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Din. partea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliului de Stat 

și a Marii Adunări Naționale 
ale Republicii Socialiste România
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Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Joja, eminent om de știință, vechi militant al mișcării 

Consiliul de Stat și Marea Adunare Națională ale muncitorești din țara noastră, care a desfășurat o în- 
Republicii Socialiste România anunță cu profundă du- delungată și bogată activitate științifică, obștească și 
rere încetarea din viață a academicianului Athanase de stat, pusă în slujba cauzei socialismului și păcii.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușeseu, a primit 

pe Abdus Samad Azad, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Bangladesh
Joi, 9 noiembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușeseu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Abdus Samad Azad, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Bangladesh.

La Întrevedere au participat to
varășii Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Mircea Malița, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

Au luat parte, de asemenea, Rah
man Sobhan, membru al Comisiei 
de planificare, și Rezaul Karim, di
rector general în Ministerul Aface
rilor Externe, care îl însoțesc pe 
oaspete în vizita sa oficială în țara 
noastră.

Cu acest prilej, ministrul aface
rilor externe al Republicii Bangla
desh a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, președintele Consiliului 
de Stat, un mesaj din partea pre
mierului Mujibur Rahman, împreu
nă cu salutul său cordial, de prie
tenie și urări de prosperitate po
porului român, în care se exprimă 
dorința de a dezvolta pe mai de
parte relațiile cu țara noastră.

Mulțumind, tovarășul Nicolae

Ceaușeseu a adresat premierului 
Mujibur Rahman cele mai buna 
urări, subliniind că Republica So
cialistă România, poporul român 
nutresc sentimente de prietenie 
față de Bangladesh și poporul său, 
îi doresc succes în dezvoltarea e- 
conomică, consolidarea indepen
denței, creșterea bunăstării țării.

In cursul convorbirii, oaspetele 
a exprimat recunoștință pentru 
faptul că Republica Socialistă 
România a recunoscut Republica 
Populară Bangladesh, după procla
marea independenței, pentru inte
resul manifestat dezvoltării rela
țiilor politice și economice cu 
țara sa.

împărtășind preocupările actuale 
ale Republicii Populare Bangla
desh privind reconstrucția țării, 
realizarea unor mutații progresiste 
politice, economice și sociale, în 
vederea creării unui fundament 
pentru o structură socialistă a 
țării, oaspetele a relevat că toate 
acestea oferă multiple domenii 
pentru o largă colaborare cu 
România socialistă.

La rîndul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a relevat că Republica 
Socialistă România urmărește cu 
interes preocupările poporului din

Bangladesh pentru dezvoltarea in
dependenței, pașii întreprinși pe 
calea progresului economic, măsu
rile luate în vederea asigurării pro
pășirii țării sale.

Președintele Consiliului de Stat 
a arătat că există condiții pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare între cele două țări 
în toate domeniile.

în cadrul discuției au fost abor
date, de asemenea, unele probleme 
ale situației internaționale.

De ambele părți s-a subliniat 
dorința de a pune bazele unor re
lații trainice, de a se găsi noi po
sibilități de promovare a raportu
rilor bilaterale în domeniul cola
borării economice, inclusiv în ce 
privește cooperarea în producție, 
precum și în alte domenii de in
teres reciproc, în folosul celor 
două popoare, al păcii și înțele
gerii internaționale.

★
Președintele Consiliului de Stat 

a reținut apoi la dejun pe ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Bangladesh, pe ceilalți oaspeți.

întrevederea și dejunul s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

SPIRIT REVOLUȚIONAR, ETICĂ 
$1 ECHITATE SOCIALISTĂ 

în întreaga noastră viată socială!
îiste, cinste și corectitudine exem
plare, devotament nemărginit față de 
interesele poporului muncitor, față 
de cauza socialismului. Făurirea 
unui asemenea om reprezintă un 
factor de prim ordin in intreaga ac
tivitate de transformare revoluțio
nară a societății. în concepția parti
dului, dezvoltarea multilaterală a 
omului reprezintă un țel suprem al 
societății noastre socialiste, chezășia

Programul de educație comunistă elaborat 

de plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 — 

călăuză in gindire și faptă

acestui program, 
însemnătate pen- 

ascendentă a so-

începutul lunii noiembrie se a- 
șociază în conștiința noastră, a 
tuturor, cu un eveniment major 
în viața partidului și a întregului 
nostru popor : împlinirea unui an 
de la plenara din noiembrie 1971 
a C.C. al P.C.R., care a adoptat 
vastul program pentru îmbunătă
țirea activității ideologice, ridica
rea nivelului general al cunoaște
rii și educarea socialistă a oameni
lor muncii, pen
tru așezarea re
lațiilor din țara 
noastră pe baza 
principiilor eti
cii și echității 
socialiste și co
muniste.

Acest interval 
de timp a făcut 
să apară cu și 
mal multă for
ță adevăratele 
dimensiuni ale 
excepționala lui 
tru dezvoltarea 
cietătii noastre.

îirtr-adevăr, viata a arătat că 
programul adoptat de plenara din 
noiembrie 1971 — programul edu
cației comuniste, cum a fost de
numit — răspunde unor impera
tive sociale de prim ordin ale eta
pei actuale și ale perspectivelor 
inaintării pe calea socialismului. 
Așa cum arată experiența, edifica
rea societății socialiste multilate
ral dezvoltate implică in mod ne
cesar nu numai un grad înalt de 
dezvoltare a bazei tehnico-mate- 
riale. o organizare superioară a 
societății, asigurarea unor condiții 
tot’mai bune de trai, dar și un om 
nou — un om înarmat cu 
o vastă cultură și instrucțiune de 
specialitate, care să se caracterizeze 
totodată printr-o conștiință revo
luționară fermă, spirit de responsa
bilitate socială, o comportare morală 
de înaltă ținută, guvernată de 
principiile eticii și echității socia-

K____________ _____________

insăși a succesului construcției _ so
cialiste, a înaintării spre comunism.

Acestui țel îi este consacrat pro
gramul plenarei din noiembrie 1971 
a C.C. al P.C.R. Punind in centrul 
său omul, făurirea omului nou, pro
gramul a orientat în această direcție 
toate mijloacele educative de care 
dispune societatea noastră. Cum pe 
bună dreptate sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu la Conferința 
Națională a partidului, din vara 
acestui an, „programul 
plenara din noiembrie 
șește cadrul activității 
educative ; pornind de 
nivelului politic-ideologic, a con
științei socialiste a maselor, el stabi
lește căile pentru afirmarea hotărită 
și consecventă in societate a princi
piilor de viață comuniste. Sarcini
le stabilite in domeniul activi
tății ideologico-educative deschid 
perspective minunate pentru afir
marea personalității umane, pentru 
dezvoltarea umanismului și demo
crației socialiste".

adoptat de 
1971 depă- 
ideologico- 

la ridicarea

Excelenței Sale
Domnul RICHARD NIXON
Președintele Statelor Unite ale America

îmi este deosebit de plăcut să vă transmit, în numele Consiliului de 
Stat, al guvernului român și al meu personal, sincere felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală cu prilejul realegerii 
dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Statelor Unite ale 
Americii.

Reamintindu-mi cu plăcere de convorbirile fructuoase pe care le-am 
avut, sînt convins că ele vor continua și în viitor în interesul reciproc. 
Constat cu satisfacție că în ultimii ani relațiile dintre țările noastre au 
cunoscut o dezvoltare continuă și îmi exprim încrederea că ele vor conti
nua să se dezvolte și să se intensifice în viitor în interesul popoarelor 
român și american, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Așa cum este bine cunoscut, în 
Inițierea și elaborarea acestui pro
gram, un rol decisiv i-a revenit 
secretarului general al partidului 
nostru. Tezele din iulie 1971, care 
au stat la baza elaborării progra
mului, precum și expunerile la 
consfătuirea de lucru din Iulie 
a activului de partid din do
meniul ideologiei și la plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, 

s-au înscris in 
patrimoniul i- 
deologic al parti
dului nostru ca 
documente de o 
excepțională va
loare teoretică și 
practică, 
pilde de 
pialitate 
nistă și 
creator, 
nesecat de învă- 

intreaga activitate

înalte 
princi- 
comu- 
spirit 
izvor

țăminte pentru 
politico-educativă.

Așa cum se știe, programul de 
educație comunistă a fost dezbătut 
in toate organizațiile partidului, de 
masele largi ale celor ce muncesc, 
întrunind adeziunea unanimă a co
muniștilor, a întregului popor ; dez
baterea a căpătat un caracter cu 
adevărat național, transformindu-se 
într-o puternică manifestare a uni
tății partidului, ca și a hotărârii în
tregului popor de a înfăptui poli
tica partidului.

Dînd o înaltă apreciere progra
mului adoptat de plenara din no
iembrie 1971 a C.C. al P.C.R.. Con
ferința Națională a partidului si 
l-a însușit in întregime, considerîn- 
du-1 propriul său program, parte in
tegrantă a programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră. Pe baza 
programului de educație comunistă, 
sintetizind și îmbogățind ideile lui, 
concluziile amplelor dezbateri, Con-
(Continuare în pag. a IV-a)
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CU PLANUL 

PE 11 LUNI 
ÎNDEPLINIT
Muncitorii, Inginerii, tehnici

enii din ÎNTREPRINDERILE 
INDUSTRIALE ALE JUDEȚU
LUI COVASNA adaugă noi 
succese la șirul realizărilor ob
ținute In întrecerea socialistă, 
organizată în cinstea celei de-a 
25-a aniversări a proclamării 
republicii. PInă în prezent au 
reușit să depășească planul pro
ducției marfă pentru această 
perioadă cu mai mult de 50 de 
milioane lei, volum superior an
gajamentelor anuale asumate. 
Producția marfă suplimentară 
se concretizează în peste 34 000 
tone lignit, peste 600 mc cheres
tea râșinoase, 100 000 mp țesă
turi din bumbac, confecții în 
valoare de peste 24 milioane 
lei, mobilă în valoare de 639 000 
lei, 26 000 kg brînzeturl și alte 
produse. S-au evidențiat Fabri
ca de confecții din Tirgu-Secu- 
iesc, uzinele textile „Oltul" Sf. 
Gheorghe, C.E.I.L. Tîrgu-Secu- 
iesc și I.M. Căpeni.

Oamenii muncii din INDUS
TRIA JUDEȚULUI BIHOR au 
realizat pină acum o producție 
globală și marfă suplimentară 
in valoare de 312 milioane și, 
respectiv, 329 milioane lei. Sar
cina de creștere a productivi
tății muncii a fost și ca de
pășită, pe ansamblul industriei 
republicane a județului obținin- 
du-se un spor de 8,3 la sută 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut. Au fost obținute 
peste plan importante cantități 
de produse : 2 000 tone alumină, 
mașini unelte în valoare de 11 
milioane lei, aproape 150 000 
m.p. țesături de bumbac, mobilă 
în valoare de 7 milioane lei, 
110 000 bucăți tricotaje, confec
ții textile în valoare de 67 mi
lioane lei, 55 000 perechi în
călțăminte, 520 tone zahăr, im
portante cantități de produse 
petroliere. S-au evidențiat in în
trecerea socialistă Fabrica de 
confecții Marghita și întreprin
derea „Drum Nou", care și-au 
îndeplinit deja planul anual, 
precum și uzinele „înfrățirea", 
„Sinteza", rafinăria „Crișana", 
fabrica de încălțăminte „Soli
daritatea".

IN ZIARUL DE AZI:

• Acțiuni politico-edu
cative pentru încetă- 
țenirea spiritului de 
bună gospodărire. In
formații din activitatea 
organizațiilor de par
tid

• Cincinalul înainte de 
termen. Producția a- 
nului viitor — cu con
tracte certe și în între
gime nominalizată

O Editura — for selectiv 
și militant al educației 
comuniste

• Curier juridic

• Sport

LA COMPLEXUL HIDROENERGETIC DE PE SOMEȘ

STRĂPUNGEREA GALERIEI PENTRU CONDUCTA fORÎAIĂ
a

CLUJ (Corespondentul „Scân
teii", Alex. Mureșan). — Con
structorii complexului hidro
energetic de pe Someș au înre
gistrat încă un succes de seamă. 
A fost străpunsă galeria forțată 
de 740 metri care urmează să 
facă legătura cu turbinele din 
centrala electrică subterană — 
în construcție — de la Mărișelu. 
Evenimentul are loc cu 11 luni 
mai devreme față de «’-afictil 
general, ca urmare a hărniciei

și priceperii minerilor, conduși 
de loan Poșirca, Ignat Achim șl 
Vasile Pustai. Ei au aplicat cele 
mai eficiente metode de perfo
rare, pușcare și evacuare a ste
rilului. Străpungerea galeriei 
forțate înseamnă un pas impor
tant in devansarea îndeplinirii 
sarcinilor cincinalului, predarea 
mai devreme a galeriei pentru 
montarea conductei forțate din 
blindaj de oțel.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII . 

SOCIALISTE ROMÂNIA

MAREA ADUNARE 
NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

★

Academia Republicii Socialiste 
România, Academia de Științe So
ciale și Politice, Ministerul Educa
ției și învățămîntului aduc la cu

noștință cu profund regret înceta
rea din viață, în ziua de 8 no
iembrie, în urma unei grele sufe
rințe, a cunoscutului profesor și

savant român Athanase Joja, vice
președinte al Academiei Republi
cii Socialiste România.

ACADEMIA REPUBLICII ACADEMIA DE ȘTIINȚE MINISTERUL EDUCAȚIEI 
SOCIALISTE ROMANIA SOCIALE ȘI POLITICE ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

La 8 noiembrie 1972 s-a stins din 
viață, în urma unei boli necruță
toare, academicianul profesor 
Athanase Joja, vechi militant al 
mișcării muncitorești, membru al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, vicepreședinte 
al Academiei Republicii 
Socialiste România, mem
bru în Prezidiul Acade
miei de științe sociale și 
politice - a Republicii So
cialiste România.

Născut la București la 3 
iunie 1904, a făcut studii 
de filologie clasică și drept 
la Universitatea din Bucu
rești. Din perioada studii
lor și pină în ultimii ani 
ai vieții sale, Athanase 
Joja a desfășurat o bogată 
activitate politică și știin- 
țifică-didactică pentru vic
toria cauzei socialismului, 
înscriindu-se în pleiada in
telectualilor români care 
au îmbrățișat idealurile 
Partidului Comunist Ro
mân, slujindu-le cu devo
tament și înalt patriotism.

încă din tinerețe, din 
anul 1930, Athanase Joja 
s-a alăturat mișcării mun
citorești. Membru al parti
dului comunist din anul 
1931, el îndeplinește cu ab
negație sarcini de răspun
dere ca secretar al mișcă
rii antifasciste din Româ
nia, în conducerea Blocu
lui Democratic, contribuind 

' la unirea forțelor demo
cratice. Activitatea sa po
litică i-a atras represiunile 
regimului burghezo-moșie- 
resc, în perioada 1940—
1944 fiind deținut în închisori și 
lagăre de concentrare.

între anii 1955—1969 a fost 
membru al C.C, al P.C.R.

După eliberare, definind înal
te funcții pe linie de stat — 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministru al culturii și în
vățămîntului, iar între anii 1960— 
1963 președinte al Academiei Re
publicii Socialiste România — 
Athanase Joja a adus o contribu
ție de seamă la aplicarea în viață 
a politicii partidului de dezvoltare 
economică și social-culturală a 
țării. A fost ales deputat al Marii 
Adunări Naționale în mai multe 
legislaturi. A fost membru fonda
tor și primul președinte al asocia
ției „România".

Ca reprezentant al României la 
Organizația Națiunilor Unite, vice
președinte al Comitetului execu-

UNESCO, ambasador, pre- 
Comitetului Național

tiv al 
ședințele 
pentru Apărarea Păcii între anii 
1965—1967 și membru al Consiliu
lui Mondial al Păcii, Athanase 
Joja a militat pentru înfăptuirea 
politicii externe a partidului și

★

gică, a adus o contribuție remarca
bilă la aprofundarea problemelor 
logicii dialectice și corelației aces
teia cu logica clasică și cu logica 
simbolică. Totodată, a publicat im
portante studii despre logica și fi
lozofia

statului nostru de întărire a prie
teniei cu toate popoarele lumii, de 
dezvoltare a unei largi și multila
terale cooperări internaționale.

Athanase Joja a fost o persona
litate de frunte în cultura și filo
zofia românească. încă înainte de 
eliberare a publicat studii și arti
cole de filozofie marxistă, de istorie 
a culturii, de combatere a ideolo
giei reacționare și de analiză a si
tuației politice interne și interna
ționale.

Gînditor original, Athanase Joja 
a desfășurat o susținută activitate 
de creație științifică în domeniul 
filozofiei și al logicii, acordînd o 
deosebită atenție logicii dialectice 
și filozofiei științei. în principalele 
sale ' lucrări, „Studii de logică", 
„Ethos și logos", „Logos și archităk- 
ton“. precum și în alte numeroase 
studii

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA

de teoria cunoașterii și lo-

ACADEMIA DE ȘTIINTE 
SOCIALE ȘI POLITICE

istoriei, despre sociologia 
logicii și a consacrat studii 
critice principalelor curente 
idealiste contemporane 
din domeniul logicii și al 
teoriei cunoașterii.

Paralel cu bogata sa ac
tivitate științifică, Athanase 
Joja a fost o prezență vie 
în dezbaterile ideologice din 
țara noastră, în activitatea 
de valorificare a patrimo
niului culturii naționale.

Șef al catedrei de logică 
a Universității din Bucu
rești, director al centrului 
de logică al Academiei de 
științe sociale și politice, 
redactor-șef al revistei 
„Acta logica", om de știin
ță de prestigiu internațio
nal, Athanase Joja a fost 
ales președinte al Asocia
ției oamenilor de știință din 
Republica Socialistă Româ
nia și membru corespon
dent al Institutului Franței 
— Academia de științe mo
rale și politice.

Prin întreaga sa muncă 
și atitudine militantă re
voluționară, Athanase Joja 
a contribuit la întărirea 
unității de luptă și acțiune 
a partidului nostru, la în
făptuirea programului Par
tidului Comunist Român de 
dezvoltare economică, so
cială și culturală a țării 
noastre. Ca recunoaștere a 
și îndelungatei sale activi-bogatei 

tăți pe tărim social-politic și știin
țific și a contribuției sole deosebite 
la construirea socialismului în 
România, Athanase Joja a fost 
distins cu înaltul titlu de Erou al 
Muncii Socialiste și cu numeroase 
ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România.

Partidul și poporul nostru îl vor 
păstra în memorie pe Athanase 
Joja ca pe un eminent militant pe 
tărîm politic, un înflăcărat inte
lectual comunist și reputat savant 
care și-a închinat toate forțele 
pentru dezvoltarea științei în țara 
noastră, a școlii filozofice româ
nești. pentru propășirea economi
că și socială a patriei, și a cărui 
viață constituie o pildă de slujire 
a cauzei socialismului.

MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

DE LA COMISIA PENTRU ORGANIZAREA FUNERALIILOR
Comisia pentru organizarea fu

neraliilor acad. Athanase Joja co
munică :

Pentru ca cetățenii să-și poată 
lua rămas bun de la acad. Atha
nase Joja, sicriul cu corpul neîn

suflețit al defunctului va fi depus 
la Marea Adunare Națională.

Publicul va avea acces vineri 
între orele 14—17 și sîmbătă între 
orele 9,30-11,30.

Cortegiul funebru va porni de

la Marea Adunare Națională, sîm
bătă, la ora 12,30, iar înhumarea 
va avea loc la Monumentul Eroi
lor luptei pentru libertatea popo
rului și a patriei, pentru socia
lism.

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

Muncă intensă 
pentru terminarea 

recoltării și însămînțărilor
Corespondenții noștri transmit din județele 

BRĂILA, COVASNA, SIBIU, CARAȘ-SEVERIN 

în pag. a lll-a

După terminarea întâmînțării griului pe suprafețele prevăzute, la cooperativa agricolă Ghimpați, județul 
Ilfov, lucrările continuă pe alte 140 hectare ce se seamănă peste plan 

-------------------------------------------------------------------------—___________________________________________/
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FAPTUL
DIVERS
Donator de... 
viață lungă

Printre cel 1100 de donatori 
onorifici de singe, din munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care vin cu regularitate la cen
trul de recoltare de la spitalul 
din localitate, poate fi Intilnit 
și muncitorul Laioș Szonda. Zi
lele acestea s-a prezentat la 
centru pentru a 108-a oară. în 
cei peste 40 de ani de cind se 
numără printre donatorii ono
rifici, Laioș Szonda a dat mai 
mult de 27 de litri de singe. 
Un record cu adevărat impre
sionant. Și aceasta. cu atît 
mai mult cu cit L. S. este un 
donator universal. Alături de 
el. în registrele centrului de re
coltare mai pot fi intilnfte și 
numele muncitoarei Gabriela 
Albu, doctoriței Ana Marinescu, 
pensionarului Ion Bordei și ale 
altor cetățeni din municipiul 
de pe Valea Trotușului. Dato
rită lor, in ultima vreme, au 
luat drumul spitalelor 273 litri 
de singe, cu ajutorul căruia au 
putut fi salvate numeroase vieți 
omenești.

tn orașul 
raliu au
de cercul

Raliul 
groazei

Acum citeva zile, 
Mediaș a avut loc un 
tomobilistic organizat
„Automobil Club" și patronat de 
întreprinderea „Emailul roșu" 
din localitate, la care au asistat 
aproape 30'000 de spectatori. A- 
sistență record care, in mod fi
resc, obliga la măsuri de protec
ție pe întregul traseu. Din pă
cate insă, organizatorii nu 
și-au făcut prea multe griji in 
această privință. Deodată, unul 
din concurenți, pierzind contro
lul volanului, intr-o curbă, a 
intrat in mulțimea care privea 
de pe margine. Șapte specta
tori au fost accidentați, cinci 
trebuind să fie internați de ur
gență in spital. Intre timp, unul 
dintre aceștia a decedat.

Pin’ la 
moară...

