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ÎN ZIARUL DE AZI:
• Programul educației comuniste integrat organic în 

viața organizației de partid
• Ne scriu corespondenții voluntari ai „Scînteii": Fiecare cetățean — 

un bun gospodar, fiecare gospodar —un combatant 
împotriva risipei

• Corespondenții noștri transmit despre mersul lucrărilor agricole
• Cronica T.V. — „Seară pentru tineret" (o inițiativă promiță

toare și cîteva inconsecvențe)

Tovarășul Nicolae Ceausescu a făcui ieri 
o vizită de lucru la Institutul de cercetări

PE TREI ȘANTIERE DE INVESTIȚII PRODUCTIVE

In urmărirea unor 
termene scadente
Fieni, Slatina, Caransebeș — îată un „itinerar" al unor șantiere 

de investiții productive la care termenul de intrare in funcțiune a ex
pirat, sau care urmează să fie date in exploatare in trimestrul ultim ai 
acestui an. In ce ritm se muncește acum pe șantierele respective, cit 
de fructuoasă este conlucrarea intre beneficiari și constructori, cum 
se soluționează problemele de care depind finalizarea grabnică a lu
crărilor, darea in exploatare a noilor capacități productive ?

FIENI: Conlucrarea con-

într-un fructuos dialog al secretarului general al partidului 
cu oameni de știință și lucrători din unitățile vizitate au fost 

dezbătute probleme de actualitate și de mare însemnătate 
pentru modernizarea agriculturii noastre

în aceste zile, cînd oamenii muncii de pe ogoare, înflăcărași 
de mesajul secretarului general al partidului, dau bătălia pentru 
încheierea grabnică a recoltării și însămînțărilor de toamnă, to
varășul Nicolae Ceaușescu a analizat la fața locului, în cursul 
dimineții de miercuri, la Institutul de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice și pe tarlalele cooperatorilor de la Fundulea, mo
dul în care se materializează indicațiile și recomandările cu pri
vire la extinderea mecanizării agriculturii. Cu acest prilej au 
fost abordate și o serie de probleme legate de creșterea 
aportului oamenilor de știință la modernizarea agriculturii, ana- 
lizîndu-se în acest sens stadiul în care se află aplicarea măsurilor 
inițiate de conducerea partidului și statului nostru pentru integra
rea organică a activității de cercetare cu cea de formare a ca
drelor, în vederea folosirii mai judicioase a potențialului științi
fic și bazei materiale existente ; s-au conturat, de asemenea, noi 
măsuri în vederea dezvoltării cercetării și învățămîntului, legării 
mai strînse a acestora de nevoile reale ale producției agricole.

In această vizită de lucru, secretarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășii llie Verde), membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, Angelo Miculescu, ministrul 
agriculturii, industriei alimentare și apelor, Gheorghe Necula 
prim-secretar al Comitetului județean ilfov al P.C.R.

i

Combinele sint bune, dar pot fi 
și mai bune, mai productive, 

mai eficiente

hibrizi de porumb
Secretarul general al partidului discutâ cu specialiști despre însușirile noilor 

hibrizi de porumb obținuți la Institut

■

Urmînd indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, recomandările 
făcute cu prilejul unor întâlniri 
anterioare cu cooperatorii și me
canizatorii, cu prilejul recentei vi
zite la „Expoziția de autoutilare în 
agricultură și industria alimenta
ră", specialiștii de la Institutul de 
cercetări pentru mecanizarea agri
culturii și Institutul de cercetări și 
proiectări de mașini agricole au 
conceput și realizat, cu sprijinul 
uzinei „Semănătoarea", o serie de 
echipamente, în diferite variante, 
care, adaptate la combinele afla
te în fabricație curentă, le fac uti-

lizabile cu mai multă eficiență a- 
tit la recoltarea cerealelor păioa- 
se, cît și a culturilor de porumb, 
floarea-soarelui, soia sau la treie
ratul ierburilor perene.

Specialiștii raportează că, la în
demnul secretarului general al 
partidului de a se căuta soluții noi 
pentru realizarea unor mașini de 
recoltat cu o productivitate mai 
mare și un coeficient ridicat de 
siguranță în exploatare, ei sînt în 
măsură astăzi să prezinte mai 
multe variante, urmînd ca, prin 
analizarea și confruntarea caracte
risticilor funcționale ale fiecăreia.

să se decidă asimilarea în produc
ție a celor mai eficiemte echipa
mente, menite să lărgească sfera 
de utilizare și randamentul com
binelor universale. Sînt prezenta
te, în comparație, și utilaje de re
coltat porumb importate.

în fața fiecărei mașini, supusă 
la diferite probe, au loc discuții 
ample, bazate 
mice, pe date

pe calcule econo- 
comparative. De la

In timpul demon$trajiilor practice cu combine adoptate pentru recoltarea porumbului
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bun început ies în evidență avan
tajele pe care le prezintă combi
nele autopropulsate față de cele 
tractate. Productivitatea lor este 
mult mai ridicată și, totodată, se 
reduce cu 50 la sută numărul de 
tractoare folosite la recoltat, aces
tea devenind disponibile pentru 
alte operații în perioada de vîrf a 
lucrărilor agricole. în acest con
text, rețin atenția echipamentele 
concepute de specialiștii români, 
adaptate la combina C-12. moder
nizată, fabricată în serie.

Se fac demonstrații practice cu 
combine care recoltează porumbul 
sub formă de știuleți depănușați 
pe care îi descarcă într-o remorcă 
ce se deplasează paralel, precum 
și o variantă în care descărcarea 
stiuleților se face într-o remorcă 
atașată în spatele mașinii. în am
bele cazuri, tulpinele sint strînse 
ulterior cu prese prevăzute cu dis
pozitive de tăiat și balotat. De 
asemenea, specialiștii prezintă și 
combine autopropulsate pentru pă- 
ioase, care pot asigura, cu mici 
adaptări, și recoltarea porumbului 
sub formă de boabe.

Se discută amănunțit, urmărin- 
du-se fază cu fază modul cum 
funcționează combinele, despre a- 
vantajele sau dezavantajele fiecă
reia dintre aceste variante. Secre
tarul general al partidului remar
că faptul că mașinile prezentate nu 
asigură încă înlăturarea pierderi
lor de știuleți și boabe, o strîngere 
completă a cocenilor și mai ales a 
frunzelor și băTiușelc.-. Este risipă 
multă, pierderile sînt cam mari 
— subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Totul trebuie strîns și 
folosit cu maximă eficiență. Se 
relevă, de asemenea, faptul că în 
stadiul actual al bazei tehnico-ma- 
teriale a agriculturii este de prefe
rat recoltarea porumbului sub for
mă de știuleți depănușați ; el 
poate depozita astfel în pătule,

se 
în

(Continuare in pag. a III-a)

structor-beneficiar a acce
lerat ritmul lucrârilor

— La „Steaua electrică" Fieni — ne 
relatează ing. Albert Dincovici. șeful 
serviciului mecanic șef-investiții — 
colectivul fabricii, venind în intim- 
pinarea eforturilor constructorului. 
Trustul de lucrări speciale Ploiești, 
a executat, in ultimul timp, cu forțe 
proprii, partea de construcții meta
lice aferente cuptorului de topit sti
cla și agregatului pentru suflat ba
loane, a realizat instalațiile de aer, 
gaz, apă și forță ; totodată, a par
ticipat, alături de constructor, cu 
mai multe formații de zidari șamo- 
tori și montori de utilaje, la lucrări 
importante pe șantier.

Efectele acestei conlucrări ? în
deplinirea planului de investiții, pe 
ansamblul uzinei, se află in avans ni 
peste 3.7 milioane lei la capitolul 
construcțli-montaj, iar extinderea ha
lei de becuri speciale va fi gata îna
inte de termen (trimestrul IV a.c., 
față de trimestrul III 1973). La obi
ectivul de bază — cuptorul de topit 
sticla și agregatul aferent pentru 
suflat baloane, necesare fabrică
rii becurilor — care nu a intrat 
in funcțiune la termen (30 martie 
1972), lucrările au fost încheiate. 
Acum, după o intirziere de aproape 
șapte luni, cind cuptorul și in

stalațiile sale se află in probe teh
nologice, se pune totuși o intrebare: 
intrucît economia a fost prejudiciată 
de o producție de circa 6 milioane 
baloane pentru becuri, cine suportă 
pagubele, tovarăși din centrala in
dustrială de resort ?

SLATINA : Cu reproșuri re

ciproce nu se recuperează 
restanțele

în trimestrul II a.c., la Fabrica de 
produse cărbunoase din Slatina tre
buia să intre in funcțiune o capaci
tate care să producă anual 8100 
tone pastă Soderberg. Dată in ex
ploatare cu Intirziere, noua capaci
tate produce numai parțial — 3 000 
tone. Etapa a treia de dezvoltare, cu 
termen de punere in funcțiune la 30 
septembrie a.c., prevede realizarea 
unei mari cantități de cocs-petrol 
calcinat anuali. Lucrările respective 
nu s-au finalizat încă. De ce ? 
Zilele trecute s-a întrunit, din nou, 
comisia pentru recepția cuptoru
lui nr. 2 de coacere. în locul recep
ției, s-au notat noi deficiențe. 
S-a amînat, deci, din nou. punerea 
în funcțiune. A cita aminare ? 
— nu se mai știe. E adevărat, o 
serie de utilaje din import (doza
toare, alimentatoare) n-au sosit la 
timp. Pentru aceasta, partea cea 
mai mare de răspundere o are 
„METAROM" București. Dar, așa

cum ne spunea ing. Constantin Cer» 
bureanu, director pentru problemei*  
de cercetare-dezvoltare la Central» 
industrială de aluminiu din Slatina, 
proiectantul. 1PROMET din Capitală, 
poartă și el răspunderea pentru 
această stare de lucruri ; bunăoară, 
n-a elaborat incă tehnologia de fa
bricație a electrozilor clorosodicL 
Se fac remedieri, se admit compro
misuri, se tărăgănează înlătura
rea deficiențelor tehnice și organi
zatorice. Fapt este că, prin nepune- 
rea în funcțiune a etapei a tre
ia de dezvoltare de la fabrica de 
produse cărbunoase, economia națio
nală pierde milioane de lei. Și aces
te pierderi se măresc cu cit lntîrzie- 
rea se amplifică. De ce se tolerează 
o atare situație ?

Am continuat investigațiile la uzi
na de prelucrare a aluminiului, unde, 
în actualul trimestru, urmează să 
intre in funcțiune o nouă capacitate 
de producție, care va fabrica profil» 
plate, benzi, table și folii de alumi
niu. în momentul de față, obiectivei*  
prevăzute — turnătoria, laminorul d*  
folii — trebuiau să se afle în probe 
tehnologice. Trebuiau, pentru că in 
fapt mai sînt încă multe utilaje ne
montate, iar altele nici nu s-au pro
curat. La planul de investiții pe an
samblul uzinei s-a acumulat o res
tanță de peste 50 milioane lei.

— Care sint cauzele ?
— In primul rlnd, ne relata tov. 

Petru Drincec. inginer-șef adjunct 
pentru problemele de investiții in 
uzină, ne lipsesc o serie de utilaje 
strict necesare punerii in funcțiune 
a noilor obiective, care trebuiau li
vrate de „Progresul" din Brăila, 
I.M. Roman, precum și din import, 
prin intermediul intrenrinderii 
„METAROM". Am făcut tot ce de
pindea de noi.

(Continuare în pag. a Il-a)

AU ÎNDEPLINIT 
PLANUL 

PE 11 LUNI 
întreprinderile industriale din 

județul Botoșani și-au realizat 
planul producțiel-marfă pe 11 
luni.

Timpul ciștigat va permite ca 
pină la sfirșitul acestei luni să 
se obțină o producție industria
lă suplimentară evaluată la cir
ca 180 milioane lei. asigurln- 
du-se astfel toate condițiile ca 
planul anual să fie realizat cu 
circa 30 de zile mai devreme.

Colectivele de oameni ai mun
cii' din întreprinderile indus
triale ale județului Botoșani în
chină succesul lor apropiatei a- 
niversări a republicii.

★
Destășurind larg întrecerea 

socialistă in cinstea celei de-a 
25-a aniversări a republicii, 
colectivul Fabricii de antibiotice 
din Iași a indeplinit planul pe 
11 luni cu 22 de zile inainte de 
termen. Acest avans va permite 
realizarea unei producții globale 
suplimentare in valoare de 40 
milioane lei, materializată în 
importante cantități de penici
lină. streptomicină, tetraciclină, 
vitamina B„ și derivați și alte 
medicamente. în perioada par
cursă pină acum, datorită bu
nei organizări a producției și 
muncii, utilizării raționale a 
capacităților de producție, indi
catorul productivității planifica
te a fost depășit cu 2,7 la sută, 

(Agerpres)

<- - -O pledoarie pentru vir
tuțile și larga penetrație 
a poeziei patriotice nu re
prezintă, desigur, o nou
tate. Cum. de altfel, in 
genere vorbind, nu ni se 
pare eficient să ne limi
tăm în articolele pe a- 
ceastă temă doar la a in
voca și evoca gloria de 
altădată a poeziei noastre 
de cinstire a patriei. Și a- 
ceasta nu pentru că nu e 
frumos și nobil să recapi
tulăm din cînd în cind a- 
ceastă mare lecție a îna
intașilor. într-adevăr, nu 
vom osteni niciodată să 
ne adăpăm de la izvoa
rele de apă vie ale acestei 
cărți*  cu invățătură a poe
ziei patriotice. Dar poate 
că tocmai invățătură cea 
mai de preț a ei o consti
tuie îndatorirea de a o 
îmbogăți, de a-i adăuga 
noi pagini in scrisa că
rora cititorii dc azi și de 
miine să simtă patosul 
contemporan al marii 
noastre iubiri pentru pa
tria in plină devenire so
cialistă.

Facem această remarcă 
înainte de toate pentru 
faptul că nu puțini dintre 
criticii noștri iși amintesc 
de această latură a poe
ziei noastre — de bună 
seamă una dintre vocațiile 
originare și cele mai ori- 

aile ei — numai la

PRECIZĂRI CD PRIVIRE 
LA ÎNVĂJĂMÎNTUL SERAL 

DE SURINGINERI
Ziarele de ieri au publicat comunicatul cu privire la examenul d» 

admitere in invățămintul superior tehnic, secții serale de subingineri. In 
legătură cu aceasta, pentru a oferi noi date cititorilor noștri, ne-ani adre
sat tovarășului prof. univ. dr. doc. ALEXE POPESCU, adjunct al minis
trului educației și invățămintului.

— După cum se știe, in do<u- 
mentele Conferinței Naționale a 
partidului au fost prevăzute, ca o- 
bieotive esențiale de penspectivă. me
nite să sprijine ritmul sporit, de 
dezvoltare multilaterală a tării, sa
tisfacerea integrală a nevoilor de 
forță de muncă cu pregătire superi
oară, ridicarea calificării profesiona
le a tuturor oamenilor muncii din 
uzine și intreprinderi, legarea învă- 
țămintului superior de cercetare și 
producție. Cursurile serale de subin
gineri ce iau ființă pe lingă marile 
întreprind».-i servesc tocmai aceste o- 
biective. întrucit cea dinții promo
ție de subingineri, de pildă, va ab
solvi secțiile in primul an al cinci
nalului viitor, ea va satisface impli
cit necesarul de cadre impus de 
dezvoltarea in perspectivă a ramuri
lor economiei naționale. Activitatea 
lor în producție va determina, tot
odată. preluarea unor atribuții de 
execuție ale inginerilor, făcind astfel 
posibilă sporirea aportului acestora in 
domeniul muncii de concepție, de 
cercetare, de proiectare. Datorită 
faptului că viitorii studenți vor în

văța în cadrul întreprinderii und*  
sint angajați, procesul de pregătire 
a subinginerilor va fi mult mai strins 
legat de specificul uzinei sau Între
prinderii. proiectele de an și de di
plomă urmind să rezolve teme con
crete, de la locul de muncă al stu
denților. în plus, prin această for
mă de invăițămînt se asigură o mal 
bună stabilitate și continuitate a ca
drelor tehnice, îndeosebi in centre!» 
care incă n-au reușit pe deplin 
să-și acopere necesitățile de cadre 
cu pregătire superioară.

— Ce informații suplimentara 
ne puteți oferi cu privire la 
structura organizatorică a in
vățămintului seral de subingi
neri ?

— începind cu 10 decembrie, p*  
lîngă cele 55 de intreprinderi in
dustriale, iși încep activitatea secțiile 
serale noi in care se vor pregăti un 
număr considerabil de studenți. Prin 
înființarea acestor secții, numărul de

(Continuare In pag. a IV-a)

zile festive sau cind tre
buie să întocmească vreo 
prefață la o antologie și 
ea festivă. Altfel, arar 
catadicsesc să se aplece 
asupra unei pagini de li
rică patriotică dintr-o

seamnă că trebuie să in- 
tirziem la nesfirșit pe a- 
cest prag, iar cind e vor
ba de poezia contempo
rană de vocație patrio
tică să cităm de cir
cumstanță, mereu ace-

POEZIA,
așa cum ne-o

puncte de vedere

carte sau dintr-o revistă.
Patrimoniul poeziei 

noastre clasice și antebe
lice cuprinde indiscutabil 
capodopere fără echiva
lență in multe alte litera
turi. dar aceasta nu în-

leași cîteva nume și ti
tluri, orientindu-<ne mai 
mult după anumite nume 
la modă decit după va
loarea reală a unor scrieri 
intrinseci temei. De la pa
triarhul de DÎnă mai ieri

al poeziei românești, Tu
dor Arghezi, și pină la cei 
mai proaspeți debutanți 
din paginile revistelor 
studențești și școlare, pa
gini de-a dreptul antolo
gice își așteaptă comen
tatorii inspirați, dîruiți 
acestei cauze la fel ca 
poeții care le-au scris. 
Cu excepția acelor pane
girice efemere amintite — 
și acestea datorate numai 
citorva critici — cite cer
cetări demne de reținut 
au fost consacrate acestei 
atit de valoroase părți a 
poeziei noastre contem
porane ?

în acest fel procedează 
editurile — cu excepția u- 
neia, a celei Militare — 
care par a nu cunoaște că 
la noi se scrie poezie pa
triotică de către un număr 
mare dc poeți sau care iși 
amintesc doar la zile fes
tive de aceasta, antologiile 
pe care le tipăresc avind 
cam aceeași alcătuire de 
vreo douăzeci de ani în
coace. „Exigențele" alcă
tuitorilor merg atit de de
parte incit cine va par
curge. de pildă, o culegere 
Arghezi, editată de Miner
va in 1971 (antologie și

NTrulae STOIAN

(Continuare
-a)
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I FAPTUL 

'DIVERS 
I-----------
| Patrula 
| salvatoare

I Intr-o seară, !n timp ce con
ducea o mașină de serviciu, pe 
teritoriul comunei Sieu-Măghe- 
ruș (Bistrița-Năsăud), plutonie-

Irul de miliție Gheorghe Moc- 
soi, din cadrul serviciului circu
lație al miliției județene, a ob- 
Iservat un om căzut in mijlocul 
șoselei. Constatind că acesta se 
afla intr-o situație gravă, s-a 

Ihotărit să caute un medic prin
tre șoferii amatori. După citeva 
minute, pe șosea avea loc un 
sumar consult medical. Pacien- 

Itul. Vasiie Rus, din localitate, 
tată a 3 copii, suferise un grav 
atac de cord. Lucrătorul de I miliție l-a urcat, cu ajutorul
medicului, în mașină, transpor- 
tindu-1 la spital. Aici, în urma 
îngrijirilor primfte, V.R. a fost 

j salvat.

| Un „sfînt“ 
| de ocazie

I Zilele trecute, în comuna Cos- 
tuleni (Iași) fi-a făcut apari
ția un necunoscut care pretin-

Idea că este, nici mai mult, nici 
mai puțin, decit „sfintul llie“. 
In schimbul unor sume de bani, 
promitea minuni pentru naivi.

IPină în momentul cind, legiti
mat de organele de resort, Ni
colae Niță. originar din comuna 
ITudora (Botoșani), a trebuit 
să-fi decline adevărata identi
tate : eliberat din penitenciar 
in urmă cu două luni, el avea 

Ila activ nu mai puțin de 5 con
damnări pentru înșelăciune. 
Trimis din nou în judecată, 

IN. N. a fost condamnat la 6 luni 
închisoare. Prin aceeași sen
tință, Ion Hariton din co
muna Costuleni. care-l reco- 

Imanda drept sfînt amatorilor 
de minuni, a fost amendat cu 
2 000 de lei.

; Despăgu
bește... 
păgubașul?

Cu doi ani în urmă, Gheorghe
1 j Ovrescu din pQmuua Stpiepești. 

județul Vilcea, a încheiat cu in- 
' treprinderea pentru industria 

cărnii un contract prin care se 
obliga să-i livreze un vițel în
grășat în gospodăria proprie. 
La cîtva timp după aceea s-a 
întîmplat ca animalul să moară. 
Firește, păgubașul a prezentat la 
unitate procesul verbal încheiat 
de organele veterinare pentru a- 
nularea contractului. Conduce
rea întreprinderii amintite insă 
,.a omis" acest lucru, pentru ca, 
după un an, să-l cheme în ju
decată și să-i pretindă despăgu
biri în valoare de 2 750 lei. Noroc 
că bietul animal a murit, alt
minteri, în fața unei aseme
nea încurcături, ar fi rămas ne
dumerit, cum se zice... „ca la 
poarta nouă".

Tragică 
imprudență

fmbolnăvindu-i-se băiețelul 
său de un an și zece luni. Sofia 
Ciupercă din comuna Stăncufa 
(Brăila) i-a dat o jumătate de 
tabletă de piramidan. Cum insă 
copilul a refuzat să înghită me
dicamentul, S. C. a încercat să 
i-l introducă pe git cu degetul. 
Imprudenta sa dovedit fa
tală : medicamentul a blo
cat căile respiratorii fi copilul 
a încetat din viață. O tragică 
intimplare care pledează, încă 
o dată, pentru consultarea me
dicului in orice caz de boală fi 
la prescripții pentru administra
rea medicamentelor, mai ales 
cind este vorba de copii.

