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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președinlele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit, în după-amiaza zilei de vi
neri, 5 octombrie, pe Souheil 
Ghazzi, ambasadorul Republicii 
Arabe Siria la București, în legă

tură cu plecarea definitivă a 
acestuia din tara noastră.

Cu prilejul întrevederii a avut 
loc o convorbire care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

IN ZIARUL DE AZI:

• In sprijinul celor ce 
studiază in invăță- 
mîntul de partid 
Probleme teoretice 
de actualitate

• Munca la domiciliu, 
o formă avantajoa
să de participare a 
femeii la viața eco
nomică

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu președintele Indiei Varahagiri Venkata Giri, 
in mijlocul oamenilor muncii din Capitală

• Primire călduroasă la 
uzinele „23 August"

• A fost vizitat cartierul 
Titan

• Intîlniri cu locatarii noilor 
blocuri

• Președintele Indiei a fost 
oaspetele cercetătorilor 
Institutului de la Fundulea

Strâbâfind sîrd?ile modemului earlier Titan

Dineu oficial oferit in onoarea Convorbirile oficiale

Pentru salvarea vieții 
lui Luis Corvalan, a celorlalți 

Oemocrati si progresiști chilieni!
Exprimînd sentimentele de soli

daritate ale oamenilor muncii din 
uzine si de pe ogoare cu toate tor
tele democratice, progresiste chilie
ne. Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din țara noas
tră a adresat mesaje Federației 
Sindicale Mondiale. Confederației 
Internaționale a Sindicatelor Libe
re. Confederației Mondiale a Mun
cii si unor organizații sindicale 
prietene din numeroase țări ale 
lumii, în care face apel să acțio
neze energic prin toate mijloacele 
pe care le au la dispoziție pentru 
salvarea vieții secretarului general 
al P.C. din Chile. Luis Corvalan. 
militant de seamă al vieții politice 
chiliene, a altor conducători și mi- 
litănți ai Unității Populare din Chi
le. luptători activi pentru progres 
și democrație, pace și colaborare 
intre popoare.

Mesaje asemănătoare au fost tri
mise de către Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Consiliul Național al Uniunii Aso
ciației Studenților Comuniști din 
România tuturor organizațiilor de 
tineret și studențești din străină
tate cu care au relații de colabo
rare și prietenie, prin care iși ex
primă îngrijorarea profundă in le
gătură cu pericolele care amenință 
viata lui Luis Corvalan. a celor

lalți patrioti chilieni întemnițați și 
cheamă aceste organizații să inter
vină in spiritul respectării dreptu
rilor omului, pentru încetarea pro
ceselor, a campaniei de persecuții 
și represiuni, a execuțiilor in masă.

Tn spiritul umanismului, al apără
rii drepturilor fundamentale ale o- 
mului. Consiliul Național al Fe
meilor a adresat mesaje Federației 
Internaționale Democrate a Femei
lor. altor organizații internaționale 
de femei, precum și organizațiilor 
naționale cu care C.N.F. cooperează 
in spiritul păcii și prieteniei. în 
care cheamă aceste organizații la 
acțiuni largi, unite, pentru oprirea 
valului de represiuni ale juntei mi
litare chiliene împotriva personali
tăților politice din Chile întemnițate 
și salvarea vieții secretarului ge
neral al P.C. din Chile.

Uniunea scriitorilor din Republi
ca Socialistă România s-a adresat 
tuturor uniunilor similare din țări
le socialiste. Asociației scriitorilor 
din Elveția, precum și Pen-clubu- 
lui internațional, chemindu-le să 
se. solidarizeze, în numele idealu
rilor umaniste, cu acțiunile de sal
vare a patrioților și democraților 
chilieni, intre care Luis Corvalan, 
asupra cărora planează pericolul de
(Continuare în pag. * Vil-a)
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Zile record la coles și semănat!