Grigore Clolac_u,_ șofer---------  ----- pe 
autocamionul 21—VS—391 apar- 
ținind Autobazei 5 Birlad, era 
delegat deseori să transporte 
griu de la Dt/căneasa (Vaslui) 
la moara „Unirea" din Birlad. 
Dar, adeseori, in drumul său 
spre moară oprea pe la anu
mite case din Birlad, unde lăsa 
cite un sac cu griu. „Amintiri" 
pentru amici. Desigur, la un 
preț convenabil. Intr-una din 
zile, bunăoară, a oprit in fața 
casei lui Nicolae Ifrim, după 
care a făcut o vizită similară 
și lui Nicolae Dima, amindoi din 
Birlad. La moară a ajuns cu 
un minus de 310 kg griu. Aici, 
nemaiavind încotro, a trebuit 
să-și rememoreze toate „amin
tirile" de această natură. Pen
tru că asemenea „suveniruri" 
nu pot rămine neobservate.

I Trenul
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I.

si macazul»
Trenul de marfă nr. 13 027 

circula intr-una din zilele tre
cute de la Chitila spre Videle, 
în stația C.F.R. Chiajna, prin 
care trecea fără oprire, impie
gatul de serviciu, Marcel Miliță, 
a manevrat macazul nr. 5 fără 
a verifica dacă toate vagoanele 
garniturii au trecut peste ace. 
Urmarea : 4 vagoane s-au răs
turnat, rupind traversele pe o 
porțiune de 200 m și distrugind 
alte 3 macazuri. Din vagoanele 
cisternă răsturnate s-au scurs 
40 400 1 motorină și 2 000 1 ulei. 
Pagubele stabilite tn prima 
fază a cercetărilor se ridică la 
peste 280 000 lei.

Experiență 
fatală

Paznic de noapte la Institutul 
de chimie din Cluj, V. Luca a 
intrat intr-o noapte tn labora
toarele institutului și a inceput 
să facă experiențe pe cont pro
priu. La un moment dat, a găsit 
mai multe sticle pline cu alcool 
metilic, a constatat cd-t place 
și a băut din ele. Consecința a 
fost tragică : a doua zi a fost 
găsit intoxicat.

De la 
răzbunare
la crimă

După un popas îndelungat 
la bufetul din comuna Jilava, 
Stan Marin și Ion Morăruș s-au 
intilnit pe drum cu Petre Pa- 
nait, paznic la cooperativa agri
colă de producție. S.M. (care, cu 
un an in urmă fusese surprins de 
paznic furind produse din cimp 
și condamnat apoi la 8 luni în
chisoare) a găsit cu cale că a so
sit momentul să se răzbune. A- 
jutat de prietenul său de pahar, 
l-a bătut pe P.P. și l-a lăsat in 
drum in stare de inconștiență. 
Aflind despre cele intimplate, 
Petre Panait, fiul paznicului, a 
pornit și el să se răzbune. In 
timpul unei discuții violente cu 
Ion Morăruș i-a aplicat o lovi
tură de cuțit și acesta a încetat 
din viață. Acum, Petre Panait, 
arestat, așteaptă sentința instan
ței de judecată.de judecată.

Rubricâ redactata de :
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții ,Scînte:i*

ACȚIUNI POLITICII EDUCATIVE PENTRU 
MENIREA SPIRITULUI RE BUNĂ GOSPODĂRIRE

Crearea unei largi 
și puternice opinii 
colective împotriva 
risipei stă în centrul 
acțiunilor politice și cul
tural-educative de masă 
întreprinse în toate uni
tățile economice ale jude
țului Neamț. Din varie
tatea formelor și mijloa
celor care se folosesc cu 
bune rezultate -rn acest 
sens amintim realizarea, de 
către membrii cineclubului 
Casei de cultură a sindica
telor din Piatra Neamț, a 
unui ciclu de filme docu
mentare de scurt metraj, 
grupate sub genericul ,.»n 
teleobiectivul cineelubu- 
lui, combaterea risipei de 
orice fel“. Primele trei pe
licule privind reducerea 
cheltuielilor materiale și 
de producție, întărirea or
dinii, disciplinei și răspun
derii în muncă și îmbună
tățirea calității produselor 
au și început să fie pre
zentate in unitățile econo
mice unde au fost realiza
te : Uzina de fibre chimice 
Săvinești, Uzina de țevi 
Roman, șantierele de con
strucții, întreprinderea me
canică „Ceahlăul" din Pia
tra Neamț etc. După vi
zionarea acestor pelicule, 
organizațiile de partid ini
țiază cu colectivele de 
muncă ample discuții, care 
se transformă în adevărate 
anchete sociale cu un pro
nunțat caracter educativ.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii*

materii prime, către toate 
sectoarele. Au răspuns a- 
oeștei chemări organizații
le de partid din secțiile 
circulare II și III, bobinai 
și cotton, iar pentru o mai 
bună coordonare a acțiu
nii, comisia economică a co
mitetului de partid a întoc
mit un studiu privind con
dițiile de aplicare și urmă
rire a inițiativei. Obiecti
vele urmărite : utilizarea 
în producție a fiecărui fir 
de pe bobină, analiza zil
nică a cauzei oricăror re
buturi. întărirea responsa
bilității în muncă, gospo
dărirea materiei prime și 
asigurarea funcționării co
respunzătoare a mașinilor

ale Fabricii de confec
ții din Botoșani. Notind 
zilnic, față-n față, nu
mele muncitoarelor frunta
șe cu ale celor care dau 
produse de calitate neco
respunzătoare, fac risipă 
de materiale etc., gazetele 
satirice, deși de curînd în
ființate, s-au dovedit a fi 
deosebit de eficiente. Iată 
motivul pentru care birou
rile celor patru organizații 
de bază din fabrică au ho- 
tărit să inițieze o întrecere 
între gazetele satirice, spre 
a desemna cea mai eficien
tă „oglindă" a sectorului.

N. ZAMFIRESCU 
corespondentul „Scînteii*

iectant. cît șl de beneficiar. 
Deși simplă în aparentă, 
noua soluție conduce nu 
numai la îmbunătățirea ca
racteristicilor calitative ale 
lucrării, ci și la realizarea 
unei economii de 240 tone 
ciment, care va lua dru
mul altor șantiere.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"

„Expoziția... risi-
— o originală ini

țiativă a organizației de 
partid de la Fabrica 
de piele șl încălțăminte

rile atelierelor și secțiilor 
uzinei. Agitatorii desfășoa
ră o largă activitate poli
tică în rindul muncitorilor, 
determinîndu-i să fie gri
julii cu avutul obștesc, 
să-l gospodărească efi
cient, lozincile, articolele 
de la gazetele de perete 
fiind consacrate, în cea 
mai mare parte, acestei 
probleme". In același timp, 
conducerea uzinei a înfiin
țat un atelier de valorifi
care a materialelor de di
mensiuni mai mici, prin 
realizarea de modele in
termediare. S-au confec
ționat astfel, în plus, 
peste 27 000 perechi lncăl-

- INFORMAȚII -
din activitatea organizațiilor de partid

„Să lucrăm 4 ore 
pe lună cu materia
le economisite" se 
intitulează chemarea lan
sată, cu trei luni în 
urmă, de către comu
niștii din organizația de 
bază, secția circulare I, a 
fabricii de ciorapi și tri
cotaje ,.Sebeșul“-Alba. sec
ție cu pondere mare în 
privința consumului de

V _____

etc. S-a Intensificat activi
tatea agitatorilor, la locuri 
vizibile au fost montate 
panouri cu realizările 
fruntașilor, lozinci mobili
zatoare etc. După trei luni 
de la lansarea inițiativei, 
iată și un prim bilanț : 
3 700 kg materie primă e- 
conomisită. din care s-au 
fabricat 78 560 perechi cio
rapi. Pînă la sfirșitul 
anului se preconizează ca 
numai din materia primă 
economisită să se realizeze 
200 000 perechi ciorapi.

Marla BAC1LA 
secretara Comitetului 
de partid de la Fabrica 
de ciorapi ți tricotaje 
din Sebeș, |udețul Alba

„Oglinda sectoru*
Iul" este titlul gazetelor 
satirice aflate In toate 
sectoarele de producție

Reducerea consu
mului de materiale 
constituie unul din o- 
biectivele principale ale 
întrecerii pe care o des
fășoară constructorii de 
pe șantierul Fabricii de 
mașini-unelte din Bacău. 
Ca urmare a căutărilor 
creatoare, stimulate de or
ganizațiile de partid, a 
grijii permanente pentru 
gospodărirea cit mai judi
cioasă a materialelor, în 
ultima perioadă au fost 
realizate aici importante 
economii de ciment, fier- 
beton, cherestea. Recent, 
pe șantier a apărut o altă 
idee valoroasă. Studiind 
documentația de execuție 
a unei noi hale, un colec
tiv condus de maistrul co
munist Alexandru Aliman 
a propus modificarea struc
turii pardoselilor, propu
nere însușită atît de pro-

Cluj — a întrunit cîteva 
din aparent neînsemna
tele dovezi ale risipei : tot 
felul de bucăți de talpă, 
piele, ață etc., în cantități 
deloc neglijabile. In fața 
expoziției, membrilor acti
vului comitetului de partid, 
cit și agitatorilor, li s-a ex
plicat, pe bază de grafice, 
valoarea acestor materiale. 
Dacă, bunăoară, indicele de 
utilizare a pieilor fetei — 
ca urmare a prelucrării lor 
mai îngrijite — ar crește 
cu numai 1 la sută, anual 
din aceeași cantitate de 
piei s-ar putea croi în 
plus circa 100 000 pe
rechi încălțăminte. „Expo
ziția. ne-a spus tovarășul 
Miș Candit, secretarul co
mitetului de partid, a stîr- 
nit un viu interes. în adu
nări de partid pe ateliere, 
ca șl cu alte prilejuri, oa
menii au formulat nume
roase propuneri, cele mai 
multe însușite de conduce-

țăminte. în afară de aceas
ta, ca urmare a utilizării 
mai raționale a pieilor șl 
tălpilor la croit, s-au reali
zat în acest an. economii 
de 39 000 mp pici fețe și 
60 000 kg talpă, precum și 
alte materiale, din care se 
pot confecționa circa 20 000 
perechi încălțăminte. O ac
țiune bine gindită a orga
nizației de partid, care a 
mobilizat rezerve neprevă
zute.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

„Tribuna propa
gandistului și agita
torului" este pri“ 
mei broșuri de acest 
fel, editată Intr-un ti
raj de 2 500 de exempla

re, de către secția de pro
pagandă a Comitetului ju
dețean de partid Maramu
reș pe o temă de mare ac
tualitate : creșterea comba
tivității și diversificarea 
muncii politico-ideologice 
în vederea realizării cinci
nalului în condiții de efi
ciență economică ridicată. 
Sint evidențiate o serie de 
inițiative valoroase ale or
ganizațiilor de partid din 
unitățile economice mara
mureșene. „Mai iute, mal 
bine, mai eficient" este 
genericul sub care se des
fășoară acțiunile politico- 
educative la uzinele meta
lurgice de metale neferoa
se din Baia Mare — dez
bateri în adunări ale co
muniștilor, „sfaturile" spe
cialiștilor cu muncitorii, 
convorbiri ale agitatorilor 
etc. — vizînd utilizarea 
rațională a materiilor pri
me, a instalațiilor și utila
jelor, onorarea exemplară 
a sarcinilor de plan și 
a angajamentelor, avînd 
drept rezultat realizarea 
unei producții peste plan 
de circa 70 milioane lei. La 
exploatarea minieră Șuior, 
unde s-a generalizat ini
țiativa „mai multe zile pe 
lună — transporturi cu 
carburanți economisiți", în 
numai trei luni s-a obținut 
o economie de motorină 
care echivalează cu con
sumul pe o lună de zile al 
autovehiculelor din dotare, 
în numeroase articole se ia 
atitudine față de risipa de 
timp, de materiale. Accesi
bile și convingătoare, ilus
trate cu fotografii, grafi
ce etc., materialele „Tri
bunei" constituie un sprijin 
eficient în munca propa
gandiștilor și agitatorilor.

Vaslle GAFTONE 
corespondentul „Scînteii*

CURIER
JUDEȚEAN

r

Corespondenții
„Scînteii" transmit;

ViLCEA ‘
Spirit 

gospodăresc 
la Drâgășani

în întrecerea pentru înfrumu
sețarea și mai buna gospodărire 
a localităților patriei, cetățenii 
orașului Drâgășani au dedicat 
în acest an urbei lor nu mai 
puțin de 4,5 milioane de ore 
muncă patriotică. Racordarea a 
600 de gospodării la rețeaua de 
apă potabilă a orașului, ame
najarea unui laz de pește cu o 
suprafață de 60 hectare, repa
rarea de străzi și trotuare, plan
tarea a 2 700 000 flori șl arbuști 
ornamentali — sint numai cîte
va din lucrările finalizate, a că
ror valoare se ridică la 17 842 000 
lei.

> SIBIU

„Pămint 
al demnității"
Sub acest generic, în unitățile 

economice, instituțiile și școlile 
din Sibiu se desfășoară o amplă 
competiție artistică, organizată 
de consiliul municipal al sindi
catelor, comitetul municipal 
pentru cultură și educație so
cialistă și consiliul municipal 
al organizației pionierilor. Am
plul program al manifestărilor, 
care-și propune ca principal o- 
blectiv Intensificarea muncii 
politico-educative de masă, a 
antrenat în prima sa etapă 3 000 
de artiști amatori.

NEAMȚ

CURIER JURIDIC

Ocrotirea unor categorii 
de minori

Ocrotirea minorilor, asigurarea celor mai bune condiții pentru dez
voltarea lor fizică, intelectuală, pregătirea și educația lor se bucură de 
grija permanentă a statului nostru. în ansamblul măsurilor menite să 
contribuie la creșterea și pregătirea unui tineret sănătos se Înscrie și 
adoptarea legii nr. 3, din 28 martie 1970, privind regimul ocrotirii unor 
categorii de minori. La intrebările puse de mai mulți cititori, în scri
sori adresate redacției, în legătură cu oonținutul acestei legi, răspunde 
tov. EMANUEL CHIRIȚESCU, direc tor in Ministerul Justiției.
Legea nr. 3/1970 are 

în vedere acele cate
gorii de minori care 
necesită o ocrotire 
deosebită din partea 
statului : sint lipsiți 
de familie ; ori sint 
deficienți și au nevoie 
de o îngrijire spe
cială ; sau nu au asi
gurate în familiile lor 
condiții corespunză
toare unei dezvoltări 
normale ; ori mani
festă comportări ne
gative, care impun 
luarea unor măsuri 
educative adecvate. 
Pentru fiecare din a- 
ceste categorii, legea 
stabilește modalități 
și instituții specifice 
prin care se acordă 
ocrotirea. Astfel, mi
norii ai căror pă
rinți sint decedați, 
necunoscuți sau mi
norii aflați in orice 
altă situație care 
duce la institui
rea tutelei, dacă nu au 
bunuri sau alte mijloa
ce materiale proprii și 
nu există persoane ce 
au fost sau ar putea fi 
obligate să-l întrețină, 
precum și minorii a 
căror sănătate este pri
mejduită in familie pot 
fi dați în plasament 
familial unei familii — 
soț și soție — sau unei 
persoane care consimte 
la aceasta și prezintă 
condițiile morale, ma
teriale și sanitare ne
cesare. Plasamentul fa
milial se face de către 
comitetul executiv al 
consiliului popular ju
dețean sau al munici
piului București, prin 
organul de asistență 
socială, cerindu-se și 
încuviințarea părinților 
sau a tutorelui. Fami
lia sau persoana care 
primește un minor in 
plasament familial tre
buie să ii asigure în
treținerea și condiții 
corespunzătoare pentru 
creștere și educare, po
trivit celor stabilite de 
părinți sau tutore. 
Pentru aceasta, cei care 
primesc copii in plasa
ment familial au drep
tul, potrivit legii, la o 
alocație de întreținere 
de 400 lei lunar.

în vederea creșterii, 
educării și pregătirii 
școlare și profesionale 
a minorilor deficienți, 
precum și a celor la 
care ne-am referit mai 
sus, dacă nu a fost po
sibil plasamentul fami
lial ori încredințarea 
lor unor familii sau 
persoane, comisiile 
pentru ocrotirea mino- 

\____-_____ _________

rilor — organizate pe 
lîngă comitetele execu
tive ale consiliilor 
populare județene și al 
municipiului București 
— pot dispune ca ei să 
fie repartizați, după 
caz, la : leagăne pentru 
copii în vîrstă de pînă 
la 3 ani ; case de copii 
preșcolari și școlari ; 
grădinițe, școli genera
le și licee de speciali
tate pentru deficienți 
recuperabili ; cămine- 
școală și cămine-ate- 
lier pentru deficienți 
parțial recuperabili ; 
cămine pentru defi
cienți nerecuperabili.

Precizăm că interna
rea in casele de copii,

Răspuns la între
bările cititorilor

in școlile generale 
pentru deficienți recu
perabili, in căminele- 
școală pentru defi
cienți parțial recu
perabili, precum și 
plasamentul familial 
și măsura încredin
țării cu plata alo
cației de întreține
re durează pină la ab
solvirea invătămintu- 
lui obligatoriu. In ca
zul în care, după ab
solvirea școlii genera
le, acela față de care 
6-a luat măsura de o- 
crotire se pregătește 
prin ucenicie la locul 
de muncă, ori își con
tinuă studiile într-o 
formă de invățămint 
de zi, el rămîne, dacă 
consimte, in grija in
stituției de ocrotire, a 
persoanei, ori a fami
liei căreia i-a fost în
credințat sau la care 
a fost dat în plasa
ment familial cu 
dreptul la plata aloca
ției de întreținere 
pentru perioadele in 
care nu primește o 
altă formă de întreți
nere din partea statu
lui sau a unei orga
nizații obștești, pină la 
terminarea uceniciei 
sau a studiilor. dar 
fără a depăși virsta 
de 25 de ani.

în ce privește mi
norii care au săvîrșit 
fapte prevăzute de 
legea penală, dar nu 
răspund penal, sau 
cei care sint expuși să 
săvîrșească asemenea 
fapte, ori ale căror 
purtări contribuie la 
răspîndlrea de vicii

sau deprinderi imo
rale in rindul altor mi
nori, legea dispune 
luarea următoarelor 
măsuri educative : su
pravegherea deosebită 
sau internarea într-o 
școală specială de re
educare. Supraveghe
rea deosebită con
stă în lăsarea mi
norului în grija pă
rinților sau a tutore
lui, punindu-li-se In 
vedere că au îndato
rirea de a-1 supra
veghea îndeaproape în 
scopul îndreptării sale. 
Această măsură du
rează cel puțin 1 an 
șl poate fi luată nu
mai pină la virsta 
majoratului. Măsura 
internării intr-o școa
lă specială de reedu
care se ia pe timp 
nedeterminat fată de 
minorul în vîrstă de 
cel puțin 10 ani. atunci 
cind se apreciază că 
măsura supravegherii 
deosebite nu ar fi efi
cientă. sau dacă, fiind 
luată, aceasta nu a dat 
rezultatele urmărite. 
Internarea într-o ast
fel de școală nu poa
te fi dispusă fată de 
minorii deficienți, ei 
urmi nd a fi încredin
țați instituțiilor de o- 
crotlre corespunzătoa
re pe care le-am men
ționat mai sus. Dacă 
minorul internat dă 
dovezi de îndreptare 
înainte de împlinirea 
virstei de 18 ani, co
misia pentru ocrotirea 
minorilor poate dispu
ne înlocuirea internă
rii prin supraveghere 
deosebită.

Cheltuielile pentru 
ocrotirea minorilor In 
instituțiile pe care 
le-am enuntat. pre
cum și plata alocației 
de întreținere a mino
rilor se fac de la bu
getul statului. Preci
zăm insă că minorul 
care are pensie de ur
maș sau alte venituri 
va suporta cheltuielile 
necesare asigurării o- 
crotirii sale. De a- 
semenea, persoanele 
care, potrivit legii, au 
datoria de a întreține 
pe minorii cărora li șe 
asigură ocrotire în 
condițiile legii nr. 
3/1970 vor fi obligate, 
prin hotărîrea organu
lui care a luat măsu
ra de ocrotire, să plă
tească lunar statului 
o contribuție ne toată 
perioada cît durează 
măsura de ocrotire, in 
raport cu posibilitățile 
lor de plată.

Hotelul „Jiul" din Craiova Foto : S. Cristian
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Peste 15 miliarde lei ! Această 

Impresionantă cifră este valoarea 
zestrei locative, proprietate a statu
lui. din Capitală. Aproape trei sfer
turi o reprezintă locuințele construi
te în anii noștri. Ar mai trebui men
ționat că. pentru întreținerea lor.se 
cheltuiesc, anual, circa 200 milioa
ne lei. Această uriașă avere obșteas
că ne este încredințată nouă, cetățe
nilor. De noi depinde durata vieții 
clădirilor, buna lor conservare.

Ce pretenții are statul. în calita
tea sa de proprietar, față de chiriaș * 
(care de cele mai multe ori a luat 
în primire un apartament nou-nouț, 
mirosind încă a lemn și a vopsea 
proaspătă), în a- 
fară, firește, de 
chiria modestă pe 
care o plătește ? 
Doar aceea de a 
Îngriji casa in care 
locuiește. Ceea ce, 
vor spune, desi
gur cititorii — 
este foarte firesc ; 
doar nu trebuie 
să scrie într-o 
lege să dai cu 
mătura prin casă, 
să repari robine
tul de apă și, din 
cind în cind, să 
împrospătezi ae
rul printr-o zu
grăveală nouă. 
Dar acest lucru 
atît de simplu, 
de elementar, nu 
intră în obiceiu
rile unor locatari. 
Iată ce am cons
tatat, însoțindu-i 
pe reprezentanții întroprinderii de 
administrație locativă, in vizita lor 
obișnuită prin mai multe locuințe, toc
mai pentru a vedea cum se achită 
respectivii chiriași de obligația de 
întreținere a propriului apartament.

Intrăm în apartamentul nr. 10 
dintr-un bloc ultracentral — Bd. N. 
Bălcescu 16. Locatar — A. Redler, 
de profesie avocat. Pereții, parche
tul sint, fără exagerare, negri ; casa 
n-a fost zugrăvită de 20 de ani. Gea
mul uneia din uși lipsește.

