe anul 1973 în 
domeniul comerțului exterior polonez.

CONFUCTUMJI
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avut loc, sîmbătă, Intîlnirea neofi
cială dintre președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare, Pal Lo- 
sonczi, și președintele Republicii 
Austria, Franz Jonas. Agenția M.T.L 
apreciază că aoeastă întîlnire, cu 
toate că are un caracter neoficial, 
reprezintă o etapă importantă în re
lațiile dintre cele două țări, un nou 
pas pe calea extinderii relațiilor de 
bună vecinătate, a colaborării în do
meniile politic, economic și cultural.

Consiliul de Stat al R. P. 
Bulgaria 8 adoPtat ° h°tărîre pri
vind crearea Consiliului constructo
rilor principali ai sistemului unic de 
informare socială de pe lingă Con
siliul de Stat. Noul consiliu va avea 
drept sarcină principală elaborarea 
concepțiilor, a principalelor direcții 
și planurilor-program de dezvoltare 
a sistemului unic de informare so
cială, precum și coordonarea activi
tății de cercetare științifică și de 
proiectare în acest domeniu. Consi
liul va exercita funcții de or șan au
xiliar al Consiliului de Stat in so
luționarea problemelor conducerii so
ciale pe baza metodelor informațio
nale și mijloacelor tehnice moderne. 
Președinte al noului consiliu a fost 
numit Ceavdar Jelezov.

Primul ministru Fidel 
CaStrO a Primit delegația guver
namentală bulgară condusă de Mako 
Dakov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, care se află în Cuba 
cu prilejul celei de-a 6-a sesiuni a 
Comisiei Interguvernamentale bul- 
garo-cubaneze de colaborare econo
mică și tehnico-științifică. După cum 
informează ziarul „Granma". au 
fost discutate probleme referitoare la 
dezvoltarea colaborării între Cuba si 
Bulgaria, precum și alte aspecte de 
interes comun.

Greva de 26 de ore a per
sonalului feroviar din Fran
ța declanșată, vineri, la ora 3,00 
G.M.T., a paralizat aproape în în
tregime traficul pe căile ferate. Po
trivit unui comunicat al Direcției 
Societății naționale de căi ferate, pe 
principalele linii nu au circulat de- 
cît 25 la sută din trenuri. La această 
acțiune, organizată de sindicate în 
scopul îmbunătățirii condițiilor de 
viață, au răspuns in masă feroviarii 
din toate regiunile Franței.

Regina Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, Elisabeta a Il-a, 
încheiat, sîmbătă, vizita oficială pe 
care a întreprins-o în Iugoslavia, la 
invitația președintelui R.S.F.I., Iosip 
Broz Tito, anunță agenția Taniug.

Prima zăpadă dln acest anf>- 
timp rece a căzut vineri dimineața 
în capitala Turciei — Ankara — și 
în împrejurimile sale.

Printr-un decret al Prezi
diului Marelui Hural Popu
lar au fost create organele contro
lului popular din R. P. Mongolă îh 
scopul atragerii mai largi a oame
nilor muncii la conducerea treburi
lor de stat și la controlul desfășură
rii construcției economice și cultu
rale din țară.

Gustov Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia. a primit o delegație a C.C. al 
P.S.U.G., condusă de Werner Lam- 
berz. membru al Biroului Politie, 
secretar al C.C. al P.S.U.G.. aflată 
în vizită la Praga. Cu acest prilej, 
a avut Ioc un schimb de opinii în 
problemele activității de partid în 
domeniul ideologiei, agitației și pro
pagandei.

Ministrul de externe al 
Japoniei, Masayoshi Ohira, a so
sit sîmbătă la Moscova, la invitația 
guvernului sovietic, transmite agen
ția T.A.S.S. El a fost întîmpinat pe 
aeroport de Andrei Gromîko, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., și 
de alte oficialități.

Ca-Kim Ir Sen, președintele 
binetului de Miniștri al R.P.D. 
reene, a primit, delegația Uniunii 
neretului Social-Democrat din Sue
dia.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA t București, Piața Scîntell, Tel

Co- 
Ti-

Contacte P.M.U.P.-P.C.F.
Edward Babiuch, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a primit o delegație a P.C. 
Francez, condusă de Paul Laurent, 
membru al Biroului Politic al P.C.F., 
aflată în vizită în Polonia, la invi
tația C.C. al P.M.U.P., pentru a 
face un schimb de experiență în do
meniul muncii cu tineretul și a se 
informa asupra activității organiza
țiilor poloneze de tineret — infor
mează agenția P.A.P.
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CU PRILEJUL ZILEI FORȚELOR ARMATE 
ALE ROMÂNIEI

BUDAPESTA 21. — Corespon
dentul nostru Al. Pintea trans
mite : Cu prilejul apropiatei 
sărbători a Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, colonel Ioan Pușcaș, 
atașatul militar și aero al Ro
mâniei la Budapesta, a depus 
coroane de flori la cimitirele și 
monumentele închinate ostașilor 
români, căzuți in luptele pen
tru eliberarea Ungariei, din lo
calitățile Miskolc, Megyaszd, 
Tiszalok, Nagykoros, Szârfdld, 
Fertoszentmiklos și Cegled. Tot
odată, atașatul militar român a 
avut întîlniri cu ostași și ofi
țeri unguri din unitățile mili
tare aflate în localitățile Jasz- 
bereny și Varpalota.