PRETUTINDENI 
MUNCĂ SPORNICĂ

președintelui Nicolae Ceaușescu
în onoarea președintelui Consi

liului de Stat al Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii India, dr. 
Varahagiri Venkata Giri, a oferit 
vineri, în saloanele Casei centrale 
a armatei, un dineu oficial.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer. Manea Mănescu. 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană. Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Gheorghe 

Toasiul președintelui 
Varahagiri Venkata Giri

Excelența Voastră domnule președinte Ceaușescu.
Excelența Voastră domnule prim-mi nistru Maurer, 
Excelențe,
Domnilor,
Este o mare onoare și un privilegiu pentru noi să vă 

salutăm Excelență. în timpul scurt pe care l-am pe
trecut în frumoasa dumneavoastră țară am fost cople
șiți de ospitalitatea dumneavoastră și de multiplele 
expresii de prietenie și cordialitate ce ne-au fost 
arătate.

Convorbirile pe care le-am avut cu Excelența Voas
tră și cu al ți conducători români au confirmat faptul 
câ. dată fiind starea excelentă a relațiilor dintre cele 
două țări, legăturile de prietenie și de colaborare mul
tilaterală dintre guvernele și popoarele noastre vor 
crește și mai mult în anii următori.

Sînt sigur câ se poate face încă mult mai mult pen
tru întărirea acestor legături. In ceea ce ne privește, 
noi acordăm cea mai mare însemnătate dezvoltării re
lațiilor cu guvernul și poporal României prietene.

Excelență,
Chiar în timpul scurt pe care l-am petrecut în ospi

taliera dumneavoastră țară am rămas cu impresii de 
neșters despre căldura și prietenia pe care poporul 
român le nutrește pentru India. Am fost, de aseme
nea. profund impresionați de realizările poporului 
român în diferite domenii, sub conducerea înțeleaptă 
a Excelentei Voastre. îmi exprim speranța că prospe
ritatea poporului român se va întări tot mai mult și 
că prietenia și cooperarea indo-română vor servi nu 
numai interesele celor două popoare ale noastre, dar 
și intereselor păcii și progresului mondial.

Permiteți-mi. excelențe .și domnilor, să vă rog să 
ridicați paharul în sănătatea și pentru fericirea pre
ședintelui Ceaușescu și doamnei Ceaușescu. pentru 
progresul și prosperitalea poporului prieten al Româ
niei. pentru întărirea in continuare a prieteniei și coo
perării indo-române. pentru pace in lume, (aplauze).

Astăzi, in Jurul orei 9,00, posturile noas
tre de radio și televiziune vor transmite di
rect, de la Aeroportul Otopeni, ceremonia 
plecării președintelui Republicii India, Va
rahagiri Venkata Girl, împreună cu solia, 
Sarasvathi Giri, care, Ia invitația președin
telui Consiliului de Stat al Republicii So 
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră.

Cioară. Emil Drăgănescu. Janos 
Fazekas. Petre Lupu. Dumitru Po
pescu. Ștefan Voitec. Constantin 
Băbălău. Miron' Constant.inescu, 
Mihai Dalea. Ion Ioniță, Ion Pft- 
țan. Ștefan Andrei, membri ai Con
siliului de Stat, ai guvernului, con
ducători de instituții centrale și 
organizații obștești.

Au luat parte Surendra Pal 
Singh, ministru de stat la Minis
terul Afacerilor Externe. Shan- 

ker Giri, membru al parlamentu
lui. alte persoane oficiale indiene 
care îl însoțesc pe președintele In
diei in vizita sa în țara noastră.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România 
și Republicii India.

In cursul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
cei doi șefi de stat au rostit toas
turi.

(Agerpres)

Toasiul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Excelența Voastră domnule președinte Giri,
Domnilor,
Stimați tovarăși,
Aș dori să Încep prin a vă mulțumi pentru această 

plăcută seară pe care ne-âți oferit-o.
în cursul scurtei vizite pe care ați făcut-o în Româ

nia ați putut constata, domnule președinte, sentimen
tele de prietenie cu care ați fost intimpinat pretutin
deni de poporul român. Aceasta constituie o expresie 
a prieteniei poporului român față de dumneavoastră, 
domnule președinte, față de poporul indian prieten.