Cind i se spune că e bun de pla
tă și i se va aplica o amendă pen
tru halul în care a adus locuința, 
dînsul, bun cunoscător al legilor, se 
indignează ; cică nu ar exista des
tule.., probe pentru aceasta. Fap
tul că a transformat o casă într-un 
fel de „bombă" întunecoasă și mur
dară. in ochii dumisale nu este o 
probă elocventă !

Am intilnit insă și alte cazuri : 
în blocul M 9. din Cartierul Titan, 
Maria Rizea, femeie voinică, zdra
vănă, pentru care curățenia unei 
case poate fi o simplă joacă, ne-a 
întimplnat în pragul unui aparta
ment a cărui stare ar fi trebuit s-o 
facă să roșească pînă-n albul ochi
lor.

— Să fac eu curățenie sau faceți

dv. ? îi întreabă, candidă, pe repre
zentanții I.C.R.A.L.-ului.

O replică asemănătoare ne dă și 
unul din locatarii apartamentului 13 
din blocul Y 13. Pereții plini de 
găuri, instalațiile electrice smulse il 
recomandă foarte exact.

— N-avem timp de zugrăvit !
Cel care ne-a vorbit este... zu

grav.
Lipsa de grijă față de avutul ob

ștesc îmbracă, uneori, forme foarte 
grave. Iată o situație de-a dreptul 
revoltătoare : Cristache Achim este 
locatarul apartamentului 29 din Ca
lea Victoriei 142-148. Vecinii, toți lo
catarii blocului se pling că. dinspre

BUN CETĂȚEAN E BUNUL GOSPODAR
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Decoruri boeme, 
cu pinze de păianjen 
și uși bătute de vint

apartamentul lui. vin roiuri de in
secte, că instalațiile defecte au per
mis apei să se infiltreze in pereții 
apartamentelor din jur. Toate încer
cările de a-1 aduce la ordine s-au 
lovit de o ușă mereu încuiată. „Au
torul" acestei colecții de neglijente, 
de pe urma cărora suferă mai ales 
alții, este de negăsit. Au bătut la ușa 
lui președintele asociației de loca
tari, deputatul, un vicepreședinte al 
consiliului popular al sectorului. Dar, 
fără rezultat. In cele din urmă s-a 
făcut apel la procuratură pentru ca 
ușa să fie descuiată și salariații cen
trului I.C.R.A.L. să poată sesiza in
stanța judecătorească, in vederea e- 
vacuării acestui chiriaș care-și bate 
joc de casa in care locuiește și sfi
dează de atita vreme opinia publică.

Cazurile de mai sus și multe al
tele, pe care spațiul nu ne îngăduie 
să le cităm, demonstrează că averea 
statului încape, uneori, pe miini le
neșe. nepricepute. Ne-am oprit a- 
supra exemplelor negative — al că
ror număr, din păcate, nu este mic 
— pentru că nu ne poate fi indife
rent dacă unii duc la paragină lo
cuințe construite și întreținute din 
banii statului, dacă pentru a drege 
ceea ce ei au stricat statul este ne
voit să cheltuiască din bugetul său

sume din care s-ar putea realiza alte 
lucrări de interes obștesc.

— Ce i se intimplă celui prins în 
flagrant delict de neglijentă 7 l-am 
întrebat pe președintele asociației de 
locatari nr. 1. din cartierul Titan, 
Ștefan Ghergan.

— Altă măsură decît punerea în 
discuția adunării generale a locata
rilor nu putem aplica. Statutul a- 
sociațiilor de locatari nu ne permi
te. Și, rețineți, o adunare generală 
se ține cam o dată pe an. De obi
cei, sesizăm centrul I.C.R.A.L., care 
are dreptul să trimită somații, să 
aplice amenzi și, in cazuri extreme, 
să ceară justiției evacuarea. Cred 

însă că sistemul 
este inoperant și 
ineficace. Nu s-ar 
putea acorda si 
comitetelor aso
ciațiilor de loca
tari dreptul trimi
terii unor avertis
mente. al aplică
rii unor amenzi 7 
Asociațiile de lo
catari sint orga
nisme obștești, 
care au dobindit 
o experiență va
loroasă. atît în re
zolvarea treburi
lor gospodărești, 
cit si în relațiile 
cu cetățenii. Ele, 
ca exponente ale 
opiniei publice, ar 
putea acționa mai 
direct în cazu
rile de acest fel. 
fără a mai aș
tepta intervenția 
I.C.R.A.L.-urilor.

Această părere este împărtășită și 
de secretarul comitetului executiv al 
Consiliului popular al sectorului 1, 
Constantin Doldur.

— Cred că asemenea atribuții ar 
putea să figureze în statutul aso
ciațiilor de locatari. Din cite sint 
informat, acest statut va suferi u- 
nele modificări ; un colectiv de spe
cialiști din C.S.E.A.L. se ocupă de 
aceasta. De altminteri, există un 
precedent in ce privește acordarea 
de asemenea drepturi unor organis
me obștești : comisiile de judecată 
nu aplică și ele amenzi 7 Lărgirea 
atribuțiilor comitetelor asociațiilor de 
locatari s-ar înscrie, pe de altă par
te. pe linia creșterii forței de in
fluențare a opiniei publice. In e- 
ventualitatea că propunerea se va 
accepta și aplica, aș adăuga că, în 
clădirile mai mici, unde nu există 
asociație de locatari, acest rol să 
fie îndeplinit de comitetele de ce
tățeni de pe strada respectivă.

Iată, deci, citeva posibilități eficace 
de aducere la ordine, de către ce
tățenii înșiși. a acelora care fac din 
locuințele statului „decoruri boeme", 
cu pinze de păianjen și uși bătute 
de vint

Rodica ȘERBAN

Cabinet de 
psihologia muncii

La Uzina de fibre chimice din 
Săvinești a luat ființă un cabi
net de psihologia muncii. Cabi
netul își propune ca, prin teste 
și studii de specialitate, efectua
te în principalele secții ale uzi
nei, să ajute conducerea aces
teia in rezolvarea optimă a u- 
nor probleme, cum ar fi selec
ționarea și repartizarea forței 
de muncă, crearea în fiecare 
secție a unui mediu ambiant 
corespunzător, organizarea acti
vităților extrauzinale, care, prin 
conținutul lor, influențează 
buna desfășurare a procesului 
muncii și altele.

OLT

Noi universități 
populare la sate

Comitetul județean pentru cul
tură și educație socialistă a or
ganizat, începind din această 
toamnă, 10 noi universități popu
lare care se adaugă celor 27 e- 
xistente din anul trecut. Printre 
noutățile din acest an figurează 
înființarea unor secții de zooteh
nie și de cunoașterea mașinilor 
agricole și conducerea tractoare
lor în localitățile unde există 
stațiuni pentru mecanizarea a- 
griculturii. La aceste noi secții, 
lectori vor fi profesori de la 
Universitatea Craiova, cercetă
tori de la Stațiunea experimen
tală Caracal, specialiști din pro
ducție.

HUNEDOARA

Teatru 
semicentenar

în aceste zile, la Hunedoara 
se desfășoară ample manifestări 
cultural-artistice prilejuite de 
împlinirea a 50 de ani de la în
ființarea Teatrului popular din 
Hunedoara. Evenimentul este 
marcat, printre altele, de orga
nizarea expoziției jubiliare „50 
de ani de teatru hunedorean", 
precum și de o suită de specta
cole, la casa de cultură din 
localitate, cu piesele : „Omul 
care a văzut moartea", „Come
die cu olteni", „Gaițele" șt 
„Doctor fără voie", aceasta din 
urmă în interpretarea Teatrului 
popular din Cugir.

BACĂU

Complexe 
comerciale 

moderne
La Gherăești, Șerbăneștt, 

Vaslle Roaită și în celelalte 
cartiere ale orașului Bacău au 
fest construite șl date In folo
sință, In ultima vreme, noi com
plexe comerciale și unități 
prestatoare de servicii către 
populație. Cel mai nou dintre 
acestea : complexul din cartie
rul Cornișa Bistriței, unde lo
cuiesc circa 30 000 de oameni. El 
dispune de magazine cu produse 
industriale «și alimentare, uni
tăți de alimentație publică, far
macie. librărie etc. Alte unități 
asemănătoare se află în plină 
construcție In cartierele Cre
menea și Milcov.
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CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN 

PRODUCȚIA ANULUI VIITOR- 
cu contracte certe 

și in întregime nominalizată
Studiile amănunțite, efectuate în 

ultima vreme de colectivele unități
lor din cadrul Centralei industriale 
de utilaj chimic și rafinării din 
București, au permis o mai riguroa
să evaluare a posibilităților și rezer
velor interne ale producției, care, 
fructificate in circuitul economic, asi
gură condițiile îndeplinirii sarcinilor 
actualului cincinal cu 6 luni mai de
vreme.

COLECTIVELE UNITĂȚILOR A- 
CESTEI CENTRALE ÎȘI PROPUN, 
PRIN ANGAJAMENTELE ASUMA
TE. FABRICAREA UNOR PRO
DUSE COMPLEXE, INTENS SOLI
CITATE DE ECONOMIA NAȚIO
NALA ȘI DE BENEFICIARII EX
TERNI? 1N CE ANUME SE VOR 
CONCRETIZA ELE ?

Din această perspectivă se poate 
afirma că una din principalele pre
ocupări ale cadrelor de conducere din 
centrală a constituit-o nominalizarea 
din timp, conform cerințelor econo
miei naționale, a producției planifi
cate pentru anul 1973, precum și 
conturarea structurii producției pre
văzută a fi fabricată în anii 1974— 
1975. Ca urmare. Ia ora actuală, fie
care întreprindere cunoaște precis 
ce anume are de făcut, ce cantități 
de utilaje tehnologice va produce, 
astfel că există posibilitatea unei 
mai bune organizări a procesului de 
producție și, deci, a îndeplinirii 
planului și angajamentelor asumate. 
Am retinut. bunăoară, că pină la 
sfirșitul anului 1975 se vor realiza 
peste prevederile cincinalului 8 513 
tone utilaj tehnologic de mare com
plexitate pentru industria chimică, 
6 432 tone mașini și utilaje necesare 
industriei metalurgice, 482 vagoane 
cisternă, 22 614 pompe centrifuge. 
75 341 ventilatoare, 893 tone echipa
ment hidromecanic, rulmenți spe
ciali în valoare de 83 milioane lei.

Că este vorba de produse real
mente necesare economiei naționale, 
o dovedește faptul că. în prezent, 
aproape întreaga producție planifi
cată și suplimentară a anului 1973 
este acoperită cu contracte certe. 
Dar ceea ce trebuie subliniat în 
mod deosebit este faptul că. paralel 
cu creșterile cantitative ce se vor în
registra, o atenție aparte va fi acor-

k_________ __ _________

dată modernizării produselor aflate 
în fabricația curentă, innoirii pro
ducției. Pină la sfirșitul actualului 
cincinal, circa 34 la sută din totalul 
producției il vor reprezenta produ
sele noi și modernizate. '

— în ce privește asigurarea desfa
cerii producției planificate și supli
mentare a anilor 1974—1975 — ne
spunea Ion Sterian, șeful serviciului 
desfacere din cadrul centralei indus
triale — sintem mult avantajați de 
cunoașterea din timp a structurii 
producției ce urmează a fi fabricată.

Totodată, reținem că printre mă
surile cu caracter tehnic, ce se au in 
vedere la realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan și a angajamente
lor asumate, un loc aparte il ocupă 
cele referitoare la urgentarea extin
derii tipizării in fabricația unor ele
mente constitutive ale utilajelor chi
mice. Se vor asigura, astfel, condiții 
favorabile pentru organizarea pro
ducției acestor utilaje pe baza unui 
flux tehnologic rational, elaborarea 
unor tehnologii tip valabile în cazul 
tuturor comenzilor, reducerea dura

La Centrala industrială de utilaj chimic și rafinării 
din București: un program de acțiune întocmit cu 

spirit de prevedere vestește rezultate 
economice deosebite

Avem, astfel, posibilitatea să satis
facem cerințele beneficiarilor și, 
deci, să pregătim de pe acum înche
ierea contractelor.

SA VEDEM CE CONDIȚII TEH- 
NICO-MATERIALE S-AU ASIGU
RAT ȘI SE AU ÎN VEDERE ÎN 
ANII URMĂTORI PENTRU REALI
ZAREA EXEMPLARA A SARCINI
LOR DE PLAN ȘI A ANGAJA
MENTELOR ASUMATE PÎNA LA 
SFIRȘITUL CINCINALULUI.

— Factorul esențial, pe seama că
ruia colectivele unităților noastre 
își propun să realizeze cea mai 
mare parte din sporul de producție 
planificat și din angajamente — ne 
relata Gheorghe Țenea, șeful servi
ciului plan al centralei industriale 
— îl constituie creșterea sistematică 
a gradului de utilizare a mașinilor 
și utilajelor. Calculele arată că, pe 
această bază, pină la sfirșitul anului 
1975. se va obține o producție supli
mentară de peste 1,4 miliarde lei.

tei ciclului de fabricație, diminuarea 
consumului de metal. Tot pe linia 
acelorași preocupări se înscrie și 
accentuarea procesului de speciali
zare a unităților, prin repartizarea 
de regulă a acelorași tipuri de uti
laje la aceleași uzine, măsură care 
va asigura o mai bună valorificare 
a potențialului tehnic al acestora, 
concomitent cu îmbunătățirea cali
tății produselor și reducerea terme
nelor de execuție a utilajelor tehno
logice. Semnificativ este și faptul că, 
în prezent, majoritatea proiectelor 
de execuție pentru producția anului 
1973 sint terminate, ceea ce practic 
a creat premise pentru pregătirea din 
timp a producției anului viitor.

CARE ESTE STADIUL ASIGU
RĂRII BAZEI TEHNICO-MATE- 
RIALE NECESARE REALIZĂRII 
SARCINILOR DE PLAN ȘI ANGA
JAMENTELOR ÎN UNITĂȚILE 
CENTRALEI ?

Așa cum s-a desprins din discuția 
avută cu ing. Ion Munteanu, direc
torul comercial al centralei indus
triale, deși in 1973 producția globală 
urmează să crească cu 20 la sută 
comparativ cu acest an, totuși, nece
sarul de laminate conform indicato
rului „tone la un milion lei pro
ducție" este cu 4 000 tone mai mic. 
Cantitatea de metal realmente nece
sară nu este ineă asigurată prin cotele 
repartizate centralei. La fel se pre
zintă situația și in ce privește ma
terialele din import. Astfel, fată de 
un necesar, potrivit specificațiilor 
depuse, de 8 704 tone tablă oțel 
inoxidabilă, centralei nu i s-a repar
tizat decît o cotă de 4 000 tone, iar 
la tablă otel placat, fată de un ne
cesar de 1 900 tone, doar 900 tone.

...ȘI ACUM. CÎTEVA PROBLEME 
CARE TREBUIE SOLUȚIONATE ÎN 
CEL MAI SCURT TIMP, CU SPRI
JINUL MINISTERULUI DE RE
SORT, AL ALTOR FORURI ECO
NOMICE CENTRALE:

• împreună cu organele de resort 
din Ministerul Industriei Construcți
ilor de Mașini Grele va trebui să se 
reglementeze asigurarea necesarului 
de motoare electrice pentru pompele 
și ventilatoarele propuse a se realiza 
peste plan.
• Este necesar să se devanseze 

punerea în funcțiune a caoacităților 
de producție la uzina „Independen
ta" din Sibiu și a Uzinei de utilaj 
chimic și forjă din Rm. Vîlcea.

• Asigurarea necesarului de ca
dre de tehnologi pentru a se putea 
elabora, la momentul oportun, teh
nologiile de fabricație impuse de vo
lumul mereu crescînd al sarcinilor 
de producție.
• Concomitent cu procesul de mo

dernizare și înnoire a producției, să 
se acorde o mai mare atenție redu
cerii gabaritelor prin utilizarea unor 
materiale cu caracteristici mecanice 
mai ridicate. S-ar realiza astfel o 
importantă economie de metal, din 
care s-ar acoperi alte nevoi ale pro
ducției.

Constantin DUMITRU 
_____________________________ >

Activitate intensă pe șantierul Fabricii de rulmenți 
din Alexandria

Foto : S. Cristian

CALARAȘI (Corespondentul „Scânteii", Lucian 
Ciubotarul. Analizind, in vara acestui an, in 
adunarea generală a salariaților, noi posibilități de 
a realiza sarcinile planului cincinal in patru ani și 
jumătate, colectivul de muncă de la Fabrica de 
confecții din Călărași s-a angajat ca, incepind de la 
15 octombrie, să lucreze în contul anului viitor. Cu- 
vintul rostit atunci a .devenit faptă. Colectivul călă- 
rășean a raportat realizarea integrală a planului 
anual cu două luni și jumătate mai devreme. Calcu
lele arată că pină la sfirșitul anului vor fi pro
duse suplimentar peste 120 000 de confecții. Acest 
succes se datorește, deopotrivă, perfecționării pro
cesului de producție, folosirii cu randament sporit 
a mașinilor și instalațiilor, economisirii materiale
lor, preocupării colectivului de aici pentru ridica
rea continuă a pregătirii profesionale.

Muncă intensă pentru 
terminarea recoltării 

și însămînțărilor

Recoltarea porumbului la cooperativa agricolă Grebănu, județul Buzău.

Transportul cocenilor, 
lingă fermele zootehnice 

sau la marginea tarlalelor
în numeroase județe 

recoltarea porumbului 
este pe terminate. Zilnic 
alte I.A.S. și cooperative 
agricole anunță încheie
rea recoltării acestei cul
turi. Pozitiv este faptul 
că, în cea mai mare par
te, știuletii au fost strinși 
și transportați de pe cimp, 
dar cu aceasta recoltatul 
nu se poate considera în
cheiat. In județele Ilfov, 
Constanța, Brăila, Vran- 
cea. Timiș, Olt, Teleor
man și multe altele, coa 
mai mare parte a coceni
lor se află in cimp. Or, 
aceștia reprezintă valori

nutritive echivalente cu 
sute de mii de tone de ce
reale. Iată de ce urgenta
rea transportului și depo
zitării cocenilor lingă fer
mele zootehnice sau la 
marginea tarlalelor este 
cit se poate de avan
tajoasă. în multe uni
tăți oare au termi
nat culesul știuleților, 
sfeclei de zahăr șl a ce
lorlalte culturi există su
ficiente mijloace disponi
bile pentru transportul co
cenilor, dar acestea nu 
sint utilizate la întreaga 
capacitate. In scopul evi
tării oricărei risipe de

substanțe nutritive se im
pune ca organele și unită
țile agricole să repartizeze 
mai multe forțe și mijloa
ce de transport pentru a 
pune la adăpost de intem
perii această imensă re
sursă necesară in .zooteh
nie. Și la această lucrare, 
mijloacele de transport 
pot și trebuie folosite în 
schimburi prelungite sau 
în mai multe schimburi, 
în interesul echilibrării in 
cit mai mare măsură a 
balanței furajere și pen
tru eliberarea terenurilor 
unde urmează să fie fă
cute arăturile.

BRAILA

Tn județul Brăila, pină la data de 
B noiembrie, porumbul a fost cules 
de pe 76 la sută din suprafață. Sint 
insă peste 3 000 ha cu porumb pe te
renuri cu exces de umiditate din 
care 1 500 ha în zona Latinu-Măxi- 
neni-Salcia și 1 500 ha in cooperati
vele agricole Romanu, Racovița, Ho- 
ria, Surdila Greci și Găiseanca.

Ce măsuri s-au luat pentru re
coltarea acestor suprafețe ? „In a- 
ceste unități am fost nevoiți să-re
curgem la măsuri speciale — ne spu
ne ing. Emil Bălăuță, directorul di
recției generale agricole. Mai intii, 
s-au pus in funcțiune mai multe 
stații de pompare a apei și s-a făcut 
deschizătură în dig ca apele să se 
scurgă in riul Buzău. La I.A.S. Mă- 
xineni. care are de cules o suprafață 
de 1 794 ha, am deplasat forțe de 
muncă pentru a recolta pe măsură 
ce apele se retrag. In același scop,

■ COVASNA ;

Cooperativele agricole din jude
țul Covasna, pină la data de 9 no
iembrie, au recoltat cartofii de pe 
10 915 hectare, reprezentind 94 la 
sută din totalul suprafețelor culti
vate. Un număr de 25 de coopera
tive agricole au terminat această 
lucrare, iar alte 17 mai au nevoie 
de citeva zile pentru terminarea 
recoltării.

— Din datele centralizate pe ju
deț — ne apune ing. Veres Laszlo, 
directorul general al direcției agri
cole — reiese că sintem foarte a- 
proape de terminarea recoltării 
cartofilor. Acum trebuie să acordăm 
o atenție foarte mare achitării obli

SIBIU

Nimic nu va ramine iu cimp
18 combine „Gloria" au fost echipa
te cu șenile și dispozitive de recol
tat porumbul. Ele vor recolta și vor 
transporta buncărele cu știuleți pe 
terenurile zvintate, de unde recolta 
va fi preluată de căruțe, remorci, 
mașini".

Fără a minimaliza cîtuși de puțin 
aceste măsuri, dominanta rămine 
forța oamenilor, voința lor neclinti
tă de a aduna fiecare știulete de po
rumb, de a evita risipa. La I.A.S. 
Măxineni sint 690 ha acoperite cu 
apă. 9 motopompe funcționează zi și 
noapte și scot apa din lan. Pe mă
sură ce apele se retrag, oamenii vin 
din urmă și culeg. Așa se lucrează 
la fermele Balta și Pitulați. în a- 
ceste condiții; conducerile fermelor, 
mecanizatorii caută soluții noi și le 
găsesc. La ferma Gulianca, de pildă, 
mașinile de împrăștiat Îngrășăminte

au fost transformate în buncăre 
montate pe tractoare, în care se re
coltează direct. Măsura s-a dovedit 
a fi bună și s-a generalizat. „Am 
mai recurs și la alte măsuri — ne 
spunea tov. ing. loan Marin, direc
torul I.A.S. Măxineni : am confec
ționat 8 sănii din tablă, care pot pă
trunde mai lesne pe terenurile des
fundate. Aceste măsuri le-am apli
cat la toate cele 6 ferme și reusiin 
astfel să recoltăm și să transportăm 
zilnic din lan cam 100 tone știuleti. 
Nu vom lăsa nici o parcelă necu- 
Ieasă, nici un știulete pe cimp".