Mos Martin
9

si auto- 
mobilul

De la o vreme un urs 
din codrii Voivodesil (Su
ceava) se învățase să vizi
teze, noapte de noapte, o stu
pină din apropiere. Vărind 
că paguba ia proporții, pro
prietarul stupinei, C. Pomo- 
haci, din Rădăuți, a hotărît să-i 
tragă o sperietură musafirului 
nocturn. Zis și făcut. Ajuns la 
locul cu pricina, și-a parcat 
mașina într-o poiană vecină, 
după care, ferindu-se să facă 
zgomot, a intrat în stupină și 
ș-a așezat la pîndă. De data a- 
ceasta însă. Moș Martin n-a 
mai venit la miere. S-a îndrep
tat spre... mașină. După ce a 
cercetat-o cu atenție, s-a urcat 
pe ea și... a călcat-o atît de 
zdravăn. încît stăplnul stupilor 
a trebuit să se întoarcă acasă 
pe jos, își apărase stupina, dar 
nu și mașina.

Rubricd redactata de i
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
și corespondenții „Seinteii*

Ne aflam la Uzina de cinescoape acum citeva zile — cind se Împlinea 
un an de la Plenara din noiembrie a Comitetului Central al partidului, care 
a dezbătut și adoptat cunoscutul Program de educație comunistă. După cum 
se știe, acest program constituie un document de o covirșitoare însemnătate 
in viața și activitatea partidului nostru, a fiecărei organizații în parte ; în
sușit de Conferința Națională a partidului și stind la baza Proiectului de 
norme ale vieții 
pus Întrebarea : 
unor organizații 
mai importante, 
politică a noilor membri ai partidului.

și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, ne-am 
cum se manifestă acest program in activitatea concretă a 
de partid, luînd în cimpul atenției una din problemele cele 
respectiv primirea in partid, grija pentru formarea moral-

Discuția cu cițiva dintre noii mem
bri de partid de aici debutează în
tr-o atmosferă emoționantă. în me
moria lor, data primirii în partid 
s-a gravat adine, cu semnificația 
unui moment de neuitat, a acelor 
momente hotăritoare care schimbă 
întregul curs al existenței unui om.

— Faptul că am fost primită in 
partid — ne spune ing. Maria Tran- 
daf — constituie pentru mine o mare 
bucurie omenească, o mîndrie simplă, 
dar profundă. Comuniștii sint oamenii 
cei mal avansați ai societății noastre 
și a te număra printre el este o as
pirație firească a fiecăruia dintre 
noi. Eu sint inginer proiectant prin
cipal. Am experiență profesională. 
Dar iată că intrind în partid, orga
nizația m-a ajutat să-mi dau 
seama că procesul adevăratei îm
pliniri abia acum incepe, că pot în
văța atîtea, mai ales in ce privește 
formarea profilului moral, dez
voltarea gindirii mele politice, a 
modului de a lucra cu oamenii ca un 
conducător politic. Participind la a- 
dunările generale de partid, jude
cind lucrurile dinlăuntrul organiza
ției. mi s-a deschis un alt orizont, 
mai larg, mai cuprinzător. Am înțe
les. intre altele, că un proiect nu 
poate fi o lucrare tehnică frumoasă 
în sine, ci că el trebuie însuflețit cu 
tot ce-1 poate face adaptabil condi
țiilor concrete ale realizării in pro
ducție, la parametrii cei mai econo- 
micoși. ceea ce mi-a dat o optică cu 
totul nouă asupra posibilităților pe 
care le am de a deveni mai utilă 
colectivului.

Pe masa de lucru a acestei ingi
nere se află proiectele echipamentu
lui unui nou tip de clnescop. Este, 
într-un anume fel. un gest prin 
care-și onorează locul de cinste a- 
cordat de organizația de partid ce a 
primit-o in rindurile sale.

...Tineri membri de partid. Oameni 
aflați la inceputu) unei etape supe
rioare a existenței lor. Printre 
cei nou primiți la C.I.L. Pipera se 
află și maistrul mecanic energetic 
Constantin Mănuceanu. Primirea sa 
în partid a coincis cu o intimplare 
care l-a solicitat altfel decit pină a- 
tunci. Se punea problema asimilării 
în întreprindere a unor utilaje și pie
se de schimb — printre care un foarte 
costisitor distribuitor hidraulic pen
tru prese — operație anevoioasă, 
care-i făcea multe nopți albe. Declan
șarea de către organizația de bază a 
unei acțiuni de muncă colectivă spre 
realizarea acestui obiectiv foarte im
portant l-a făcut să cîștige experiență

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI AI „SClNTEir

Un minut ar ti însemnat
20000 lei pagnOă

Atelier de reparații sau depozit 
de fier vechi ?

tntr-una din zilele 
trecute, colectivul ter
mocentralei de la Uzi
na de produse sodice 
din Ocna Mureș a 
intrat in alertă. In a- 
limentarea cu apă a 
cazanelor termocentra
lei Intervenise o dere
glare. Fără abur și 
energie electrică, pro
ducția uzinei era pe
riclitată. Și să oprești 
o uzină chimică, de 
talia celei de pe Mu
reș, nu-i lucru de 
glumă, tn citeva minu
te, inginerul Ladislau 
Farnaș, șeful termo
centralei. și mecanicul 
de sector Matei Cris- 
tea au depistat cauza: 
la conducta de refu
lare de la pompele de 
alimentare a cazane
lor se spărsese un cot 
de 100 mm diametru. 
In secțiile Întreprin
derii ritmul de lucru 
scăzuse. Oprirea pro

Ce economisești ca o im,
no

Colectivul uzinei 
noastre s-a angajat 
ferm să îndeplinească 
Înainte de termen sar
cinile ce-i revin in 
actualul cincinal. Rea
lizările obținute tn 
nouă luni din acest 
an s»înt de natură să 
încurajeze eforturile 
ce se depun în acest 
scop. Astfel, planul 
la producția globală 
a fost realizat în pro
porție de 102,7 la sută, 
iar la producția-mar- 
fă — de 102,4 la sută. 
S-au obținut circa 
6 milioane lei eco
nomii la prețul de 
cost șt. In același 
timp, cheltuielile la o 
mie de lei producție 
au fost cu 1.50 lei 
mai mici. Aceste re
zultate au dus la de
pășirea planului de 
beneficii cu peste 5,5 
milioane lei.

Dincolo de unele 
cauze obiective, au 
fost șl mai sînt încă 
locuri de muncă unde 
consumurile specifice 

<_____________

ducției părea inevi
tabilă. tn citeva minu
te a fost pusă in 
funcțiune a doua sursă 
de alimentare cu aburi 
a secțiilor întreprin
derii. Operatorii su 
readus pentru un timp 
instalațiile la parame
trii inițiali. Dar noua 
sursă s-a dovedit in
suficientă. Avaria tre
buia grabnic înlătu
rată. Fiecare minut de 
ezitare ar fi insemnat 
tone de produse so
dice pierdute, ne-ar fi 
costat circa 20 000 lei. 
Fără a mai sta pe 
gînduri. lăcătușul Ion 
Bogdan II, maistrul 
Matei Cristea, ingine
rul Ladislau Farnaș 
și alții au pus mina pe 
scule și au trecut la 
treabă. A urmat o 
bătălie crîncenă cu 
jeturile puternice de 
apă, soldată, in cele

de materii prime au 
fost și sînt depășite. 
Dacă in luna ianuarie 
a. c„ datorită secetei 
din iarnă, termocen
trala Borzești nu a 
putut alimenta în 
mod corespunzător 
eu agent încălzitor In
stalațiile și, din a- 
ceasță cauză, s-a lu
crat sub capacitate, cu 
dese dereglări a>e 
fluxurilor tehnologi
ce, mai sînt șl cauze 
interne care an In
fluențat sl Influen
țează negativ unele 
consumuri de mate
riale/ Astfel. în secția 
cauciuc, la consumuri
le specifice de emul- 
gatori și monomeri 
s-au înregistrat depă
șiri de peste 3 milioa
ne de lei. De aseme
nea. dozările greșite 
la soluții, nerespecta- 
rea temperaturilor de 
polimerizare. Insufi
cienta preocupare 
pentru rectificarea al- 
fametilstirenului re- 
circulat au contribuit 
și ele la depășirea con

irosi co cealaltă

politică. Prin eforturi conjugate — de 
la conducerea tehnică la agitatorii 
secție — s-a izbutit ca 90 la sută 
utilaje să fie asimilate în timp.

împlinise, cu o zi înainte. 28 
ani și își sărbătorise aniversarea 

din 
din
de 

ră-

PROGRAMUL
EDUCAȚIEI COMUNISTE

integrat organic in viața
organizației de partid

minind aici, la locul de muncă, pină 
seara tirziu. Părerea lui este că în
trebarea fundamentală pe care tre
buie să și-o pună un om după ce a 
fost primit în partid este : in ce mă
sură reușesc să muncesc astăzi mai 
bine decit ieri, să mă formez ca om al 
unei noi societăți ? întrebare care iși 
are răspunsul prin fapte. Calitatea 
de membru de partid — ne spunea 
el — am primit-o ca pe o cinste, dar 
In același timp ca pe o răspundere 
mult mai mare față de societate.

La fiecare din oamenii cu care 
am stat de vorbă acest gind al răs
punderii sporite, dobindite o dată cu 
calitatea de membru 
detașat cu pregnantă.

...O masă rotundă 
care iau parte cițiva 
niști. Ar merita să vorbesc despre 
fiecare dintre ei. despre personali
tatea lor distinctă, despre gindurile 

de partid, s-a

imaginară, la 
tineri comu-

din urmă, cu victoria 
oamenilor : ei au în
depărtat intr-un timp 
record avaria, fără a 
>pri termocentrala. S-a 
putut evita astfel pier
derea a peste 400 tone 
produse sodice.

Un fapt altă dată greu 
de inchipuit, astăzi 
intrat in obișnuința 
oamenilor noștri, pro
ducători și, deopotrivă, 
proprietari, profund 
interesați să gospo
dărească cit mai bine 
mijloacele uzinei pen
tru a obține maximum 
de rezultate econo
mice.

Ion SUCIU
locțiitor al secreta
rului comitetului 
de partid al Uzinei 
de produse sodice 
Ocna Mureș

sumurilor specifice. 
S-au înregistrat, In 
același timp, depă
șiri substanțiale de 
consumuri la aburi, 
energie electrică, 
fracție butan-butadfe- 
nă. etilbenzen-stiren 
șl energie electrică- 
frig.

Sint toate acestea 
pierderi pentru evi
tarea cărora colecti
vul nostru trebuie să 
acționeze cu toată 
hotărirea. Pentru ci 
ce economism cu o 
mină nu trebuie să 
risipim cu cealaltă. 
Nu trebuie să uităm 
nlc! o clipă că slntem 
răspunzători de buna 
gospodărire a uzinei, 
că șj noi slntem be
neficiari a tot ceea ce 
producem și economi
sim.

Ion T1GHIL1U
tehnician mecanic 
Uzina de cauciuc 
Grupul industrial 
de petrochimie 
Borzești

așteaptă de 
partid, tineri sau 
permanent exem- 
să dovedim în 

— așa se subli- 
plenarei Comite-

și aspirațiile lor. Dacă totuși n-o fac, 
aceasta se datorește faptului că anu
me trăsătură comună îi grupează ca 
o categorie aparte : a tinereții ce și-a 
asumat răspunderea maturității. Ia- 
tă-le citeva din opinii :

Eugenia Avram, 20 de ani, absol
ventă a școlii profesionale de tapițe
rie și muncitoare la C.I.L. Pipera : 
„Organizația de partid 
la noi. membrii de 
virstnici, să fim un 
piu pentru ceilalți, 
toate imprejurările 
niază în hotărirea 
tului Central din noiembrie 1971 — 
principialitate partinică, exigență re
voluționară, combativitate șl Intran

MORAL POLITICA A TINERILOR MEMBRI
Al PARTIDULUI NOSTRU

sigență față de ceea ce este vechi și 
înapoiat. Mă gindesc mereu la por
tretul comunistului, creionat atit de 
plastic de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională și 
mă străduiesc să fiu un bun exem
plu personal, să dovedesc combativi-

Timp de trei săptă- 
mini, cit m-am aflat 
la fermele din Boianu 
ale I.A.S. Drăgănești- 
Olt, am constatat o se
rie de neajunsuri care, 
după părerea mea, 
frinează bunul mers sl 
muncii, prejudiciază 
avutul statului. La 
ferma nr. S, aproape 
130 de hectare de te
ren sint ocupate cu 
baloți de paie, supra
față care nu poate fi 
astfel arată. Și nu-l 
vorba de vreo zauză 
obiectivă, așa zum 
i-ar crede. Dispoziti
vul destinat urcării 
oaloților In remorcă 
au aste In stare bună 
de funcționare. De alt
fel, la aceste ferme, 
așa cum am observat, 
sint și alte utilaje, 
destinate unor lucrări 
in agricultură, care nu 
sînt folosite din cau
za defecțiunilor, nein- 
teresîndu-se nimeni 
de ele. La ferma nr. 
5. de pildă, am văzut 
mai multe subansam- 
ble de ia di fer. te ma- 
șini rare stăteau arun
cate la intimplare prin 
curte, ca I-Pr-un ade
vărat talcioc Iată și 
alte secvențe : un 
grup-generator zace a- 
runcat Intr-un colț, un 
tractor, demontat pe 
jumătate, se „odihneș
te" intre niște graj
duri. un aii tractor, 
fără cauciucuri, rugi
nește lingă pătule 
ș.a.m.d. Toate acestea 
oare nu le vede ni
meni 7 Mă îndoiesc.

De asemenea, vă 
mai sesizez că pe ram

Intr-o lună - 360 de ore pierdute 
la o singură Origadă

In cursul lunii oc
tombrie, brigada nr. 
88. condusă de mai
strul de foraj Grigore 
Pirvulescu, de la 
T.P.E.G. — „Banatul" 
din Caransebeș, a în
registrat 360 de ore 
neproductive. Cauze
le ? De la 1-15 octom
brie agregatul de fo
raj a staționat 56 de 
ore din cauza nepre- 
zentării la lucru a 
personalului care-l 
deservește ; alte 112 

pa gării Drăgăneștl- 
Olt, incă din vară, 
stau sub cerul liber 
peste 20 de butoaie de 
mare capacitate, des
tinate întreprinderii 
„Vinalcool" din loca
litate. Pe lingă faptul 
că ocupă locul de po
mană. impiedicînd de
pozitarea altor mate
riale, din cauza intem
periilor butoaiele ,au 
început să se degrade
ze ; la multe le-au că
zut cercurile. 11 »-au 
itrimbat doagele etc. 
Dacă întreprindere»

ore s-au pierdut da
torită defecțiunilor 
tehnice apărute Ia a- 
gregatul respectiv, tar 
intre 15 și 23 octom
brie ’-a Ivit un acci
dent tehnic pentru În
lăturarea căruia au 
fost necesare 192 de 
ore.

Iată cum astăzi, 
rind pretutindeni se 
depun eforturi pentru 
îndeplinirea planului 
cincinal înainte de 
termen, cînd fiecare

tate față de diferite neajunsuri, cum 
sint absențele nemotivate, lipsa de 
modestie și comportarea necorespun
zătoare a unor tineri, munca de 
mintuială, ținuta neglijentă, consi- 
derind că a discuta cu ei de la su
flet la suflet, cunoscindu-le frămin- 
tările și necazurile, a-1 ajuta să se 
schimbe. însușindu-și spiritul de dis
ciplină șl responsabilitate in tot ceea 
ce tac. este una din principalele mele 
Îndatoriri de comunist".

Marin Mircea Stănescu, 21 de ani, 
muncitor reglor la Uzina de cine
scoape : „Încerc să urmez exemplele 
demne de urmat, socotind că a fi co
munist presupune • fi un om eu 
multiple cunoștințe, care se strădu-

lește să-și însușească tot ce este nou, 
înaintat, 
cel mai _____
tesc că pot merge înainte. Iată-1, 
bunăoară, 
list, 
munistul 

care învață mereu de la 
buni. Numai așa soco-

pe muncitorul specia- 
pe șeful de echipă și co- 

Nicolae Ionescu. Zile și

respectivă nu mal are 
nevoie de ele, de ce 
forurile In drept nu 
iau măsuri pentru re
partizarea lor altor 
unități, care ar ști să 
le gospodărească mal 
bine ? S-ar elibera 
astfel tocul din gară 
și, ceea ce este cel 
mai important, a-ar 
preveni păgubirea a- 
vutului obștesc.

Vasiie 
ALEXANDRU 
maistru. Caracal

— Ei ți ce e dacă e defect îl Nu-i 
grav : am contor I Desen de Eugen Taru

or» de lucru este fo
losită din plin pentru 
sporirea producției, in 
Întreprinderea noas
tră agregatele de fo
raj înregistrează sta
ționări inadmisibile, 
timpul de lucru se 
irosește I

Dan STANOMIR 
muncitor-șef
de echipâ I.P.E.G.- 
„Banatul" — 
Caransebeș 

nopți nu s-a dezlipit de unul din 
agregatele care trebuiau puse in 
funcțiune. Și așa cum se dăruiește 
muncii, așa se dăruiește și tinerilor 
din preajmă, Impărtășindu-le tot ce 
are mai bun in experiența profesio
nală și de viață".

Constantin Enescu, muncitor spe
cialist la sectorul electric al centra
lei termice de pe platforma Indus
trială Pipera : „O problemă la care 
mă gindesc : să combatem mentalita
tea unor tineri membri de partid 
care, odată primiți in rîndurile parti
dului, consideră că nu mai au ce 
învăța de la ceilalți comuniști. De 
aici, manifestările de lngimfare, de 
superficialitate. Or. așa cum se des

prinde din programul de educație 
comunistă, a-ți face datoria în chip 
comunist înseamnă să înveți necon
tenit, Este singura cale de a fi în 
stare să-i înveți si pe alții. Eu am 
primit din partea organizației sar
cina să mă ocup de pregătirea a 
patru tineri electricieni pentru sec
torul de automatizare al centralei. 
Muncim împreună, ne sfătuim, am 
pus chiar în practică un sistem de 
testare a defecțiunilor posibile, spre 
a-i învăța să poată interveni opera
tiv în orice împrejurare. Si. mal 
presus de toate, ne străduim să fim 
buni gospodari, să obținem energia 
pe care o livrăm cu un consum cit 
mai rațional de combustibil, cu chel
tuieli minime. A învăța să muncim 
astfel, consacrîndu-ne energia și ca
pacitatea creșterii avuției naționale, 
este una din lecțiile noastre zilnice".

Numele multora din acești membri

în urmărirea 
unor termene scadente

(Urmare din pag. D
Apoi, inginerftl-țef adjunct ne-a 

vorbit de posibilitățile pe care le-â 
avut constructorul de a lucra mal 
intens, chiar în lipsa unor utilaje. 
Intr-adevăr, constructorul mai are 
multe de tăcut : să instaleze toate 
utilajele sosite, să termine con
strucția pardoselilor, să execute in
stalația de apă ș.a. Dar și justifică
rile constructorului sint gata pre
gătite. „Eu cred că noi stșm destul 
de bine cu lucrările — afirmă tov. 
Paul M&lăncioiu, inginer-șef al 
Grupului de șantiere Slatina. Ră- 
minerfle In urmă se datoresc bene
ficiarului care nu a asigurat pri
mirea la timp a unor utilaje. De 
altfel, nu a existat o corelare judi
cioasă între proiectare, contractare 
și execuție. Graficul de execuție nu 
a fost respectat, iar vina o poartă 
in primul rind beneficiarul. Acum, 
de exemplu, ne lipsesc 21 tone de 
cărămidă pentru construirea boitei 
cuptoarelor, care avea termen de 
punere în funcțiune 30 octombrie".

Iată, așadar, că în locul măsurilor 
concrete, atît beneficiarul, cit șl 
constructorul se acuză reciproc, 
fiecare caută justificări. Aceste ne
ajunsuri sint cunoscute și la mi
nister. Un reprezentant al Ministe
rului Industriei Metalurgice ne spu
nea : „Nimeni, cred, nu se poate 
plinge că la Slatina n-au fost făcute 
analize ale investițiilor ; lunar, une
ori de două ori pe lună, s-au ținut 
ședințe de comandament la care au 
participat și tovarășii miniștri «au 
miniștri adjunct! de la M.I.M. și 
fostul M.I.C.M., parafind planuri de 
măsuri". Măsurile nu au fost apli
cate insă în întregime. In luna 
septembrie, In loc ca noile obiec
tive să fie date în probe tehnologice, 
s-a stabilit un alt grafic de finali
zare a lucrărilor. Din nou compro
misuri, din nou tărăgănare. Calcu
lele arată că dacă nu se va acționa 
energic pentru aplicarea planurilor 
de măsuri, nici noile termene de în
cepere a probelor tehnologice (15 
decembrie a.c.) nu se vor putea res
pecta. Deci, nu mai este timp pen
tru justificări. Acum, constructorul 
și beneficiarul trebuie să-și unească 
forțele, să facă totul în vederea re
cuperării restanțelor, punerii grab
nice in funcțiune a noilor capaci
tăți productive.

CARANSEBEȘ; Tn sfirșit 

măsuri — din păcate de 
mult necesare

La 30 septembrie trebuia să fie 
dată In exploatare o importantă ca
pacitate de producție la C.E.I.L. 
Caransebeș ; o fabrică nouă pentru 
înnobilarea PAL-ului.

— Obiectivul respectiv, arăta Ingi
nerul luliu Ștefănuț, director teh
nic pentru problemele mecano-ener- 
getice și de investiții, urma să fie 
nu numai o premieră constructivă

A LUAT FIINȚA O NOUĂ STAȚIE 
PENTRU CERCETAREA POLUĂRII

ATMOSFEREI
La Bala Mare a luat ființă o 

stație de cercetare a poluării at
mosferei, a treia de acest fel din 
țară, aparținînd Institutului de me
teorologie și hidrologie din Bucu
rești. Dotată cu aparatură și labo
ratoare moderne, ea va realiza cer
cetări complexe asupra evoluției 
concentrației de noxe din atmosfe

de partid se află pe lista fruntași
lor în întrecerea socialistă, a ino
vatorilor, a celor care se disting prin 
spiritul de responsabilitate si înalta 
conștiință muncitorească, prin efor
tul continuu de a se perfecționa.