în aceste zi’e am discutat despre relațiile dintre 
țările noastre și am constatat cu multă satisfacție pro
gresul pe care l-a înregistrat colaborarea dintre Româ
nia și India. Am putut, totodată, să identificăm noi 
domenii, să întrevedem noi perspective de a dezvolta 
și mai accentuat colaborarea multilaterală dintre po
poarele noastre.

Iată de ce cred că veți fi de acord cu mine, dom
nule președinte, dacă voi aprecia că vizita dumnea
voastră, convorbirile pe care le-am avut vor deschide 
noi perspective intensificării conlucrării economice, 
tehnico-științifice și culturale dintre România și 
India.

Am făcut un schimb de păreri asupra unor proble
me actuale ale vieții internaționale și am putut con
stata cu multă satisfacție că sîntem animați de dorința 
comună de a asigura dezvoltarea vieții internaționale 
pe calea destinderii, colaborării și păcii. Vă pot a- 
sigura câ poporul român va face totul pentru dezvol
tarea continuă a colaborării dintre România și India, 
că guvernul român va înfăptui în mod consecvent do
rințele poporului nostru de a extinde colaborarea din
tre țările noastre.

Cu regretul că vizita dumneavoastră a fost atit de 
scurtă, vă rog să duceți poporului indian prieten — 
care desfășoară o activitate susținută în vederea dez
voltării sale economlco-sociale — sentimentele de 
prietenie ale poporului român.

Vă rog, domnilor și tovarăși, să ridicăm un toast în 
sănătatea președintelui Giri și a doamnei Giri, a co
laboratorilor săi,

pentru prosperitatea, bunăstarea și fericirea poporu
lui indian !

pentru dezvoltarea continuă a prieteniei și colabo
rării dintre România și India !

pentru pace și colaborare Intre toate popoarele ! 
(aplauze).

Vineri dimineața, la Palatul 
Consiliului de Stat au continuat 
convorbirile oficiale între tovară
șul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și dr. Varaha
giri Venkata Giri, președintele 
Republicii India.

La convorbirile dintre cei doi 
șefi de stat au participat :

Din partea română : Miron 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Mihai Dalea, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Ion Pățan. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Constantin Mi- 
tea și Vasile Pungan, consilieri 
ai președintelui Consiliului de 
Stat. Petre Tănăsie, ambasadorul 
României la Delhi.

Din partea indiană au partici
pat : Surendra Pal Singh, minis
tru de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe. Shanker Giri, mem
bru al parlamentului, Ashok Mi
tra. secretarul președintelui, V. C. 
Trivedi, secretar în Ministerul Afa
cerilor Externe. Vishnu K. Ahuja, 
ambasadorul Indiei la București, - 
P. N. Krishna Mani, secretar asis

Pretutindeni, intîmpinoți cu însuflejire ți ovații de cetățenii Capitalei

tent al președintelui, și Abdul Ha
mid. secretarul de presă al pre
ședintelui.

în cadrul convorbirii au fost 
analizate stadiul actual al relațiilor 
bilaterale și perspectivele lor de 
dezvoltare și diversificare în lu
mina înțelegerilor realizate cu 
prilejul vizitei efectuate în India 
de președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
octombrie 1969, precum și a acor
durilor semnate în ultimii trei ani.

A fost apreciată cu satisfacție 
evoluția raporturilor dintre Româ
nia și India și s-a exprimat do
rința comună de a se acționa în 
continuare în direcția intensificării 
relațiilor politice, economice, teh
nico-științifice și culturale, cores
punzător intereselor celor două 
popoare, cauzei păcii și destinderii 
în lume. în acest context, au fost 
explorate noi căi de aprofundare 
și extindere a colaborării și coo
perării în industrie și în alte do
menii economice.

Au fost abordate, totodată, pro
bleme de interes comun ale vieții 
politice internaționale.

Convorbirile între cei doi șefi 
de stat s-au desfășurat întT-o at
mosferă caLdă, prietenească, de în
țelegere reciprocă. 

în cinstea „Zilei recoltei", pe o- 
goarele țării se muncește cu spor. 
Noi și noi fapte și inițiative din 
ampla întrecere a cooperatorilor și 
mecanizatorilor demonstrează hotă- 
rirea de a grăbi strîngerea roadelor 
toamnei, de a încheia la timp se
mănatul griului.