Pe lingă toate aceste eforturi este 
nevoie insă de o mai bună organi
zare a muncii. La cooperativele a- 
gricole de producție Latinu, Măxi
neni și Corbu trebuie mai bine ex
ploatate mijloacele de transport și 
in special atelajele.

0 inițiativă bună. demnă de a fi preluată
gațiilor contractuale care s-au ono
rat doar în procent de 44 la sută. 
Datorită condițiilor climaterice deo
sebit de grele din această toamnă, 
a umidității excesive a solului au 
mai rămas în pămînt 3—5 tone car
tofi la hectar. Pe aceste suprafețe 
se trece din nou cu cultivatoarele, 
în acest sens, direcția agricolă a dat 
indicații tuturor cooperativelor din 
județ. Cooperativele nu pot consi
dera recoltarea terminată Dină cind 
nu se încheie și această acțiune 
prin care urmărim ca nici un 
cartof să nu rămînă în pămînt.

Sînt însă și cooperative ca cele 
din Dalnic, Cernat, Moacsa și al
tele care, deși cultivă cu cartofi

suprafețe relativ mici, de 70-180 de 
hectare, pe care s-au obținut pro
ducții slabe, fac eforturi prea pu
ține sau nu fac deloc pentru recol
tarea în întregime a producției. 
Majoritatea acestor unități au 
terminat recoltarea cartofilor de 
eîteva zile, dar nimeni nu ia mă
suri pentru a string? și cele 2 000— 
3 000 kilograme cartofi la hectar 
cit au mai rămas în pămînt. Este 
necesar ca organele județene să ia 
măsuri urgente pentru a extinde 
experiența bună în toate coopera
tivele agricole, pentru strlngerea 
tuturor tuberculilor astfel Incit ni
mic din recoltă să nu rămlnă în 
pămînt.

Schimburile prelungite să fie generalizate
în județul Sibiu, deși ritmul în- 

sămințării griului s-a dublat, ajun- 
gind la 1 000—1 100 ha, el este 
încă departe nu numai față da 
cel planificat — 2 000 ha pe zi — 
ci și față de posibilitățile județului. 
Ca urmare, Sibiul se găsește, in 
continuare, printre puținele județe 
cu realizări sub 50 la sută la semă
nat (la 7 noiembrie în cooperativele 
agricole se însămînțaseră doar 41 ia 
sută din suprafețele planificate cu 
griu și secară). „Cauzele rămînerii 
în urmă sint multe — ne spunea 
ing. Mihail Tiller, directorul direc
ției agricole județene —. umiditate 
excesivă încă pe mari suprafețe

eliberate, greutăți în generalizarea 
schimburilor de noapte la arat și 
discuit datorită mai ales numărului 
restrins al mecanizatorilor și altele. 
Indiferent însă de natura lor, hotă- 
rirea oamenilor muncii din agricul
tura județului este de a încheia în- 
sămînțările în cel mai scurt timp 
pe întreaga suprafață planificată cu 
griu și secară. în acest scop a fost 
terminată reamplasarea culturilor 
pe teren și între unități. Urmărim 
ca fiecare solă zvîntată să fie lu
crată într-un timp scurt și să fie 
utilizate din plin tractoarele și ma
șinile de semănat".

Buna organizare a lucrului în 
condițiile de umiditate a solului ar

trebui începută — așa cum de altfel 
este și indicația dată de organele 
județene — cu stabilirea zilnică, 
prin control efectiv pe cimp, a so
lelor care pot fi lucrate cu priorita
te. Pe terenurile cooperativelor a- 
gricole Alămor, Șelimbăr, Loamneș, 
Șeica Mare ș. a. brazdele de încer
care, trase cu săptămini in urmă, 
s-au întărit, dar specialiștii acuză 
aceeași „umiditate excesivă". De 
asemenea, continuă să se manifeste 
„rezervă", semnalată șj cu o săptă- 
mînă in urmă de ziarul nostru, in 
ceea ce privește organizarea schim
burilor prelungite și a muncii pe 
timpul de noapte.

CARAS-
- v. ■

< SEVERIN

Pină Ia 7 noiembrie, în județul 
Caraș-Severin insămințarea griului 
s-a făcut pe 78 la sută din supra
fața planificată. în ultimele zile, a- 
plicind in practică măsurile indicate 
de comitetul județean de partid, 
multe unități agricole au accelerat 
ritmul, izbutind să încheie însâmin- 
țăriîe. Cooperativele agricole din 
consiliul intercooperatist Berzovia 
au însămînțat, peste prevederi, 118 
hectare. Nu același lucru se poate 
spune insă despre cooperativele din 
cadrul consiliilor intercoopera-

Sprijin mai operativ cooperativelor 
intirziate la semănat

tiste Bozovici sau Grădinari, 
care mai au suprafețe mari de 
insămințat, iar recoltarea și eli
berarea terenului nu se desfășoară 
in ritm corespunzător. Bunăoară, 
cooperativele din cadrul consiliului 
intercooperatist Bozovici, din 2 245 
hectare, pină în seara zilei de 8 
noiembrie au insămințat mai puțin 
de jumătate. De fapt, aici s-au luat 
o seamă de măsuri pentru intensifi
carea ritmului de lucru, dar care au 
rămas pe hirtie. Este vorba de mă
suri ca identificarea suprafețelor ce

întrunesc condiții pentru efectuarea 
arăturilor și insămințărilor sau 
transferul tractoarelor de la unită
țile care au terminat insămintările 
la cele rămase in urmă. Cu mare 
întirziere, abia la 8 noiembrie, o 
astfel de acțiune s-a inițiat in zona 
consiliului intercooperatist Grădi
nari. Sint unități care au aceleași 
condiții, dar rezultatele la semănat 
sint extrem de diferite. Pentru în
cheierea grabnică a însămînțărilor 
se cere aplicarea fermă a tuturor 
măsurilor stabilite.

Cucurigu, meșteri

mari, dați punguța

cu milioane!“

Ce gustoasă-i piinea

Biata rugină, ea

ce minca?

Me- 
Dră- 

dln 
stră-

justificată : 
meșteri 

punguța cu 
Dați-o, sub 

co-

să n-aibă

fiind lăsată 
pe pămîntul 

ceea ce, evi-

betonată...

CONTRASTE

„Cucurigu, meșteri 
mari, dați cheile de la 
complex 1" — striga la 
o oră matinală un co
coș plntenog, însoțitor 
al unui uriaș convoi 
de pui. O adevărată 
armată de galinacee — 
36 000 de pui — a oprit 
chiar în fața biroului 
directorului I.S.C.I.P. 
Căzănești, în drum 
spre Călărași. Cam fi
ravi — abia ieșiseră 
din găoace — așteptau 
să ajungă la destinație 
în hale spațioase pre
văzute cu benzi pentru 
stringerea mecanizată 
a ouălelor; hrănitori și 
adăpători automate. 
Mai aflaseră că peste 
drum este și o fabrică 
de nutrețuri combinate 
și că va fi trai pe vă
trai. Și pe cind se le
gănau in această dulce 
iluzie, au fost sfătuiți 
să facă grabnic calea- 
Intoarsă. Povestea s-a 
petrecut exact în ziua 
de 30 iunie 1972, la ci
teva ceasuri după mie
zul nopții. Intrucît ha
lele complexului nu 
erau gata, puii s-au 
răspîndit care încotro 
ajungind pe la alte 
complexe mai vechi. O 
dată cu venirea toam
nei, povestea s-a repe
tat, dar fără rezultat : 
complexul tot nu a 
fost gata. Ba chiar 11 
s-a spus puilor răs
picat, cocoșește : lua- 
ți-vă gindul pînă la 
vară. Care sint cau-

zele ? Uniunea jude
țeană Ialomița a coo
perativelor agricole, 
care a dat banii — șî 
încă nu o oarecare 
punguță cu doi bani, cl 
7 176 000 lei — a conve
nit cu constructorul 
(I.S.C.I.P. - Căzănești) 
ca la sfirșitul trimes
trului doi 1972 com
plexul să fie gata. Dar, 
meșterii nu s-au ținut 
de cuvint. Lucrările 
sînt foarte intirziate. 
Pe șantier se lucrează 
cu încetinitorul : cînd 
sint materiale, nu sint 
constructori, cînd vin 
zidarii, lipsesc mate
rialele ; statornic e 
doar șeful de șantier 
care întotdeauna este 
lipsă la apel. Și așa, 
lucrările care trebuiau 
executate, conform 
graficului, pînă la sfîr- 
șitul anului 1971, în 
valoare de 3,5 milioane 
lei, au fost realizate 
in proporție de numai 
15 la sută. în hala nr. 
1, cea mai avansată 
construcție, se lucrează 
la acoperiș. Dar nu sint 
gata instalațiile, nici 
pardoseala. Hala nr. 2 
este la zidărie, iar hala 
nr. 3 — la fundație, 
îneît întrebarea puilor 
e foarte 
„cucurigu, 
mari, dați 
milioane" ?
formă de lucrări 
rect și la timp execu
tate.

Tn urma unui control 
1 efectuat de organele 

Sucursalei județene 
Vilcea a Băncii de In
vestiții pe șantierul 
noii fabrici de piine de 
la Rm. Vilcea s-a ho- 
tărît ca din fondurile 
încasate pentru acest 
obiectiv, de către în
treprinderea județeană 
de construcții-montaj, 
să se retragă suma de 
383 618 lei. Motivul : 
gravele greșeli de exe
cuție a silozului. S-au 
constatat, de pildă, be
toane necompactate, 
cu segregări pe întrea
ga grosime a pereților, 
stîlpii centrali ai celu
lelor au discontinuități 
periculoase, „goluri" 
în diafragme ș.a. Alt
fel spus, întreaga teh
nologie de glisare a 
fost dată peste cap. în 
fața multiplelor defici
ențe, maistrul Gheor
ghe Subțirelu, autorul 
principal al acestei is
prăvi, are pregătite o 
sumedenie de justifi
cări : ba că nu i s-a 
asigurat o aproviziona
re ritmică și corespun
zătoare cu materiale, 
ba că betoanele nu au

fost de calitatea nece
sară, ba că i-ar fi lip
sit utilajele de ridicat 
pe verticală. Toate a- 
cestea nu-1 absolvă 
însă de răspundere, 
nici ,pe el și nici pe 
Gheqrghe Iepure, șeful 
de lot, sau pe Nicolaie 
Pirnău, șeful secției de 
producție secundară. 
După cum aceeași răs
pundere o poartă și 
conducerea întreprin
derii pentru că, deși a 
știut de la început ce 
se întîmplă Ia fabrica 
de piine, nu a luat nici 
o măsură in scopul 
respectării normative
lor tehnice în vigoare 
privind glisarea betoa- 
nelor. Pentru fondurile 
retrase vor trebui, de
sigur, suportate pena
lizările de rigoare. Așa 
că, la respectiva fabri
că de piine, în locul 
aluatului s-au „ars" 
constructorii. Care, 
pentru recuperarea 
pagubelor, ar putea să 
mai renunțe la pline 
și să consume din be
tonul produs ; tot e 
plin de goluri, adică 
bine dospit.

moderne. O se- 
acest 
oom- 

costă o 
de fru- 
însă de

Ceea ce se vede In 
fotografie este o se
mănătoare dintre cele 
mai
mănătoare de 
fel. datorită 
plexității ei, 
sumă destul 
mușică. Măcar
ar fi folosită din plin 
ți mai ales dacă ar fi 
păstrată în condiții 
bune. Dar priviți foto
grafia, înregistrată la 
secția a 5-a a stațiunii 
pentru mecanizarea a- 
griculturii Drăgâneștl, 
județul Teleorman. Se
mănătoarea nu este fo
losită 
direct 
umed,
dent, duce la ruginirea 
multor din ansamblele

ei. Nu numai atît. U- 
nele piese au fost de
tașate. Un caz izolat ? 
Nu. în secția respecti
vă sint și alte utilaje 
care „se bucură" de 
același tratament: sînt 
lăsate la voia întlm- 
plării așa cum au fost 
aduse din cîmp. 
canizatorii de la 
găneștl, ca șl 
alte stațiuni, se
duiesc să realizeze e- 
conomii de combusti
bil, piese de schimb etc. 
Dar ce valoare au e- 
conomiile de sute de 
lei dacă se degradează 
utilaje care valorează 
zeci de mii ? Simț 
gospodăresc — da. Dar 
nu pină la grija pen
tru... hrănirea ruginii I
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URA
fer selectiv și mStanî 
al educației comuniste
A 11 editor astăzi înseam

nă a promova opere pen
tru timpul nostru, a fi man
datarul exigent al vastei ac
țiuni educative pe care este 
chemată să o îndeplinească lite
ratura noastră. Plecind deci 
de la aceste generoase adevă
ruri, prima intre bare pe care 
am pus-o directorului EDITU
RII EMINESCU, criticul Va- 
leriu Râpeanu, s-a referit la 
cărțile publicate aici in ultimul 
timp, apte a fi recomandate cu 
precădere cititorilor pentru alti
tudinea morală a idealurilor ce 
le propaga, pentru mesajul lor 
patriotic.

— Un colectiv editorial nu-și poate 
Îndeplini menirea decit dacă răs
punde imperioaselor cerințe sociale 
și morale ale țării lui, depu.ru nd, la 
rindul său, toate eforturile pentru 
a dezvolta în conștiința cititorilor 
sentimentele adinei ale dragostei de 
patrie, de popor, ale umanismului 
socialist. Literaturii îi revine un rol 
dintre cele mai importante in viața 
noastră spirituală : acela de a con
tribui decisiv la făurirea omului 
nou. Noi, cei ce lucrăm in cadrul 
Editurii Eminescu, instituție căreia 
ii revine sarcina de înaltă respon
sabilitate de a promova creația li
terară originală, expresie a realită
ților sociale și etice ale României 
contemporane, pornim de la ideea 
că literatura gratuită, adresată unei 
așa-zise „elite”, este lipsită de orice 
sens, și că poporul nostru cere azi, 
cum a cerut, de altfel, întotdeauna, 
o literatură cu înalte semnificații 
umane și morale. Nu didactică, 
ostentativ moralizatoare, schematică, 
ci de o certă valoare, profund și 
multilateral ancorată in realitățile 
noastre. Este, in fond, literatura pe 
care au promovat-o înaintașii, cti
torii culturii române, este literatura 
pe care o realizează scriitorii noștri 
reprezentativi de azi. Desigur, pen
tru un editor este dificil să reco
mande propria lui producție. Dar să 
încercăm să desprindem din suita 
cărților recent publicate pe acelea 
care considerăm că sint în mod ma
nifest purtătoarele mesajului uma
nist și patriotic despre care vorbeați 
in întrebare. La sfirșitul lunii sep
tembrie Editura Eminescu a tipărit 
volumul Sabla timpului de Za- 
haria Stancu, volum care continuă 
și îmbogățește motivele fundamen
tale ale unei lirici străbătute de o 
patetică dragoste față de pămintul 
românesc.

Din panoplia noastră poetică mai 
reținem volumele Arderi de 'Mihal 
Beniuc, Sentinela aerului de Virgil 
Teodorescu, Avatara de Ion Gheor- 
ghe, Poeții de douăzeci de ani de 
Dumitru M. Ion (însumare de incan
descente manifeste lirice) și placheta 
Dragoste supremă de Victor Tul
bure, în paginile căreia sentimen
tele patriotice, omagiul adus parti
dului se exprimă plenar, intr-o 
poezie de largă accesibilitate.

Din domeniul prozei notăm un 
roman intrat deja in conștiința pu
blicului, Străinul de Titus Popovici 
care, intr-o nouă ediție (a patra), 
substanțial revăzută, se află in a- 
ceste zile în librării, ca și romanul 
Fără vîsle de Bujor Nedelcovici.

Dintre dramaturgi. Paul Anghel 
și-a strins în volum piesele inspi
rate de trecutul eroic al acestei țări; 
cum au procedat de altfel și Al. 
Mirodan, Horia Lovinescu, Vasile 
Rebreanu și Lucia Demetrius, 
autori ce propun, prin creații
le lor, un teatru de idei, un 
teatru al confruntărilor din interio
rul conștiinței morale. Și, evident, 
enumerarea ar putea continua.

— Ați reliefat in răspunsul dv. 
hotărirea colectivului editorial 
pe care îl conduceți de a veni in 
intimpinarea năzuințelor și aspi
rațiilor cititorilor pub'.icind cărți 
cu un profund mesaj pa
triotic. Cum vă propuneți să 
acționați pentru ca Editura E- 
minescu să promoveze jț 
mai susținut, in contexte mai 
ample, o astfel de literatură 7

— In acest moment, corpul re
dacțional al editurii se preocupă 
intens de materializarea tipografică 
a volumelor prevăzute să apară pină 
la sfirșitul anului, ca și de definiti
varea planului pe anul viitor. Acest 
plan constituie o reflectare a unor 
îndelungi și, sperăm, rodnice con

tacte cu scriitorii noștri valoroși, din 
toate generațiile. Pornim de la pre
misa că o editură nu e un receptacol 
pasiv de manuscrise și nici un inter
mediar neutru in drumul cărții spre 
tipar. O editură este cu atît mai res
pectată cu cit iși impune mai ferm un 
punct propriu de vedere, cu cit mi
litează mai deschis și mai eficient 
pentru triumful unor idei de largă 
generozitate. Idei care in cazul nos
tru nu vor fi altele decit cele ca
racteristice orizonturilor de gindire 
deschise de estetica marxist-leni- 
nistă.

Aș vrea să vă spun că în mo
mentul de față vor apărea, în cinstea 
aniversării Republicii, citeva lucrări 
de un larg interes. Prima se. nu
mește Cinstire patriei și valorifică 
meritoria inițiativă — „Tineri scrii
tori in reportaj" — găzduită de re
vista „Luceafărul". Vrem să anun
țăm, totodată, pentru inceputul anu
lui viitor, volumele de reportaje : 
Bucureștiul azi. Azi în România so
cialistă ; sub titlul generic sint în
mănuncheate consemnări reporteri
cești ale celor mai importante eve
nimente petrecute pe marile șantie
re ale socialismului : Porțile de 
Fier, Lotru ș.a. Deci efortul nostru 
se îndreaptă spre a cuprinde in chip 
operativ transformările radicale 
specifice anotimpului nou al Româ
niei, dialectica devenirilor din pro
cesul construcției societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Aceleași fe
nomene vor fi evidențiate și in 
amplul tom de reportaje, Porți pen
tru eternitate de Vasile Nicorovici, 
o cronică vie a edificării cetății de 
lumină de la Porțile de Fier.

Un eveniment editorial îl va con
stitui, credem, cartea de publicisti
că a lui Eugen Barbu. Cu o torță 
alergind in fața nopții, adevărată 
panoramă a patosului cotidian al 
construcției socialiste, proiectată pr
un interval temporal de peste 15 
ani. Evocind tradițiile de luptă ale 
clasei muncitoare, sacrificiul eroic al 
unor oameni care s-au jertfit pen
tru. triumful ideilor de libertate ale 
proletariatului, Ion Pas semnează vo
lumul Aduceri aminte. Pină la sfir
șitul anului vor apărea citeva ro
mane inspirate din actualitatea so
cialistă, semnate de Corneliu Ștefa- 
nache, Nicolae Țic, Ștefan Luca, 
Traian Filip.

în ceea ce privește volumele de 
poezie aș vrea să vă semnalez a- 
pnopiata apariție a volumelor de 
versuri : Omul de Victor Eftimiu, 
Patria și oamenii ei de Demostene 
Botez, Violoncel solar de Camil 
Baltazar, Poeme de Ștefan Aug. 
Doinaș, Semne pe scut de Emil 
Giurgiuca, Un om in Agora de Du
mitru Popescu. Sint versuri apar- 
ținind unui univers liric scăldat de 
curentul cald al sentimentului pa
triotic. străbătut de idei filozofice 
înaintate. Vom publica, totodată, și 
volume de critică ce își propun să 
interpreteze de pe poziții marxiste 
fenomenul literar prezent sau să va
lorifice științific moștenirea cultu
rală, volume semnate de Mihai Be
niuc (Eseuri despre poezia mili
tantă), Al. Piru, Adrian Marino, Sil- 
vian Iosifescu, Cornel Regman ș.a.

Planul pe 1973 este structurat pe 
citeva mari direcții, tocmai pentru 
a veni in intimpinarea cerințelor 
maselor largi de cititori, necesități
lor educative caracteristice politicii 
culturale a partidului. Avem con
știința că editurile trebuie să se 
afirme prin ceea ce publică drept 
foruri ale educației comuniste,să facă 
din fiecare carte un post înaintat 
destinat să sprijine cu arma scrisu
lui efortul istoric la care este che
mat astăzi poporul român. Sintem 
conștient! că acest efort trebuie spri
jinit prin opere mari. Dfe aceea, in 
anul următor vom începe publicarea 
cîtorva mari romane — frescă pri
vind societatea contemporană româ
nească din perspectiva devenirii 6ale 
istorice.

Astfel, în 1973 va apărea trilogia 
Războiul de Zaharia Stancu, ce reia 
celebrul personaj al autorului, Darie, 
în același an vom publica primele 
trei volume dintr-o vastă frescă socia
lă, Frica de Eugen Barbu, a cărei ac
țiune are drept fundal începutul 
secolului nostru, destinele persona
jelor fiind rînd pe rind confruntate 
cu marile evenimente istorice ale 
României moderne. La definitivarea 
unui nou roman de actualitate lu

crează Titus Popovici. Mihai Be
niuc va increaința tiparului primele 
două volume din trilogia Sub aripa 
neliniștii, in care retrospectiva nara
tivă infățișează luptele Partidului 
Comunist Român din anii interbelici, 
perioada samavolnicului dictat vie- 
nez, războiul antifascist, insurecția.