In intreprinderile vizitate am în- 
tilnit o multitudine de forme ale 
muncii politice, prin care noii mem
bri de partid sint ajutați să se in
tegreze in organizațiile de bază, să 
se familiarizeze cu munca de partid. 
Despre citeva dintre acestea .. ne-a 
vorbit tovarășa Lina Ciobanu, prim- 
secretar al Comitetului de partid 
al sectorului 2 din Capitală : „In 
contextul larg al sarcinilor ce se des
prind din Programul educației co
muniste elaborat de partid, munca 
cu noii membri de partid ne pre
ocupă in cel mai înalt grad — a spu» 
interlocutoarea noastră. De aceea, 
manifestind o înaltă exigență față 
de calitățile moral-polltlce și pro
fesionale ale celor ce solicită pri
mirea in partid, ne preocupăm ne
contenit de educarea lor partinică șl 
ridicarea nivelului de pregătire po- 
litico-ideologică. încercăm să Întreți
nem cu ei un neîntrerupt dialog, să-1 
informăm asupra tuturor probleme
lor economice și politice de actua
litate și. in același timp, să le cu
noaștem părerile, gindurile. preocu
pările. In acest scop am organizat 
expuneri ale secretarilor si mem
brilor comitetului de partid in 
fața noilor comuniști — tn ma
rile Întreprinderi, cit și pe ramuri 
de activitate — urmate de dis
cuții libere, astfel că fiecare și-a 
putut spune părerea, formula între
bări. propuneri, după cum au avut 
loc întilniri cu delegați la Conferin
ța Națională a partidului. La nive
lul întreprinderilor, noii membri de 
partid sint invitați să se întilnească 
cu comitetele de partid, cu condu
cerile administrative, spre a cunoaș
te mal bine problemele cu care se 
confruntă unitățile lor. sînt atrași în 
colective de studiu și analiză a acti
vității economice, a vieții interne de 
partid, primesc sarcini, sînt chemați 
să sprijine soluționarea unor ne
ajunsuri. Pentru viitor, ne gindim șl 
la unele forme mai moderne de In
vestigare a părerilor noilor membri 
de partid — anchete, sondaje etc. — 
încît să putem răspunde mai bine, 
prin modalități cît mai interesante, 
dorinței lor de a se forma ca oa
meni politici, ca adevărați comuniști".

Iată, deci, citeva din datele unei 
experiențe interesante In educarea 
noilor membri de partid. Lor li se 
vor adăuga firește altele și. negre
șit. despre oamenii aceștia vom mal 
avea prilejul să vorbim ca despre 
oameni care se străduiesc să poarte 
cu cinste și demnitate înaltul titlu 
de comunist

Maria BABO1AN

pentru combinatul nostru, eî șl un» 
tehnologică, la care să realizăm 3 
sortlrnentfe noi, de largă utilitate în 
fabricația mobilei de bucătărie, a 
mobilierului destinat unităților de 
alimentație publică, lambriurllor și 
chiar pentru tapetat, ca Imitați» a 
marmurei sau faianței.

De ce fabrica n-a intrat în func
țiune la data planificată 7 La a- 
coastă întrebare, atit de firească, nî 
s-a răspuns prin zeci de justificări. 
Constructorul actual — Trustul de 
construcții industriale din Cralov» 
— susține că vinovat pentru restan
ță este predecesorul său, trustul cu 
profil similar din Timișoara. Be
neficiarul, la rindul său, acuză neîn
țelegerile dintre cei doi. constructori, 
atunci cînd s-a dispus transferul 
execuției. Montorii de utilaje și 
instalații — două șantiere din Timi
șoara ale T.I.M. București — justi
fică restanța prin lipsa frontului de 
lucru și neasigurarea la termene!» 
prevăzute a utilajelor etc. Mo
tive, scuze, dar, mai ales, pasarea 
răspunderii, deși este clar, din 
capul locului, că e vorba de o lipsi 
de conlucrare Intre factorii respec
tivi pentru realizarea acestui obiec
tiv de investiții.

Accelerarea ritmului lucrărilor în 
vederea recuperării restanței șl 
creării condițiilor de punere inte
grală in funcțiune a fabricii la noul 
termen, 30 decembrie a.c., «ste im
perios necesară. Aceasta depind» 
insă și de procurarea unor utilaje : 
un filtru pentru un generator de 
apă supraîncălzită, care se produce 
într-o unitate din București — 
UCRUIL — a ministerului titu
lar de investiție, două schimbătoare 
de căldură ce se așteaptă de la 
„Grivița roșie", unele ventilatoare 
de la Fabrica de ventilatoare din 
Capitală. Este bine că proiectantul, 
pentru soluționarea operativă a pro
blemelor, a asigurat, la fața locului, 
4 specialiști, că din ziua de 2 noiem
brie, beneficiarul a pus la dispoziția 
constructorului 30 de muncitori, ur- 
mind ca acest număr să sporească 
o dată cu întoarcerea în combinat a 
celor peste 100 de muncitori trimiși 
la specializare in diferite unități cu 
profil similar din țară. Răstimpul 
care a mai rămas pină la finele 
anului trebuie bine folosit, în așa 
fel Încît, incepind cu 1 ianuarie 
1973, noua capacitate să producă din 
plin.

*
Raidul nostru a dezvăluit — ea 

un numitor comun al situației exis
tente — ineficacitatea activității u- 
nor comandamente pe aceste șan
tiere. Important acum este să nu se 
mai piardă timp ; toți factorii an
gajați în realizarea acestor investiții 
trebuie să conlucreze strlns pentru 
soluționarea operativă și cu răs
pundere a tuturor problemelor de 
care depinde punerea grabnică în 
funcțiune a noilor obiective produc
tive.

Nicolae CATANA 
Emilian ROUĂ 
Constantin SOCI

ră. și. în strînsă corelație cu aceas
ta, va urmări condițiile meteorolo
gice.. Rezultatele cercetărilor vor fi 
folosite pentru stabilirea viitoarelor 
planuri de dezvoltare economică și 
urbanistică a municipiului Bai*  
Mare cit și a localităților din îm
prejurimi.I
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Tovarășul Nicolae Ceausescu a făcut ieri o vizită 
de lucru la Institutul de cercetări pentru cereale 

si plante tehnice si la cooperativa agricolă din Hulea
(Urmare din pag. I) 

bune condiții, așa cum o demon
strează și experiența tradițională a 
agriculturii românești, fără a fi ne
cesare prea micite instalații spe
ciale de uscare, folosite pentru po
rumbul recoltat și depozitat sub 
formă de boabe. Să judecăm gos
podărește. să modernizăm mașinile 
pe care le avem, să le utilizăm cu 
randament maxim pe acestea, îna
inte de a produce altele — subli
niază conducătorul partidului și 
statului nostru. Să fim realiști. Să 
punem la punct mașini ,care să co
respundă necesităților și posibili
tăților noastre actuale.

Sub semnul acestor indicații sînt 
examinate, la fața locului, soluții 
de îmbunătățire a echipamentelor.

în acest sens, în continuarea dis
cuției, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere specialiștilor să găsească ast
fel de soluții încît la tipul de com
bină universală C-12, modernizat, 
aflat in fabricație, să se poată a- 
dapta echipamente de recoltare a 
știuleților și dispozitive care să asi
gure tăierea și balotarea simultană 
a cocenilor. Se subliniază că recol
tarea concomitentă a știuleților și 
cocenilor la o singură trecere a 
mașinii prin lan, care să evite atit 
risipa, cit și tasarea păniîntului, 
eliberindu-se. în timpul cel mai 
scurt cu putință, terenul pentru a- 
răturile și însămînțările de toam
nă, trebuie să reprezinte o sarcina 
prioritară a cercetătorilor și con
structorilor de mașini. Cocenii 
nu trebuie să fie tocati mă
runt pe locul recoltării, ei pot 
fi strînși în baloturi mai mari și 
depozitați provizoriu la capătul 
tarlalelor, * * urmînd a fi transpor
tați și prelucrați la fermele zoo

în continuarea vizitei de lucru, 
secretarul general al partidului se 
oprește la sediul Institutului de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice-Fundulea, unde are loc o 
dezbatere aprofundată a probleme
lor referitoare la dezvoltarea cerce
tării științifice în agricultură și la 
integrarea organică a acesteia cu 
Invățămîntul agronomic, legarea 
lor strînsă de cerințele producției, 
ale întreprinderilor de stat și coope
rativelor agricole.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți oaspeți le sînt prezentate 
principalele rezultate ale activității 
de cercetare, cele mai noi creații 
de linii și hibrizi de porumb cu 
potențial de producție superior. Dr. 
ing. Tiberiu Mureșan, directorul 
I.C.C.P.T.-Fundulea. rectorul Insti
tutului agronomic-București, relevă 
preocuparea cercetătorilor de a fi 

,1a înălțimea sarcinilor puse de
* partid privind creșterea contribu
ției oamenilor de știință la progre
sul agriculturii.

Gazdele prezintă zeci de știuleți 
de mărime puțin obișnuită în tre
cut, care reprezintă tot atîtea linii 
și hibrizi creați la I.C.C.P.T.-Fun
dulea și de stațiunile experimenta
le agricole. Tovarășul Nicolae 

j Ceaușescu se interesează de orien- 
'. tarea cercetării spre elucidarea 
| problemelor într-o viziune de largă 
< perspectivă, care să îmbine preocu- 

■ parea pentru realizarea unor pro
ducții mari dar ți de calitate su

S-au conturat măsuri concrete 
pentru legarea mai strinsă 
de producție a cercetării 
și invățămintului agricol

creșterea aportului oamenilor do știință laDialog fructuos despre modernizarea agriculturii

tehnice, după terminarea lucrări
lor agricole de toamnă.

Se discută amănunțit despre di
feritele posibilități de adaptare a 
combinei la aceste cerințe ale a- 
griculturii, fără modificări con
structive costisitoare. Cercetătorii 
și specialiștii îl asigură pe secre
tarul general al partidului că a- 
ceastă sarcină va fi realizată in
tr-un termen cit mai scurt.

Concomitent cu modernizarea și 
utilizarea integrală a utilajelor 
existente, secretarul general al 
partidului a recomandat organi
zarea unor colective de specialiști 
și cercetători atît din agricultură, 
cît și din domeniul construcției de 
mașini, care să conceapă noi ti
puri de utilaje, mai complexe, cu 
productivitate sporită. Un prim 
obiectiv al activității acestor co
lective îl va reprezenta dotarea 
combinelor autopropulsate cu mo
toare mai puternice sau auxiliare, 
care să permită efectuarea unei 
game largi de operațiuni la recol
tare și, prin aceasta, reducerea 
numărului de tractoare și de oa
meni necesari pentru astfel de 
lucrări.

în timpul convorbirii cu specia
liștii, referitor la transportul pro
duselor • de mare volum, se arată 
că remorcile folosite în prezent 
sînt grele, ceea ce prezintă incon
veniente, mai ales în perioada 
ploilor mai abundente ; de ase
menea, ele au un preț prea ridi
cat. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă ca, așa cum au pro
cedat specialiștii de la exploatările 
forestiere, și cei din agricultură 
să realizeze o remorcă ușoară și, 
totodată, de mare capacitate, care 
să satisfacă cerințele specifice 
unităților agricole.

perioară, obținerea unor hibrizi de 
porumb cu un conținut nutritiv 
bogat în funcție de utilizarea lor : 
consum alimentar, furajarea ani
malelor, valorificare industrială, 

în acest sens sint prezentate 
primele rezultate în crearea de hi
brizi cu un conținut mai bogat în 
proteină. Secretarul general al 
partidului a indicat să se ia 
măsuri neîntirziate pentru diversi
ficarea gamei de produse alimen
tare din porumb la prețuri ieftine, 
pentru a satisface cerințele de con
sum die populației, gusturile și pre
ferințele oamenilor.

în altă ordine de idei, directorul 
institutului informează că porumbul 
bogat în aminoacizi — lizină și 
triptofan — folosit în hrana porci
lor, a determinat creșterea sporu
lui zilnic în greutate și reducerea 
prețului de cost.

Potențialul productiv al unor noi 
hibrizi de porumb este ilustrat de 
recoltele de pînă la 20 tone boabe 
Ia hectar, obținute pe parcele expe
rimentale. Apreciind aceste rezul
tate, secretarul general al partidu
lui a recomandat experimenta
rea lor în condiții de producție. 
,.Să experimentați pe 1 000 de hec
tare, să dovediți că se pot obține 
asemenea recolte pe suprafețe 
mari“ — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Sînt abordate, totodată, o arie 
largă de probleme legate de re
coltarea, transportul și depozita-

Cooperatorii întîmpinâ cu dragoste și deosebită căldură pe secretarul general al partidului

rea porumbului, se concretizează 
soluții pentru rezolvarea lor, pen
tru a înlătura orice pierderi. Pen
tru unitățile mai îndepărtate de 
drumurile de acces, cum sînt cele 
din zona îndiguită a Dunării, s-a 
indicat amenajarea de pătule pen
tru depozitarea provizorie a știu
leților, urmînd ca transportul a- 
destora să se facă după încheierea 
recoltării cînd există condiții și su
ficiente mijloace disponibile.

întîlnirea cu oameni de știință și 
cadre didactice a prilejuit, de a- 
semenea, un amplu și substanțial 
dialog pe tema îmbinării organice 
a învățămîntului cu cercetarea, cu 
cerințele reale ale producției. 
Secretarului general al partidului îi 
sînt prezentate propuneri pentru 
crearea condițiilor necesare folosirii 
potențialului științific al cadrelor 
din domeniul invățămintului și a- 
tragerea lor în activitatea de cer
cetare și de producție, precum și 
pentru instruirea practică a studen
ților în cadrul institutelor de cer
cetări agricole.

Salut aceste propuneri și doresc 
să le vedem înfăptuite cît mai 
repede — a spus tovarășul 
Ceaușescu. în acest sens sînt date 
indicații concrete privind perfecțio
narea programelor de învățămînt, 
în strînsă concordanță cu cerințele 
actuale și de perspectivă ale agri
culturii, orientarea mai fermă spre 
cunoașterea nemijlocită a realității 
și însușirea deprinderilor practice 
de a munci efectiv, de a conduce 
tractorul, de a folosi gama largă a 
mașinilor și utilajelor agricole. în 
context, rectorul Institutului agro
nomic informează că anul acesta 
au fost înmînate studenților pri
mele 150 de carnete de tractoriști, 
urmînd ca procesul de cunoaștere 
a modalităților de exploatare ra

țională a utilajelor agricole să fie 
intensificat.

Pe linia îmbinării mai strînse a 
învățămîntului cu cerințele pro
ducției, sînt indicate o serie de mă
suri pentru începerea acestui pro
ces în cadrul liceelor agricole, unde 
tinerii trebuie să învețe să stăpî- 
nească la perfecție tractoarele și 
utilajele, să lucreze efectiv în cîmp, 
în mai multe schimburi. în liceele 
agricole trebuie să se formeze cadre 
care să lucreze direct în producție ; 
din rîndul lor se vor recruta și vii
torii studenți ai institutelor agrono
mice.

Referindu-se la modalitățile 
practice de rezolvare a acestor pro
bleme, secretarul general al parti
dului recomandă reprezentanților 
ministerului de resort, cadrelor din 
cercetare și învățămîntul superior 
prezente la discuție să studieze 
experiența existentă în acest do
meniu, să țină seama de tradițiile 
bune ale învățămîntului în țara 
noastră, să pornească de la sarci
nile pe care le vor avea de rezolvat 
noile promoții, îmbunătățind în a- 
cest sens programele de învățămînt 
atît în liceele agricole, cît și în fa
cultăți.

în legătură cu faptul că 95 la 
sută dintre absolvenții institutelor 
de învățămînt superior agricol

In mijlocul cooperatorilor 

din comuna Fundulea

Pe unul din terenurile coope
rativei agricole de producție 
din comuna Fundulea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu asistă, apoi, la 
o demonstrație de recoltare a 
sfeclei de zahăr cu combina 
CRS-2. Utilajul, de concepție ro
mânească, care are indici calita
tivi de lucru similari cu ai celor 
mai bune combine existente peste 
hotare, recoltează integral, pe 
două rînduri, la o singură trecere, 
adunînd în buncăre rădăcinile 
separat de colete și frunze, care 
constituie un valoros nutreț.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ur
mărește îndeaproape lucrul com
binei în lan, se interesează de 
randamentul ei în perioada de ex
perimentare. Specialiștii arată că, 
deși rezultatele sînt în general 
bune, probele au arătat necesita
tea unor remedieri la sistemul de 
acționare hidraulică și alte sub- 
ansamble. Secretarul general al 
partidului recomandă să se aducă 
cît mai repede perfecționările ne
cesare în vederea ridicării perfor
manțelor combinei și introducerii 
ei în fabricație de serie.

între timp, aflînd că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se află pe ogoa
rele lor, numeroși țărani coopera
tori au ținut să vină să-l salute 
din inimă, să-și exprime ' bucuria 
de a avea în mijlocul lor pe con
ducătorul iubit al partidului și sta
tului nostru.

înconjurat cu multă dragoste de 
săteni, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le răspunde prietenește, se intere
sează de rezultatele obținute.

— Cum e recolta anul acesta ? 
— întreabă secretarul general al 
partidului.

— Foarte bună, sîntem mulțu
miți ; obținem 35 000 de kg sfeclă 

vor lucra în fermele I.A.S. și ale 
cooperativelor agricole, sînt ana
lizate posibilitățile de a devansa 
măsurile de perfecționare a în
vățămîntului, precizîndu-se, tot
odată, necesitatea ca fiecare cen
tru de învățămînt să devină și un 
puternic centru de cercetare. în 
acest mod se vor soluționa pro
blemele specifice diferitelor zone 
agricole, prin contribuția efectivă 
a cadrelor institutelor agronomice 
din Iași, Cluj, Timișoara, Cra
iova. Sînt indicate măsuri pentru 
ca institutele de profil să asigure 
coordonarea unitară, din punct de 
vedere științific, a cercetărilor des
fășurate de către stațiunile expe
rimentale din țară. Este subliniată 
astfel răspunderea institutelor 
centrale pentru canalizarea efor
turilor în direcția rezolvării pro
blemelor majore ale științei și 
producției agricole, țn acest con
text, secretarul general al partidu
lui a dat indicații prețioase pentru 
utilizarea mai eficientă atît a for
țelor științifice, cît și a actualei 
baze materiale pentru învățămînt 
și cercetare, clarificarea atribuții
lor ce revin factorilor de răspun
dere din acest domeniu, urmărin- 
du-se creșterea contribuției oa
menilor de știință la înflorirea 
agriculturii.

la hectar, răspunde brigadierul 
Ștefan păiș.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de modul cum se apli
că acordul global in cooperativă, 
de veniturile realizate în acest an. 
Inginerul șef al cooperativei. Ion 
Cărăușu, informează că la po
rumb, bunăoară, cooperatorii, sti
mulați de acest sistem de retri
buire, au obținut producții bune, 
unii dintre ei primind cîte 4 000— 
5 000 kg de porumb, în funcție de 
rezultate. Numeroși cooperatori au 
hotărît să vîndă statului din can
titățile ce le prisosesc. De altfel, 
întreaga cooperativă și-a supli
mentat contractele încheiate la în
ceputul anului.

Luîndu-și rămas bun de la coo
peratorii clin Fundulea. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le urează mul
tă sănătate, fericire, rezultate tot 
mai bune în muncă.

Exprimînd calde mulțumiri to
varășului Nicolae Ceaușescu pen
tru indicațiile și recomandările sale 
prețioase, care fertilizează și orien
tează spre eficiență sporită activi
tatea cercetătorilor și specialiștilor, 
a tuturor lucrătorilor din agricul
tură. pentru grija permanentă a- 
cordată progresului cît mai rapid 
al agriculturii românești, gazdele 
au asigurat pe secretarul general 
al partidului că oamenii muncii 
de pe ogoare nu-și vor precupeți 
eforturile pentru a îndeplini cu 
cinste sarcinile trasate.

Adrian IONESCU 
Constantin BORDEIANU 
Mircea IONESCU 
Emil MARINESCU

Foto : Anghel Pasat 
Mihai Alexe
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DIN JUDEȚELE PRAHOVA, MUREȘ, BUZĂU 

ȘI DÎMBOVIȚA DESPRE:

Mersul lucrărilor
agricole

z
In județul Prahova ritmul însă- 

mințării griului s-a intensificat. 
„Dacă acum trei zile — ne spune 
ing. Aurel Furfurică, directorul ge
neral al direcției agricole județene 
— se Insămințau circa 1 000 ha 
pe zi, acum se realizează 1 700—1 800 
ha. S-au luat măsuri pentru ca 
noaptea să se elibereze terenurile 
de coceni, să se lucreze la arat și 
discuit, incit ziua să existe un 
larg front de lucru pentru semă
nători. De altfel, la ora actuală, 
avem pregătite în avans 4 000—4 500 
ha teren, ceea ce asigură o ritmici
tate bună la semănat. Pină la 7 no
iembrie s-au insămințat 65 la sută 
din suprafețele planificate cu grîu. 
„Cooperativele Tătărani, Ploieștiori, 
Măgurele, Singeru. Bănești și alte
le, unde terenurile au fost zvintate. 
au încheiat lucrările pe suprafețele 
prevăzute, iar acum insămințează 
suplimentar*'.

Pretutindeni se muncește cu ho- 
tărîre pentru ca, în citeva zile, să 
se încheie semănatul griului.

*
La indicația Comitetului județean 

Mureș al P.C.R., organele agricole 
au luat măsuri pentru folosirea in
tensivă a mașinilor agricole, mijloa
celor de transport și a forței de 
muncă, prin extinderea lucrului 
prelungit și în schimburi de noap
te. Din acele unități unde s-a ter
minat semănatul, mașinile agrico
le au fost dirijate acolo unde mai 
există suprafețe mari de insămin
țat. In felul acesta, numai în ul
timele trei zile, cooperativele au în- 
sămînțat cu grîu o suprafață de 
peste 5 000 hectare și, odată cu 
zvintarea salului, există condiții 
pentru dublarea ritmului actual. 
Multe cooperative ca cele din Cuci, 
Sălcud, Dedrad, Gornești. Luduș și 
altele au încheiat semănatul griu
lui sau sint pe terminate. în județ 
există o mare mobilizare de forte 
pentru a recupera răminerile in 
urmă. La cooperativa Chendu, de 
exemplu, pentru grăbirea insămin- 
țărilor lucrează 7 tractoare la ară
turi și alte trei la pregătitul tere
nului. Cu două semănători, ale că
ror tractoare sint echipate cu insta
lații de iluminat în spate. însămin- 
țarea se prelungește pînă noaptea 
tîrziu. Intr-un mod asemănător se 
lucrează în cele mai multe coope
rative.