în această perioadă, efortul oame
nilor muncii din agricultura este 
sprijinit de sute de mii de elevi 
și studenți. salariați in timpul li
ber, militari, care desfășoară o am
plă întrecere pentru strîngerea re
coltelor de porumb, sfeclă de zahăr, 
legume, fructe, struguri și alte cul
turi. Din datele centralizate la Mi
nisterul Agriculturii rezultă că 
pînă in ziua de 5 octombrie a.c. po
rumbul a fost recoltat in nroporție 
de 39 la sulă în I.A.S. și 33 la sută 
in cooperativele agricole. Au mai 
rămas de recoltat peste 1.4 milioa
ne hectare cu porumb, după care 
o bună parte a terenului urmează 
să fie pregătită pentru semănatul 
griului. Iată de ce se cere o și mai 
puternică mobilizare de forțe pen
tru grăbirea culesului, transportul 
stiuleților si eliberarea terenului. 
Produsele perisabile, de pe cîmp — 
legume, fruct? și struguri — tre
buie să ajunsă cit, mai repede la 
consumatori, la fabricile de prelu
crare și in depozite.

Acum cind timpul optim pentru 
însămințarea griului s-a redus, fie
care zi trebuie să fie o zi record 
la pregătirea terenului și la semă

nat. Această importantă lucrare, 
piuă in ziua de 5 octombrie a.c., 
s-a efectuat in proporție de 62 la 
sută pe suprafețele prevăzute în 
întreprinderile agricole de stat și 
63 la sută in cooperativele agricole. 
După cum s-a mai anunțat, unită
țile agricole din județul Galați au 
încheiat semănatul, lucrarea fiind 
gata și in I.A.S. din județul Argeș. 
Avansate la semănat sint și coo
perativele , agricole din Covasna, 
Mehedinți, Ilfov, Argeș. Se cuvi
ne subliniată necesitatea extinderii 
inițiativelor privind întrajutorarea 
cu utilaje, organizarea mai multor 
schimburi prelungite și a muncii în 
timpul nopții pentru folosirea între
gii capacități de lucru a tractoare
lor și mașinilor. Calitatea lucrărilor 
la pregătirea patului germinativ și la 
semănat să constituie obiectivul 
principal al activității organelor a- 
gricole, al tuturor specialiștilor.

Cinstind prin muncă avîntată 
„Ziua recoltei", oamenii muncii din 
agricultură iși exprimă hotârirea 
de a face totul pentru a pune la 
adăpost roadele acestei toamne, 
pentru încheierea însămințărilor la 
timp și in bune condiții.
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Ancheta „Scînteil” : Ce mă
suri ați luat pentru înche
ierea însămințărilor în ur

mătoarele zile 1

Pe ogoare, 
1200000 elevi 
și studenți

Bilanțul muncii voluntar-pa- 
triotice a elevilor1 și studenți
lor. efectuată in aproape 3 500 
unități agricole din întreaga țară 
— in perioada 20 septembrie—5 
octombrie — evidențiază câ ti
neretul studios a recoltat peste 
800 000 tone de cereale, zarza
vaturi, legume și fructe. Ei au 
strîns. intre altele. 200 000 tone 
cartofi, 111 000 tone porumb, 
peste 164 000 tone. »struguri' și' 
alte fructe. Potrivit informațiilor 
primite de la Ministerul Edu
cației și Învățămîntului și Co
mitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist, la aceste ac
țiuni au luat parte, pină in pre
zent. mai mult de 1 200 000 elevi 
și studenți.