Alături de aceste lucrări pot fi ci
tate și alte tomuri inspirate din ac
tualitate sau din etapele hotărâtoare 
ale construcției socialismului, cum 
sint cele ce poartă semnătura unor 
creatori precum : Constantin Chiri- 
ță. Fănuș Neagu, Al. Ivasiuc. Pop 
Simion, Petru Popescu, Paul Anghel, 
Ion Băieșu, Radu Cosașu, Vero
nica Porumbacu ș.a. Dorim, de 
asemenea, să subliniem cîteva 
inițiative ce vor prinde in cu
rînd un contur concret. Astfel, vom 
iniția colecțiile : Permanențe, ce iși 
propune să oontribuie prin tipărirea 
unor cărți de estetică și cultură ge
nerală (precum : Permanenta patriei, 
Cinste și omenie, Cultură și creație) 
Ia educarea în spiritul responsabi
lității și eticii socialiste a oameni
lor muncii. Perspective, care va în- 
mănunchea sub acest titlu anto
logiile : Spiritul militant al literatu
rii române. Tradiție și inovație ; de 
asemenea, in colecția Panorame vor 
apărea antologii prevăzute cu ample 
și riguroase studii introductive, 
note, comentarii, bibliografii ca : Pa
norama poeziei românești de la 23 
August pină in prezent. Panorama 
romanului contemporan. în seria 
Colocviile Editurii Eminescu vom 
tipări cărți-discuții. alcătuite pe baza 
înregistrării unor mese rotunde sau 
microsesiuni științifice deschise (or
ganizate de instituția noastră) și a- 
xate pe cele mai importante pro
bleme ale literaturii actuale.

— Preocupările editurii apar, 
desigur, ca meritorii. Vorbind 
insă despre abundenta produc
ție editorială ce apare in li
brării, nu credeți că e încă 
mare numărul cărților ce ge
nerează impresia că autorii lor 
nu au ce comunica și încearcă 
să-și mascheze lipsa de idei 
prin rebusuri lexicale 7 De alt
fel și in Editura Eminescu 
s-au publicat astfel de opuscu
le. Ce faceți pentru a asigura 
prioritate acelor cărți care să 
așeze pe piedestalul perma
nenței ideile inaintate, proprii 
epocii noastre 7

— Trebuie să 6punem de la în
ceput că redactorii editurii și-au a- 
nalizat critic și autocritic munca de
pusă pină acum, considerînd neave
nită publicarea unor cărți față de 
care presa cotidiană și literară și-a 
exprimat nu o dată îndreptățite re
zerve. Am încredințat cititorilor, cu 
prea multă grabă, proze cu o ca
zuistică minoră, alambicate, fals 
moderniste (ca „Păsări subterane" 
de Marin Porumbescu), sau volume 
de versuri afectate, imbibate de „te
rori existențiale" prefabricate. Sint 
cărți a căror publicare o regretăm. 
După cum regretăm și publicarea 
unor romane istorice plate sau, 
chipurile, „demistificatoare", în 
care circulă voievozi de fum și 
principi de alcov. Nemulțumit, în 
egală măsură, atit de calitatea, cit 
și de orientarea ideatică a colecției 
de teatru Rampa, comitetul de con
ducere al editurii a hotărît schim
barea profilului acestei colecții. 
Vom publica de acum încolo numai 
piese de o reală valoare, trecute, in 
marea lor majoritate, prin proba de 
foc a examenului scenic.

întregul colectiv de redactori își 
propune drept fundamentale princi
pii ale activității viitoare : exi
gența politică, ideologică și artistică. 
Vrem să publicăm scrieri poli
valente care să răspundă cerințelor 
și preocupărilor oamenilor de aici, 
scrieri care să aibă un larg răsunet 
în rindurile cititorilor noștri, să răs
pundă cerințelor actuale ale educației 
patriotice in spiritul ideologiei mar- 
xist-leniniste a partidului nostru. Ne 
bazăm in activitatea noastră pe con
cursul scriitorilor din toate genera
țiile, care prin operele lor au făcut 
ca literatura noastră de azi să se 
bucure de o mare prețuire din partea 
cititorilor, să joace un rol important 
in formarea conștiinței socialiste a 
maselor.

Interviu realizat de 
Ioan ADAM
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Vizitele colectivului Teatrului 
Academic „Mossoviet"

Conducerea Teatrului Academic 
„Mossoviet" și actori de frunte ai 
acestui cunoscut colectiv artistic so
vietic au făcut, joi, o vizită la Con
siliul Culturii și Educației Socialis
te, unde au fost primiți de Ion Brad, 
vicepreședinte al consiliului. Au fost 
de fată reprezentanți ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

★
în aceeași zi. Consiliul Culturii și 

Educației Socialiste a oferit un de
jun in cinstea oaspeților. Au parti
cipat membri ai conducerii Consi
liului, personalități ale vieții cultu- 
ral-artistice din Capitală.

Au luat, de asemenea, parte V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Seara, pe scena Operei Române, 

artiștii sovietici au susținut un nou 
spectacol cu piesa „Vise din Peter
sburg" din S. A. Radzinski, după ro
manul „Crimă și pedeapsă", de F. M. 
Dostoievski.

In zilele următoare. Teatrul A- 
cademic „Mossoviet" va prezenta 
spectacole pe scenele teatrelor din 
Brașov și Cluj.

(Agerpres)
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PROGRAMUL I

9,00 
9,05
9,50

10,00

10,30

Deschiderea emisiunii. Telex.
Teleenciclopedia.
Muzică populară
Marcu.
Curs de limba 
Lecția a 27-a. 
Comentariu la 40
județul Dîmbovița. 
Satul contemporan.
Pagini de 
vă Walt

11.35 Teleglob :
Franța.

11,55 Dragoste
Emisiune 
ce patriotice.

12.35 Emisiune de educație sanita
te

10.50
11,10

cu Maria

germana.

de steme —

umor : retrospecti- 
Disney.

Călătorie prin

supremă, România, 
de versuri și cînte-

ră. Călirea organismului 
copii.

12,45 Telejurnal.
16,00 Teleșcoală.
16,35 Istoria României. Geții, 

mai drepți
cei 

din-mai viteji și 
tre traci.

17.30 Deschiderea 
după-amiază. 
engleză. Lecția a 27-a.

18.00 Cunoașteți legile ?
18,15 Tragerea Loto.
18,25 Școala campionilor. „Balonul 

oval“ — competiție de mini- 
rugbl.

18.50 Teleconferință de presă. Sub 
semnul eficienței (final de 
trimestru și de an în progra
mul de investiții al cincina
lului).
1001 de seri — film de anima
ție „Nota r.
Telejurnal. • în cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii întreceri.
Reflector.
Film artistic „Cresus“ cu 
Fernandel. Regia: Jean Glono.

81.50 Mai aveți o Întrebare ? • Ex
plozia informațională și nece
sitatea dezvoltării mijloacelor

de comunicație interumană.
22.30 „24 de ore“.
22,45 Din țările socialiste.

emisiunii 
Curs de

de 
limba

19.20

19,30

20,00
20,15

PROGRAMUL II

20,00 Film serial pentru tineret î 
„Delfinul Flipper".

20.25 Panoramic științific. Mașina 
cu aburi e încă tînără.

20,45 Program de circ.
21,10 Revista economică TV.
21.25 Capodopere ale muzicii 

versale. în program : 
Bach ; A. Vivaldi. Solist : 
rico Mainardi.

22,15 Stadion — emisiune de

un1-
J.S.
En-

re
portaje din lumea sportului.
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Școlari români pre- 
miați la concursul in

ternațional de creație 
literară și artă plastică 

din New Delhi
Patru școlari români au fost 

distinși cu premii la Concursul 
internațional de creație literară 
și artă plastică, organizat anual 
de revista „Shankar's weekly" 
din New-Delhi (India) : Diana 
Mateescu și Irina Vainovski — 
literatură. Bogdan Ionescu și 
Pantea Rareș Cristian — arte 
plastice, toți elevi din orașul 
București.

La ediția din anul 1971 a 
acestei prestigioase competiții 
internaționale a copiilor, eleva 
Anca Ioana Hariton, de In Li
ceul Tonitza, a fost distinsă cu 
marele premiu literar .,Nehru". 
Un premiu a revenit și elevei 
Petruța Bejenaru, din comuna 
Afumați, județul Ilfov, la con
cursul de arte plastice.

în curind vor fi trimise în 
S.U.A. și Suedia peste 100 de 
lucrări ale micilor plasticieni 
români.

Tema acestei pro
ducții a studiourilor 
DEFA-Berlin este dra
gostea. Mai exact, as
pirația spre împlinire 
prin dragoste. Filmul 
— realizat de regizo
rul Egon Giinther — 
aduce în prim plan 
problema responsabi
lității In alegerea to
varășului de viață. Ti
tlul „Al treilea" se 
referă la omul alături 
de care eroina poves- 
:irii cinematografice 
își va găsi echilibrul, 
fericirea, după ce de 
două ori viața o făcu
se să aleagă greșit. 
Autorul filmului pro
pune o incursiune, cu 
semnificații mai gene
rale, In biografia unei 
femei a zilei de azi. O 
incursiune ferită de 
indiscreții, menită să 
dezvăluie o dată cu 
firea deschisă, cu fru
musețea interioară a 
personajului principal, 
sensul adevărat al iu
birii, asociat năzuinței 
spre siguranța și căl
dura unui cămin.

Distins cu premiul 
principal la ediția din 
acest an a festivalului 
de la Karlovy-Vary, 
filmul „Al treilea" nu 
are nimic senzațional. 
Dimpotrivă, povestea 
care se însăilează pe 
ecran este compusă 
din episoade (subinti
tulate ca un fel de 
„capitole") avînd, toa
te, amprenta faptului 
cotidian. Personajul 
principal — Margit — 
retrăiește împrejurări 
capitale ale vieții sa
le : moartea mamei, 
adolescența — petre
cută un timp printre

călugărițe — roman
tismul efemer al unor 
legături sentimentale 
din tinerețe, care au 
trecut lăsîndu-1 un 
gust amar ; apoi uzi
na, studiul. Pînă la 
ultimul „capitol", ai 
cărui martori sîntem 
invitați să fim și al 
cărui subiect îl con
stituie căsătoria, dra
gostea adevărată, Mar
git, cea de acum, Iși

Carnet 
cinematografic

evocă tinerețea cu o 
anume detașare, mo
mentele dureroase, 
eșecurile sint privite 
— după ani — cu un 
fel de înțelegere tristă 
s faptului consumat, 
de unde, poate, im
presia unei atitudini 
prea îngăduitoare față 
de experiențele do 
odinioară. îndemnul 
la maturitate, la serlo- 

"zitatea opțiunilor sen
timentale este Insă 
implicit, decurglnd din 
substanța episoadelor 
retrospective, reliefată 
prin contrast de pozi
ția și căutările femeii 
de azi. Rolul tinerei 
femei e interpretat de 
o bună actriță : Jutta 
Hoffmann, care trece 
cu naturalețe prin 
diferitele stări și ipos

taze ale personajului ; 
Insă ceea ce se cuvine 
subliniat în primul 
rind este autenticita
tea. nota de adevăr 
omenesc proprie În
tregului film.

Regizorul știe să ob
serve și să pună In 
valoare amănuntul 
semnificativ, să defi
nească expresiv atmo
sfera, mediile diversa 
reprezentate pe ecran, 
să surprindă convingă
tor psihologia, reacți
ile eroilor săi. Filmul 
are secvențe dramati
ce (moartea mamei și 
revolta adolescentei 
față de bocitoarele 
grăbite să-și împartă 
lucrurile răposatei), 
>au străbătute de u- 
mor (încercările lui 
Margit de a atrage a- 
supra ei atenția băr
batului serios și cu 
nume imposibil, care 
pînă la urmă îi va de
veni soț), secvențe în
gemănate Intr-o nara
țiune in cadrul căreia 
prezentul se intersec
tează sugestiv cu evo
carea situațiilor tre
cute. Maniera In care 
e construit filmul 
captează atenția, es- 
tompînd anumite lun
gimi sau inegalități de 
ritm. Impresionează 
plăcut firescul cu care 
sint descrise adeseori 
raporturile dintre per
sonaje, tonul degajat 
și deloc conformist al 
acestei povestiri în 
fond foarte serioase 
despre viață, despre 
singurătate și iubire, 
despre dreptul omului 
de a fi fericit.

Const. TEODORU

Spirit revoluționar, etică si echitate socialistă
(Urmare din pag. I)

In curînd, la cinematograful „Patria" din Capitală

„Frumos, onest, emigrat în Australia11

Producție a studiourilor italiene. Regia : Luigi Zampa.
In rolurile principale: CLAUDIA CARDINALE și ALBERTO SORDI

ferirrța Națională a adoptat proiec
tul de Norme ale vieții și muncii 
comuniștilor, ale eticii și echității 
socialiste — adevărat cod moral al 
conduitei în societatea noastră. 
Proiectul este supus dezbaterii În
tregului partid și maselor largi 
înainte de a-și găsi consacrarea 
prin adoptarea sa de către Congre
sul al XI-lea al partidului. Comu
niștii, toți cel ce muncesc au dobin- 
dit. prin aceste norme, o puternică 
armă in lupta pentru perfecționarea 
proprie, ea și pentru înrădăcinarea 
trainică și generalizarea principiilor 
nobile ale socialismului și comunis
mului in intreaga noastră viată 
socială.

Perioada care a trecut de la a- 
doptarea documentelor amintite 
a marcat îmbunătățiri simțitoare în 
activitatea educativă. Forța gene
ratoare de energie a programului 
de educație comunistă se vădește 
in toate domeniile acestei activități, 
pe planul ideologiei ca și al eticii, 
contribuind la stimularea unui cli
mat de efervescență politică, la în
tărirea spiritului revoluționar, la 
afirmarea tot mai puternică a tră
săturilor morale inaintate, la creș
terea combativității împotriva men
talităților retrograde, a manifestări
lor individualiste. Numeroasele e- 
xemple de atitudine înaintată, fap
tele de eroism petrecute zi de zi in 
cele mai diferite sectoare ale con-' 
strucției socialiste, minunatele ini
tiative născute in întrecerea socia
listă pentru realizarea inainte de 
termen a cincinalului, hotărirea cu 
care pretutindeni oamenii muncii 
răspund chemării partidului de a 
realiza cit mai mari economii, a 
obține o eficiență maximă cu chel
tuieli minime ilustrează grăitor 
înalta conștiință a celor ce mun
cesc. rolul acesteia ca factor dina
mizator al dezvoltării economico- 
sociale.

Desigur, transformarea oamenilor, 
inarmarea lor cu concepția înain
tată despre viață și societate — ma
terialismul dialectic și istoric — cu 
cele mai noi cunoștințe și concluzii 
ale științei constituie una din cele 
mai complexe sarcini, cu mult mai 
grea, in multe privințe, decit dez
voltarea economiei. De aceea, acti
vitatea ideologico-educativâ tre
buie concepută ca o activitate de

largă perspectivă. Incompatibilă eu 
stilul de campanie ; ea cere eforturi 
permanente, stăruitoare și pline de 
răspundere din partea tuturor or
ganelor și organizațiilor de partid, 
care au datoria să asigure folosirea 
mai eficientă, in mod coordonat 
și intr-o direcție unică a tuturor 
mijloacelor de care dispune socie
tatea noastră pentru formarea si 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii. Este necesar ca 
programul elaborat de Plenară și 
aprobat de Conferința Națională să 
fie aplicat cu consecvență de toti 
factorii, in toate laturile componen
te. Traducerea lui in viață nu este 
o campanie, ci o permanență a în
tregii aetivități ideologico-educative, 
activitate ce trebuie să se desfășoa
re concomitent cu toate celelalte 
activități ale organelor și organiza
țiilor de partid, să aibă un caracter 
concret, in strinsă legătură cu sar
cinile economice, de producție ale 
fiecărui colectiv, ale fiecărui ioc de 
muncă, astfel incit aplicarea progra
mului ideologic să contribuie la 
indeplinirea și depășirea planu
rilor de producție, Ia realizarea 
obiectivelor specifice fiecărui sector 
de activitate. Subordonindu-și in
treaga activitate înfăptuirii sar
cinilor trasate pe acest tărîm de 
plenara C.C. din noiembrie 1971, 
de Conferința Națională a partidu
lui. școala, ca factor hotăritor al 
educației, invățămintul de partid, 
munca politică de masă, mijloace
le de informare — presa, radioul 
și televiziunea — instituțiile cultu- 
ral-artistice sint deopotrivă che
mate să acționeze cu tot mai mul
tă competență, să utilizeze mijloa
ce tot mai perfecționate, cu o mare 
putere de convingere, de pătrunde
re in conștiințe.

Este o importantă îndatorire a 
organizațiilor de partid să organi
zeze și să stimuleze dezbaterea pro
iectului de Norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste, incit acestea să 
fie cit mai bine cunoscute și însu
șite. să se preocupe de înrădăcina
rea lor in intreaga viață și activi
tate a comuniștilor șl a celorlalți 
oameni ai muncii, manifestind o 
inaltă intransigență față de orice 
încălcare a acestor norme, față de 
tot ceea ce ar putea leza morala 
comunistă.

O contribuție sporită la îmbună
tățirea activității educative pot și

trebuie să aducă organizațiile de 
masă și obștești prin munca lor 
asiduă în rindurile milioanelor de 
oameni al muncii cuprinși în rin
durile lor, Uniunea Tineretului Co
munist chemată să asigure creș
terea și formarea noilor generații 
de revoluționari, uniunile de crea
tori chemate să stimuleze creația 
artistică ferm angajată, pătrunsă 
de spirit partinic, militant, de 
un vibrant patriotism, Frontului 
Unității Socialiste revenindu-i în
datorirea de a acționa pentru 
unirea eforturilor tuturor aces
tor organizații și coordonarea 
activității lor consacrate formării 
conștiinței socialiste a întregului 
popor. Oricine lucrează intr-o in
stituție educativă trebuie să-și pună 
întrebarea : „ce putem face noi, 
colectivul nostru, pentru ca activi
tatea ce o desfășurăm, in formele 
ei specifice, să contribuie la edu
carea omului nou, a conștiinței Iul 
revoluționare Nu sint suficiente 
declarațiile de principii și de ade
ziune, ci trebuie acționat perma
nent pentru ca aceste adeziuni să 
se traducă într-o activitate practi
că de îmbunătățire a muncii.

Este de la sine înțeles că cheză
șia înfăptuirii programului de edu
cație comunistă este conducerea 
întregii activități ldeoiogice-educa- 
tive de cfttre organele și organiza
țiile de partid. Tocmai în acest fel 
se poate asigura promovarea fer
mă a ideologiei partidului in toate 
sectoarele, pot fi imprimate între
gii activități o inaltă principialita
te, spiritul partinic, revoluționar, 
combativitatea împotriva influen
telor burgheze, a mentalităților re
trograde, străine principiilor eticii 
comuniste. Fiecare membru de 
partid — oriunde ar trăi și ar 
munci — trebuie să constituie un 
exemplu de înaltă ținută moral- 
politică, de devotament fierbin
te și spirit de sacrificiu pen
tru cauza fericirii poporului și a 
propășirii patriei, pentru cauza 
socialismului, un militant activ 
pentru afirmarea în viață a 
ideologiei și moralei partidului 
nostru ! Răspunziind acestui impe
rativ, vom asigura ca partidul să-șl 
întărească mereu rolul conducător, 
ea întregul nostru popor să înain
teze mai repede spre împlinirea 
înaltelor idealuri ale socialismului 
și comunismului.

1

cinema
• Cu mîinile curate : PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21.15, BUCU
REȘTI — 9; FEROVIAR — 9.15; 
11,30; 13,45: 16; 10,15; 23,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• în trecere prin Moscova :
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16;
10,15; 20.30.
• Al 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; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.

• Am încălcat legea : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete
— 4325) : 20,15 (seria de bilete — 
4326), LUCEAFĂRUL — 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 : 
BUZEȘTI — 15.30; 18; 20.15.
e A fost odată un polițist : FA
VORIT — 9,15; 11.30; 13.45: 16; 
18.15: 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, FEREN
TARI — 9,30: 11,45: 14.30.
• Mania grandorii : FERENTARI
— 17; 19.15.
• Fuga e sănătoasă : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 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, FLOREAS-
CA — 15.30; 18; 20.15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• 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 (sate Union).
• Cinci pentru Infern î MOȘILOR 
— 10: 12.
• Imbllnzirea focului : MOȘILOR 
— 15.30: 19.
q Anonimul venețian : GBIVIȚA 
9; 11.15; 13,30: 16; 18.15; 20,30, MIO
RIȚA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20,30.
O Sfinta Tereza și diavolii : 
MUNCA — 15,30; 18; 20.15.
• Marca hoinăreală : BUCEGI — 
15,30: 18; 20.30. POPULAR — 10; 
12.30; 15,30: 18: 20.30.
• Vă arăt eu vouă ! : PROGRE
SUL — 16; 18: 20.

• Bambl : 9,15—18,15 în continuare. 
Program de filme documentare — 
20,15 : TIMPURI NOI.
• Aventurile unei prințese germa
ne la curtea Regelui Soare : DA
CIA — 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30, GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Liubov Iarovaia : COSMOS —
15,30; 18; 20,15.
• Eliberarea Iui L. B. Jones : 
AURORA — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 
18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20.15.
• Dauria : RAHOVA — 15,30; 19.
• Opiul și bîta : UNIREA — 15,30;
10; 20.15.
0 Mesagerul : COTROCENI — 
15,30: 18; 20,15.
• Felix și Otilla : ARTA — 15,30; 
19.
• Ferma din Arizona î PACEA — 
16; 19,15.
• Creierul : CRÎNGAȘI — 15,30;
18; 20,15.

• O floare și doi grădinari : VOL
GA — 8,45; 12.15; 16.45; 20.
• Dacă e marți, e Belgia : VIITO
RUL — 15,30; 18; 20,15.
• 20 000 de leghe sub mări : FLA
CĂRA — 15,15; 18: 20,30.
• Jocul de-a moartea : VITAN —
15,30: 18; 20,15.
• Tora ! Tora ! Tora : LARO-
MET — 15,30; 19.

teatre
• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) :

Concert simfonic. Dirijor : Mlrcea 
Basarab — 20.
• Opera Română : Giselle — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20. (sala Studio) : Valentin și Va
lentina — 20.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul Giuleștl : Vassa Jelez- 
nova — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Snoave 
cu măști — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru

— 15, (sal* din str. Academiei) : 
De ce ■ furat zmeul mingea — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragia- 
le“ : O noapte furtunoait șl Kir 
Zuliarldi — 20.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Til- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Dansul maimu
țelor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței — 
19,30.
• Circul „București" : Spectacol 
international cu artiști de la cir
curile din Moscova, Ulan Bator, 
Praga, București — 19,30.