*
Din cele 50 000 hectare planifica

te a se insămința cu griu în coope- 
\_________ Z-__________

(--------------------------------------------------------- -------- \

La Centrala industrială de utilaj petrolier Ploiești:

Preocupări pentru

diversificarea producției
La începutul acestui 

an. consemnam in co
loanele ziarului nostru 
faptul că Centrala in
dustrială de utilaj pe
trolier Ploiești și-a 
propus pentru 1972 un 
amplu program de di
versificare a produc
ției, impus atit de ne
cesitățile interne, cit și 
de multiplele solicitări 
ale partenerilor din 
multe țări ale lumii.

— Pe primele trei 
trimestre ale anului 
— ne spune tovarășul 
Atane Niculescu, di
rectorul tehnic al cen
tralei — bilanțul este 
pozitiv. Pină acum am 
asimilat, am omologat 
și am introdus in fa
bricație noi tipuri de 
instalații de foraj, a- 
gregate de cimentare, 
sape cu role, motore- 
ductoare, armături in
dustriale de uz gene
ral și pentru foraj și 
extracție.

— Ați putea să ne 
vorbiți, mai concret, 
de citeva din cele mai 
importante realizări 
din programul de di
versificare a utilaju
lui petrolier ?

— Mai întii, aș vrea 
să menționez că anul 
1972 prezintă pentru 
noi cel mai „încărcat" 
an în domeniul asimi
lărilor și omologărilor. 
In aceste condiții, e- 
șalonul nostru de cer
cetare de la I.P.C.U.P., 
în colaborare cu spe
cialiștii din cele cinci 
uzine ale centralei, 
s-au străduit și au 
reușit să rezolve cu 
bine problemele de 
concepție, să adopte 
soluții ingenioase de 
inaltă tehnicitate, asi- 
gurind noilor produse 
omologate caracteris
tici tehnico-funcționale 
superioare. Printre a- 
cestea se află instalația 
transportabilă pentru 
lucrări de punere în 
producție a sondelor 
,.P-80“. Primul exem
plar. pus la grele în
cercări în exploatare, 
a trecut cu „brio" 
toate examenele de 
funcționalitate. Acum, 
conform comenzilor, 
s-a trecut la fabrica
ția de serie. O insta

lație „P-80“, realizare 
de prestigiu a uzinei 
„1 Mai“-Ploiești. a fost 
expusă la Tirgul in
ternațional - București. 
Ca noutate de ultimă 
oră. la această uzină 
menționez și „F-100“. o 
instalație transporta
bilă pentru forajul 
sondelor cu adîncimi 
pină la 2 000 m. La a- 
ceste realizări mai a- 
daug două noi preve
nitoare de erupție și 
noi tipodimensiunl de 
sape pentru foraj cu 
jet la mare adîncime. 
Dar, pentru că veni 
vorba de sape. ®« cere

Tribuna 
experienței 
înaintate

consemnată încă o 
noutate : omologarea 
sapelor cu lagăre e- 
tanșe, care va avea 
ca urmare dublarea 
duratei de exploatare 
a acestora, chiar în 
condiții de lucru din
tre cele mai vitrege.

— Puteți să ne spu
neți citeva cuvinte 
despre noutățile din 
celelalte uzine din ca
drul centralei ?

— Se cuvine să 
menționez. in pri
mul rînd, ultima pre
mieră a Uzinei de u- 
tilaj din Tlrgoviște: 
instalația „FA-20" pen
tru forat puțuri de 
apă. Ea a trecut cu 
succes toate testările. 
Deși are aceeași greu
tate și volum ca pre
decesoarea sa „FA-12", 
noua instalație dispu
ne de o capacitate 
mai mare la cirlig, 
poate fi acționată 
hidrostatic, deci cu 
mal puțin efort ; in 
plus, are două posibi
lități de funcționare : 
prin circulație inver
să pentru formațiuni
le geologice normale și 
prin foraj . percutant 
pentru formațiunile

-------------------------

rativele agricole de producție din 
județul Buzău, pină pe data de 8 
noiembrie s-a realizat 88 la sută. 
Numeroase unități au încheiat se
mănatul pe suprafețele stabilite ini» I 
țial, iar acum multe din ele insă- 
mințează suplimentar, pentru a veni 
în sprijinul unităților care, din cau
za condițiilor neprielnice nu pot să 
realizeze planul. Pină in prezent u- 
nitățile care au terminat insămința- 
rea griului și-au suplimentat pla
nul cu peste 2 500 ha, ceea ce con
stituie o garanție a realizării întoc
mai a prevederilor pe ansamblul ju
dețului. Pentru grăbirea ritmului 
de lucru, in cooperativele ce mai au 
suprafețe însemnate de semănat, 
au fost redistribuite tractoarele șl 
discurile și s-a organizat'lucrul in 
schimburi prelungite și pe timpul 
nopții.

Modul !n care este organizată 
munca garantează încheierea insă- 
mi n țărilor tn cateva zile.

*
Evoluția vremii în ultimele două 

săptămini a permis ca și în județul 
Dîmbovița lucrările de toamnă să 
se desfășoare din plin. La Dobra, 
Cornești, Jugureni, Marcești, Bă- 
leni-Sirbi, Sălcioara și Titu, coope
ratorii și mecanizatorii, muncind de 
dimineața pină noaptea tîrziu, de 
multe ori la lumina farurilor, nu 
și-au găsit odihna pină nu au pus 
recolta in pătule și griul sub braz
dă. Cooperatorii din Dobra, termi- 
nind de insămințat cele 800 ha pla
nificate, și-au suplimentat planul 
ou încă 140 ha. Ultimul bilanț al 
direcției agricole județene eviden
țiază că, pină la 8 noiembrie, in 
cooperativele agricole s-au lnsă- 
mințat 21 000 ha, adică 50 la sută 
din suprafața planificată. „Față de 
timpul excelent din ultimele zile, 
ne spune tov. Nicolae Anghel, di
rector general adjunct al direcției 
agricole, ceea ce am realizat pină 
acum e destul de puțin. Motiv» 
sint multiple. Conducătorii de uni
tăți agricole, specialiștii, încercind 
să justifice întîrzierea, pun to
tul pe seama umidității excesive. Or, 
controlul efectuat pe teren, anali
za fiecărei sole de pămint in parte 
și rezultatele obținute în multe 
cooperative confirmă că nu numai 
umiditatea e de vină, ci și slaba or
ganizare a muncii. Este necesar 
ca In fiecare cooperativă agricolă 
să se mobilizeze forțele pe terenu
rile zyțntate, 

geologice dure. Proiec- 
tanții și specialiștii 
uzinei tîrgoviștene au 
acum pe planșete ce*  
de-a treia instalație din 
această familie. „FA- 
10". care va fi destina
tă fermelor de stat șl 
cooperativelor agrico
le de producție. Vreau 
să rețineți că. în co
laborare cu CIAT- 
Brașov, studiem posi
bilitatea ca toate a- 
caste noi instalații să 
le montăm pe noul ca
mion „Roman" de 12 
și 18 tone.

— Despre o altă u- 
nitate din cadrul cen
tralei — uzina „Nep- 
tun“ din Cimpina — 
se poate vorbi de a- 
ceeași .stăruitoare pre
ocupare pentru per
fecționarea și diver
sificarea producției ?

— Desigur. Pină în 
prezent au fost omo
logate și au început 
să se fabrice două ti
puri noi de motore- 
ductoare. Mai sint în 
fază de asimilare noi 
tipuri de reductoar» 
din familia planetare
lor șt melcatoarelor. 
Rezultate chiar mal 
bune decît la „Neptun" 
«-au înregistrat la U- 
zina mecanică din Ba
cău. tot o unitate com
ponentă a centralei 
noastre. Printre ulti
mele noutăți tehnic» 
de aici menționez in
stalația de stins incen
dii tip apă-apă. 10 noi 
tipodimensiunl de ro- 
bineți-fluture pentru 
uzul general.

Rezultate. Intr-ade
văr, bune. Ele confir
mă preocuparea con
ducerii Centralei in
dustriale de utilaj pe
trolier din Ploiești, a 
tuturor colectivelor din 
uzinele componente de 
a realiza produse de 
înalt nivel tehnico- 
funcțional, competiti
ve pe piața mon
dială.

Constantin 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

J
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Luni seara, programul II a fost 
dedicat in întregime, începind de la 
orele 20, debutului unei noi emi
siuni consacrate tinerei generații. O 
emisiune săptămînală, alcătuită din * 
rubrici variate, intitulată Seară pen
tru tineret.

Această emisiune confirmă preo
cuparea televiziunii de a-și spori 
contribuția — prin rubrici noi. prin 
genuri variate — ia educarea ti
neretului. Este o orientare prezentă 
in programele transmise pe micul 
ecran cu o stabilitate care merită 
a fi evidențiată ca atare. Seara 
pentru tineret reprezintă, în acest 
sens, o inițiativă semnificativă. In 
cele aproape trei ore ale emisiunii 
am descifrat intenția realizatorilor 
(regia întregului program : Sergiu 
Ionescu) de a con
tura o imagine 
mai cuprinzătoare 
a preocupărilor ti
neretului nostru, 
de a capta intere
sul unor categorii 
cit mai largi de 
tineri telespecta
tori. O lntilnire cu 
un vicecampion 
olimpic și o dez
batere, pe viu, a 
unor probleme 
politice actuale 
ale mișcării inter
naționale de tine
ret și studenți 
(transmisă în di
rect de la Clubul 
actualităților de 
pe lingă Ateneul 
tineretului) ; un 
reportaj printre 
tinerii membri ai 
echipei de inter
venție din cadrul 
întreprinderii „E- 
nergoreparații" și 
recitalurile unor 
tineri și talentați 
instrumentiști ; o 
rubrică de psiho
logie aplicată — „Pași spre noi 
inșine" — și un foileton filmat 
(invitație la dans) ; o microanchetă 
la magazinul „Adolescentul", un 
serial satiric („Valabilii") ; un do
cumentar despre generația Hiroși- 
mei, un moment de muzică ușoară 
și un film : „Vîrsta dragostei", su
pus unei viitoare dezbateri — iată 
sfera tematică, promițătoare, a emi
siunii inaugurale de luni seara.

Diferitele rubrici ale emisiunii 
s-au înlănțuit într-un ritm remar
cabil, iar diversitatea subiectelor a 
fost echilibrată. Tinerețea realizato
rilor și-a spus adeseori cuvîntul — 
sub raportul unei anume prospețimi 
caracteristice celor mai bune mo
mente ale emisiunii, dar și sub ra
portul unor inconsecvențe datorate 
credem, in însemnată măsură, lipsei 
de experiență.

întregul program pare a fi fost 
conceput sub semnul spontaneității 
și am reținut — ca o trăsătură de 
bun augur — nota de firesc proprie, 
de pildă, tinerilor de la „Energore- 
parații", convingători în modestia 
cu care au vorbit despre realizările 
și despre munca lor de înaltă res
ponsabilitate. Același lucru este va
labil și pentru confesiunile ingine
rului Dan Iuga — privind vocația și 
strădania sportivului de performan
ță. Spontaneitatea — calitate esen
țială, dar nu întotdeauna cultivată 
de autorii emisiunilor de televiziu
ne — este însă o noțiune profund 
diferită de improvizația care își

face loc ori de cite ori un realiza
tor nu conduce cu suficientă auto
ritate sau cu o deplină claritate a 
țelului urmărit desfășurarea unei 
emisiuni.

In emisiunea Seară pentru tine
ret, această translație de la snon- 
laneitate la improvizație s-a făcut 
resimțită — intr-o măsură deloc 
neglijabilă. Și, din păcate, obser
vația se referă la momente impor
tante ale programului respectiv. 
Este, astfel, legitimă întrebarea : 
de ce era nevoie de deplasarea 
unui car de reportaj și de anun
țul — angajant — că vom ur
mări în direct o dezbatere pe viu 
de la „Ateneul tineretului" — de 
vreme ce, in realitate, am asistat 
la o expunere (interesantă, de

„Seară
centru tineret11
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altfel) despre probleme ale miș
cării internaționale de tineret, care 
putea fi transmisă foarte bine și 
din studio, intrucit cei cițiva tineri 
participanți la „dezbatere" s-au 
limitat să adreseze cite o între
bare, fără a participa insă, cit de 
cit activ, Ia discutarea temei. La 
fel, în cazul rubricii Pași spre noi 
înșine — tinerii care trebuiau să 
se autodescrie au apărut intr-o 
lumină destul de puțin favorabilă, 
deoarece reporterul n-a condus cu 
destulă abilitate ancheta, în așa fel 
încit să obțină și răspunsuri mai 
puțin primitive ; această rubrică 
— cu premise dintre cele mai pro
mițătoare — ni s-a părut în genere 
tributară insuficientei experien
țe a tinărului ei realizator, care 
n-a știut să-și urmărească, să fi
nalizeze, cu relieful și consecven
ța necesare, ideea generoasă de la 
care a pornit Și în prezentarea 
emisiunii, în locul spontaneității 
dorite s-a instalat, nu o singură 
dată, lipsa de acuratețe specifică 
prezentărilor pregătite mal sumar.

Fiind vorba despre o emisiune 
săptăminală aflată abia la debutul 
ei, nu ne propunem să insistăm 
mai mult asupra acestor inconsec
vențe. Am dori însă — tocmai in 
perspectiva ridicării Serilor pen
tru tineret la înălțimea așteptărilor 
celor cărora li se adresează — să 
observăm că eficiența noii «mi

siuni presupune o atenție mai mare 
față de ținuta și ecoul fiecăreia 
dintre rubricile inscrise în sumar. 
Dacă se urmărește, de pildă, orga
nizarea unei dezbateri pe marginea 
unui film — selecția ar trebui o- 
perată cu toată exigența, in așa 
fel incit filmul proiectat să invite 
în mod real la meditație și să o- 
fere, prin problematica sa. teme
iul unei confruntări semnificative 
de opinii (filmul Vîrsta dragostei, 
proiectat luni seara, ni s-a părut 
insuficient de stimulativ 6ub acest 
raport). Și dacă autorii emisiunii 
se opresc la un documentar ca cel 
despre generația Hiroșimei — un 
6uccint comentariu al redacției, care 
să puncteze sensurile politice ac
tuale ale evocării, s-ar dovedi, cre

dem, oportun. 
Necesare, bineve
nite, rubricile sa
tirice ar trebui să 
aspire la un umor 
substanțial, de 
ținută, și sperăm 
că in această di
recție va evolua și 
serialul Valabilii, 
„serial" interpre
tat de actori ta
lentați. Faptul că 
în seara inaugu
rală telespectatorii 
au fost solicitați 
să contribuie — 
prin întrebări di
recte sau prin 
manifestarea unor 
opțiuni — la des
fășurarea edițiilor 
viitoare ale „se
rilor", ilustrează 
dorința realizato
rilor de a asigura 
un dialog cit mai 
viu cu tinerii că
rora le este con
sacrată noua emi
siune. In această 
ordine de idei ni 
se pare util să 

amintim că în materie de te
leviziune spontaneitatea — văzută 
ca mijloc și nu ca un scop în 
sine — nu exclude efortul laborios 
de pregătire și cizelarea de amă
nunt, ci, dimpotrivă, le implică în 
mod necesar. în același timp, cre
dem că ar fi necesar ca autorii să 
reflecteze și asupra întinderii „Se
rilor pentru tineret" (respectiv a- 
supra capacității emisiunii de a so
licita. timp de trei ore atenția tele
spectatorilor ; mai ales că este vor
ba despre orele de noapte ale u- 
nor tineri dintre care multi iși în
cep a doua zi foarte devreme acti
vitatea, in uzine, școli sau facul
tăți). ca și asupra programării .ei, 
în așa fel incit să evite „concu
rența" altor emisiuni transmise în 
cadrul programului I.

Indiscutabil perfectibilă, emi
siunea Seară pentru tineret se în
scrie pozitiv în contextul orientării 
televiziunii spre aspectele de con
ținut ale actualității social-politice 
și cultural-educative. Emisiunile 
pentru tineret, subordonate acestei 
orientări, cer — o dată cu entu
ziasmul autoritar — acoperirea 
consecventă a intențiilor în aurul 
unor idei majore, puse în valoare 
pe micul ecran cu mijloacele de gen 
adecvate și cu un simț ascuțit al 
finalității.

D. COSTIN
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PROGRAMUL I

10,00

10,30

Deschiderea emisiunii. 
România în lume. 
O viață pentru o 
Copemic. 
Curs de limba rusă, 
a 27-a.
De la Alta la Omega 
enciclopedie pentru elevi. 
Teleobiectiv.

Telex.

Idee

Lecția

10,50
11,10 Telecinemateca i „Agonie

extaz".
13,10 Telejurnal.
18,00 Teleșcoalâ. BioIogie (anul 

nervos.
III

liceu) : Sistemul
Economie politică : Domina- 
ția monopolurilor in principa
lele țări capitaliste. Forme 
actuale de monopol.

17.30 Deschiderea emisiunii 
după-amiazâ. Emisiune 
limba maghiară.

10.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Cronica literară.
Satul contemporan.
1001 de seri : fLlmul de ani
mație „Leul și iepurele".

19.30 Telejurnal. • în cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii Întreceri.

20,00 Comentariu la 40 de steme — 
județul Dolj. Emisiune de 
Ion Sava. Imaginea George 
S tinea.

20,20 Dragoste supremă, România. 
„Te apăr, te cînt, patria 
mea". Program de versuri și 
cintece patriotice.

21,00 Pagini de umor : Retrospecti
vă Walt Disney.

21,25 Fotbal : Real Madrid—F.C. 
Argeș Pitești, meci retur In 
optimile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni". 
Transmisiune directă de 1» 
Madrid. Comentează Cristian 
Topes cu.

22,15 Telejurnal.
22.30 Fotbal : Real Madrid—F.C.

Argeș (repriza a Il-a).

10,50
18,00
ÎS,20

PROGRAMUL II

(1*  
in

17.30 Agenda.
17,40 Pagini de operetă cu : Karin 

Etckstaedt, Konrad Rupz,
Hildegard Bonazlo, Helnz
Hillmann, Uwe Krelssig, Mar
garet Grund, Marina Hagen, 
GUnter Naumann.

10,10 Film serial pentru tineret : 
„Plerduți în spațiu". Episo
dul II.

l»,00 Concertul laureațllor festiva
lurilor internaționale. Emisiu
ne realizată de Televiziunea 
din Moscova.

10.30 Telejurnal. « în cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii Întreceri.
Concert simfonic. Orchestra 
simfonică a Radiotelevlzlunii. 
Dirijor : Djura Iaksicl (Iugo
slavia). Solist Cristian Badea. 
In program : Zoltan Aladar 
— Simfonia a Il-a ; Paganini 
— Concert pentru vioară și 
orchestră nr 1 ; Jan Sibelius 
— Simfonia I In ml minor, 
în pauză : « Filmul docu
mentar „Intîlnire cu cerul" ; 
• Filmul de animație 
„Cuarter".
Viața științifică a Capitalei.

20,00

22.00

i

i

i

i

ț

ț 
ț 
i

ț

*

ț 
ț 
ț

TE AT RU L-o punte 
către desăvîrsirea omului

și pacea omenirii
Ne vizitează țara Teatrul Academic „Mossoviei” care 

numără printre animatorii săi de frunte pe furii Alexan- 
drovici Zavadski, artist al poporului, laureat al Premiu
lui „Lenin" și al Premiului de stat, regizor format la 
școala Iui K.S. Stanislavskj și E.B. Vahtangov, Numele 
marelui om de teatru, in curind octogenar, este legat de 
cel al teatrului sovietic de aproape 50 de ani și de cel 
al teatrului „Mossoviei" de mal bine de treizeci. I. A. Za
vadski a montat pe scena acestui teatru numeroase spec
tacole, dintre care amintim : „Invazia" de L. Leonov, 
„Othello" și „Nevestele vesele din Windsor”, de Shakes
peare, „Mașenka" de Afinoghenov, „Hangița" de Goldoni, 
„Mascarada" de Lermontov sau „Uraganul” de V. Bill- 
Beloțerkovski și „Vise din Petersburg" după Dostoievski, 
spectacole pe care le putem urmări in acest ultim turneu. 
Dacă „Mossoviet“-ul este pentru a treia oară în țara 
noastră, I. A. Zavadski ne-a mai vizitat de citeva ori, ma- 
nifestlndu-se ca un susținător fervent al prieteniei dintre 
poporul sovietic și poporul român, ca un prețuitor al artei 
noastre teatrale.

(Urmare din pag. I)
localități unde se pregătesc subingi- 
neri la cursurile serale crește cu 16, in 
așa fel încit rețeaua acestui învăță- 
mint seral acoperă in mare parte 
nevoile de cadre ale județelor. Nu
mărul de specialități crește, de ase
menea, dar țin să remarc că preve
derile nomenclatorului de specialități 
se respectă in sensul că specialitățile 
nou apărute pentru acest tip de in- 
vățămint (Hidroenergetică, Material 
rulant, Metalurgia metalelor neferoa
se. Tehnologie chimică șl procese pi- 
rogene, Industrializarea lemnului) 
provin prin extindere de la invăță- 
mîntul d'c ingineri.

— Ce caracteristici întrunesc 
secțiile serale de subingineri in 
planul mai larg al invâțdinin- 
tului superior ?

— Sint axate îndeosebi pe dome
nii care cuprind tehnologii de virf 
în industria noastră : electronică, e- 
lectrotehnică, energetică, mecanică 
fină, tehnologia construcțiilor de ma
șini, chimia polimerilor etc. Ființează 
apoi in centre muncitorești puternice, 
cu uzine moderne și bine organizate, 
care în felul acesta ii pot asigura în- 
vățămîntului seral de subingineri în
tregul potențial tehnic de care acesta 
are nevoie. Trebuie subliniat insă că 
deși sînt organizate pe lîngă aceste 
întreprinderi, ele funcționează ca 
secții serale ale învățămintului supe

rior care au profilul corespunzător de 
specialitate. Cu alte cuvinte, înființa
rea acestor secții reflectă lărgirea 
ariei de cuprindere a învățămintului 
superior tehnic, realizindu-se o nouă 
etapă a procesului de legare a lnvă- 
țămîntului de producție și cercetare, 
în lumina hotăririlor Conferinței Na
ționale a partidului.