(Agerpres)
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FAPTUL!
care pentru deprinderea meșteșugu
lui țesutului covoarelor de către 
acele femei care doresc să încheie 
contracte pentru munca Ia domiciliu. 
Astfel, a fost posibil ca. numai in 
ultimele două luni, incă 700 de femei 
să se angajeze pentru țesutul covoa
relor la domiciliu și 300 in alte acti
vități. TnFrucit covoarele manualp 
sint solicitate in mod deosebit, anul 
acesta producția va înregistra o creș
tere substanțială : față de 1972 va fi 
de cinci ori mal mare, urmind ca. 
In 1974. să crească de trei ori fată 
de 1973. Există 50—60 de centre cu 
asemenea specific risipite in toată 
tara. Primele au luat ființă acolo 
unde există tradiție — Clsnădie. 
Cetățeni-Argeș etc. Apoi ne-am 
orientat, in amplasarea lor. spre zo
nele cu excedent de forlă de mun
că feminină, munca la domiciliu 
fiind singura „industrie" care poate 
pătrunde oriunde, fără cheltuieli de 
investiții. Fără îndoială, nu ne vom 
nori aici. Mai sint și alte domenii 
in car? poate fi introdusă munca la 
domiciliu, ceea ce va însemna 
locuri de muncă pentru 
pentru noi, o producție 
Iară.

într-o convorbire cu 
Nicolae Ionescu. director 
coop, am aflat că si 
de consum. In urma plenarei 
Iunie, au impulsionat ____
muncii la domiciliu. „în acest scurt 
răstimp, ne spunea dinsul. celor 
aproape 1 300 de femei, angalate cu 
munca la domiciliu, ții s-au adău
gat incă 1 800. 300 dintre acestea 
numai in județul Cluj. De altfel, la 
Ciul este vorba de o inițiativă in- 

. teresantă : cele 300 de femei se ca
lifică. in momentul de fată, la În
treprinderea „Cluiana" pentru care 
vor executa, la domiciliu, fete de 
încălțăminte. Deoarece fiecare uniu
ne iudeteană si-a întocmit un pro
gram de măsuri în urma plenarei, 
este de așteptat ca munca la domi
ciliu să se extindă chiar in cursul 
acestui an. Din cite știm, există po
sibilități pentru aceasta In dome
niul împletiturilor de tot felul. al 
țesăturilor necesare confecțiilor fol
clorice s.a. Nu avem nici un motiv 
să ne Îndoim că ele vor fi puse cu- 
rînd in valoare".

Din declarațiile de mai sus re
zultă un fapt îmbucurător si anu
me că. intr-o perioadă scurtă, alte 
citeva mii de femei au fost antre
nate în sistemul muncii la domici
liu. Aceasta, datorită eforturilor e- 
vidente pe care organismele centra
le amintite le-au făcut si sperăm că 
le vor face, in continuare, pentru a 
le ajuta pe femei în strădania lor 
de a îmbina cit mai armonios rolul 
de participante la activitatea econo
mică. cu acela de mame, de gospo
dine. cerință exprimată foarte lim
pede in hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iunie.

din iunie, biroul comitetului execu
tiv al UCECOM a elaborat un pro
gram de măsuri care, printre altele, 
prevede și extinderea muncii la do
miciliu, in special prin ~‘~~Z----
unui număr cit mai mare de femei, 
ne informează tovarășul 
Rislea, vicepreședinte al UCECOM. 
Astfel, s-a stabilit ca în activitățile 
de țesut covoare, țesături și cusături 
artizanale, confecții pentru femei și 
copii, tricotaje, lenjerie, broderie și

implelilul fețelor de piele pentru în
călțăminte etc.

Vrem să precizăm că Înființarea 
sistemului de muncă 
nu este un batir făcut femeilor, 
un mijloc de producție foarte efi
cient. Este deajuns, poate, să arfc- 
fim că produsele respective se rea
lizează fără cheltuieli de regie, fără 
spații amenajate special, consum d” 
energie etc. E drept că femeile care 
lucrează la domiciliu au, la rindui

Femeile sint o prezență tot mai 
activă in viața economica a țârii : 
ele reprezintă 44,7 la sută din popu
lația ocupată (32.4 la sută in indus
trie și 59.7 in agricultură). Dar după 
ce iese pe poarta fabricii sau a spi
talului. a școlii sau a institutului de 
proiectări, femeia se întoarce la 
străvechile îndeletniciri, de gospodină 
a familiei, de mamă care are in gri
jă creșterea și educarea copiilor. Mi
lioane de exemple demonstrează că 
femeile iși Îndeplinesc cu cinste ro
lul lor in producție deopotrivă cu 
cel de gospodine și mame. Nu este 
insă un secret pentru nimeni f ap iul 
că. prinsă in iureșul treburilor profe
sionale și gospodărești cotidiene, te

cii ii rămine prea puțin timp 
ntru copii, pentru educația lor — 
isiune de atita însemnătate în 
ața socială, lată de ce, așa cum 
iblinia Hotărirea Plenarei C.C. al 