I
I

depu.ru
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Sosirea în Capitală a ministrului afacerilor 
externe al italiei, Giuseppe Medici

VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE
AE REPUBLICII POPULARE BANGLADESH,

La Invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, joi La 
amiază a sosit in Capitală, intr-o vi
zită oficială în țara noastră, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Italiene, Giuseppe Medici.

Oaspetele este insolit de Roberto 
Gaja, ambasador, secretar general al 
Ministerului Afacerilor Externe, Ma
rio Mondello, ambasador, director ge
neral pentru cooperarea culturală, 
științifică și tehnică, Pasquale Ric- 
ciulli, ministru plenipotențiar, direc
tor general adjunct al afacerilor 
economice. Bruno Bottai, ministru 
plenipotențiar, șeful Serviciului de 
presă. prof. Enrico Serra, șeful 
Serviciului de studii și documenta

Dineu oferit de ministru! 
afacerilor externe, George Macovescu
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România. 
George Macovescu. a oferit joi un 
dineu în onoarea ministrului aface
rilor’externe al Republicii Italiene. 
Giuseppe Medici.

Au luat par,te Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice. Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, Angelo Miculescu. 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor. Constantin Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comer
țului exterior. Ion Brad, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Iacob Ionașcu, 
ambasadorul României in Italia, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au participat Roberto Gaja. am
basador, secretar general al Minis
terului Afacerilor Externe. Antonino 
Restivo. ambasadorul Italiei la 
București, celelalte persoane oficiale 
care îl însoțesc pe oaspete în vizita 
în țara noastră, membri ai ambasa
dei.

In timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă cordială. George Ma
covescu și Giuseppe Medici au 
rostit toasturi.

După ce a salutat prezenta în tara 
noastră a ministrului de externe al 
Italiei. Giuseppe Medici, și a distin
selor personalități care-1 Însoțesc, 
ministrul român a exprimat satis
facția pentru evoluția relațiilor ro- 
mâno-italiene.

Convorbirile pe care le-am în
ceput cu citeva ore în urma, sub 
auspicii atit de favorabile, și pe care 
le vom continua in cursul zilei de 
miine — a spus el — ne oferă pri
lejul efectuării unui cuprinzător 
schimb de păreri asupra perspecti
velor relațiilor româno-italiene, cit 
și asupra unor probleme Internatio
nale de interes comun.

Ministrul român a subliniat că 
realizarea de contacte și schimburi 
de vizite, în toate domeniile, pină la 
cel mai înalt nivel, reprezintă o ne
cesitate pentru o mai bună cunoaș
tere reciprocă. pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor amicale dintre 
România și Italia, in interesul po
poarelor noastre, al păcii, cooperării 
și înțelegerii internaționale.

Italia se situează astăzi printre 
principalii parteneri In relațiile eco
nomice ale României, ea ocupind 
în prezent locul al cincilea în co
merțul exterior al tării noastre și 
locul doi în schimburile comerciale 
cu țările vestice. Dorim să acționăm 
în comun pe această cale — a ară
tat ministrul român — in vederea 
identificării și valorificării unor noi 
posibilități în domeniul schimburi
lor materiale, care să conducă la o 
dezvoltare continuă și de perspec
tivă a cooperării economice și teh
nice reciproc avantajoase.

Au fost evidențiate, de asemenea, 
progresele Înregistrate In direcția 
schimburilor de valori cultural- 
ș.iințifice. perspectivele dezvoltării 
relațiilor în acest domeniu.

Sentimentul reușitei in relațiile 
noastre bilaterale — a arătat vorbi
torul — ni-1 oferă nu numai rezul- 
t ițele îmbucurătoare înregistrate 
pină acum de ambele părți, dar și 
faptul că aceste relații se desfășoară 
pe baza solidă a principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, egalității in drepturi, neameste
cului în treburile interne, avantajului 
reciproc.

In legătură cu evoluția vieții in
ternaționale actuale, ministrul român 
s-a referit la creșterea rolului tutu
ror țărilor, fără deosebire de mări
me, potențial sau sistem social, in 
rezolvarea problemelor cu care este 
confruntată omenirea.

Este, totodată, îmbucurător de con
statat cursul pozitiv pe care îl ur
mează în ultima perioadă dezvolta
rea vieții politice a continentului 
nostru.

în acest context, vorbitorul a subli
niat convingerea profundă că pregă

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT «SPORT «SPORT

BASCHET: A

In cîteva rînduriLa Madrid, in „Cupa campionilor europeni"

Real a obținut calificarea 
în fața lui F. C. Argeș

Ieri noaptea, la Madrid, pe sta
dionul Bernabeu, în cadrul optimi
lor de finală ale „Cupei campioni
lor europeni", s-a disputat partida- 
retur dintre Real Madrid și F.C. 
Argeș (in meci-tur scor 2—1 pentru 
campioana României).

Echipa noastră a început destul de 
curajos partida, obținînd primul 
corner și primul șut la poartă, prin 
Jercan, in rrdnutul 4. în momentele 
imediat următoare, Stan apără con
secutiv două mingi foarte grele. Mai 
departe, argeșenii se apără cu în
verșunare, însă, totodată, contra
atacă suficient de periculos. Intr-o 
asemenea situație. Dobrin lansează 
pe Radu, care șutează puternic, dar 
Zocco deviază mingea în ultimă in
stanță. Faza imediat următoare se 
petrece la poarta lui Stan și aduce 
primul gol al meciului. 1—0 pentru 
Real, prin Santillana (min. 18). 

re, Ferraris Luigi Vittorio, consilier, 
șeful Departamentului țări socialiste 
din Direcția generală a afacerilor 
politice, prof. Baridon Silvio, consi
lierul ministrului pentru probleme 
culturale.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întimpinati de Geor
ge Macovescu. ministrul afacerilor 
externe, Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului. Iacob Ionașcu, amba
sadorul României în Italia, de func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe.

Erau prezenti Antonino Restivo. 
ambasadorul Italiei la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

tirea multilaterală și ținerea confe
rinței general-europene, cu partici
parea nemijlocită a tuturor statelor 
interesate, vor accentua acest curs 
pozitiv, vor accelera procesul de in
staurare in Europa a unei atmosfere 
de securitate și pace, a unor rapor
turi noi, de colaborare între națiuni 
libere și egale in drepturi.

Angajați activ în procesul de des
tindere și cooperare pe continentul 
nostru, nu putem uita, desigur, că 
în lume există și alte probleme care 
își așteaptă rezolvarea.

Ministrul de externe a exprimat 
în acest context interesul României 
pentru intensificarea eforturilor care 
să conducă la măsuri efective de de
zarmare, în primul rind nucleară, la 
punerea în practică a unor măsuri 
concrete de dezangajare militară, re
ducerea bugetelor militare, a efecti
velor armate, inclusiv pentru lichi
darea blocurilor militare. El a arătat 
că România se pronunță cu fermitate 
pentru stingerea focarelor de război 
și tensiune existente în diferite 
puncte ale globului, garantindu-se 
fiecărui popor dreptul de a se dez
volta liber, conform intereselor și 
năzuințelor sale, la adăpost de orice 
imixtiune străină.

Ministrul român a exprimat con
vingerea că vizita ministrului aface
rilor externe italian se va solda cu 
rezultate care vor marca noi jaloa
ne pe calea adîncirii colaborării fruc
tuoase dintre cele două națiuni prie
tene.

în încheiere, George Macovescu a 
toastat în sănătatea președintelui Re
publicii Italiene, domnul Giovanni 
Leone, a președintelui Consiliului de 
Miniștri, domnul Giulio Andreotti, in 
sănătatea ministrului afacerilor ex
terne, Giuseppe Medici, a tuturor 
celor prezenți, pentru prietenia dintre 
România și Italia.

Mulțumind pentru cuvintele calde 
de bun venit, pentru expresiile atit 
de prietenești adresate țării 
sale, ministrul italian a spus : 
Vizita mea confirmă continuitatea 
relațiilor de prietenie existente in
tre România și Italia, demonstrată 
de contacte politice frecvente, ani
mate întotdeauna de un spirit con
tinuu cordial și constructiv. Intenția 
noastră este să continuăm acțiunea 
îndreptată spre intensificarea în 
toate domeniile a colaborării menite 
să contribuie la progresul destinde
rii și cooperării internaționale, pre
misă a unei păci trainice.

Vorbitorul a subliniat în continu
are că între Italia și România, deși 
sînt deosebiri între orinduirile poli
tice și sociale, sint evidente în mod 
clar nenumăratele și importantele 
puncte de convergență și de înțele
gere atit în ceea ce privește dezvol
tarea colaborării bilaterale cît și cu 
privire la crearea în Europa și in 
lumea întreagă a unei temelii poli
tice noi, mai solide și mai juste in 
relațiile dintre toate popoarele.

România și Italia, cu toate particu
laritățile de evaluare a problemelor 
specifioe și cu toate limitele clare 
impuse de obligațiile de loialitate 
față de alianțele respective, parti
cipă cu profundă sensibilitate la în
făptuirea unei politici de pace. Și o 
urmăresc cu o angajare tenace.

încă în cursul convorbirilor avute 
astăzi, a spus el, am abordat unele 
probleme concrete ținind tot timpul 
seama de aceste obiective și de fap
tul că ele trebuie să fie inspirate de 
o realizare concretă și de realism.

Nu trebuie să ne limităm să luăm 
act de rezultatele la care am ajuns 
pină în prezent pe calea destinderii 
în Europa. Păcii existente în pre
zent trebuie să-i putem da. mai a- 
les in Europa, o bază politică și mai 
6olidă care să se întemeieze pe un 
fundament mai sigur, in stare să 
evite contrapunerea dintre blocuri. 
De aceea, cele două țări ale noastre 
trebuie să contribuie la eliminarea 
obstacolelor care Împiedică desfășu

Cu toate că spaniolii continuă să 
atace și să-și creeze citeva ocazii 
prielnice, F. C. Argeș nu-și pierde 
cumpătul, respinge precis asalturile 
repetate și, la rindu-i, trece ia con
traofensivă. Era și normal, scorul de 
1—0 pentru madrileni însemna eli
minarea din competiție a echipei ro
mâne. Iar insistențele piteștenilor 
se văd răsplătite. în minutul 43, după 
trei acțiuni succesive spre poarta 
spaniolă, Radu reia in plasă mingea 
scăpată din mină de portarul Garcia. 
Este 1—1, scor cu care se incheie 
repriza.

După pauză, meciul se desfășoară 
in nota de dominare teritorială a 
echipei gazdă. Ea înscrie prin Grande 
(min. 47) și Santillana (min. 87), iar, 
cu scorul final de 3—1, Real își a- 
sigură calificarea in sferturile de 
finală ale competiției.

V. M.

Vizită protocolară
Joi după-amiază, George Maco

vescu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, a 
primit în vizită protocolară pe mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Italiene, Giuseppe Medici.

Intre cei doi miniștri de externe 
a avut loc, în continuare, un schimb 
de vederi in legătură cu evoluția 
relațiilor bilaterale și cu privire la 
unele probleme actuale ale vieții in
ternaționale, îndeosebi cele euro
pene.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, în spiritul rela
țiilor tradiționale, de prietenie și în
țelegere reciprocă dintre România 
și Italia.

rarea în mod liber a raporturilor 
intereunopene, în care dialectica 
ideilor să aibă o funcție creatoare 
de noi valori. Asemenea raporturi 
nu trebuie să mai fie încredințate în 
mod exclusiv confruntării dintre e- 
chilibrele militare, ci și, se poate, 
mai ales progresului civil al po
poarelor și roadelor muncii lor. Sub
liniind că pentru aceasta sint ne
cesare negocieri, adeseori lungi și 
complexe, la care toate țările tre
buie să-și aducă contribuția, vorbi
torul a arătat că România și Ita
lia, ale căror popoare au motive atit 
de profunde să se înțeleagă in mod 
reciproc, pot să contribuie în mod 
fecund la aceste negocieri care își 
găsesc în actuala realitate europea
nă și în aceea a oomunitătii inter
naționale nenumărate motive de 
6uoces.

Tocmai de aceea am participat și 
participăm cu convingere și cu o 
angajare consecventă la acel vast 
dialog european care în prezent este 
pe punctul de a atinge o etapă sem
nificativă. Referindu-se la pregăti
rile pentru Conferința cu privire la 
securitate și la cooperare in Euro
pa. ministrul italian a spus : înțe
legem să înfruntăm aceste tratative 
cu dorința de a identifica domeniile 
cele mai vaste de intîlnire. pentru 
ca această conferință să poată fi a- 
poi convocată și să poată deveni un 
succes care să aducă roade impor
tante.

în acest spirit convorbirile noas
tre ne vor permite o examinare rod
nică și amănunțită a temelor euro
pene majore ; de la stabilirea prin
cipiilor pentru o conviețuire mai 
demnă de încredere între popoare 
și o tot mai largă colaborare în toate 
domeniile ; de la modalitățile pentru 
întîlniri tot mai deschise intre oa
meni, la înfăptuirea unei reduceri 
progresive a cheltuielilor militare în 
cadrul unei securități echilibrate 
pentrU toți. Nu uităm nici să tratăm 
problemele care, fie că sînt dorite 
sau nu, sînt legate de destinul Eu
ropei : cea a Mediteranei și a Orien
tului Apropiat.

Vom examina, de asemenea, acțiu
nea ce trebuie intensificată prin 
eforturi paralele în cadrul Națiunilor 
Unite pentru a face ca funcția și 
eficacitatea acestei organizații să fie 
mai bine adaptată la realitatea in
ternațională. Și sint sigur că vom 
putea reafirma dorința comună de a 
favoriza dezvoltarea cooperării eco
nomice, comerciale și tehnice.

în acest cadru guvernul italian 
atribuie o mare importanță colabo
rării economice cu România și con
stată cu satisfacție că există premise 
temeinice pentru o dezvoltare ferici
tă a acestei colaborări. O garantează 
faptul că economiile noastre sînt 
complimentare și capacitățile lor in
trinseci ; o confirmă evoluția con
stantă și progresivă a schimburilor 
dintre cele două țări în domenii tot 
mai importante.

Afinitățile istorice și lingvistice 
bazate pe legături străvechi și ilustre 
de civilizație comună fac deosebit 
de semnificativă dezvoltarea colabo
rării In domeniul cultural dintre ță
rile noastre prin intermediul unei vii 
activități de schimburi, de contribu
ții și de experiențe, de contacte și 
do cercetări comune între instituții 
și oameni de cultură și de știință.

In aspirația comună a popoarelor 
noastre spre noi țeluri de bunăstare 
și de conviețuire civilizată, relațiile 
dintre România și Italia își vor găsi, 
sînt convins, un teren fecund pentru 
a se aprofunda și a se extinde.

In încheiere, Giuseppe Medici a 
toastat in sănătatea președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a președintelui Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer, a minis
trului afacerilor externe, George Ma
covescu, pentru prietenia dintre cele 
două țări, pentru prosperitatea po
porului român și a conducătorilor săi.

Victorie a echipei feminine 

Rapid București
Sala Giulești din Capitală a găzduit 

ieri seară primul meci dintre echipele 
Rapid București și Maccabi Tel Aviv, 
disputat in cadrul turului I al „Cupei 
campionilor europeni" la baschet fe
minin. La capătul unei partide spec
taculoase, baschetbalistele de la Ra
pid au obținut victoria cu scorul de 
59—48 (29—27). Din echipa învingă
toare s-au remarcat Nicola și Suli- 
Ynan, care au marcat 19 și, respectiv, 
18 puncte. Cele mai bune jucătoare 
ale formației oaspete au fost Ballas 
(14 puncte) și Revah (11 puncte).

Returul acestei întîlniri se va dis
puta, tot la București, simbătă 11 
noiembrie.

în deschidere s-a desfășurat întîl- 
nirea internațională amicală dintre 
lormațiile masculine Dinamo Tbilisi 
și I.C.H.F. București. Victoria a re
venit sportivilor sovietici cu scorul 
de 88—60 (46—26).

ABDUS SAMAD AZAD
încheierea convorbirilor oficiale

La 9 noiembrie, la Ministerul Afa
cerilor Externe, s-au încheiat con
vorbirile oficiale dintre George Ma
covescu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, și 
Abdus Samad Azad, ministrul aface
rilor externe al Republicii Populare 
Bangladesh.

Cu această ocazie s-a efectuat un 
schimb larg de păreri cu privire la

Primire la Consiliul de Miniștri
Joi după-amiază, tovarășul Ion 

Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, a primit pe Abdus Samad 
Azad, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Bangladesh, 
care ne vizitează țara la invitația 
ministrului afacerilor externe.

în țimpui întrevederii, care s-a

*
In după-amiaza zilei de joi, mi

nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Bangladesh și per
soanele oficiale care îl însoțesc 
au vizitat cartierul Drumul Tabe
rei din București, Grădina botanică

Cronica zilei
SOSIREA NOULUI AMBASADOR 
AL REPUBLICII COSTA RICA

Miercuri, 8 noiembrie a sosit în 
Capitală Arnaldo Ortis Lopez, noul 
ambasador al Republicii Costa Rica 
in Republica Socialistă România.

Joi după-amiază, George Maco
vescu. ministrul afacerilor externe, a 
primit pe Arnaldo Ortis Lopez, am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Costa Rica in Re
publica Socialistă România, in legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare.

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, între 2 și 9 
noiembrie ne-a vizitat țara o dele

LA FABRICA DE CONFECȚII ODORHEIUL SECUIESC 
a fost Îndeplinit planul anual

MESAJUL DE SALUT

AL C.C. AL P.C.R.
Printr-o telegramă adresată Comi

tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, colectivul de muncă al 
Fabricii de confecții Odorheiul Se
cuiesc informează că, răspunzînd cu 
însuflețire chemării de a realiza îna
inte de termen planul cincinal și an
gajamentele asumate în întrecerea 
socialistă, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii fabricii au realizat planul 
de producție pe anul 1972 în ziua de
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în construcție, noi linii

electrice de înaltă tensiune
In nordul Moldovei, între Va

tra Dornei și Delnița, a început 
construcția unei linii electrice de 
110 kilovolți, care va asigura 
dubla alimentare cu energie e- 
lectrică a acestei zone, aflată in 
plin proces de industrializare. 
Pină acum, s-au realizat funda
țiile stîlpilor electrici, asigurin- 
du-se condiții de lucru și pentru 
perioada de iarnă.

în ritm intens se lucrează și 
la construcția liniei electrice de 
înaltă tensiune din Delta Dună
rii, menită să asigure energia e- 
lectrică tuturor așezărilor și u- 
nităților economice cuprinse în
tre brațele Sf. Gheorghe și Su- 
lina. Se înfăptuiește astfel pre
vederea ca, incă in actualul cin
cinal, această zonă să fie ali
mentată direct de la sistemul e- 
nergetic național.

în plină desfășurare se află

FOTBAL. In programul echipei 
Braziliei : 11 partide in Europa și
Africa. — Selecționata de fotbal a 
Braziliei, campioană mondială, își 
va incepe anul viitor turneul in Eu
ropa la 9 iunie, printr-un joc care 
va avea loc la Milano în compania 
reprezentativei Italiei. în continua
re, fotbaliștii brazilieni vor susține 
următoarele partide : la 13 iunie la 
Viena cu Austria ; la 16 iunie la 
Miinchen cu R. F. a Germaniei ; la 
21 iunie la Moscova cu U.R.S.S. ; 
la 25 iunie la Stockholm cu Suedia ; 
la 30 iunie la Glasgow cu Scoția ; 
la 4 iulie la Bruxelles cu Belgia sau 
la Amsterdam cu Olanda (meciuri 
in curs de perfectare) ; la 8 iulie la 
Berna cu Elveția și la 11 iulie la 
Paris cu Franța. înaintea acestui 
turneu echipa Braziliei va întilni la 
3 iunie la Casablanca echipa Maro
cului și la 6 iunie la Tunis selecțio
nata Tunisiei. • Alte rezultate în 
cupele europene pentru cluburi. în 
„Cupa campionilor europeni", la Li- f 
sabona, Benfica a terminat la ega- '. 
litate : 0—0 cu Derby County. Echi
pa engleză. învingătoare în primul 
joc cu 3—0, a obținut calificarea. La 
Milano, in „Cupa cupelor". A. C. 
Milan a învins cu 2—1, după prelun
giri. pe Legia Varșovia, calificîndu-se 
pentru sferturile de finală. In sfîr- 

stadiul actual și perspectivele dezvol
tării relațiilor bilaterale și asupra 
unor probleme internaționale actuale.

în timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, s-a a- 
preciat cu satisfacție posibilitatea de 
dezvoltare a relațiilor reciproc avan
tajoase Intre ambele țări.

(Agerpres)

desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și cooperare econo
mică și tehnico-științifică dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bangladesh.

(Agerpres)

*
și Sala Palatului Republicii Socia
liste România.

Seara, oaspeții au asistat la un 
spectacol folcloric susținut de co
lectivul ansamblului „Rapsodia 
Română".

gație a Uniunii Germane a Păcii din 
Republica Federală a Germaniei, for
mată din Arno Behrisch, membru al 
Prezidiului Consiliului Național Fe
deral al Uniunii Germane a Păcii, 
și Fritz Gottgens, membru al Con
siliului Național Federal al Uniunii.

Oaspeții au avut întrevederi la 
Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste, C.C. al U.T.C., Mi
nisterul Educației și învătămintului. 
Comitetul de Stat al Planificării, au 
fost primiți la Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii și au vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din București și din județele Si
biu, Arad și Timiș.

(Agerpres)

7 noiembrie. S-au creat astfel condi
ții ca pină la finele anului să se ob
țină o producție suplimentară de 
confecții textile in valoare de 18 mi
lioane Iei.