— Spre deosebire de concursul de 
admitere organizat cu un număr sta
bilit de locuri pentru studenții care 
urmează învățămintul la zi, la exame
nul de admitere din decembrie vor 
fi admiși candidații care au obținut 
medie de trecere, ceea ce, ■bineînțeles, 
nu înseamnă că exigența va fi mai 
mică decît la oricare alt examen de

Învățămintul seral

de subingineri
— De cum a fost difuzat 

ieri comunicatul, birourile de 
personal și invățimint’ din în
treprinderi au fost intens soli
citate să ofere informații cu 
privire la desfășurarea con
cursului de admitere și, în ge
neral, la activitatea studenților 
in secțiile de subingineri, cu 
toate că ele nu dețineau nimic 
in plus față de textul tipărit. 
Pină la difuzarea iminentă a 
instrucțiunilor suplimentare 
consacrate acestor probleme, 
ați vrea să ne comunicați cite
va date noi 7

admitere în Învățămintul superior. 
Comisiile examenelor de admitere 
vor fi alcătuite de către rectoratele 
instituțiilor de lnvățămînt superior 
numai din profesori universitari 
și conferențiari. Candidații reușiți la 
examen vor beneficia, pe perioada 
cursurilor, de înlesnirile legale care 
se referă la învățămintul seral, adică 
dreptul anual de concediu fără plată 
pentru examene, posibilitatea de 
transferare în localitatea unde se des
fășoară cursurile, precum și asigura
rea lucrului în schimburi care să le 
permită să urmeze studiile. Procesul 
de învățămint de la aceste secții va

fi asigurat de personalul didactic din 
învățămintul superior, precum și de 
specialiști din producție, cercetare și 
proiectare, aprobați de conducerea 
institutului de învățămint superior, la 
propunerea ministerelor și organelor 
centrale departamentale. Activitatea 
de învățămint la secțiile serale orga
nizate pe lingă întreprinderi se va 
desfășura, d'e regulă, în întreprinderi, 
instituții de învățămint superior, licee, 
școli profesionale, alte școli situate la 
distanțe relativ mici de locul de mun
că al studenților. Pentru lucrări prac
tice se vor utiliza laboratoarele între
prinderii, instituției de învățămint su
perior, altor școli și institutelor de 
cercetări. De altfel, Ministerul Edu
cației și învățămintului a luat măsuri 
de elaborare a planurilor și progra
melor de învățămint și de asigurare 
a acestor secții cu personal didactic, 
manuale, cursuri etc. Paralel cu or
ganizarea examenului de admitere 
— la care se pot prezenta candidați 
numai cu recomandarea scrisă din 
partea întreprinderilor unde sint sa- 
lariați — Ministerul Educației și In- 
vățămîntului va urmări, împreună 
cu ministerele interesate, ca între
prinderile, institutele de învățămint 
superior, școlile să asigure toate con
dițiile materiale pentru buna desfă
șurare a procesului de Învățămint in 
•ceste secții.

— Cum ar putea fi 
exprimată, din per
spectiva activității dv. 
de o viață, Iurii A- 
lexandrovici, rațiunea 
de a fi a artei tea
trale ? Cum ați defini 
funcția educativă a 
artei ?

— Ne conducem și tn 
gîndirea noastră despre 
teatru, și in activitatea 
noastră practică după pre
țioasele îndrumări ale în
vățăturii leniniste, caro 
sprijină o legătură pro
fundă intre viață și artă. 
Lenin vorbea, referindu-se 
la noile condiții create cla
sei muncitoare și țără
nimii prin revoluție, des
pre dreptul acesteia la o 
artă măreață, adevărată. 
De aceea, noi situăm pro
movarea educației și in- 
vățămintului prin teatru 
pe primul plan. Numai pe 
acest teren poate și tre
buie să crească mereu o 
artă cu adevărat nouă, o 
artă măreață, comunistă. 
Numai pe acest drum larg 
se Înfăptuiește misiunea 
istorică a teatrului sovie
tic.

— Care este rapor
tul teatrului la care 
lucrați cu publicul 7 
Cum răspundeți aș
teptărilor lui ?

— Teatrul trebuie să fie 
o artă vie, mobilă, de strin
gentă contemporaneitate. 
El trebuie să țină seama 
de creșterea nivelului cul
tural, de transformarea ne
contenită a oamenilor 
care formează publicul, de 
această avangardă a nou
lui și a progresului care 
este tineretul — pe care 
eu îl îndrăgesc și îl spri
jin cu mare interes. Viața 
curge, progresează necon
tenit și aș spune că teatrul 
este dator nu numai să 
sesizeze sensul devenirii 
sale.-îci 'Să» fje-cu un pas - 
înainte. Să înțeleagă ce
rințele spectatorilor. în
treaga noastră activitate, 
opțiunile repertoriale, sti
lul montărilor, eforturile 
de interpretare țin sea
ma de importantele răs
punderi ce ne revin. Sin- 
tam actori și cetățeni, in a- 
celași timp. Sîntem solda- 
ții culturii sovietice, aju
tăm prin arta noastră 
efortul larg, uriaș, de for

mare a societății comu
niste. De fiecare dată cind 
punem un spectacol în 
scenă ne întrebăm ce a- 
nume urmărim să trans
mitem omului sovietic. Și 
urmărim să-i transmitem

meroase experiențe artis
tice — pe care și le-a în
sușit la radio, televiziune, 
cinematograf. înregistrări 
muzicale, turism. Exigen
ța publicului a crescut, 
el pretinde azi de la 
teatru un efort emo
țional superior, inteligen
ță artistică, o înaltă ati
tudine cetățenească. Și sar
cina noastră față de acest 
spectator este dublă : aceea 
de a ne adapta cerințelor 
lui, dar și aceea de a-i crea 
cerințe noi. De aceea, arta 
noastră trebuie să fie pă
trunsă de ideile comunis
mului, să nu se limiteze 
la didacticism, la aspecte 
superficiale, la repetarea 
unor adevăruri simple. Ea 
trebuie să foreze și să for
meze cu arma convin
gerii, profund și inteligent 
concepția oamenilor. Cu fie
care spectacol noi trebuie 
să urmărim realizarea ace

Interviul nostru cu un prestigios om de teatru, regizorul 
sovietic I. A. ZAVADSKI

înalta etică comunistă, sen
timentele tonice de lumi
nos optimism, apte să spri
jine eforturile sale de con
structor al unei lumi noi.

Teatrul sovietic contem
poran e o școală a vieții. 
Aici se formează emo
ții inteligente, sentimente 
înalte. El se străduiește să 
reprezinte un mijloc activ 
de educație, de influen
țare, de imaginație crea
toare activă. Este, de ase
menea, o tribună. Intre el 
și sală se desfășoară un 
dialog neîntrerupt. De
sigur, noi căutăm mijloace 
soenice noi, oare să con
tribuie la aceasta. Baza 
care dă naștere unei ase
menea comuniuni emoțio
nale este însuși adevărul 
vieții, comunitatea de idei, 
interese și concepții din
tre artist și spectator. Si
gur că da, revenind la ce 
spuneam mai sus, noi 
căutăm limbajul, graiul 
care să impresioneze din 
punct de vedere artistic pe 
spectator. Pornim întot
deauna in căutările noas
tre de la premisa unui 
spectator capabil de gin- 
dire, capabil de meditație. 
Psihologia omului con-; 
temporan nu este aceeași 
ca acum citeva decenii. 
Crește, după părerea mea, 
fottța rațiunii. Se intensi
fică capacitatea unei gîn- 
diri tot mai generalizate. 
Se adinoesc, și uneori de
vin mai acute, aprecierile 
asupra fenomenelor de 
viață, comportamentelor și 
caracterelor oamenilor. 
Spectatorul contemporan 
are adesea o instruire 
foarte largă. A văzut, a în
țeles, a memorat multe. 
El percepe spectacolul pe 
un fond stratificat de nu

lei forțe aproape magica 
care îl obligă pe om să pri
vească intr-un mod nou 
realitatea, să afle ceva care 
nu a știut înainte cu pri
vire la sine, cu privire la 
sensurile existenței.

— Cum înțelegeți 
progresul in artă ? Ce 
părere aveți despre 
experimentele tea
trale care se fac in 
lume ?

— Căutarea Înnoitoare 
este o condiție firească a 
artei și, în special, a teatru
lui. Esențial este ce anume 
urmărim și în ce măsură 
făurim o formă, mijloacele 
de expresie corespunzătoa
re acelui conținut. Mă inte
resează experimentele care 
urmăresc apropierea con
tinuă a artei de sensibilita
tea și frămintările contem
porane, care urmăresc spo
rirea efectului ei „magic" 
— adică a caratelor ei de 
frumusețe, de adevăr uman. 
Și teatrul sovietic face ase
menea experimente. Aș 
spune chiar că tradiția 
noastră teatrală presupune 
o căutare continuă. In pri
vința creatorilor din Occi
dent : Grotowski, ale cărui 
spectacole nu le-am văzut, 
a făcut primii pași la insti
tutul de teatru unde a luat 
contact cu concepțiile lui 
Stanislavski, pe care, după 
spusele lui, îl continuă. 
Am urmărit și spectaco
lele lui Peter Brook, re
gizor pe care îl apreciez 
foarte mult Dar Impresia 
pe care mi-a lăsat-o „Re
gele Lear" se dovedește cu 
mult mai puternică decît 
cea pe care mi-a produs-o 
„Visul unei nopți de vară" 
pe care l-am urmărit acum 
o săptămînă. Tendința de 
erotizare a scenei nu îmi

impune în nici un fel. 
Mi se pare că ea nu a- 
parține domeniului artei ; 
că prin ea arta iși pierde, 
își uită menirea. E ușor 
să cobori la sentimente 
josnice, animalice, la ma
nifestările de cruzime ale 
omului, dar scopul artei 
trebuie să fie aoela de a 
trezi forțe spirituale uria
șe, de a ridica omul pină 
la armonia dintre rațiune 
și sensibilitate.

— Ce rol acordați 
regizorului in valori
ficarea textului dra
matic 7

— Folosesc adesea, pen
tru teatru, termeni din do
meniul muzicii. Cred, de 
pildă, că un spectacol nu-și 
atinge țelul decît dacă 
realizează și transmite o 
muzică interioară a lui, 
greu de tradus în cuvinte. 
Regizorul poate fi compa
rat, într-un anume sens, 
cu un dirijor care desci
frează și trăiește muzica. 
]J3r aceasta presupune cu 
necesitate faptul că, înain
te de orice, el trebuie să 
fie un bun, fidel cititor al 
partiturii. In anumite si
tuații, regizorul poate fi 
considerat un compozitor 
chemat să orchestreze ope
ra, respectând și adâncind 
intențiile scriitorului. Așa 
am procedat, de pildă, în 
„Vise din Petersburg", 
spectacol la care am ex
plorat neobosit, în timpul 
repetițiilor, sensurile lucră
rii lui Dostoievski. In pri
vința textelor contempora
ne — cum ele ajung în 
mina regizorilor adesea ne- 
desăvîrșite — cred că so
licită colaborarea regizoru
lui cu autorul, clarificarea 
și îmbogățirea sensurilor 
prin spectacol.

— Cum apreciați 
semnificația schim
burilor teatrale din
tre țările noastre 7

— încă de Ia primirea 
în gară ne-am întilnit cu 
vechi cunoștințe, ne-am 
simțit înconjurați de foar
te buni prieteni, cum ar fi ' 
Sică Alexandrescu. Ne-am 
întilnit apoi cu plăcere cu 
Dina Cocea, Elvira Godea- 
nu, Horia Lovinescu, Moni * 
Ghelerter. Aveți un tea
tru foarte bun. Școala dum
neavoastră de comedie, mal 
ales, mi se pare exempla
ră. Aveți actori de cea 
mai mare clasă. Cu ani 
în urmă am cunoscut-o 
pe Lucia Sturdza Bulandra. 
Vestea morțil ei. ca și a 
marelui actor care a fost 
Birlic, ne-a mâhnit pro- 
fund. Ne amintim și azi cu 
mare plăcere de acel Hlea- 
takov care a fost Beligan 
sau de rolul făcut de Giu- 
garu. Și exemplele ar putea 
continua. Vizita pe care o 
facem acum constituie incă 
o fereastră spre cunoaștere 
și prețuire reciprocă, spre 
o prietenie trainică.

Interviu realizat de 
Natalia STANCU

„ROMÂNIA-FILM" - prezintă comedia muzicală

„FUGI, CA SĂ TE PRIND!"

Producție a studiourilor din R. P. Ungară. Regia : Marton Keleti. Cu : Sandor PGcsi, 
Gyula Bodrogi, Sarlota Za/anay, Antal Pager

cinema
\ 
\ 
\ 
\

• Cu mtinile curate : PATRIA —
9: 11,30; 14; 16,30; 19: 21,15, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30, 18,45; 
21, FEROVIAR — 9.15; 11,30: 13,45; 
1G; 18,15; 20,30, MODERN — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• în trecere prin Moscova : LU
MINA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30.
• AI treilea : CENTRAL — 10;
12,30; 15; 17,30; 20.
• Vacanță la Roma : SCALA —
8.45; 11.15; 13,45; 16,15: 18,45; 21,15, 
CAPITOL — 9; 11,13; 13,30; 16;
18,30; 21.
• Am încălcat legea : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete
— 4324) ; 20,15 (seria de bilete —
4323), LUCEAFÂRUL — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• A venit un soldat de pe front 9 
BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• A fost odată un polițist : FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,13; 20,30, GLORIA — 8,45; 11;
13,15; 15,45; 18,15; 20,30, FLAMURA
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Fata care vinde flori : LIRA — 
10,30; 15,30; 18; 20,30, FERENTARI
— 9.30; 11,45; 14,30.
• Mania grandorii : FERENTARI
— 17; 19.15.
a Fuga e sănătoasă j EXCELSIOR
— 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30,
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
• Drum în penumbră : DRUMUL
SĂRII — 15,30: 17,45; 20, FLO-
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.

A Născut liber : DOINA — 11,15; 
13,30; 15,30; 17,45; 20,15.
• Al șaptelea continent — 10; 12; 
14: 16; 18,15, Unde e libertatea? —
20.30, CINEMATECA (sala Union).
• Imblinzirea focului : MOȘILOR
— 15,30; 19.
A Anonimul venețian : GRIVIȚA
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15: 20,30,
MIORIȚA — 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.30.
ÎSflnta Tereza și diavolii : MUN-

A — 13,30; 18; 20,15.
• Marea hoinăreală : BUCEGI — 
15,30; 18: 20.30, POPULAR — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20.30.
• Vă arăt eu vouă ! : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
e Bambi : 9.15 — 18.15 în conti
nuare, Program de filme docu
mentare — 20.15 : TIMPURI NOI.
• Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare : 
DACIA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, CIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Liubov Iarovaia : COSMOS — 
13,30; 18; 20,13.
a Eliberarea Iul L. B. Jones : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
13.45; 18; 20,15.
• Dauria : RAHOVA — 15,30; 19.
• Opiul și blta : UNIREA — 15,30; 
18; 20,15.
• Mesagerul : COTROCENI —
15,30; 18; 20,15.
• Felix și Otilia : ARTA — 
13,30; 19.
• Ferma din Arizona : PACEA — 
16; 19,13.
• Creierul ; CRÎNGAȘI — 15,30;
18 ; 20,15.
• O floare și doi grădinari î VOL
GA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Dacă e marți, e Belgia : VII
TORUL — 15,30; 18; 20,15.
A 20 000 de leghe sub mări : FLA- 
CARA — 15,15; 18; 20,30.
• Jocul de-a moartea : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
• Tora ! Tora ! Tora 1 : LARO- 
MET — 15,30; 19.

17.

Interviu consemnat de
Mlhal 1ORDANESCU

teatre
• Opera Română (la Sala Palatu
lui) : Don Carlos — 19,30.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 19,30.
• Radioteleviziunea Română 
dioui din str. Nuferilor) : 
cert simfonic. Dirijor : Djura 
siC (R.S.F. Iugoslavia) — 20.
• A.R.I.A. prezintă (in sala 
rei Române) : spectacolul 
din Petersburg*  In interpretarea 
colectivului Teatrului Academic 
„Mossovlet*  — (U.R.S.S.) — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
gialeM (sala Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — 20 ; (sala Stu
dio) : Jocul de-a vacanța — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : O scrisoare pierdută 
— 20.
• Teatrul Mic : Ape și oglinzi 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara 
Magheru) : Omul care... 
(sala Studio) : Gaițele — 20.
• Teatrul Giulești : Măsură pen
tru măsură — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 16, (sala din str. Academiei) : 
Răi și nătărăi
• Studioul I.A.T.C. ,.T. L. Cara- 
giale" : Autorul moare azi — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
• Teatrul de revistă ș! comedie 
„Ton Vasllescu" : Dansul maimu
țelor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Raosodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței
— 19.30.

(Urmare din pag. I)
postfață de Nicolae Mano- 
lescu) aproape că nici nu 
va băga de seamă că ma
rele poet a trăit mai bine 
de două decenii în epoca 
noastră. E drept că edi
tura ne avertizează la 
finele cărții că ne pregă
tește și alte florilegii de li
rică argheziană alcătuite și 
din alte perspective. Ce va 
fi însemnind alte perspec
tive e greu de ghicit, din 
moment ce pe coperta căr
ții respective printre titlu
rile inscrise se află si 
„Cîntare omului", pentru 
ca în sumar să nu se re
tină nimic din acest poem.

Unui poet cu indiscuta
bile realizări la capitolul 
poezie patriotică precum 
este Mihu Dragomir ne mai 
este dat să-i intilnim ver
bul vizionar și focos nu
mai rătăcit prin vreo anto
logie sau la vreun specta
col de gală. Au trecut 8 
ani de Ia moartea poetului 
și nici azi promisa ediție 
din „Biblioteca pentru toți" 
nu am văzut-o. Cum vor 
cunoaște, așadar, promoții
le mai noi de tineri acele 
cuceritoare și patetice ver
suri din „Odă pămintului 
meu", „întoarcerea arme
lor". „Stelele așteaptă Pă- 
mintul" sau „Pe drumuri 
nesfirșite" 7

Mă opresc la aceste două 
exemple, deși cred că edi
torii și criticii noștri știu 
la fel de bine că de-a lun
gul unor ani buni de lite
ratură pătrunsă de respon
sabilitatea acestui timp 
înnoitor s-a strîns o recoltă 
bogată pe care chiar și o 
colecție abia ar putea-o

etala, In mod selectiv evi
dent.

Există și alte canale da 
difuzare prea puțin folo
site cind este vorba de ve
ritabila poezie patriotică. 
Chiar și radioul, în mod 
categoric instituția cu cele 
mai mari și mai lăudabile 
merite în răspândirea poe
ziei patriotice, manifestă.

«cel torent de însăilări 
versificate circulind sub e- 
gida centrelor de îndrumare 
ca montaje, poeme scenice, 
versuri ocazionale trebuie 
să fie curmat pentru a 
pune la dispoziția mișcării 
noastre artistice de ama
tori adevărata, marea noas
tră poezie patriotică. Cine 
poate să conteste, spre e-

teraturii noastr*  contem
porane 7

Fără îndoială, aspectele 
critice ale condiției poeziei 
patriotice sint mult mai 
multe decît cele semnalate 
aici și ele se datorează 
nu numai factorilor exte
riori poeziei, ci și poeților 
înșiși. Ca să nu se creadă 
că punctul de vedere expus

POEZIA, așa cum ne-o cere partidul
totuși, o oarecare cantona
re intr-o anumită eta
pă de realizări, nefructifi- 
cind intr-o măsură mai 
mare, mai ingenios tot ceea 
ce e mai valoros și la zi. 
Observația devine cu mult 
mai acută cind ne referim 
la televiziune, care parcă 
n-ar face parte din aceeași 
Instituție, „micul ecran" re- 
flectind o predilecție pen
tru un număr mult prea 
redus de autori difuzați a- 
desea cu lucrări neconclu
dente.

Treabă bună încep să 
facă în acest sens unele 
teatre. Succesul repurtat 
de unele spectacole de 
poezie politică demon
strează că avem toate 
motivele să depășim ti
miditatea și grija fals In
vocată pentru rețeta bă
nească. Asemenea reușite 
ne întăresc convingerea că

xemplu, faptul că o poezie 
antologică precum „Laudă 
României socialiste" de 
Constanta Buzea nu va a- 
vea o mai mare rezonanță 
patriotică, etică și estetică 
decât oda puerilă, lozincar
dă a nu știu cărui sinecu- 
rist ai centrelor de îndru
mare 7

Dar oare cărțile noastre 
de școală din anii de în
ceput n-ar putea reține in 
paginile lor cu mai multă 
generozitate și consecvență 
acele poezii validate deja 
de istoria literară contem
porană ? De ce alcătuirea 
unor culegeri pe această 
temă destinate elevilor lasă 
impresia — după cum a- 
rată sumarele unor ma
nuale — că ele au fost în
tocmite de unii prea puțin 
cunoscători ai acestui do
meniu de realizări ale li-

e unul pro domo, am atra
ge atenția cu precădere a- 
supra unei viziuni prepon
derent paseistă întâlnită în 
poezia de vocație patriotică 
a ultimilor ani. Sîntem 
prea frecvent traci, daci, 
ctitori de mînăstiri. păs
tori mioritici. răzeși și 
oșteni, și mult mai rar 
Cetățeni ai României so
cialiste. Desigur, este bine 
și necesar, este firesc să 
asimilăm timpului nostru 
aceste „energii postume", 
cum le numește un mare 
poet, dar ne putem oare 
mărgini doar la perpetua 
întoarcere în trecut 7 Pă- 
mintul românesc în toate 
clipele sale mari și-a 
născut izbinditori, cum 
spune Bălcescu, dar acum 
izbinditori! sînt toți cei 
peste douăzeci de milioane 
de cetățeni, avînd în fruntea 
lor pe cei mai bravi fii ai

•cestui popor — comuniștii. 
Epocile de mare avînt re
voluționar, înnoitor sint zi
lele de aur ale poeziei pa
triotice. Tocmai din acest 
punct de vedere mi se pare 
că poezia noastră închinată 
patriei de azi șl celei de 
miine ar trebui să cunoas
că o corectură de traiecto
rie. Aici mai ales ar trebui 
demonstrat în ce măsură 
stăpînim lecția înaintașilor.

Proiectele atît de teme
rare concepute de partid 
pentru propulsarea Româ
niei socialiste pe orbitele 
inalte ale civilizației și 
culturii, abnegația cu care 
eroicul nostru popor este 
angajat in înfăptuirea lor 
reprezintă tocmai deschide
rea vizionară atît de pro
prie poeziei românești.