P.C.R. din iunie 1973. concomitent cu 
sporirea contribuției femeii la viața 
politică și economică trebuie creare 
asemenea condiții de muncă, incit 
cea mai mare parte din timpul femeii 
să fie consacrat creșterii și educării 
copiilor. în acest sens, hotărirea 
amintită indica o serie de măsuri 
concrete. Printre altele se indica 
ministerelor, UCECOM. Centrocoop 
să se ocupe de extinderea muncii la 
domiciliu, tocmai pentru că acest 
sistem de lucru dă femeii posibilita
tea să îmbine rolul de mamă cu 
acela de participantă la activitatea 
economică. Să fie angajată cu țoale 
drepturile și îndatoririle ce decurg 
din această calitate, mai puțin obliga
ția d® a merge la fabrică, conform 
unui program. Ce poate fi mai potri
vit pentru o femeie, care este mamă 
și vrea să-și supravegheze Îndea
proape copii, fără să renunțe la 
muncă ?

Dată fiind Însemnătatea acestei 
indicații cuprinse in hotărirea amin- 
titâ. ne-am gindit că este interesant 
să aflăm ce s-a întreprins pentru 
traducerea ei in viață ? Cooperația 
meșteșugărească, de pildă, are in 
această direcție o veche experiență. 
Prin folosirea muncii la domiciliu a 
realizat, in 1972, 11.4 la sută din to
talul producției. Categorii întregi de 
produse — cele de artă populară, co
voare ș.a. — sint rodul, aproape ex
clusiv. al muncii la domiciliu a fe
meilor. Majoritatea conlractantilor — 
circa 73 la sută — sînt femei. Aproxi
mativ 30 000 de femei, din toate zo
nele etnografice, cu tradiții in cusă
turi. alesături. covoare (Breaza, To-

poloveni. Tismana. Sibiu etc.) lucrea
ză, așa cum au lucrat mamele și bu
nicile lor de la care au moștenit mrș- 
icșugul, autentice obiecte de artă 
populară, vestite nu numai pe melea
gurile noastre. Există 38 de coopera
tive cu acest profil. Alte peste 10 009 
de femei tricotează sau cos diferite 
articole de Îmbrăcăminte care nece
sită un volum mare de manoperă. în 
anul car? a trecut, valoarea produc
ției realizate prin munca la domicl-

la domiciliu atragerea

Dumitru
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MUNCA LA DOMICILIULa înălțime

o formă avantajoasă de participare
a femeii la viața economicăsens,
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a crea condiții

Zilele trecute. In zona locali
tăților Vinerea si Tărtâna. 
județul Alba, *-a  produs 
varie fn alimentarea cu 
pie electrică. Din această 
za, cinci cazane au râma» țâră 
energie electrică. Pentru reme
dierea avariei trebuia construită 
o nouă linie aeriană pe o lun
gime de doi kilometri. Puse in 
alertă, citeva echipe de electri
cieni din Alba Iulia, Sebeș si 
Cup r au sosit îndată la lata lo
cului. Trebuind să fie executată 
In condiții dificile. lucrarea 
solicita un termen de citeva 
zile. Echipele de intervenție au 
fost insă de altă părere. Lticrind 
fără întrerupere, ele au termi
nat instalarea liniei si a apara
turii necesare in mai puțin 
36 de ore. Si de această dată 
lectricienii «-au dovedit 
înălțime.

Arginții 
din grădină

în time ce sdna în grădina 
de legume din preajma casei 
sale. Gripore Bice din comuna 
Tirșolț (Satu-Mare) a scos la 
iveală un vas de lut plin cu 
monede de argint. Specialiștii 
Muzeului județean de isterie 
din Satu-Mare — unde a ajuns 
apoi această comoară alcătuită 
din 135 de piese — au stabilit 
ci monedele nu fost emise in 
secolul XVII. Tezaurul din Tir- 
șolț este prima descoperire de 
acest jel în Țara Oașului.