Ne luăm angajamentul, se spune 
în telegramă, de a lucra și pe vii
tor cu același elan și însuflețire, 
pentru a transpune în viață preve
derile documentelor celui de-al 
X-lea Congres și ale Conferinței Na
ționale a partidului.

lucrările pentru construcția celui 
de-al doilea circuit de 220 kv 
pe traseul Borzești-Bîrlad-Vas- 
lui-Iași.

Construcția liniilor electrice de 
înaltă tensiune a afectat anul 
acesta zone’mult mai largi. Po
trivit datelor furnizate de mi
nisterul de resort, in perioada 
ianuarie-octombrie au fost puse 
sub tensiune magistrale electri
ce de 110, 220 și 400 kilovolți, în 
lungime de peste 800 km. Se im
pun a fi menționate liniile de 
400 kv Porțile de Fier-Rovinari- 
București și de 220 kv Lotru-Si- 
biu, cea de 110 kv Suceava-Ră- 
dăuți și cel de-al doilea circuit 
al liniei Oradea-Chiștag, ma
gistrale care soluționează pro
blema aprovizionării cu energie 
electrică a unor mari consuma
tori industriali.
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(Agerpres)

șit, la Enschede (Olanda), echipa lo
cală F. C. Twente a întrecut cu 4—0 
(3—0) pe Frem Copenhaga, obținînd 
calificarea în „Cupa U.E.F.A.". 
TENIS. Turneul de la Stockholm. 
In cadrul turneului internațional de 
tenis de la Stockholm contînd pentru 
„Marele premiu F.I-.L.T.", tinărul 
suedez Bjorn Borg, în vîrstă de 16 
ani, l-a eliminat cu 6—2. 6—3 pe 
spaniolul Gimeno. Iugoslavul Pilici 
l-a întrecut cu 6—4. 7—5 pe ceho
slovacul Kodes. iar olandezul Okker 
a cîștigat cu 6—2. 1—6. 6—3 în fața 
americanului Connors. în formă ex
celentă. Stan Smith (S;U.A.) a ter
minat învingător cu 6—4. 6—4 in 
fața compatriotului său McManus. 
Borowiak (S.U.A.) a obținut o aplau
dată victorie cu 6—3, 7—6 în fața 
australianului Roy Emerson. ȘAH. 
După continuarea partidelor între
rupte din runda a treia a turneului 
zonal feminin de șah de la Pernik, 
în fruntea clasamentului se află ju- 
cătoarea Gertrude Baumstarck (Ro
mânia) cu 3 puncte, urmată de com
patrioata sa Alexandra Nicolau, cu 
2 puncte, și Vokralova (Cehoslova
cia), tot cu 2 puncte.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Rog excelența Voastră să accepte expresia profundei mele gratitu
dini pentru mesajul de felicitare atit de amical și pentru urările pe care 
ați binevoit să mi le adresați cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei 
mele de naștere.

Este o mare fericire și onoare pentru mine de a mă bucura de prie
tenia, stima și sprijinul Excelenței Voastre și ale vajnicului popor român.

îmi amintesc cu emoție primirea deosebit de călduroasă și cordială 
pe care ați binevoit să mi-o rezervați în timpul vizitei mele de stat în 
glorioasa Românie.

Anul viitor voi avea marea plăcere și cinste de a vă saluta din nou la 
București și de a vă prezenta omagiile pline de admirație și recunoștință 
ale poporului khmer, ale Frontului Unit Național și guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei.

Cu cea mai înaltă considerațiune,

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit o telegramă din partea președintelui gu
vernului R. S. Cehoslovace, Lubomir Strougal, prin care se exprimă con
doleanțe în legătură cu catastrofa de la exploatarea minieră Uricani.

Deschiderea Congresului 
P. S. Italian

GENOVA 9 — Trimisul special A- 
gerpres N. Puicea transmite : La 
Genova s-au deschis, joi după-amia
ză, lucrările celui de-al 39-lea Con
gres al Partidului Socialist Italian.

Participă peste 600 de delegați la 
congres, reprezentanți ai partidelor 
democratice italiene, precum și oa
meni ai muncii din principalele în
treprinderi din Genova și din alte 
orașe industriale ale Italiei. în tri
buna oaspeților erau prezenți dele
gați și reprezentanți ai unor partide 
socialiste, muncitorești și comuniste 
de peste hotare.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., care a 
prezentat prezidiului mesajul Comi
tetului Central al P.C.R. adresat Con
gresului P.S.I. Ee fundalul scenei 
era scrisă lozinca „80 de ani de luptă 
fac din P.S.I. o forță hotăritoare 
pentru dezvoltarea democrației repu
blicane și antifasciste, pentru infrin- 
gerea centrismului, pentru înaintarea 
pe calea reformelor, pentru cucerirea 
socialismului", lozincă reflectînd ide
ile de bază pentru care luptă socia
liștii italieni.

Pe ordinea de zi a congresului fi

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român vă adresează dumnea
voastră, delegați la cel de-al 39-lea 
Congres al Partidului Socialist Ita
lian, întregului dv. partid un cald și 
prieteneso salut din partea tuturor 
comuniștilor români, împreună cu 
cele mai bune urări de succes în des
fășurarea lucrărilor congresului, in 
lupta pe care o desfășurați în slujba 
intereselor fundamentale ale oame
nilor muncii italieni, pentru pace și 
colaborare între toate popoarele lu
mii.

Membrii partidului nostru, opinia 
publică din România socialistă urmă
resc cu mult interes și simpatie acti
vitatea laborioasă desfășurată de Par
tidul Socialist Italian împreună cu 
celelalte forțe ale mișcării muncito
rești și democratice italiene pen

tru afirmarea in viața politică și so
cială a țării dv. a idealurilor de pro
gres, justiție socială și prosperitate, 
pentru promovarea cauzei păcii, se
curității, cooperării și înțelegerii pe 
continentul nostru, in întreaga viață 
internațională.

Folosim acest prilej pentru a rele
va cu satisfacție legăturile amicale 
care s-au dezvoltat mai ales in ulti
ma perioadă intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Italian, 
caracterizate prin stimă, înțelegere și 
respect reciproc. întilnirile, schimbu
rile de vederi și de experiență prie
tenești ce au avut loc in ultimii ani 
intre partidele noastre, intre condu
cerile lor au contribuit la aprofunda
rea cunoașterii reciproce, la reliefa
rea convergențelor de poziții și inte
rese, au constituit o elocventă expre
sie a voinței comune de a extinde și 
diversifica continuu relațiile recipro
ce, în interesul comun al celor două 
țări și popoare, al cauzei socialismu
lui, al dezvoltării colaborării dintre 
partidele muncitorești din întreaga 
lume, al păcti și cooperării interna
ționale. Sintem convinși că dezvolta
rea pe mai departe a raporturilor 
dintre P.C.R. și P.S.I. va acționa și 
în viitor ca un factor dinamic de în
tărire a prieteniei dintre popoarele 
și țările noastre.

Dorim să evidențiem, cu acest pri
lej, evoluția pozitivă a relațiilor din
tre Republica Socialistă România 
și Republica Italiană și să ex
primăm ferma noastră convin
gere că întărirea raporturilor din
tre P. C. Român și P. S. Italian 
va constitui o contribuție prețioasă

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Președintele Ferrer l-a primit 

pe ambasadorul României

în Costa Rica
SAN JOSE 9 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Costa Rica, Josâ 
Figueres Ferrer, a primit la San 
Josâ pe Mircea Nicolaeseu, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România In 
Costa Rica.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

NORODOM SIANUK
Șeful statului și președintele 

Frontului Unit Național 
al Cambodgiei

gurează : raportul de activitate ■ 
C.C. al partidului, modificări la Sta
tutul P.S.I., alegerea noilor organe 
de conducere.

în prima parte a ședinței de des
chidere a congresului a fost marcată 
împlinirea a 80 de ani de existență a 
P.S.I. Despre această aniversare au 
vorbit cunoscutul militant socialist 
Sandro Pertini, președinte al Came
rei Deputaților, și Cerofalini, vicepri- 
marul socialist al orașului Genova. 
După salutul adresat congresului de 
primarul democrat-creștin al Genovei, 
Piombino, a luat cuvintul Giacomo 
Mancini, secretar național al P.S.I., 
care a prezentat un amplu raport.

Desfășurindu-și lucrările intr-un 
moment important pentru evoluția 
situației pe scena politică italiană, 
Congresul P.S.I. este urmărit cu in
teres de către celelalte partide din 
țară.

★
înainte de începerea congresului 

a avut loc o adunare la care s-a 
consemnat aderarea la P.S.I. a unor 
foști membri ai Partidului Socia
list Italian al Unității Proletare 
(P.S.I.U.P.), care au hotărât să-și 
continue activitatea in rândurile P.S.I.

la dezvoltarea colaborării multilate
rale dintre țările noastre, spre binele 
popoarelor român și italian, al cau
zei păcii și înțelegerii internaționale, 
va favoriza intensificarea relațiilor 
politice, economice, culturale, tehni- 
co-științifice româno-italiene.

In prezent, sub conducerea partidu
lui său comunist, poporul român își 
dedică întreaga sa energie creatoare 
activității de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate in 
țara noastră. Manifestîndu-se, totoda
tă, ca un factor activ al vieții inter
naționale, România socialistă desfă
șoară, în ritm susținut, o amplă ac
tivitate îndreptată spre dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare, 
pe planuri multiple, cu toate țările 
socialiste, spre extinderea cooperării 
pașnice cu toate statele, indiferent 
de sistemul lor social, pe baza prin
cipiilor egalității în drepturi, respec
tării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
interne, avantajului și respectului re-, 
ciproc. Țara noastră se pronunță sta
tornic pentru stingerea tuturor foca
relor de război și tensiune din lume, 
pentru eliminarea forței și a amenin
țării cu forța din relațiile intersta
tale și soluționarea pe calea negocie
rilor a problemelor internaționale li
tigioase, pentru instaurarea in Europa 
și în întreaga lume a unui climat de 
destindere, securitate și cooperare, 
pentru respectarea dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de a-și alege 
nestingherit calea dezvoltării sale.

Consecvent politicii sale tradițional 
internaționaliste, Partidul Comunist 
Român dezvoltă amplu și activ ra
porturi tovărășești, de solidaritate, 
colaborare și prietenie cu toate par
tidele comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste, cu partidele de
mocratice din țările care au pășit 
pe calea unei dezvoltări independente, 
cu mișcările de eliberare națio
nală. in interesul luptei împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste, neo- 
colonialiste, pentru triumful idealuri
lor de libertate și independență na
țională, democrație, progres social și 
pace.

Vă dorim, dumneavoastră, stimați „ 
prieteni și tovarăși, succes deplin in 
desfășurarea lucrărilor congresului, în 
activitatea ce o veți desfășura pentru 
îndeplinirea obiectivelor și hotăririlor 
cu prilejul acestui eveniment major 
în viața partidului dumneavoastră.

VIZITA iN R. D. GERMANĂ 
A DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI 

Al P. C. R.
BERLIN 9. — Corespondentul

Agerpres, Șt. Deju, transmite : Dele
gația de activiști ai P.C.R. condusă 
de tovarășul Ion Cumpănașu, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care a făcut o vizită de 
schimb de experiență in R. D. Ger
mană, a fffst primită, joi, 9 noiem
brie. de tovarășul Werner Lamberz, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovărășească, 
a luat parte Hans Modrow, șeful sec
ției agitație a C.C. al P.S.U.G., pre
cum și Vasile Vlad. ambasadorul Re
publicii Socialiste România in R. D. 
Germană.
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GUVERNUL FINLANDEZ A ADRESAT 
INVITATA OFICIALE PENTRU REUNIUNEA 

PREGĂTITOARE A CONFERINȚEI 
GENERAL-EUROPENE

HELSINKI 9 (Agerpres). — Gu
vernul finlandez a adresat, joi, in
vitații oficiale tuturor țărilor conti
nentului european, Statelor Unite 
ale Americii și Canadei, de a parti
cipa la reuniunea pregătitoare a 
conferinței general-europcne pen-

Este necesar să se treacă 
de urgență la înfăptuirea unor 
măsuri concrete de dezarmare

Intervenîia reprezentantului României în Comitetul 
pentru problemele politice al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 9. — Trimisul special Agerpres, C. Vlad, trans
mite : In Comitetul pentru problemele politice al Adunării Generale a 
O.N.U., care continuă dezbaterile consacrate dezarmării, a luat cuvintul re
prezentantul României, ambasadorul Constantin Ene.

România, a declarat el, consideră 
necesar și urgent să se înfăptuiască 
o cotitură radicală in negocierile din 
domeniul dezarmării, să se pună ca
păt cursei înarmărilor și să se trea
că la înfăptuirea, pe baza unor pro
grame concrete, a unor măsuri efec
tive de dezarmare. în primul rind de 
interzicere și distrugere a armelor 
nucleare. Negocierile de dezarmare 
trebuie să se concentreze asupra 
problemelor cardinale — interzicerea 
și eliminarea armelor atomice și a 
celorlalte mijloace de nimicire în 
masă, acordînd cea mai înaltă prio
ritate dezarmării nucleare. Este o ce
rință primordială ca statele posesoa
re de arme nucleare să-și asume 
obligația solemnă că nu vor recurge 
la folosirea armelor nucleare sau la 
amenințarea cu folosirea lor. împo
triva nimănui și în nici o împreju
rare.

Pentru îngrădirea pericolului nu
clear, în condițiile actuale, cînd ar
mele nucleare și bazele militare sînt 
rtîspîndite în întreaga lume, o deo
sebită importantă prezintă înfăptui
rea unor măsuri regionale, scoaterea 
unor zone rât mai întinse ale pla
netei noastre de sub imperiul lor. 
Ca țară europeană. România apre
ciază ca o măsură tranzitorie utilă 
crearea unor zone de pace si denu- 
clearizate în Europa, întărită de an
gajamentul statelor nucleare de a nu 
folosi niciodată arma atomică îm
potriva țărilor nenucleare. în acest 
spirit, guvernul român a prezentat

Declarație cvadripartită în sprijinul 
primirii în 0. N. U. a R. D. Germane 

și R. F. a
Intre 23 octombrie și 5 noiembrie 

a.c. în Berlinul occidental a avut loc 
un schimb de păreri între reprezen
tanții U.R.S.S., Marii Britanii. S.U.A. 
și Franței in problema drepturilor 
și responsabilităților cvadripartite în 
legătură cu viitoarea primire a 
R.D.G. și R.F.G. în O.N.U. A fost ela
borată o declarație care, în confor
mitate cu înțelegerea realizată, s-a 
dat publicității la 9 noiembrie la 
Moscova, Londra, Washington și 
Paris.

în declarație se arată : Guvernele 
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste, Regatului Unit al Marii Brita
nii și Irlandei de Nord, Statelor Unite 
ale Americii și Republicii Franceze,

Opinia publică din țara noastră a 
luat cunoștință cu deosebită satisfac
ție de încheierea și parafarea Trata
tului asupra bazelor relațiilor dintre 
Republica Democrată Germană și Re
publica Federală a Germaniei. Acest 
tratat, documentele adiționale la a- 
cesta, asupra cărora au căzut de acord 
reprezentanții celor două state ger
mane în urma unor tratative fruc
tuoase, constituie 
un act pozitiv de 
mare însemnăta
te atît pentru ra
porturile recipro
ce, cit și pentru 
climatul politic 
general, pentru 
dezvoltarea pro
cesului de nor
malizare a rela
țiilor pe conti
nent și înainta
rea pe calea 
securității in Eu
ropa și în lume.

Recunoașterea 
realităților con
stituite după cel de-al doilea război 
mondial, faptul istoric al existenței 
celor două state germane, normaliza
rea relațiilor cu și între aceste state, 
așezarea lor pe bazele trainice ale le
galității internaționale au reprezentat 
— așa cum a susținut consecvent 
România — cerințe majore, obiective 
ale progresului destinderii și secu
rității în Europa. în acest sens, tra
tatul încheiat oferă baza pentru de
plina normalizare a relațiilor dintre 
cele două state germane, pentru am
plificarea și intensificarea acestor 
relații în toate domeniile, corespun
zător intereselor ambelor state, ale 
cetățenilor lor.

Tratatul dintre R.D.G. și R.F.G. 
se integrează în cursul pozitiv 
care s-a conturat în ultimii ani 
în viața politică a continentului eu
ropean și care și-a găsit întruchi
pare în asemenea pași pozitivi cum 
au fost stabilirea încă în 1967 a re
lațiilor diplomatice între România și 
Republica Federală a Germaniei, în
cheierea și ratificarea tratatelor so- 
Vleto—vest-german și polono—vest- 

tru securitate șl cooperare, reuniu
ne care urmează să inceapă la 22 
noiembrie la Helsinki — anunță Mi
nisterul de Externe al Finlandei. Cele 
34 de invitații au fost înaintate re
prezentanților diplomatici ai țărilor 
interesate, acreditați Ia Helsinki.

și promovează consecvent cunoscute
le propuneri vizînd Peninsula Balca
nică. Pornind de la faptul că în Bal
cani există țări cu orânduiri sociale 
diferite, dorim să găsim căile ca. 
trecînd peste aceste deosebiri, să 
organizăm o colaborare economică, 
tehnico-științifică, culturală și politi
că între toate statele din această 
zonă, să ajungem la crearea unor 
organisme pentru această colaborare, 
iar în perspectivă la eliminarea ba
zelor militare din țările balcanice, la 
retragerea trupelor străine, la trans
formarea Balcanilor într-o zonă a pă
cii și colaborării, fără armament nu
clear.

încetarea producerii și distrugerea 
armelor nucleare — a spus in conti
nuare delegatul român — sistarea 
producției de materiale fisionabile 
destinate unor scopuri militare și 
transferarea stocurilor existente de 
asemenea materiale pentru utilizarea 
lor pașnică sint reclamate deopotrivă 
de interesele vitale ale păcii și secu
rității popoarelor, ca și de cerința lor 
insistentă de a beneficia din plin 
de aplicațiile pașnice ale energiei a- 
tomice.

în încheiere, reprezentantul Româ
niei a subliniat că progresele pe ca
lea dezarmării impun, înainte de 
toate, abordarea largă a tuturor pro
blemelor în materie, cu contribuția 
concertată a tuturor statelor și res
pectarea intereselor tuturor popoare
lor.

Germaniei
reprezentate de ambasadorii lor, care 
au avut o serie de întîlniri la fostul 
sediu al Consiliului de control aliat, 
au căzut de acord să sprijine decla
rațiile cu privire la cererea de pri
mire în Organizația Națiunilor Uni
te, atunci cînd vor fi prezentate de 
Republica Democrată Germană și Re
publica Federală a Germaniei și re
afirmă, în legătură cu aceasta, că 
participarea lor ca membri la 
O.N.U. nu trebuie să afecteze în 
nici un caz drepturile și responsa
bilitățile celor patru puteri și acor
durile cvadripartite corespunzătoare, 
botăririle și practica legate de a- 
ceasta.

german, acordul cvadripartit. stabili
rea relațiilor diplomatice între Polo
nia și R.F.G. și alte acțiuni. înțele
geri și acorduri care au marcat con
tribuții pozitive pe calea destinderii, 
cooperării și securității europene. A- 
dăugînd o nouă verigă la acest lanț 
de acțiuni fructuoase, tratatul înche
iat acum va exercita, fără îndoială, o 
inriurire pozitivă in Europa, stimu- 

Un pas important pe calea normalizării 
relațiilor intre cele două state germane, 

a destinderii și securității europene
lînd desfășurarea în continuare a 
procesului de normalizare și destin
dere in relațiile dintre țările conti
nentului. Este evidentă pentru oricine 
importanța pe care o va avea pen
tru viața politică a continentului fap
tul că R.D.G. și R.F.G. — țări situate 
în inima continentului, și între care 
au persistat atita vreme stări de ten
siune — se pronunță pentru dezvolr 
tarea de relații normale, de bună ve
cinătate și iși exprimă hotărîrea de 
a soluționa problemele litigioase ex
clusiv prin mijloace pașnice, abți- 
nindu-se de la amenințarea cu folo
sirea forței sau de la folosirea ei. 
Tot atit de important este și faptul 
că, pornind de la responsabilitatea 
fiecărui stat pentru menținerea pă
cii. cele două state germane 
iși exprimă hotărîrea — așa cum 
se arată în mod expres în tratat — 
de a stimula relațiile pașnice dintre 
țările europene și de a contribui la 
securitatea și colaborarea în Europa, 
de a sprijini eforturile spre limita
rea înarmărilor și spre dezarmare.

Merită, de asemenea, relevat fap-

Conferința de la Paris 
in problema Vietnamului

PARIS 9 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc joi cea de-a 166-a șe
dință plenară a conferinței cvadri
partite in problema Vietnamului.

Luînd cuvintul cu acest prilej, 
Nguyen Thi Binh, conducătoarea de
legației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, a reafirmat că G.R.P. 
va respecta cu strictețe și va trans
pune in viață toate prevederile a- 
cordului de încetare a ■ războiului și 
restabilire a păcii în Vietnam, in 
cazul cind acesta va fi semnat.

Nguyen Minh Vy. reprezentant al 
delegației R. D. Vietnam la confe
rință, a cerut ca S.U.A. să înceteze 
tactica de tergiversare și să sem
neze neîntîrziat acordul elaborat a- 
supra încetării războiului și restabi
lirii păcii în Vietnam, să pună ca
păt politicii de „vietnamizare" a con
flictului. Poporul vietnamez dorește 
fierbinte pacea în condițiile unei de
pline independente șl libertăți — a 
subliniat, în încheiere, Nguyen 
Minh Vy.

DECLARAȚIA GUVERNULUI 
REGAL DE UNIUNE 

NAȚIONALA AL CAMBOOGIEI t
PEKIN 9. — Corespondentul A- 

gerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
Guvernul Regal de Uniune Naționa
lă a dat publicității, la 9 noiem
brie, o declarație cu ocazia celei de-a 
19-a aniversări a independentei Re
gatului Cambodgia. Declarația rele
vă că. de la obținerea independen
tei, Cambodgia a promovat o poli
tică de autonomie, pace și neutra
litate. După lovitura de stat anti
populară din martie 1970, întregul po
por cambodgian, sub conducerea 
Frontului Unit Național al Cambod- 
giei, în frunte cu Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian și pre
ședintele F.U.N.K., a organizat lupta 
pentru salvarea națională. Guvernul 
de Uniune Națională, datorită victo
riilor strălucite obținute de poporul 
khmer, și-a extins administrația ne 
mai bine de 90 la sută din terito
riul național, unde trăiesc peste 5 
milioane din cei 7 milioane de lo
cuitori ai Cambodgiei.