La Budapesta, Uniunea mili
tarilor unguri și Clubul Central 
al Armatei au organizat, îm
preună cu conducerea între
prinderii de proiectări pentru 
construcții generale, o adunare 
festivă, la care au luat parte 
reprezentanți ai organelor de 
partid și de stat, numeroși os
tași și ofițeri, precum și oameni

ai muncii. Sandor Vajna, locții- 
tor al secretarului Uniunii mi
litarilor unguri din Budapesta, 
a vorbit despre semnificația e- 
venimentului, subliniind contri
buția adusă de armata română, 
alături de armata sovietică, la 
luptele pentru eliberarea Unga
riei de sub jugul fascist. Adu
narea s-a încheiat cu un spec
tacol prezentat de Ansamblul 
armatei ungare.

*
PARIS 21 — Corespondentul 

nostru transmite : Cu prilejul 
Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, a- 
tașatul militar la Paris, colonel 
Mihail Dranga, a oferit, in sa
loanele ambasadei, o gală de 
filme românești. Au participat 
general de armată aeriană 
Francois Maurin, șeful Statului 
Major 
nerali, 
ori ai 
sadori, 
atașați 
ris.

al armatei franceze, ge- 
amirali și ofițeri superi- 
armatei franceze, amba- 
insărcinați cu afaceri și 
militari acreditați la Pa-

Ca rezultat al acțiunii de me
diere întreprinse de Comisia 
Ligii Arabe, sîmbătă au în
ceput la Cairo convorbirile 
dintre delegațiile R. A. Yemen 
și R.D.P. a Yemenului pentru 
soluționarea diferendului care 
opune aceste două țări. Dele
gația guvernului de la Sanaa 
este condusă de Ahmed Gaber 
Afifi, ministrul educației și în- 
vățămintului, iar cea a guver
nului de la Aden de Mohamed 
Saleh Motei, ministru de inter
ne. La convorbiri participă, 
de asemenea. Comisia de conci
liere a Ligii Arabe, care cu
prinde pe reprezentanții Egiptu
lui, Siriei, Algeriei și Kuweitu
lui. Aici este considerat ca un 
eveniment de bun augur pentru 
desfășurarea reuniunii acordul 
de încetare a focului la frontie
ra interyemenită, intervenit în 
urma convorbirii dintre premie
rii celor două state.

Cercurile politice din capitala 
egipteană acordă o atenție deo
sebită acestei întîlniri, știut 
fiind că, atit Egiptul, cit și nu
meroase alte țări arabe, expri- 
mindu-și de ia început neli
niștea în legătură cu izbucnire* 
conflictului dintre cele două re
publici yemenite, au acționat 
pentru curmarea lui. „Este cu 
totul regretabil, scria zilele a- 
cestea ziarul „AL AHRAM". că 
două țări arabe frățești se află 
în conflict". Asemenea dispute 
nu pot folosi cu nimic popoare
lor din respectivele țări, de pe 
urma lor căutind să tragă pro
fit acele forțe care acționează 
din umbră și încearcă să lo
vească în revoluția poporului 
yemenit din nord și din sud — 
subliniază ziarul citat. „înfrun
tarea dintre cele două Yeme- 
nuri, în cursul căreia a fost văr
sat atita singe frățesc, a provo
cat o mare tristețe și derută 

#de-a lungul lumii arabe, subli
niază la rindul său „EGYPTIAN 
GAZETTE". Țelurile fundamen
tale ale transformărilor care au 
avut Ioc în cele două țări sint 
identice : a acționa pentru de
plina eliberare a arabilor de he
gemonia imperialistă, sub care 
lumea arabă a avut atita de su
ferit". Aceasta, conchide ziarul, 
pledează pentru apropierea între 
cele două republici și nu pen
tru continuarea animozităților 
și a luptelor.

Opinia publică din țările arabe 
urmărește cu mult interes ac
tuala rundă de convorbiri și iși 
exprimă speranța că ea va duce 
la curmarea definitivă a lupte
lor. la reglementarea pe cale 
pașnică a problemelor diver
gente, la afirmarea tendințelor 
de pace, destindere, colaborare 
— dorite de toate popoarele.

Nlcolae N. LUPU
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