Simultan 
la Medgidia

In fața noii săli cultural- 
șportive din Medgidia — lume 
multă. Ce este, ce s-a întim
plat ? „Comedie mare — spune 
cineva in glumă. 20 de inși se 
luptă cu unul singur si nu sint 
in stare să-1 bată". Numai in 
interiorul noii clădiri e o liniște 
de se aude foșnetul frunzelor 
de toamnă. La 20 de mese. 20 
de șahiști din localitate, mun
citori de la I.M.U.M. si de la 
fabrica de ciment, profesori și 
aiți locuitori, pină chiar si un 
musafir venit din Italia, susțin 
tot atitea partide cu tehnicia
nul Radu Ștefan de la între
prinderea metalurgică din lo
calitate. autor al unei valoroase 
invenții brevetate în producție 
și in același timp „maestru" de 
șah in orele libere. Rezultatul 
final a fost de 15 la 5 pentru 
simultanist Dar chiar dacă âr 
fi fost și invers, satisfacția lo
cuitorilor orașului, care au con
struit prin muncă patriotică a- 
cest lăcaș, unde iși petrec acum 
o parte din timpul liber, nu ar 
fi fost mai mică.

Cu tot 
tacîmul

Mihai Sava din Piatra Neamț, 
strada Arcului nr. 26, intrase ’n 
magazinul cu autoservire nr. 
86 din localitate. A luat un coș, 
s-a învirtit cu el printre raf
turi și a ajuns la casă cu un 
pachet de sare. Cind sâ scoată 
insă cei doi lei să plătească, 
de sub haina dumnealui s-a 
auzit un clinchet ciudat de me
tal. Invitat să dea explicațiile 
necesare, in cele din urmă a 
trebuit să pună pe tavă un «el 
de 25 de linguri nichelate pe 
care le ascunsese in sin. Cer
cetările ulterioare au stabilit 
că M.S. „a cumpărat" in acest 
mod numeroase mărfuri de va
loare și de la alte magazine. 
Jn consecință, acum i se 
calculează bonurile de casă, 
tot tacimul.

De-a prin 
selea
auto 
dumperul!

După un chef zdravăn. Gheor- 
ghe Neamțu. șofer la lotul nr. 
3 Solești — Vaslui, din cadrul 
șantierului de lucrări hidroteh
nice ..Moldova", s-a urcat pe 
autodumper și a inceput să a- 
lerge cu ditamai namila de 
metal după cetățenii care mer
geau pe șosea. Puțin a lipsit ca 
această „glumă" sâ nu se ter
mine cu o tragedie. După o a- 
devârată cursă a groazei. Gh. N. 
a fost oprit de un lucrător de 
miliție- Trimi9 apoi in fața 
instanței de Judecată, aceasta 
i-a pus In față „un stop" de 
lungă durată.

Cine-i face
poza

Ioan Popescu din comuna Uda, 
județul Argeș, născut Ia 11 oc
tombrie 1949, s-a angajat cu un 
an în urmă ca achizitor de foto
grafii pentru mărit la coopera
tiva „Dinamo" din Timișoara. In 
această calitate. înarmat cu de
legația cuvenită, colindă țara in 
căutarea clientelei. Face co- 
menzl, încasează bani. dar... unâ 
să-i depună la casieria coopera
tivei ! De prisos să mai spunem 
că, Drocedind astfel, sus-numitul 
n-a'mai dat pe la cooperativă. 
In schimb, aceasta primește re- 
clamații peste rezlamații de la 
păgubași. Deci, stimați amatori 
de mărit fotografii. atenție ! 
Dacă achizitorul vă apare in 
cale, ajutați organele in drept 
să-i facă... poza de rigoare.

Rubrică redactaio de
Dumitru TIRCOB 
și corespondenții „Scinteii

Cum sînt aduse Ia îndeplinire sarcinile trasate în acest sens 
de Plenara C. C. al P. C. R. din iunie a. c.