Declarația relevă, apoi, că, pe 
plan internațional, lupta poporului 
khmer a ciștigat sprijinul ferm al 
popoarelor și guvernelor lumii. In 
prezent. Guvernul de Uniiune Na
țională întreține relații diplomatice 
cu aproape 30 de state suverane, în 
vreme ce regimul de la Pnom Penh 
6e află intir-o izolare tot mai mare.

Soluționarea problemei cambod
giene poate fi găsită numai pe 
baza declarației în cinci puncte din 
23 martie 1970 a șefului statului cam
bodgian, Norodom Sianuk. și pe baza 
programului politic al Frontului U- 
nit Național al Cambodgiei — subli
niază. în încheiere, declarația 
G.R.U.N.C.

Convorbiri finlandezo - 
vest - germane 

în vederea recunoașterii 
diplomatice reciproce

HELSINKI 9 (Agerpres). — Fin
landa și R. F. a Germaniei au în
ceput convorbiri în vederea recu
noașterii diplomatice reciproce, con
form politicii guvernului finlan
dez de recunoaștere a ambelor 
state germane — informează un 
comunicat oficial dat publicității 
la Helsinki. Tratativele au loc între 
ambasadorul finlandez Paul Gustaf- 
sson și consulul general vest-german, 
Detlev Scheel. După cum se știe. Fin
landa și R. D. Germană au căzut de 
acord, recent, să stabilească relații 
diplomatice.

tul că tratatul pune in evidență 
afirmarea și recunoașterea tot mal 
largă pe care o dobindesc in viața 
internațională principiile fundamen
tale ale dreptului internațional — 
principiile egalității in drepturi, 
respectării independentei și suve
ranității naționale, a integrității 
teritoriale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc.

încă o dată se vădește că aceste 
principii reprezintă baza trainică a 
bunelor relații, a apropierii și colabo
rării, între state și popoare.

Hustrind o dată mai mult utilita
tea și eficienta metodei tratativelor, 
purtate în spiritul înțelegerii și re
ceptivității față de pozițiile și inte
resele părților. încheierea Tratatului 
dintre R.D.G. și R.F.G. reclamă noi 
eforturi pentru a se soluționa alte 
probleme ale relațiilor dintre R.D.G. 
și R.F.G., a se duce la bun sfirșit 
negocierile care sint în curs intre 
R.F.G. și Cehoslovacia, a se ajunge 
la deplina normalizare și dezvoltare 
a relațiilor între toate statele europe
ne. Ca o consecință directă. R.D.G. 
și R.F.G. urmează să fie primite în 
Organizația Națiunilor Unite, reali- 
zîndu-se astfel premisele favorabile 
ca ambele state germane, cu impor
tantul lor potențial material, tehni- 
co-științific și cultural, să-și poată 
aduce contribuția la eforturile comu
nității internaționale în direcția păcii 
și progresului.

Așa cum este cunoscut, România,

Președintele I. B. Tito despre probleme 
actuale ale activității U. C. I.

ALEGERILE PREZIDENȚIALE DIN STATELE UNITE
»

• Ultimele operațiuni de numărare a voturilor
BELGRAD 9 (Agerpres). — Luînd 

cuvintul în cadrul vizitei pe care o 
face la Skoplie, în R.S. Macedonia, 
președintele Tito a abordat unele 
probleme actuale din activitatea U- 
niunii Comuniștilor. El a spus : „A 
trebuit să luăm măsuri pentru ca 
Uniunea Comuniștilor să fie capabi
lă să-și exercite rolul ce i se cuvine 
în cadrul dezvoltării noastre pe baza 
autoconducerii. Am procedat astfel 
deoarece considerăm că, în perioada 
de construire a socialismului, U.C. 
are rolul și importanța primordiale. 
Uniunea Comuniștilor reprezintă 
forța de coeziune a societății noas
tre, a comunității noastre socialiste. 
Sînt puține țări în lume care să 
grupeze laolaltă un număr atît de 
mare de naționalități și care să fie 
atit de unite cum este Iugoslavia. Co
munitatea noastră socialistă este u- 
nită atît în ce privește păstrarea cu
ceririlor revoluției, cît și dezvoltarea 
lor în continuare".

în continuare, el a arătat t „în 
timpul războiului am soluționat pro
blema națională din punct de ve
dere teoretic. Am știut atunci că va 
trebui să imprimăm un conținut a- 
cestei soluționări teoretice, ceea ce 
s-a și conturat în Constituția noas-

Vizita delegației Frontului 
Unității Socialiste in Iugoslavia

BELGRAD 9 — Corespondentul A- 
gerpres, G. Ionescu, transmite : De
legația Frontului Unității Socialiste 
din Republica Socialistă România, 
condusă de Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al 
P.C.R., secretar al Consiliului Națio
nal al F.U.S., a fost primită, joi, de 
Mialko Todorovici, președintele A- 
dunării Federale a Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia. A luat 
parte ambasadorul României la Bel
grad, Vasile Șandru.

Convorbirea care a avut loc cu a- 
ceastă ocazie, desfășurată într-o at
mosferă deosebit de cordială, a pri
lejuit un schimb de informații asupra 
unor preocupări actuale din domeniul 
construcției socialiste în cele două 
țări, asupra activității desfășurate de

0 delegație de partid și guvernamentala a R. P. Polone 
a sosit la Sofia

SOFIA 9 (Agerpres). — La Invi
tația P. C. Bulgar și a guvernului 
R. P. Bulgaria, joi a sosit intr-o vi
zită oficială de prietenie, la Sofia, o 
delegație de partid și guvernamen
tală a R. P. Polone, condusă de Ed
ward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și de Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri.

COOPERAREA ROMÂNO-BULGARĂ IN DOMENIUL ENERGETIC
SOFIA 9. — Corespondentul Ager

pres, C. Amariței, transmite : Joi, a 
avut loc la Ruse o întrevedere între 
Octavian Groza, ministrul energiei 
electrice al Republicii Socialiste 
România, și Hristo Panaiotov, minis
trul industriei grele al R. P. Bulga
ria.

La întrevedere au participat ad- 
juncți ai miniștrilor și specialiști din 
cele două ministere.

Au fost analizate probleme legate 
de proiectarea și construirea nodului 
hidroenergetic Cioara-Belene, de pe 
Dunăre, obiectiv a cărui realizare în 
comun a fost hotărită la întîlnirea 
de la Vama dintre tovarășii Nicolae 

punînd în centrul politicii sale ex
terne prietenia și alianța cu țările 
socialiste, acționează hotărît pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate statele, 
în spiritul coexistenței pașnice, iși 
aduce contribuția la cauza destinde
rii, înțelegerii și cooperării interna
ționale. Militînd neobosit pentru des
tindere. pace și securitate în Europa, 
țara noastră a acordat și acordă o 

deosebită însem
nătate dezvoltării 
relațiilor cu toate 
statele continen
tului. Recentele 
vizite în Belgia și 
Luxemburg ale 
președintelui Con
siliului de Stat 
al României, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, sem
narea declara
țiilor solemne co
mune sînt noi 
mărturii ale efor
turilor pe care le 
depune România 
pentru cauza co

laborării, păcii și securității în Eu
ropa și în lume. Relații de prietenie 
și alianță frățească ne leagă de R.D.G. 
— primul stat al muncitorilor și ță
ranilor germani ; totodată, acționind 
în spiritul destinderii și păcii în Eu
ropa, dezvoltăm colaborarea fructuoa
să cu R. F. a Germaniei, pe baza e- 
galității și a avantajului reciproc. 
România s-a pronunțat consecvent 
pentru normalizarea relațiilor dintre 
cele două state germane, pen
tru admiterea lor în O.N.U. și în ce
lelalte organisme internaționale. în 
acest soirit. România salută cu 
satisfacție încheierea tratatului din
tre R.D.G. și R.F.G.. își exprimă 
convingerea că acest important pas 
pozitiv va fi urmat de alte măsuri 
menite să contribuie la destinderea 
și normalizarea deplină a relațiilor 
intereuropene. la îmbunătățirea con
tinuă a climatului politic internațio
nal. la securitate în Europa și în 
lumea întreagă.

Ion FÎNTINARU 

tră. Prin adoptarea actualelor amen
damente la Constituție am desăvîr- 
șit acest conținut. Am avut în ve
dere, in acest context, necesitatea de 
a asigura clasei muncitoare rolul 
conducător în societate. Țara noas
tră devine din ce în ce mai mult o 
țară dezvoltată din punct de vedere 
industrial. Ca atare, clasa muncitoa
re devine exponentul procesului de 
dezvoltare, factorul ce impulsionează 
mersul înainte. Doresc să subliniez 
că nu concepem clasa muncitoare în 
mod îngust, includem în rindurile ei 
pe toți cei care lucrează în produc
ția socialistă, de la muncitorul ma
nual pină Ia inginer și director.

Dar, pe calea înfăptuirii drepturi
lor clasei muncitoare, mai întimoi- 
năm încă suficiente dificultăți. Di
verse elemente continuă să opună re
zistență. Tara noastră își va putea 
construi viitorul in liniște pentru că 
întregul popor este gata să apere 
dezvoltarea ei pașnică, cuceririle re
voluției și tot ceea ce s-a înfăptuit 
pină acum. Unitatea creată prin foc 
și singe în timpul războiului tre
buie consolidată în continuare. Iu
goslavia trebuie să fie comunitatea 
socialistă consolidată in care toate 
popoarele să trăiască libere și egale 
în drepturi.

Frontul Unității Socialiste și Uniunea 
Socialistă a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia. A fost exprimată satis
facția față de evoluția continuu as
cendentă a legăturilor de cooperare 
fructuoasă, pe multiple planuri, ro- 
mâno-iugoslave, subliniindu-se con
tribuția de seamă pe care au adus-o 
la amplificarea, îmbogățirea și diver
sificarea relațiilor reciproce întîlni- 
rile conducătorilor de partid și de 
stat ai celor două țări vecine și prie
tene, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito.

Tot joi, delegația română a avut 
întîlniri la Belgrad cu reprezentanți 
ai U.S.P.M. din R.S. Serbia. Oaspeții 
români și gazdele lor și-au împărtă
șit, cu acest prilej, din experiența 
organizațiilor F.U.S. și, respectiv,
U.S.P.M.

Biroul Politic al C.C. al P.C.B. 
a oferit în cinstea delegației polo
neze un dejun, în cursul căruia To
dor Jivkov și Edward Gierek au 
rostit cuvîntări.

în a doua jumătate a zilei au în
ceput convorbirile oficiale bulgaro- 
polone.

Ceaușescu și Todor Jivkov, din sep
tembrie a. c.

Au fost examinate șl unele pro
bleme privind extinderea colaborării 
în domeniul energetic dintre cele 
două țări vecine.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească, în 
spiritul unei depline înțelegeri reci
proce.

agențiile de presă
transmit:

La Phenian au avut loc °°n' 
vorbiri intre o delegație a Partidului 
Muncii-din Coreea, în frunte cu Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
partidului, și o delegație a Partidu
lui Comunist din Spania, în frunte 
cu Santiago Carillo, secretar general 
al partidului. .

Un protocol interguver- 
namental albano-iugoslav 
privind schimburile bilaterale de 
mărfuri pe anul 1973 a fost semnat 
joi la Tirana.

Tailonda a hotărît să 
stabilească relații diploma* 
tice cu Polonia —3 dec,arat un 
purtător oficial de cuvînt tailandez ci
tat de agenția T.A.S.S.

Un grup de 37 state 
africane a cerut Consiliului 
de Securitate să se întruneast* 
Ia 15 noiembrie, pentru a examina 
situația actuală a teritoriilor portu
gheze din Africa.

Președinții comitetelor e- 
conomice de colaborare 
3.D. Germană-Janonia au 
semnat la Tokio un program comun 
de lucru pe anul 1973. Documentul 
□revede extinderea relațiilor comer
ciale și de colaborare economică între 
cele două țări, precum și lărgirea 
cooperării tehnico-științifice și a 
schimbului de licențe de producție.

Un comunicat cu privire 
Ia vizita în U.R.S.S. a unei 
delegații a Partidului Socia
list Belgian, COTldusă de e. Le- 
burton, președintele partidului, ml-

• Pregătiri ale președintelui
WASHINGTON 9 (Agerpres). — 

După numărarea a 98 la sută din vo
turile exprimate în cadrul alegerilor 
prezidențiale de marți, președintele 
Nixon — care, după cum se știe, și-a 
asigurat deja reînnoirea mandatului 
pe următorii patru ani — își menți
ne avansul de 61 la sută, cu un nu
măr total de 45 861 690 de voturi, față 
de adversarul său democrat, George 
McGovern, care întrunește 38 la sută 
din sufragiile exprimate, respectiv 
28 402 465.

REZULTATUL SCRUTINULUI UIN S.U.A. 
-o expresie a dorinței poporului 

american de pace si colaborare 
internațională

Ierî au fost date publicității rezul
tatele alegerilor prezidențiale ce au 
avut loc în S.U.A. După cum s-a a- 
nunțat, candidatul Partidului repu
blican, președintele Richard Nixon, a 
obținut o victorie categorică, întru
nind, după cifrele finale, peste 45 
milioane voturi, adică 61 la sută 
din total. O victorie cu un caracter 
atit de net, bazată pe o asemenea 
majoritate, nu a mai fost consemnată 
de mult în istoria confruntărilor e- 
lectorale americane — ceea ce face 
cu atit mai mult să sporească sem
nificația sa.

în mod unanim se apreciază că, 
deși problemele de ordin intern au 
avut, incontestabil, ponderea lor, în
treaga desfășurare a alegerilor a fost 
puternic înrâurită de problemele po
liticii externe, care s-au situat pa 
primul plan al preocupărilor alegă
torilor americani.

Semnificația majoră a votului este, 
astfel, că poporul american și-a ex
primat hotărîrea de a se asigura con
tinuitatea unei politici de destindere, 
de dezvoltare a contactelor cu țările 
socialiste, de abordare a problemelor 
litigioase pe calea tratativelor șl ne
gocierilor — metodă imperios recla
mată de cerințele întăririi păcii și co
laborării internaționale.

în acest sens, asupra alegătorilor 
americani au exercitat o puternică 
influență rezultatele pozitive ale vi
zitelor întreprinse de președintele 
Richard Nixon, în anii primu
lui mandat prezidențial. în Re
publica Socialistă România, R.S.F. 
Iugoslavia, în R.P. Chineză, în Uniu
nea Sovietică și R.P. Polonă -— vizite 
care au deschis perspective noi dez
voltării unor relații de colaborare cu 
țările socialiste, au marcat progrese 
de seamă pe calea normalizării ra
porturilor reciproce, în conformitate 
cu interesele bilaterale și cu cerințele 
generale ale destinderii internațio
nale. Votul masiv acordat președinte
lui Nixon reflectă aprobarea acestei 
politici, ca și a angajamentului asu
mat de președinte, în platforma sa 
electorală, de a continua această 
politică ce corespunde comandamen
telor promovării încrederii între 
națiuni.

în același timp, rezultatele votu
lui vădesc influența exercitată asu
pra alegătorilor americani de pro
gresele realizate în ultimul timp pe 
calea reglementării conflictului din 
Vietnam. Elaborarea acordului cu 
privire la încetarea războiului, de
clarațiile făcute de președintele 

nistru de stat, a fost difuzat de agen
ția T.A.S.S. în convorbirile avute, 
părțile au relevat importanța asigu
rării unei păci trainice și a secu
rității pe continentul european, unde, 
după părerea lor, există premisele 
necesare pentru aceasta.

Camera Comunelor a a* 
probat „înghețarea" sala
riilor și prețurilor «» 307 
voturi contra 272, pe o perioadă de 
90 zile. Proiectul de lege va fi ana
lizat aoum la nivelul comitetelor de 
lucru, după care va fi readus, pină 
la sfirșitul acestei luni, în dezbate
rea Camerei Comunelor.

în cadrul programului de 
manifestări consacrate celei de 
a 25-a aniversări a republicii, 
la Biblioteca română din New 
York a avut loc o seară închinată 
poetului Tudor Arghezi. Pro
fesorul american Michael Inpey, 
de la Universitatea din Ken
tucky, a vorbit despre opera 
marelui poet român, locul său 
in poezia universală. Cu ace
lași prilei a avut loc o confe
rință pe tema „Cartea ameri
cană și publicul românesc", ți
nută de redactorul șef al edi
turii „Univers". Dumitru Ma- 
zilu. In incinta bibliotecii a 
fost organizată o expoziție de 
carte românească.

La Havana 3 fost dat publicl* 
tății comunicatul comun privind vi
zita în Cuba a delegației R.D.P. a 
Yemenului, condusă de Abdul Fatah 
Ismail, secretar general al Comitetu
lui Central al Frontului Național, 
membru al Consiliului Prezidențial 
al R.D.P.Y, Comunicatul relevă, în
tre altele, că părțile au căzut de 
acord să d'ezvolte colaborarea multi
laterală dintre cele două țări.

Nixon pentru viitorul mandat
Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, 

Ronald Ziegler, a declarat că preșe
dintele Nixon va examina, la reșe
dința sa de la Key Biskayne, proble
me legate de politica administrației 
sale in cursul următorilor patru ani. 
El a precizat că președintele a „pus 
deja în mișcare o reorganizare impor
tantă a personalului Casei Albe și a 
guvernului pentru următorul man
dat". Printre colaboratorii apropiați 
președintelui care s-au deplasat la 
Key Biskayne se află și consilierul 
special pentru problemele securității 
naționale, Henry Kissinger.

S.U.A. că acest acord va fl semnat tn 
curind și că, după clarificarea unor 
detalii, „cu certitudine vom avea pace 
în Vietnam" au avut un puternic e- 
cou în rindurile poporului american, 
care a votat pentru ca această evolu
ție să fie continuată cu fermitate.

După cum este cunoscut, România 
socialistă, situind cu consecvență în 
centrul politicii sale externe priete
nia și alianța cu toate țările socialiste, 
acționează cu perseverentă pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate sta
tele, fără deosebire de sistem social, 
în spiritul cerințelor coexistentei 
pașnice. în acest spirit. în anii din 
urmă au fost înregistrate progrese 
pe calea dezvoltării și multiplicării 
relațiilor dintre România și S.U.A. 
în această evoluție ascendentă, un 
rol de cea mai mare însemnătate 
l-au avut convorbirile fructuoase 
româno-americane la cel mai înalt 
nivel. După cum este cunoscut, în 
august 1969 a avut loc vizita pre
ședintelui Richard Nixon la Bucu
rești. Un an mai tîrziu, în octom
brie 1970, cu prilejul participării la 
sesiunea jubiliară a O.N.U., s-a des
fășurat vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în S.U.A. De o deosebită 
însemnătate este faptul că relațiile 
dintre România și S.U.A. se dez
voltă pe baza respectului mutual 
al principiilor suveranității și inde
pendentei. egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc — principii pe 
care viața internațională le-a con
sacrat și verificat ca fiind cheia 
unor bune raporturi între toate sta
tele.

Dînd o înaltă expresie dorinței de 
a se continua și adinei acest curs, 
în telegrama de felicitare adresată 
de președintele Consiliului de Stat 
al României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintelui 
S.U.A., Richard Nixon, cu prilejul 
realegerii sale, se subliniază : „con
stat cu satisfacție că în ultimii ani 
relațiile dintre țările noastre au 
cunoscut o dezvoltare continuă și 
îmi exprim încrederea că ele vor 
continua să se dezvolte și să se In
tensifice în viitor în interesul po
poarelor român și american, al păcii 
și înțelegerii internaționale".

Este un deziderat la care întregul 
popor român, sincer atașat cauzei 
păcii, profund angajat în vasta o- 
peră constructivă pe care o între
prinde, subscrie în mod hotărît.

V. ILIESCU

Pakistanul 
a recunoscut 

R. P. D. Coreeană
ISLAMABAD 9 (Agerpres). — Re

publica Islamică Pakistan a hotărît 
să recunoască Republica Populară 
Democrată Coreeană, se arată într-o 
declarație oficială dată publicității la 
Islamabad — transmit agențiile 
Reuter și Associated Press.

Poziții militare siriene 
bombardate de aviația 

israeliană
DAMASC 9 (Agerpres). — Postul 

de radio Damasc, reluat de agențiile 
de presă, a anunțat că două forma
țiuni de avioane israeliene au bom
bardat, joi dimineața, două poziții 
militare siriene, situate in apropierea 
liniei de încetare a focului dintre Si
ria și Israel.

Drept răspuns, artileria grea si
riană a bombardat poziții israeliene 
de pe înălțimile Golan — a anunțat 
un purtător de cuvînt militar. El a 
menționat, de asemenea, că bateriile 
antiaeriene și aviația siriană au in
tervenit împotriva avioanelor israe
liene, care și-au reluat atacurile la 
patru ore după primul raid. în cursul 
luptei care a avut loc, a arătat pur
tătorul de cuvint, au fost doborite 
patru aparate israeliene și două si
riene.

TEL AVIV 9 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint militar de la Tel 
Aviv a declarat că aviația israelia
nă a atacat, in cursul dimineții de 
joi. două poziții militare siriene, si
tuate in apropierea liniei de înceta
re a focului dintre cele două țări — 
transmit agențiile United Press In
ternational. France Presse și Asso
ciated Press. El a menționat, de a- 
semenea. că artileria siriană a bom
bardat, joi după-amiază. poziții 
israeliene de pe înălțimile Golan, 
precum și satele Ein Zivan și Ra- 
math Magshimim. în urma acestui 
bombardament, aviația israeliană a 
atacat, pentru a doua oară, poziții 
militare siriene.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! București, Piața Scîntell, Tel 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se tac la oficiile poștele șl dlfuzorll din întreprinderi *1 instituții. Pentru străinătate, abonamente prin t,ROMPRESFILATELJA’l București 
Calea Grlvliel nr. 64—66, p.O.B. — Boa 2001. Tiparul t Combinatul Poligrafic CA SA SCINTEII «0 364