Cit privește calitatea •- 
ceste! poezii, aici nu mai 
încape nici o îndoială, in 
poezia patriotică, întocmai 
ca în orice adevărată poe
zie de dragoste, fiind mai 
evidente decât oriunde, ori
ce umbră de tendință de 
artificial, de contrafacere, 
simplismul ca și obscurita
tea găunoasă, grandiloc
vența ca și tonul minor. 
Nici o concesie lipsei de 
calitate in virtutea temei, 
dar o preocupare conver
gentă pentru a pune în va
loare tot ceea ce reprezintă 
realizare autentică.

Poezia patriotică, latură 
atît de importantă a poe
ziei noastre contemporane, 
își poate afirma virtuțile 
muâtiiple cu condiția de a 
face din promovarea ei nu 
o îndeletnicire festivă de-o 
zi. ci o cauză comună de 
fiecare zi, a tuturor, a crea
torilor și a instituțiilor de 
cultură, deopotrivă.
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VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE

AL REPUBLICII POPULARE BANGLADESH, 

ABDUS SAMAD AZAD

Convorbiri oficiale
Miercuri dimineață. Ia Ministerul 

Afacerilor Externe au inceput con
vorbirile oficiale dintre ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Macovescu, 
Si ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Bangladesh, Ab- 
dus Samad Azad.

La convorbiri participă din partea 
română Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Lucian 
Petrescu, Ion Voicu, directori în 
M.A.E., Cornel Vlad, director in 
M.C.E.

Din partea Bangladesh iau parte
*

Abdus Samad Azad, ministrul a- 
facerilor externe ai Republicii Popu
lare Bangladesh, a depus, miercuri, 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului fi a patriei, pentru socia
lism.

★

In aceeași zi, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Ban- 

ladesh și persoanele oficiale care-1 
însoțesc au făcut o călătorie în mu
nicipiul Pitești.

Oaspeții au vizitat uzina de auto
turisme și grupul industrial de pe
trochimie din localitate, unde au 
primit ample explicații despre pro
ducția de autoturisme și caracteris-

prof. Rahman Sobhan, membru al 
Comisiei de planificare, Rezaul Ka
rim, director general in Ministerul 
Afacerilor Externe. Shafi Sami, di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

în timpul convorbirilor au fost 
discutate probleme ale relațiilor bi
laterale și a avut loc un schimb de 
vederi asupra unor probleme inter
naționale.

Convorbirile, care vor continua în 
cursul zilei de joi, s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

*
La ceremonie erau prezenți Du

mitru Necșoiu, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular municipal București, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, generali și ofițeri 
superiori ai forțelor noastre armate.

*
ticile tehnico-funcționale ale aces
tora, despre gama largă și eficiența 
economică a produselor care se rea
lizează pe platforma petrochimică 
din sudul orașului.

în timpul vizitei în municipiul Pi
tești, oaspeții au fost însoțiți de 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

(Agerpres)

Dineu oferit de ministrul
afacerilor externe

După cum s-a anunțat, la dineul 
oferit de ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, in onoarea mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Populare Bangladesh, Abdus 
Samad Azad, cei doi miniștri au 
rostit toasturi.

în toastul său, ministrul român a 
subliniat bucuria cu care salută pe 
primul reprezentant oficial al guver
nului Republicii Populare Bangla
desh In România. Această vizită, a 
spus el, oferă prilejul realizării unui 
schimb util de păreri asupra evoluției 
Și perspectivelor relațiilor bilaterale 
româno-bangladesh, precum și asupra 
unor probleme internaționale care in
teresează cele două state.. Sintem 
convinși că asemenea contacte sint 
bine venite pentru o mai bună cu
noaștere reciprocă, pentru întărirea 
și dezvoltarea relațiilor de prietenie, 
că ele corespund intereselor popoare
lor noastre, cit și ale păcii și coope
rării internaționale.

Ministrul român a arătat, în con
tinuare, că eforturile poporului 
român pentru o viață mai bună, 
pentru construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate au drept 
corolar pe plan extern străduința 
spre consolidarea păcii și dezvoltarea 
unor relații între state bazate pe prin
cipiile suveranității și independen
ței naționale, neamestecului în tre
burile interne, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc, principii 
care «e afirmă tot mai puternic pe 
arena internațională.

Sintem bucuroși, a adăugat vorbi
torul, să constatăm că relațiile ro
mâno-bangladesh evoluează in con
cordanță cu aceste principii și ne ex
primăm convingerea că ele vor cu
noaște o permanentă dezvoltare și 
diversificare în viitor. în acest scop, 
sintem gata să acționăm pentru iden
tificarea și valorificarea posibilită
ților care există in domeniul schim- 
bv~‘lor comerciale, al cooperării e- 
conomice și tehnico-științifice, reci
proc avantajoase, al schimburilor cul
turale, precum și in celelalte do
menii.

Rflferindu-se la poziția României 
pe plan internațional, vorbitorul a 
subliniat că tara noastră militează 
pentru promovarea păcii și secu
rității In Europa și în lume, inspe
ctai prin respectarea riguroasă a 
principiilor dreptului internațional, 
prin dezvoltarea cooperării. Totoda
tă, România se pronunță pentru rea
lizarea unor măsurii concrete și efec
tive in domeniul dezarmării gene
rale, in primul rlnd al dezarmării 
nucleare. România militează consec
vent pentru stingerea focarelor de 
război și lichidarea tensiunii exis
tente încă in diferite puncte ale 
globului, împotriva folosirii forței, 
pentru respectarea dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta lțber, con
form intereselor și năzuințelor 6ale, 
fără amestec din afară. România se 
declară în mod hotărit împotriva co
lonialismului, neocolonialismului și a 
politicii de apartheid și discriminare 
rasială și lși manifestă solidaritatea 
cu popoarele care luptă pentru o 
viată liberă.

în Încheiere, George Macovescu 
a toastat în sănătatea președintelui 
Republicii Populare Bangladesh, Abu 
Sayed Chowdhuri, a primului minis
tru. Mujibur Rahman, a ministrului 
afacerilor externe, Abdus Samad 
Azad, și a tuturor celor prezenți, 
pentru prietenia trainică dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bangladesh.

La rîndul său. oaspetele a mulțu
mit pentru invitația ce i s-a făcut 
de a vizita România, arătînd spiri
tul de prietenie și înțelegere reci
procă care există între cele două

al țării noastre
țări. Această vizită, a subliniat el. 
oferă posibilitatea discutării atit a 
unor probleme bilaterale, cit si a ce
lor Internationale de interes co
mun.

Abdus Samad Azad a făcut o 
acurtâ trecere în revistă a luptei po
porului din Bangladesh pentru li
bertate și o viață mai bună, arătind, 
totodată, sarcinile mari ce îi stau 
în față pentru reconstruirea econo
miei naționale distruse, ca si pro
gresul făcut intr-o serie de domenii. 
După cum se știe, a spus el. țara 
noastră a adoptat acum citeva zile 
o constituție, iar la începutul a- 
nulul viitor poporul nostru se 
va prezenta la urne. Să rea
lizezi asemenea succese Intr-o 
perioadă atît de scurtă de la elibe
rare nu înseamnă puțin. Nu sintem 
numai fericiți, ci și mindri. Am sta
bilit ca obiectivul principal al statu
lui nostru să fie cel al socialismu
lui. Sintem hotărîți să realizăm a- 
cest obiectiv prin cooperarea și cu 
ajutorul țărilor pe care le conside
răm prietene. Acesta este, de altfel, 
și principalul motiv al actualei mele 
vizite într-o serie de țări socialiste. 
Dorim să stabilim relații de coope
rare nu numai în domeniul econo
mic, ci și in cel politic, cultural și 
diplomatic. Este plăcut să observăm 
că colaborarea în diferite domenii 
ale relațiilor noastre bilaterale a 
fost marcată deja de un început sa
tisfăcător și sintem convinși că ea 
va fi în mod substanțial consoli
dată în viitor. în ceea ce ne pri
vește, pot să vă asigur că guvernul 
meu va face tot posibilul pentru a 
promova prietenia, cooperarea și 
înțelegerea reciprocă în toate dome
niile de activitate, în folosul ambe
lor noastre popoare.

Pe plan internațional, a arătat 
vorbitorul, am obținut un loc im- 
Fortant in comunitatea națiunilor, 

n primele 10 luni de la indepen
dență, 92 de țări au recunoscut 
Bangladesh. Sintem, de asemenea, 
convinși că în curînd vom putea să 
ne ciștigăm locul legitim la O.N.U. 
Iată de ce avem nevoie să ne spriji
nim pe inițiativa, cooperarea și aju
torul acordat de țara dumneavoastră 
și de celelalte țări prietene. Po
poarele noastre au multe lucruri co
mune, iar între guvernele celor 
două țări există o identitate de 
vederi in problemele importante ale 
vieții internaționale. Unul dintre 
principiile fundamentale ale politicii 
noastre externe este cel al adeziunii 
față de nealiniere și neutralismul 
pozitiv. Vom continua să sprijinim 
dreptul celor oprimați și popoarele 
care luptă împotriva imperialismu
lui, colonialismului, neocolonialis
mului, pentru că noi înșine am trăit 
o asemenea perioadă și aceasta nu 
de mult. Considerăm că nerecunoaș- 
terea realităților existente pe sub- 
continentul nostru nu face decît să 
agraveze situația și să sporească în
cordarea. Dorim să normalizăm re
lațiile noastre cu toate țările care 
respectă demnitatea națională și su
veranitatea fiecăruia. Politica noas
tră externă sprijină, de asemenea, 
principiul coexistenței pașnice și al 
neamestecului în treburile . interne 
ale altor state suverane.

Exprimîndu-și speranța că vizita 
sa în România va contribui la con
solidarea pe mai departe a priete
niei care leagă cele două țări și po
poare și la promovarea păcii și ar
moniei în lume, ministrul de ex
terne al Republicii Populare Ban
gladesh a toastat pentru președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
ministrul afacerilor externe, George 
Macovescu, și celelalte persoane 
oficiale.

Dineu oferit de ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Bangladesh

Miercuri seara, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Ban
gladesh, Abdus Samad Azad, împreu
nă cu soția, a oferit un dineu în o- 
noarea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, și a soției sale.

La dineu au luat parte Mihail Flo- 
r«scu, ministrul industriei chimice,

Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Costică Alecu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., alte per
soane oficiale.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, cei 
doi miniștri de externe au rostit 
toasturi.

(Agerpres)

PLECAREA UNEI DELEGAȚII A CONSILIULUI NAȚIONAL
ALERONIULUI UNITĂȚII SOCIALISTE IN R.S.F. IUGOSLAVIA

Marți noaptea a plecat la Belgrad 
o delegație a Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, con
dusă de tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., secretar al 
C.C. al P.C.R., secretar al Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, care, la invitația Confe
rinței Federale a Uniunii Socialiste 
a Poporului Muncitor din Iugosla

via, va face o vizită de schimb de 
experiență in această țară.

La plecare, delegația a fost con
dusă de tovarășul Mihai Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste, de activiști ai Consiliului 
Național.

Au fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și alți membri ai ambasadei.

Turneul Teatrului Academic
„Mossoviet"

Teatrul Academic „Mossoviet" a 
prezentat, miercuri seara, pe scena 
Operei Române, cea de-a doua pie
să înscrisă in programul turneului pe 
care 11 întreprinde în țara noas
tră : „Vise din Petersburg" de S. A. 
Radzinski. după celebrul roman 
dostoevskian „Crimă și pedeapsă".

Montarea spectacolului, realizată 
de I. A. Zavadski, artist al poporu
lui al U.R.S.S.. V. V. Șubin și I. A. 
Dankman, dezvăluie într-o manieră 
originală sensul profund social al lu
crării marelui scriitor rus. Înaltul 
său conținut umanist.

Rolurile au fost interpretate cu 
măiestrie de actori prestigioși, cum 
sint V. P. Marețkaia. artistă a po
porului a U.R.S.S.. I. S. Savina și 
M. B. Pogorjelski, artiști emeriți ai 
R.S.F.S. Ruse, G. K. Nekrasov, ar
tist emerit al R.S.S. Bieloruse. G. L.

Bortnikov, E. P. Brunovskaia. V. S. 
Otisko și alții.

Spectacolul s-a bucurat de un deo
sebit succes, artiștii sovietici fiind 
răsplătiți cu îndelungate aplauze.

★

în aceeași zi a avut loc o confe
rință de presă la care au participat 
redactori al presei centrale și de spe
cialitate. Cu acest prilej, regizorul 
I. A. Zavadski și actori de frunte 
ai teatrului au vorbit despre bo
gata și îndelungata activitate a 
„Mossovlet“-ului, care va aniversa 
peste puțin timp 5 decenii de exis
tentă. Artiștii sovietici și-au expri
mat, de asemenea, bucuria de a fi 
din nou oaspeții tării noastre și au 
mulțumit pentru căldura și prețuirea 
cu care publicul românesc l-a primit 
și de această dată.

(Agerpres)

Depunerea instrumentelor 
de ratificare de către Grecia 

a Acordului balcanic 
de cooperare turistică

La 8 niembrie 1972, ambasadorul 
Greciei la București, Aristote Phry- 
das, a depus la Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Socialiste 
România instrumentele de ratificare 
de către Grecia a Acordului dintre 
guvernele Republicii Populare Bulga
ria, Regatului Greciei, Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia. Repu
blicii Socialiste România și Republi
cii Turcia privind cooperarea reci
procă in domeniul turismului in re
giunea balcanică, semnat la Bucu
rești, la 13 mai 1971, cu ocazia celei 
de-a IV-a conferințe a Organisme
lor oficiale de turism din țările bal
canice, Grecia este al patrulea stat 
balcanic, după România, Turcia și 
Iugoslavia, care ratifică acest acord.

(Agerpres)

Alteței Sale regale
Prințul NORODOM SIANUK

Șeful statului Câmbodgia
Președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei

Cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări a proclamării independenței 
Cambodgiei, în numele Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, al întregului popor român și al nostru 
personal vă adresăm dv. și prin dv. Frontului Unit Național al Cam
bodgiei. Guvernului Regal de Uniune Națională și eroicului popor khmer 
un cordial salut prietenesc împreună cu cele mai calde felicitări.

Folosim acest prilej pentru a reafirma solidaritatea și sprijinul fier
binte, internaționalist, al poporului român cu lupta dreaptă a bravului 
popor khmer de a-și construi singur o Cambodgie independentă, neutră, 
democratică și prosperă.

Reamintindu-ne cu plăcere de vizita Alteței Voastre în România, de 
convorbirile fructuoase pe care le-am avut, ne exprimăm convingerea că 
relațiile de prietenie și solidaritate dintre țările noastre se vor întări și 
dezvolta continuu, spre binele popoarelor român și khmer, al luptei îm
potriva imperialismului, al cauzei progresului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Expoziția „Artiști plastici amatori 
din Republica Democrată Germană"

întoarcerea din Cuba 
a delegației de activiști 

ai P.C.R.
Miercuri după-amiază s-a înapoiat 

de la Havana delegația de activiști 
ai P.C.R., condusă de tovarășul Mi
hai Nicolae. membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Brăila al P.C.R., care, la 
invitația C.C. al P.C. din Cuba, a 
făcut o vizită in schimb de expe
riență in această țară.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost întimpinată de to
varășul Iosif Szasz. șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.

A fost de față Jesus Mendizabal, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Cuba la București.

Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, șl 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, au primit o telegramă din partea secretarului ge
neral al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președin
tele Cabinetului de Miniștri al Republicii Populare Democrate Coreene, 
Kim Ir Sen, și a președintelui Prezidiului Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare Democrate Coreene, Țoi En Ghen, în legătură cu 
catastrofa de la Exploatarea minieră Uricani.

Vă exprimăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, tuturor fami
liilor victimelor condoleanțele noastre profunde — se spune în tele
gramă.

Cronica zilei

La Ateneul Român s-a deschis, 
miercuri la amiază, expoziția „Ar
tiști plastici amatori din Republica 
Democrată Germană".

Organizată sub auspiciile Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te. expoziția reunește mai bine de 
260 de lucrări de pictură, grafică, 
sculptură, tapiserie, broderie și cera
mică. care se remarcă prin origina
litate, sensibilitate și valoare artis
tică.

La vernisaj au participat loan Jin- 
ga, vicepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, critici de artă, ar
tiști, un numeros public.

Au fost prezenți Hans Voss. am
basadorul Republicii Democrate Ger
mane la București, precum și alți 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați in România.

La festivitatea de deschidere au 
luat cuvlntul Nicolae Nistor. direc
torul Centrului de îndrumare a crea
ției populare și mișcării artistice de 
masă, și pictorița Renate Nietham
mer din R. D. Germană, conducătoa
re a mai multor cercuri de amatori 
de pictură, care au subliniat, intre 
altele, că această expoziție se În
scrie in planul de colaborare reci
procă, ea constituind. în același 
timp, și un bun prilej de cunoaștere 
a creației artistice de amatori din 
țara prietenă.

(Agerpres)

(Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 
I.A TRAGEREA NR. 45 

DIN 8 NOIEMBRIE 1972
FOND GENERAL DE PREMII : 

1 888 902 lei. din care 911 573 lei, re
port.

EXTRAGEREA I : 24 12 27 28 
14 41.

EXTRAGEREA a II-a : 21 4 5 
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în cooperația de consum din județul Olt

Noi unități
Cooperația de consum din ju

dețul Olt a ocupat, pentru re
zultatele dobindite in anul tre
cut, locul I pe țară in întrece
rea socialistă. Și în 1972. lu
crătorii din acest sector de ac
tivitate obțin rezultate remarca
bile. Astfel, după primele 9 
luni, ei au raportat importante 
depășiri de plan la toți indica
torii : la producție, realizările 
sint în procent de 118,9 la sută, 
la achiziții — 104 la sută, la co
merț — 100,5 la sută etc. Co
operația de consum din județ a 
realizat, prin extinderea gos
podăriilor anexe, importante 
produse peste plan, contribu
ind la o mai bună aproviziona
re „din cămara proprie" a ma
gazinelor „Gospodina", a celor
lalte unități de alimentație.

— Una din preocupările noas
tre de bază — ne spune tova
rășul Ion Șandru, președintele

prestatoare
Uniunii județene a cooperati
velor de consum Olt — o con- 
«tituie dezvoltarea prestărilor 
de servicii către populație. în 
acest an, de pildă, pe lîngă 
extinderea celor existente, s-au 
înființat peste 80 unități pres
tatoare de servicii, numărul lor 
ajungind acum la 600. De re
marcat că pe lingă noile secții 
de reparat frigidere, televizoa
re, aparate de uz casnic și al
tele, am înființat și un atelier 
de sticlărie, care va produce 
anual articole de artizanat și 
uz casnic în valoare de peste 
4 milioane lei. De asemenea, 
tot In acest an a început să 
producă o linie de mase plasti
ce, în care se fabrică peste 30 
ds repere necesare atit produc
ției proprii, cit și pentru ex
port. Alături de acestea au tn- 
ceput să funcționeze la Slati
na o secție de confecții care va

de servicii
produce 
peste 5
Olt și Potcoava — secții de co
voare oltenești și cusături na
ționale. Totodată, am avut în 
vedere și creșterea numărului 
de ateliere pentru confecționa
rea de garduri, porți metalice, 
dale și tuburi din beton, solicita
te de consumatori. în 1973, nu
mărul secțiilor de prestări ser
vicii va spori cu încă 220, ajun
gind la sfirșitul cincinalului la 
1 125, cu 110 profile, față de nu
mai 514, cu 52 de profile, in 1971. 
în acest Important sector âe ac
tivitate, lucrătorii unităților 
noastre s-au angajat să realize
ze prevederile planului cinci
nal in mai puțin de 4 ani.

mărfuri în valoare de 
milioane lei, la Piatra

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"
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Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Cambodgiei, ministrul afacerilor ex
terne, George Macovescu, a adresat 
ministrului afacerilor externe al 
Cambodgiei, Sarin Chhak, o telegra
mă de felicitare.

★

Ministrul afacerilor externe al 
Iranului, Abbas Aii Khalatbari. a 
trimis ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. o telegramă in 
care mulțumește pentru felicitările 
adresate cu ocazia Zilei naționale a 
Iranului.

*
Miercuri după-amiază a plecat 

definitiv din țara noastră Yoshito 
Shimoda, ambasadorul Japoniei in 
Republica Socialistă România.

*
Miercuri seara a avut Ioc la Sala 

Palatului un spectacol extraordinar 
cu opera „Aida" de Verdi, la care și-a 
dat concursul tenorul american Al
bert Clipper. Din distribuție au făcut 
parte, de asemenea, cunoscuții soliști 
ai Operei Române din Capitală. Ele
na Cernei, Magda lanculescu, David 
Ohanesian, Nicolae Rafael, Valentin 
Loghin și alții. Regia spectacolului a 
fost semnată de Jean Rinzescu, core
grafia de Oleg Danovschi, iar condu
cerea muzicală a aparținut artistului 
emerit Anatol Kisadji.

ADUNARE CONSACRATA SEMI
CENTENARULUI PRIMEI LINII 
AERIENE TRANSCONTINENTALE 
PARIS — BUCUREȘTI — ISTANBUL

Sub egida Universității populare 
București, miercuri seara a avut loc 
o adunare consacrată celei de-a 50-a 
aniversări a inaugurării liniei ae
riene transcontinentale de pasageri 
Paris — București — Istanbul. Linia 
a fost realizată in anul 1922 de com
pania franco-română „Navigația ae
riană", Înființată din inițiativa lui 
Nicolae Titulescu. Despre însemnăta
tea evenimentului, care a deschis 
calea transporturilor internaționale 
de pasageri, a vorbit dr. Alexandru 
Danielopolu, membru al Asociației 
internaționale a istoricilor de aviație.

în aceeași seară, ing. C. Gheorghiu 
a evocat viața și creația tehnică a lui 
Aurel Vlaicu, cu prilejul împlinirii a 
90 de ani de Ia nașterea acestui pio
nier al aviației românești.

SIMPOZION 
PE TEME DE PREVENIRE 

A INCENDIILOR
Timp de două zile. în Capitală s-a 

desfășurat simpozionul cu tema 
„Principii %de bază în organizarea, 
planificarea și desfășurarea activită
ții de prevenire a incendiilor". La 
lucrări au participat reprezentanți ai 
conducerii Ministerului de Interne, 
ai unor organe centrale, conducători 
ai unor mari întreprinderi indus
triale, ofițeri și ingineri din unitățile 
de pompieri.

(Agerpres)

vremea

Ieri In țară : vremea a fost fru
moasă, cu cerul mai mult senin 
in cea mai mare parte a țârii. In- 
norări mai accentuate s-au produs 
în Crișana, Maramureș și in nordul 
Moldovei. . Pe alocuri s-a produs 
ceață in timpul dimineții in Banat, 
Transilvania și zona de munte. Vin- 
tul a suflat slab pină la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 osci
la între 9 grade la Sighetul Marma- 
ției și 19 grade la Tulnici și Tg. 
Ocna. La București : vremea a fost 
frumoasă, cu cerul mai mult senin.

Vint în general slab. Temperatura 
maximă a fost de 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
10, 11 și 12 noiembrie. In (ară : 
vremea va fi in general călduroasă, 
mai alea în prima parte a inter
valului. Cerul va fi variabil, cu 
lnnorări mai pronunțate in jumă
tatea de nord a țării, unde vor că
dea ploi slabe locale și burnițe. 
Vîntul va sufla slab pină la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 0—10 grade, iar maxi
mele între 12—22 grade, mai cobo
ri te în a doua parte a intervalului. 
Dimineața și seara, pe alocuri, se 
va produce ceață. La București : 
vreme in general călduroasă, mai 
ales in prima parte a intervalului. 
Cerul va fl variabil. Vint slab pînâ 
la potrivit. Temperatura în creștere 
la început, apoi în scădere ușoară. 
Dimineața și seara ceață slabă.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT «SPORT «SPORT
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FOTBAL: Competiții europene de club
Ieri, la București

Rapid—Rapid Viena 3-1
♦

Acel 1—1 realizat de giuleșteni, a- 
cum două sâptămîni la Viena. dă
dea, în același timp, mari speranțe, 
dar și temeri in privința calificării 
lor in sferturile de finală ale „Cupei 
cupelor". Speranțe, pentru că retu
rul avea loc in condiții oricum mal 
avantajoase pentru ci (acasă, pe te
renul și in fața publicului propriu). 
Au existat însă și temeri ; vienezii. 
poate nu îndeajuns de convingători 
in prima partidă, jucau acum „car
tea mare", cu ambiția și, am zice, dis
perarea ce o presupun astfel de si
tuații. Oaspeții nu au uitat, desigur 
(la sosirea in București, antrenorul 
lor a ținut să ne reamintească), fap
tul că în primul tur al „Cupei cu
pelor" și-au asigurat calificarea prin 
golurile marcate în deplasare...

Aseară, spectatorii în tribune și e- 
chipele intrind pe teren ișl făceau tot 
felul de calcule. Mai bine de un sfert 
de oră rapidiștii bucureșteni aveau să 
ne arate că vor neapărat victoria. 
Ofensiva lor, deși nu îndeajuns de 
clară, a fost absolut continuă, Boc — 
acel „libero" al echipei — afllndu-se 
dincolo de centrul terenului, in par
tea vieneză. Cum insă... golul nu a 
venit in acest interval și — lucru fi
resc, după părerea noastră — Neagu, 
Năsturescu și colegii lor s-au sufocat 
literalmente, revenirea puternică a 
oaspeților nu a mirat pe nimeni. A 
fost rindul apărării echipei noastre 
sâ-și strîngă rindurile pentru a re
zista. Pină spre pauză bucureștenii 
și-au redus pretențiile la ofensivă, 1- 
jungind la poarta lui Andrich doar 
prin citeva contraatacuri. Ei aveau 
să deschidă scorul in urma unei faze 
fixe — lovitură liberă din marginea 
careului de 16 m, la un fault asupra 
lui Neagu. Șutul lui Angelescu, prea

puțin periculos, avea să fie „fructifi
cat" — in intenția de a degaja min
gea — de Krankl (atacant central !).

Autogolul i-a ambiționat mai mult 
pe vienezi ; imediat după reluare, ei 
aveau să egaleze prin Hof (fundașul 
stingă !). Jocuil este in continuare 
destul de confuz, neputind ti deloc 
vorba de un fotbal pe măsura unor 
echipe aflate intr-o competiție de 
nivel continental... Cu un elan renăs
cut parcă, fotbaliștii noștri forțează 
spre îinalul partidei, și, după ce iau 
din nou conducerea (printr-un gol 
foarte frumos, înscris cu capul de 
Boc), dau contur definitiv scorului 
(3—1), o dată cu golul marcat, la o 
acțiune personală, de Petreanu (min. 
87).

I. D.

Azi, la Madrid

F. C. Argeș—Real
Astăzi, la Madrid, echipa F.C. Ar

geș întilnește in meci retur forma
ția Real Madrid, lntr-un joc con- 
tind pentru turul doi al „Cupei 
campionilor europeni" la fotbal. 
După cum se știe, in primul meci, 
disputat la Pitești, fotbaliștii ro
mâni au terminat Învingători cu 
scorul de 2—1.

Echipa F.C. Argeș Pitești a de
plasat la Madrid un lot de 17 jucă
tori, printre care figurează Dobrin, 
Stan, Vlad, Olteanu, Barbu, M. Po
pescu, Prepurgel, Jercăn, Troi, 
Radu.

Partida se va desfășura în noc
turnă, cu începere de la ora 21,30 
(ora României), și va fl transmisă 
tn întregime la radio și la tele
viziune.

★
Alte rezultate : „Cupa campionilor 

europeni": Gornik Zabrze (Polonia) — 
Dynamo Kiev 2—1 (1—1). Echipa din 
Kiev, învingătoare cu 2—0. în primul

joc, s-a calificat pentru sferturile de 
finală ;

„Cupa cupelor" : Spartak Moscova— 
Atletico Madrid 1—2 (0—1). învingă
toare in primul joc cu 4—3, echipa 
Spartak s-a calificat

„Cupa U.E.F.A." : Olimpiakos Pi
reu—Tottenham 1—0 (1—0). Totten
ham, care a ciștigat primul joc cu 
4—0, s-a calificat ; O.F.K. Beograd
— Feyenoord 2—1 (1—0). Calificată 
O.F.K. ; Ararat Erevan — Grassho- 
pers ZUrich 4—2 (2—1). Echipa din 
Erevan a obținut calificarea.

★
Cu prilejul retragerii din activita

tea competițională a fostului interna
țional Nelu Nunweiller, pe stadionul 
Dinamo s-a disputat miercuri — în 
prezența a peste 5 000 de spectatori
— un meci amical între echipele 
Dinamo și Steaua. Fotbaliștii steliști 
au terminat învingători cu scorul 
de 2—1 (1—0), prin punctele înscrise 
de Năstase și Aelenii. Pentru di- 
namoviștj a marcat Sălceanu în mi
nutul 88.

RUGBi Victorie dificilă în meciul 
cu selecționata universitară a Franței

Pe terenul din Parcul copilului, 
ieri după-amiază s-a disputat jocul 
internațional de rugbi dintre selec
ționata divizionară a țării noastre 
și reprezentativa universitară din 
Franța. Rugbiștii români au repurtat

victoria cu destul de mare greutate, 
după ce, timp de mai bine de o re
priză. au fost conduși. Scor : 13—10 
(0—4). Duminică la Timișoara rug
biștii francezi vor intilni selecțio
nata universitară a României.

în cîteva rînduri
• HOCHEI PE GHEAȚA. — Loca

litatea elvețiană Langnau a găzduit 
intilnirea internațională de hochei pe 
gheață dintre echipa R.P. Chineze și 
selecționata de tineret a Elveției. Ho- 
cheiștii din R.P. Chineză au terminat 
învingători cu scorul de 3—2 (2—0, 
0—1, 1—1) • BASCHET. — în orașul 
olandez Delft s-a disputat primul 
meci dintre Raak Punch și Olympia- 
kos Pireu, contind pentru turul 1 
al „Cupei cupelor" la baschet mas
culin. Olandezii au obținut victoria 
cu 88—68 (41—36) • ȘAH. — în pen-

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
• La turneul zonal de șah
• La turneul international de

După disputarea a trei runde, în 
turneul zonal de la Pernik (Bulga
ria), in cadrul campionatului mon
dial feminin de șah, conduce 
maestra româncă Gertrude Baum- 
starck, cu 2 puncte și o par
tidă întreruptă. O urmează în cla
sament Alexandra Nicolau ((Româ
nia) și Vokralova (Cehoslovacia) 
— ambele cu 2 puncte și cite o 
partidă mai puțin jucată, Eretova 
(Cehoslovacia) — 1,5 puncte (o par
tidă mai puțin disputată). în runda 
a 3-a, Alexandra Nicolau (cu pie
sele negre) a invins-o pe Gheorghie- 
va. Gertrude Baumstarck a între
rupt partida cu Troianska (Bulga-

(Pernik) 
tenis (Stockholm)

ria). La acest turneu participă 15 
șahiste.

Turneul internațional de tenis de 
la Stockholm, care contează pentru 
„Marele premiu — F.I.L.T.", a conti
nuat cu disputarea partidelor din 
turul doi al probei de simplu. Ilie 
Năstase l-a Întrecut (cu 6—4. 6—3) 
pe suedezul Kenneth Andersson. 
Stan Smith, cîștigătorul recentului 
turneu de la Paris, l-a învins greu 
(6—7. 7—5. 6—4) pe suedezul Ove 
Bengtsson. O altă partidă echilibra
tă : Jan Kodes (Cehoslovacia) — 
John Alexander (Australia). Victoria 
a revenit cu 6—1, 3—6, 7—5 lui Ko
des.

ultima rundă a turneului internațio
nal de șah de la Novi Sad. Pianinei 
a ciștigat la Deze, iar Ivkov l-a În
vins pe Marjan. A fost consemnată 
remiza in partidele Rakici—Lengyel, 
Măriei—Minev și Jovici—Masici. Par
tida Lein—Benko, de o deosebită im
portanță pentru configurația finală 
a clasamentului, s-a întrerupt intr-o 
poziție complicată. înaintea ultimei 
runde, .pe primul loc in clasament se 
află Lein (U.R.S.S.) cu 11 puncte și 
o partidă Întreruptă, urmat de Benkd 
(S.U.A.) — 9,5 p. și două partide în
trerupte • HANDBAL. — Reprezen
tativa feminină de handbal a Unga
riei și-a inceput turneul în Norvegia, 
jucind la Oslo cu selecționata țării 
gazdă. Handbalistele maghiare au 
terminat învingătoare cu 12—8 (7—3). 
o VOLEI. — In primul tur al „Cu
pei campionilor europeni" la volei 
feminin, echipa Fenerbahce Istanbul 
a întrecut pe teren propriu cu 3—1 
formația Panathinaikos Atena • AU
TOMOBILISM. — Cel de-al 16-lea 
tur automobilistic al Corsicii s-a în
cheiat la Ajaccio cu victoria echipa
jului francez Jean Claude Andruet- 
..Biche". învingătorii, care au concu
rat pe o mașină ..Alpine Renault", 
au fost urmați în clasamentul final 
de echipajele Fiorantino—Gelin (pe 
„Simca") și Manzagol—d’Alessandri 
(pe „Alpine Renault") • RUGBI. — 
Reprezentativa de rugbi a Noii Ze- 
elande a susținut la Cardiff un meci 
In compania selecționatei acestui 
oraș. Oaspeții au obținut o victorie 
netă cu scorul de 20—4 (10—0),
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IERI LA BONN A FOST PARAFAT PHENIAN

TRATATUL
ASUPRA BAZELOR RELAȚIILOR 

DINTRE R.D. GERMANĂ
Șl R. F. A GERMANIEI

Textul tratatului stipulează că cele două state dezvoltă 
relații normale, de bunăvecinătate, pe baza egalității 

în drepturi
BONN 8 (Agerpres). — Trimisul special, Agerpres, V. Crișu, trans

mite : Miercuri, Michael Kohl, secretar de stat la Consiliul de Miniștri 
al R.D.G., și Egon Bahr, secretar de stat la Cancelaria federali a 
R.F.G., au parafat tratatul asupra bazelor relațiilor dintre Republica 
Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei, precum și 
documentele adiționale la acesta.

Tratatul parafat miercuri la Bonn 
cu privire la bazele relațiilor din
tre Republica Democrată Germană și 
Republica Federală a Germaniei 
constă dintr-un preambul și zece ar
ticole. Cele două state pornesc de 
la responsabilitatea lor pentru men
ținerea păcii, de la aspirația lor de 
a aduce o contribuție la destinderea 
și securitatea în Europa, precum și 
de la realitățile istorice.

R.D.G. și R.F.G. „dezvoltă rela
ții normale de bunăvecinătate una 
față de cealaltă pe baza egalității în 
drepturi",' se arată în articolul 1. In 
articolul 2, cele două state stabilesc 
că „se vor conduce după telurile și 
principiile formulate in Carta Or
ganizației Națiunilor Unite. în spe
cial după principiul egalității su
verane a tuturor statelor, respectă
rii independentei, autonomiei și in
tegrității teritoriale, dreptului la au
todeterminare, respectării drepturilor 
omului și nediscriminării".

Articolul 3 al tratatului stipulează 
că. în conformitate cu Carta O.N.U., 
R.D.G. și R.F.G. „își vor soluționa 
problemele litigioase exclusiv cu 
mijloace pașnice și se vor abține de 
la amenințarea cu folosirea forței 
sau de la folosirea ei“. Ele confirmă 
intangibilitatea frontierelor existente 
între ele in prezent și pe viitor și 
șe angajează să-și respecte nelimi
tat integritatea teritorială". In 
preambul se stipulează, in legătură 
cu aceasta, că „intangibilitatea fron
tierelor și respectarea integrității te
ritoriale si suveranității tuturor .sta
telor din Europa în cadrul grani
țelor lor actuale constituie o condi
ție fundamentală pentru pace".

In alte articole ale tratatului se 
arată „că nici unul dintre cele două 
state nu îl poate reprezenta pe ce
lălalt pe plan international sau nu 
poate acționa în numele lui". R.D.G. 
și R.F.G. vor stimula relațiile paș
nice dintre statele europene și vor 
contribui la securitatea și colabo
rarea în Europa, vor sprijini efor
turile îndreptate spre limitarea înar
mărilor și spre dezarmare, care ser
vesc securității internaționale.

Părțile semnatare ale tratatului 
i.pornesc de la principiul că auto
ritatea fiecăruia dintre cele două 
state se limitează la teritoriul pro
priu. Ele respectă independenta si 
autonomia fiecăruia dintre cele două 
state în treburile sale interne și ex
terne*.

*
R.D.G. și R.F.G. declară că slnt 

gata ca „în cursul normalizării ra
porturilor lor să reglementeze pro
bleme practice și umanitare". In a- 
cest sens, articolul 7 prevede acor
duri prin intermediul cărora să fie 
dezvoltată colaborarea în domeniile 
economiei, științei și tehnicii, trans
portului. în domeniul juridic. In do
meniul poștelor și telecomunicațiilor, 
ocrotirii sănătății, culturii, sportului, 
protecției mediului ambiant si in alte 
domenii.

Cele două state "or face schimb 
de reprezentanțe permanente, insta
late pe lîngă sediul guvernelor res
pective.

R.D.G. și R.F.G. sînt de comun a- 
cord că „prin acest tratat nu sînt 
afectate tratatele și acordurile în
cheiate anterior de ele sau tratate
le și acordurile internaționale bilate
rale și multilaterale care Ie afec
tează și pe ele".

★
Concomitent cu parafarea tratatu

lui asupra bazelor relațiilor, nego
ciatorii celor două părți, dr. Michael 
Kohl (R.D.G.) și Egon Bahr (R.F.G.), 
au procedat la un schimb de scri
sori. Prin aceasta, guvernele R.D.G. 
și R.F.G. iau cunoștință de intenția 
partenerului de tratat „de a face 
pașii necesari pentru obținerea ca
lității de membru al Organizației 
Națiunilor Unite".

Intr-un alt schimb de scrisori, cei 
doi secretari de stat .se informează 
asupra faptului că Ministerul Afa
cerilor Externe al R D.G. a remis 
ambasadorului U.R.S.S. în R.D.G., 
respectiv Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.F.G. a remis ambasado
rilor Franței, Marii Britanii și S.U.A. 
în R.F.G. o notă in care se stabi
lește „că drepturile și resoonsabili- 
tătile celor patru puteri și acordu
rile cvadripartite corespunzătoare, 
hotăririle și practica legate do a- 
ceastă problemă nu pot fi afectate 
de acest tratat".

în continuare. In scrisori se a- 
nunță deschiderea a patru no! punc
te de trecere pe șosele la frontiera 
dintre cele două state, o dată cu 
intrarea in vigoare a tratatului.

★
Willy Brandt, cancelarul federal 

al R.F. a Germaniei, l-a primit, 
miercuri, la Bonn, pe Michael Kohl, 
secretar de stat la Consiliul de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane — relatează agenția A.D.N.

Michael Kohl (stingă) și Egon Bahr (dreapta) fac schimb de documente 
dupâ parafarea tratatului dintre R.D.G. și R.F.G.

„începutul normalizării relațiilor 
intre cele două state germane" 
• DECLARAȚIA CANCELARULUI WILLY BRANDT

BONN 8 — Trimisul special A- 
gerpres, Vaslle Crișu, transmite : In 
cadrul unei declarații făcute Ia în
cheierea negocierilor asupra tratatu
lui care urmează să reglementeze 
relațiile dintre R.F. a Germaniei și 
R.D. Germană, pe baza normelor de 
drept internațional, cancelarul Willy 
Brandt a spus : „Ne aflăm in ajunul 
unui eveniment însemnat — începu
tul normalizării relațiilor între cele 
două state germane".

„Prin acest tratat, noi spargem 
gheața în care s-au aflat mulți ani 
relațiile dintre R.F.G. și R.D.G. Pe 
baza egalității in drepturi, noi vom 
începe o amplă colaborare. Aceasta 
va fj extinsă și asupra Berlinului

occidental, în conformitate cu acor
dul cvadripartit. Desigur, toate aces
tea se vor petrece prin deplina păs
trare a poziției noastre, a sistemu
lui nostru social, a angajamentelor 
noastre de alianță ; divergențele de 
păreri principale vor continua să 
existe, dar acestea se vor afla sub 
imperativul că nu trebuie rezolvate 
prin violență sau amenințare cu vio
lența" — a declarat, printre altele, 
cancelarul vest-german.

Referindu-se la urmările concrete 
ale intrării în vigoare a tratatului, 
Willy Brandt a apreciat că noile re
lații dintre cele două state vor avea 
un efect binefăcător asupra oame
nilor care le locuiesc.

Danemarca a început pregătirile procedurale 
în vederea recunoașterii R. D. Germane 

- declară ministrul danez de externe
COPENHAGA 8 (Agerpres). — Mi

nistrul danez de externe, Knud An
dersen, a declarat marți că Dane
marca a început deja pregătirile pro
cedurale în vederea recunoașterii di
plomatice a Republicii Democrate 
Germane și se așteaptă ca acestea 
să fie încheiate in următoarele 
două-trei săptămîni. După cum infor
mează agenția Associated Press, mi
nistrul danez de externe a precizat 
că reprezentanți ai guvernelor Dane

marcei, Suediei și Norvegiei sînt re
uniți la Stockholm pentru a discuta 
aspecte referitoare la procedura de 
recunoaștere a R.D.G. de către țările 
scandinave. El a salutat, in context, 
anunțarea știrii că guvernele R.D.G. 
și R.F.G. au căzut de acord asupra 
proiectului de tratat privind bazele 
relațiilor dintre cele două state ger
mane, pe care l-a calificat ca „o 
ilustrare a tendinței spre destindere 
din Europa".

ș

„tntîlnirea copreședinților Comitetului 
de coordonare Nord-Sud s-a încheiat

cu succes"
o CONFERINȚA DE PRESA A LUI PAK SEN CER

PHENIAN 8 (Agerpres). — Pak 
Sen Cer. al doilea vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, a relevat in cadrul unei 
conferințe de presă că lucrările ce
lei de-a doua intilniri a copreședin
ților Comitetului de coordonare 
Nord-Sud s-au încheiat eu succes, 
aducind o mare contribuție la îmbu
nătățirea relațiilor dintre Nord șl 
Sud și la promovarea cauzei reunifi- 
cării patriei. Vorbitorul a menționat 
că dialogul Nord-Sud nu trebuie să 
se bazeze pe confruntare și scinda
re, ci pe cooperare și unitate. Dacă 
cele două părți doresc sincer unita
tea națională și reunificarea tării In 
condiții de independență, ele trebuie 
să depună toate eforturile pentru 
realizarea colaborării lor multilate
rale în domeniile politic, economic, 
cultural și artistic. Pak Sen Cer ți-a 
exprimat părerea că, in scopul des
tinderii și reducerii poverilor cheltu
ielilor militare, este posibil să se 
reduci producția de muniții, să se 
micșoreze numărul personalului mi
litar și cheltuielile militare pentru

menținerea forțelor armate. In con
dițiile unui acord intre cele două 
părți.

A doua lntilnire a copreședinților 
Comitetului de coordonare, a relevat 
in continuare vorbitorul, a clarificat 
conținutul principal al relațiilor 

. Nord-Sud în transpunerea in prac
tică a principiilor reunificării țării 
pe cale pașnică, in condiții de inde
pendență. întilnirea a arătat o dată 
mai mult că. dacă coreenii vor lua 
loc la aceeași masă și vor depune 
eforturi sincere în dorința de a mo
dela destinul națiunii, vor fi capa
bili. cu certitudine, să rezolve toate 
problemele ce stau In fața țării. 
Aceasta este linia corectă si viabilă 
spre reunificarea patriei, linie urma
tă cu perseverentă de partidul nos
tru și de guvernul republicii, a de
clarat Pak Sen Cer. El a subliniat 
că R.P.D. Coreeană va respecta în 
permanență prevederile acordului 
realizat de cele două părți și și-a 
exprimat speranța că partea sud- 
coreeană se va situa pe o poziție 
asemănătoare.

BELGRAD 8. — Corespondentul
nostru. George Ionescu. transmite : 
Delegația Frontului Unității Socia
liste, condusă de Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., secretarul Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, care întreprinde o 
vizită in R.S.F. Iugoslavia, s-a intîl- 
nit și a purtat convorbiri 
gație a Uniunii Socialiste 
lui Muncitor din R.S.F. 
condusă de Aii Șukria. 
general al Conferinței 
U.S.P.M.I. A luat parte ambasadorul 
român Vasile Șandru. întilnirea des
fășurată într-o atmosferă deosebit de 
cordială, prietenească. a prilejuit 
un amplu schimb de informații asu
pra principalelor preocupări din sfera 
de activitate a celor două organiza
ții. A fost subliniată, totodată, do
rința comună de dezvoltare arela- 
țiilor dintre Frontul 
liste din țara noastră 
Iugoslavia.

Cele două delegații 
satisfacția în legătură cu dezvoltarea 
continuă pe care o cunoaște colabo
rarea fructuoasă româno-iugoslavâ, 
scoțind în evidență dorința recipro
că de a contribui Ia îmbogățirea și 
diversificarea acestei colaborări, la 
adincirea prieteniei dintre cele două 
țări socialiste vecine.

cu o dele- 
a Poporu- 
Iugoslavia 
secretarul 

federale a

Unității Socia- 
și U.S.P.M. din

și-au exprimat

România participă activ 
la programele de cooperare 

tehnică ale O.N.U.
INTERVENȚIA DELEGATULUI ROMAN ÎN COMITETUL PEN*  

* TRU PROBLEMELE ECONOMICE
NEW YORK 8 — Trimisul special 

Agerpres, C. Vlad. transmite : In 
cadrul lucrărilor Comitetului pentru 
problemele economice al Adunării 
Generale a O.N.U. a luat cuvintul 
delegatul român Alexandru Nicu- 
lescu. Subliniind capacitatea de care 
dispune O.N.U., prin intermediul 
Programului Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare, de a sprijini, prin pro
grame concrete de cooperare tehnică, 
eforturile proprii ale țărilor în curs 
de dezvoltare in vederea asigurării 
progresului lor economic și social și 
a realizării obiectivelor prevăzute in 
strategia internațională a celui de-al 
doilea Deceniu al Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare, delegatul român 
a apreciat in mod favorabil bilanțul 
anual al P.N.U.D. in cimpul activi
tăților operaționale de dezvoltare.

Referindu-se ia modul de colabo
rare dintre P.N.U.D. și țările intere
sate, el a sublimat că este necesar 
ca programele de cooperare tehnică 
să reflecte obiectivele și prioritățile 
concepute la nivel național de fie
care țară, in funcție de prioritățile 
de dezvoltare stabilite de acestea. 
Vorbitorul a relevat, totodată, nece
sitatea de a se asigura in perma
nență lărgirea ariei raporturilor . de 
cooperare dintre P.N.U.D. și țările 
beneficiare.

în continuare, el a declarat : Por
nind de la principiile de bază ale 
politicii sale externe de promovare 
a unei largi cooperări economice și 
tehnico-științifice intre tcate țările 
și de Ia datele experienței sale pro
prii in procesul construcției econo
mice și sociale. România participă 
activ la programele de cooperare 
tehnică al/' O.N.U., considerind că 
acestea pot sprijini de o manieră u- 
tilă eforturile proprii ale statelor 
pentru realizarea unor obiective ale

programelor tor naționale de dez
voltare. Vorbitorul a exprimat satis
facția pentru evoluția raporturilor 
de colaborare fructuoasă stabilite de 
România cu Administrația P.N.U.D., 
raporturi ale căror rezultate sînt 
semnificative in domeniul unor pro
iecte deja realizate sau in curs de 
înfăptuire.

în încheiere, delegatul român a fă
cut cunoscută preocuparea țării 
noastre pentru Identificarea unor căi 
și mijloace de sporire în continuare 
a eficacității activităților P.N.U.D.

Dezbateri pe tema 
„Cooperarea economica 

româno-franceză"
PARIS 8 (Agerpres). —" La 8 no

iembrie a avut loc la „Centrul de 
studii și documentare economică și 
socială" din Paris o dezbatere pe 
terna „Cooperarea economică și fi
nanciară româno-franceză și perspec
tivele ei". Duoă exounerea prezen
tată de Nicolae Murgu, consilier 
economic al Ambasadei româno, au 
avut loc dezbateri privind posibili
tățile extinderii cooperării econo
mice și tehnico-științifice dintre 
România și Franța. Au participat 
Lucien Neuwirth, deputat, președin
tele grupului de prietenie Franța — 
România din Adunarea Națională, 
Charles de Chambrun. fost ministru, 
deputat, Georges Villiers, președin
tele Comitetului Franța — Europa de 
est al Consiliului patronatului fran
cez, personalități marcante ale vieții 
economice din Franța.

PAKISTANUL A HOTĂRlT 
SĂ SE RETRAGĂ 
OIN S.E.A.T.O.

ISLAMABAD 8 (Agerpres). — Pa
kistanul a anunțat în mod oficial că 
a hotărit să se retragă din Organiza
ția Tratatului Asiei de Sud-Est 
(S.E.A.T.O.).

Intr-o declarație publicată miercuri 
se arată că hotărârea a fost luată 
pornindu-se de la „principiile pro
gresiste și ținindu-se cont de reali
tățile asiatice". Declarația precizează 
că retragerea Pakistanului din 
S.E.A.T.O. „este conformă cu pro
gramul electoral al Partidului Po
porului condus de președintele Aii 
Bhutto".

Ambasadorii țărilor membre ale 
S.E.A.T.O. — Marea Britanie, S.U.A., 
Franța, Australia, Noua Zeelandă și 
Filipinele — au fost convocați la Mi
nisterul de Externe, unde au luat cu
noștință de hotărirea guvernului de 
la Islamabad.

Guvernul pakistanez 
recunoaște 

R. D. Vietnam
*

ISLAMABAD 8 (Agerpres). — 
Guvernul Republicii islamice Pa
kistan a hotărit să recunoască Re
publica Democrată Vietnam, se arată 
într-o declarație oficială difuzată 
la 8 noiembrie la Rawalpindi, infor
mează agențiile T.A.S.S. și France 
Presse. Hotărirea guvernului pa
kistanez. precizează declarația, este 
conformă cu politica sa externă de 
extindere și diversificare a relații
lor sale internaționale și pornește 
de la situația reală care s-a creat 
pe continentul asiatic.

agențiile de presă transmit:
Tribunalul militar din 

Kcnitia 8 Pron'unVat marți seara 
sentința în procesul Intentat celor 
220 de persoane implicate in aten
tatul din august a. c„ împotriva re
gelui Marocului, Hassan al II-lea 
— informează agenția United Press 
International. Un număr de îl per
soane au fost condamnate la pe
deapsa capitală, cinci la închisoare 
pe cite 20 de ani, trei la cite cinci 
ani închisoare și 23 la cite trei ani 
închisoare.

Guvernul R. D. Germane 
a adresat Adunării Gene
rale a O.N.U. o declarație ln 
care își exprimă speranța că actuala 
sesiune va adopta hotăriri care să 
conducă la măsuri efective pentru li
mitarea Înarmărilor și dezarmare. 
Guvernul R.D.G., relevă declarația, 
sprijină cu fermitate propunerea re
feritoare la convocarea unei confe
rințe mondiale in problemele de
zarmării. Totodată, el apreciază că 
este oportun să se Încheie o con
venție privind interzicerea elaboră
rii, fabricării și stocării armelor chi
mice și distrugerea lor și declară că 
este gata să sprijine cu toate forțele 
sale acest proces.

Președintele Austriei, 
Franz Jonas, l-a primit pe ministrul 
comerțului exterior al R. S. Ceho
slovace. Andrej Barcak. întrevederea 
a prilejuit o convorbire referitoare la 
probleme de interes reciproc.

Gemal Biedicl,
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, va face, in Inter
valul 19—24 noiembrie, o vizită ofi
cială In Turcia, la invitația primului 
ministru al acestei țări. Ferit Melen.

Aproape 100 de femei și 
copii pakistanezicare-in urma 
conflictului indo-pakistanez din de
cembrie 1971 se aflau in India, in 
taberele prizonierilor de război, s-au 
înapoiat in Pakistan, la bordul unui 
avion pus la dispoziția lor de Cru
cea Roșie Internațională. (Reuter).

Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu 
En-lai, ■ primit delegația militară 
albaneză, condusă do Bcqir Balluku, 
ministru) apărării populare, care face 
o vizită de prietenie la Pekin. De a- 
semenea, a primit delegația guverna
mentală economică albaneză, condu
să de Kico Ngjela, ministrul comer
țului. care face o vizită la Pekin.

In cadrul manifestărilor orga
nizate in Austria în cinstea ce
lei de-a 25-a aniversări a pro
clamării Republicii Socialiste 
România, la Hollabrunn au fost 
inaugurate „Zilele culturii ro
mânești". In centrul atenției se 
situează ansamblul ezpozițional 
„România astăzi", care prezintă 
in imagini sugestive frumusețile 
peisajului românesc, monumente 
de cultură, momente din dez
voltarea politică și economică a 
țării. O altă expoziție — de cărte 
— înmănunchează o selecție re
prezentativă de tipărituri din 
diferite domenii — artă, litera
turi, istorie, politică.

Convorbiri iugoslavo-nor- 
Vegiene. D- Mevik, re
prezentanți ai Departamentului Po
litic al Ministerului de Externe nor
vegian, au avut, in zilele de 5—7 
noiembrie, convorbiri la Belgrad cu 
Djuro Nincici șl alți reprezentanți ai 
Secretariatului Federal pentru Afa
ceri Externe al R.S.F. Iugoslavia. 
Părțile au efectuat, in cadrul consul
tărilor politice regulate dintre Iugo
slavia și Norvegia, un schimb de opi
nii in problemele colaborării și secu
rității in Europa, constatindu-se a- 
propierea punctelor lor de vedere. 
Reprezentanții norvegieni au fost pri
miți de Iakșa Petrici, secretar fede
ral interimar pentru afaceri externa 
al Iugoslaviei. (Taniug).

Consultări politice între 
reprezentanți ai Ministere
lor de Externe ale Elveției și

REZULTATELE ALEGERILOR DIN S. U. fi.

Președintele Nixon a fost
8

reales cu mare majoritate 
de voturi

WASHINGTON 8 (Agerpres). — Președintele Richard Nixon a 
obținut victoria in alegerile prezidențiale din S.U.A., asigurindu-și 
un număr de 521 de mari electori din totalul de 538, cu mult 
peste minimul necesar de 270.

In favoarea reînnoirii mandatului 
președintelui Nixon s-au pronunțat, 
după numărarea a 96 la sută din vo
turi. peste 61 la sutâ din votanți, 
respectiv 44 886 250. Candidatul de
mocrat McGovern a obținut victoria 
numai in statul Massachusetts și in 
districtul Columbia, totalizind doar 17 
mari electori. Numărul votanților in 
favoarea sa se ridică la 27 961 532. 
ceea' ce reprezintă aproximativ 37 la 
sută. După cum se știe, președintele 
este ales indirect prin desemnarea 
de către fiecare stat a unui număr 
de mari electori egal cu cel al repre
zentanților săi în Congres, care re
vin candidatului ce întrunește majo
ritatea simplă a voturilor din statul 
respectiv.

In ce privește compoziția Congre
sului, majoritatea democrată rămîne 
solidă. In Senat, în urma disputării 
unei treimi din locuri, democrații au 
reușit să-și mărească avansul la 57 
locuri, față de 55 cite dețineau îna
inte. Republicanii dețin 43 locuri in 
Senat.

In Camera Reprezentanților, demo
crații și-au adjudecat 243 de manda
te. republicanilor revenindu-le 192. 
Ciștigind 13 mandate de deputați. re
publicanii au reușit să îmbunătățeas
că in favoarea lor raportul de forte 
anterior (256 la 179), fără a izbuti insă 
să obțină majoritatea.

Și in alegerile de guvernatori, or

ganizate în 18 din cele 50 de state, 
democrații au înclinat balanța In fa
voarea lor, obținind 11 mandate tați 
de 7 deținute anterior.

încă înainte de miezul nopții, după 
meridianul Washingtonului, senatorul 
democrat George McGovern, care și-a 
recunoscut infringerea, a adresat o te
legramă președintelui Nixon, felici
ți ndu-1 pentru victoria obținută și de- 
clarind că ii va acorda sprijinul său 
deplin în eforturile de a conduce Sta
tele Unite in următorii patru ani.

Atunci cînd devenise evidentă vic
toria sa în alegeri, președintele Ni
xon a rostit o alocuțiune televizată, 
în care, după ce a subliniat că anul 
acesta au votat mai multi americani 
decit în trecut, a spus : „Acum, după 
ce alegerile au trecut, este timpul d"L 
a ne ocupa de marile sarcini ce 1 ’ 
stau în față". • *

★

Imediat după ce devenise clară vic
toria în alegeri, președintele Nixon a 
convocat trei reuniuni la Casa Albă 
— prima cu principalii săi colabora
tori, a doua — cu membrii cabinetului 
și a treia — cu conducătorii principa
lelor instituții guvernamentale fede
rale. Purtătorul de cuvint al Casei 
Albe, Ronald Ziegler, a precizat că 
scopul acestor reuniuni constă in „a 
pune Ia punct politica viitorului man
dat", care începe in ianuarie 1973.

Semnificații ale 
consultării electorale 
americane

CORESPONDENȚA DIN NEW YORK

Uniunii Sovietice au avut loc 
la Geneva. In afara problemelor pri
vind relațiile dintre cele două țări, 
au fost discutate unele chestiuni re
feritoare la pregătirea conferinței 
general-europene pentru securitate 
și cooperare (T.A.S.S.).

Comunicat chino-alge- 
rian ® f°st publici
tății comunicatul privind vizita e- 
fectuată în R. P. Chineză, la invi
tația ministrului comerțului exterior 
al acestei țări, Pai Sian-kuo, de o 
delegație guvernamentală algeriană, 
condusă de Layachi Yaker, minis
trul comerțului. Cu acest prilej, a 
fost semnat un protocol privind 
schimburile comerciale pe anul 1973.*

In legătură cu întoarce
rea lui Peron în Argentina. 
Președintele Argentinei, Alejandro 
Lanusse, a exclus, in mod categoric, 
orice posibilitate de revenire la o si
tuație politică din trecut, ca urmare 
a reîntoarcerii in țară a fostului șef 
al statului argentinean, Juan Peron. 
Generalul Alejandro Lanusse a afir
mat, totodată, că „guvernul va pro
teja viața și securitatea tuturor ce
tățenilor, precum și a celor care se 
vor reîntoarce in țară"

La Haga, prof dr. docent Mih-
nea Gheorghiu, prim-vicepreședinte 
al Institutului Român pentru Relații 
Culturale cu Străinătatea, a fost pri
mit de Norbert Schmelzer, ministrul 
de externe al Olandei. La întreve
dere, care s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, a participat amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Haga, dr. George Elian.

0 puternică explozie s a 
produs marți fntr-o mină de cărbu
ne din apropierea orașului belgian 
Charleroi. Șase mineri au fost omo- 
rîți. iar trei — răniți.

Populația Franței era 13
1 ianuarie 1972 de 51 500 000 locui
tori, s-a anunțat la Paris.

Miercuri dimineața, în Statele 
Unite s-a încheiat cea de-a 47-a 
ediție a alegerilor prezidențiale. 
Candidatul Partidului republican, 
Richard Nixon, a obținut o victorie 
categorică asupra oponentului său 
din partea Partidului democrat, se
natorul Geerge McGovern. Această 
victorie este oglindită de faptul că 
numărul electorilor favorabili pre
ședintelui Nixon este de 521 ; in 
timp ce acela al electorilor favora
bili lui McGovern este de numai 17. 
După cifre, care nu sint definitive 
la ora cînd transmit, din totalul vo
turilor exprimate, 61 la sută erau 
pentru candidatul republican, iar 
38 la sută pentru cel democrat.

Milioane de americani.au urmărit, 
cu deosebit interes, marți spre 
miercuri, pe ecranele televizoarelor, 
evoluția cifrelor privind rezultatele 
alegerilor, transmise și centralizate 
din toate colțurile țării. Primele re
zultate au apărut transmise din sta
tele Kentucky, Tennessee, Ala
bama, care incă de la început i-au 
dat președintelui Nixon un avans 
considerabil de voturi ale electori
lor. Le-au urmat apoi toate cele
lalte state ale sudului. Peste cîteva 
ore, s-a anunțat că și New York, 
Rhode Island, Connecticut, consi
derate de decenii drept „citadele e.- 
lectorale" ale Partidului democrat, 
au fost toate cucerite de candidatul 
Partidului republican. (Din anul 
1924, toți candidați! republicani la 
președinția S.U.A. au pierdut a- 
legerile în New York, tradiția 
fiind de data aceasta infirmată) : 
Surpriza alegerilor se consideră că a 
furnizat-o Dakota de Sud, insuși sta
tul pe care McGovern îl reprezintă 
în Senatul federal și unde Richard 
Nixon a obținut, de asemenea, majo
ritatea.

Publicînd rezultatele alegerilor, 
presa scoate puternic In evidență 
caracterul categoric al victoriei can
didatului Partidului republican. 
Aprecierile opiniei publice, pri
mele comentarii exprimate pe 
măsură ce deveneau cunoscute re
zultatele votului — ca să nu mai 
amintim de luările de poziție 
anterioare, din perioada campaniei 
electorale, cînd rezultatul final se în
trevedea cu tot mai multă claritate 
— sint unanime in a considera că 
votul atit de masiv in favoarea pre
ședintelui Nixon reflectă dorința ce
lor mai largi pături ale populației 
Statelor Unite de a vedea continuin- 
du-se și dezvoltîndu-se acele orien
tări realiste, pozitive, care au fost 
promovate de actuala administrație 
și care au ocupat, totodată, un loc 
de seamă in programul electoral al 
președintelui Nixon. Așa cum este 
cunoscut, dună o perioadă de dece
nii de imobilism, de cantonare exclu
sivă in aria „războiului rece". — au 
intervenit in politica externă ameri
cană anumite schimbări, s-au mani
festat unele tendințe și metode noi 
semnificind o înaintare SDre obiecti
vul proclamat de actualul președinte 
al S.U.A. de „a se trece din era con
fruntărilor în cea a negocierilor". A- 
cestea și-au găsit expresie în pașii

realizați ln timpul administrației 
Nixon in direcția contactelor și îm
bunătățirii relațiilor cu țările socia
liste, in „deschiderea" spre dezvol
tarea raporturilor Est-Vest. in po
zițiile exprimate de președintei» 
Ș.U.A. in favoarea eliminării' tmolf 
piedici artificiale din calea dezvol
tării schimburilor economice — ac
țiuni apreciate drept contribuții la 
normalizarea relațiilor cu aceste țări, 
la cauza păcii și colaborării inter
naționale.

In același timp, asupra alegători
lor au avut o mare influentă progrese
le înregistrate in ultimul timp in 
problema reglementării conflictului 
din Vietnam. — progrese concretiza

re prin elaborarea acordului cu pri
vire la încetarea războiului — pre
cum și promisiunea că acest acord 
va fi semnat in durind. așa cum cere 
și dorește cu intensitate opinia pu
blică în S.U.A., ca și din întreaga 
lume. în ultima sa declarație făcută 
marți seara, în calitate de candidat, 
președintele Nixon a repetat din nou 
că va continua acest curs : „Am a- 
juns la un acord privind încetarea 
focului, retragerea trupelor noastre 
din Vietnam, repatrierea prizonieri
lor de război americani. Au mai ră
mas unele detalii de clarificat. Vă 
pot spune cu deplină certitudine că 
vom avea pace în Vietnam".

Desigur, problemele interne au a- 
vut și ele o pondere de sea- 
țnă in stabilirea rezultatului 
gerilor, insă aci se -onsideră că 
acest rezultat exprimă, în primul 
rind, voința corpului electoral a- 
merican de a asigura stabilitate si 
continuitate acelor orientări externe 
care s-au caracterizat prin realism, 
de a vedea aceste orientări/ dezvol- 
tindu-se și adîncindu-se. incit prac
ticile și concepțiile dovedite anacro
nice să rămină efectiv de domeniul 
trecutului — iar întreaga omenire să 
înainteze cu pași și mai IMtătfiți pe 
calea destinderii, a lichidării focare
lor de tensiune și conflicte, a solu
ționării problemelor exclusiv prin 
mijloace politice, prin tratative, spre 
o lume a colaborării și coonerării in
tre toate națiunile, a relațiilor prie
tenești intre state, în spiritul co
existentei pașnice.

Victoria candidatului partidului re
publican in aceste alegeri nu a în
semnat și victoria respectivului par
tid in scrutinul congresional și gu- 
vernatorial, unde majoritatea a fost 
întrunită de candidatul Partidului 
democrat. Astfel, Partidul democrat 
iși menține controlul asupra celor 
două camere ale Congresului. De 
asemenea, forurile legislative locale 
ale statelor sînt controlate de repre
zentanții Partidului democrat ln 
proporție de aproximativ 60 la sută. 
Practica de pină acum a dovedit 
însă că situația în care' majoritatea 
în Congres aparține Partidului demo
crat, iar președinția — Partidului re
publican. nu e de natură să ridice 
piedici serioase in calea activității 
politice a administrației, atit pe 
plan intern, cit și extern.

C. ALEXANDROAIE

Acțiuni revendicative in Japonia
TOKIO 8. — Corespondentul Ager

pres, FI. Țuiu. transmite : Consiliul 
general al sindicatelor japoneze 
(Sohyo), în cooperare cu Federația 
sindicatelor independente (Churitsu 
Roren).au lansat miercuri la Tokio 
o campanie de trei zile de acțiuni 
revendicative, prin care cer guvernu
lui să acorde o atenție sporită în 
politica economică ridicării nivelu
lui de trai. în această ofensivă, sin
dicatele afiliate celor două mari 
centrale progresiste se adresează atit 
guvernului central, cit și guverne
lor prefecturale. Grupuri de sindica

liști au inițiat în urmă cu cîteva zii» 
marșuri revendicative în orășel» 
Hitachi, Ohoshi, Odawara și Utsu- 
nomiya. Miercuri după-amiază parti- 
cipanții la marșuri s-au intilnit Ia 
Tokio.

Acțiunile au culminat cu marele 
miting popular organizat miercuri 
seara în parcul Yoyogi, cu participa
rea a anroximativ 120 000 de per
soane. Manifestanții au pornit apoi 
în coloane spre clădirea parlamen
tului, piețele Shibuya și Shinjuku, 
cerînd satisfacerea revendicărilor 
lor.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București, Piața Sclnteli, Tel. n 60 10. li «o 20 Abonamentele «e fae ta oficina poștale șl dlfuzorll din Întreprinderi șt instituții. Pentru străinătate, abonamente prin „ROMPRESFILATELIA", București 
Calea Grlvlțel nr. 64-66. P.O.B. — Boa 200L Tiparul j Combinatul Poligrafic CA SA SC1NTEH «0 J60

americani.au