GALATI (Corespondentul 
..Scinteii". T. Oancea). — La 
cooperativa ..Muncă și artă" din 
cadrul U.J.C.M. Galați au fost 
dale in folosință trei noi hale 
destinate țesutului de covoare. 
Pină in prezent, in aceste hale 
au fost montate 60 gherghefe. 
alte 41 fiind în curs de monta
re. Dotarea secției de tesut de 
la cooperativa ..Muncă si artă" 
cu utilaje noi. moderne, creează 
posibilitatea ca cele 400 țesă
toare sâ-si desfășoare activita
tea în cele mai 
Totodată, după 
forma tovarășul 
președintele U..I . 
alte noi utilaje au fost insta- ) 
late in cadrul secției de vopsi- l 
torie. Printre acestea se numă- ’ 
ră și două cazane de 75 si 150 kg i 
«aria, o centrifugă pentru stors, / 
precum si o instalație de pre- 1 
siune cu aer comprimat. Prin l 
instalarea noilor utila ie in ca- ) 
drul secției vopsitorie se asi- 
gură necesarul de materie pri- i 
mă pentru producția de oovoa- ) 
ra destinată exportului. (

bune condiții, 
cum ne in-
Jean Iaricu, 

C.M. Galati.

liu a cooperatoarelor se ridică la 
cuca un miliard și jumătate lei. Co
operația de consum are. la rindui 
ei. secții de producție la domiciliu, 
îndeosebi pentru obiecte artizanale. 
La începutul anului, aproape 1 300 de 
femei lucrau in cadrul acestor secții. 
Și in industria ușoară există între
prinderi cu angajați, mai mult de 
8 000, care lucrează la domiciliu (80 
la sută dintre ei fiind femei). Există 
produse și operații in realizarea 
cărora mașinii ii rămine prea 
puțin de făcut, astfel că ele se pot 
realiza la domiciliu : țesutul covoa
relor (evident o cantitate mică și 
anume cele țesute manual, bine co
tate la export), repansatul țesăturilor, 
remaiatul tricotajelor. confecționa- 
tul rochițelor, cusutul fețelor de ma
să, al batistelor, cusutul mănușilor.

lor. avantajul de neprețuit de a-și 
rindui orele de muncă in așa fel 
incit să se poată ocupa și de copii, 
de treburile gospodărești.

Așadar, avantajele sint certe și 
reciproce, deci interes pentru extin
derea sistemului de muncă la domi
ciliu trebuie să existe și de o parte 
și de alta. Ceea ce s-a și întimplat 
în ultimele două luni, după plenară, 
au fost examinate atent posibilită
țile de folosire, pe scară mai largă, 
a muncii la domiciliu. îndeosebi in 
acele zone sau localități in care 
există un excedent de forță de mun
că feminină și, în raport cu aceste 
posibilități, au fost elaborate planuri 
de măsuri și acte normative care să 
reglementeze aplicarea practică a 
acestor măsuri.

— în urma Plenarei C.C. al P.C.R.
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cusături artistice, cadouri și amin
tiri. diverse jucării să fie rezervate, 
cu prioritate, femeilor. Iar pentru a 
le ușura și mai mult munca 6-au 
dat indicații să se organizeze centre 
de primire-predare a materiilor pri
me și a produselor finite, precum 
și transportul materialelor și produ
selor finite de dimensiuni mari, de 
la și la domiciliul lucrătoarelor. 
Credem că, prin aplicarea aces’o1- 
măsuri, valoarea producțiel-martă 
realizată prin munca la domiciliu 
va spori, chiar Incepînd cu anul a- 
cesta, cu 15 la sută, comparativ cu 
anul trecut.

Și în industria ușoară s-au elabo
rat și sînt. in curs de aplicare mă
suri menite să lărgească sfera mun
cii la domiciliu, astfel ca un număr 
sporit de femei să se bucure de a- 
vantajele ei.

— Am început, ne spunea tovară
șul Nicolae Florescu, director ad
junct in Ministerul Industriei Ușoa
re. prin a ajuta un număr important 
de femei să se califice, pentru a 
face față exigențelor calitative înal
te cărora le este supusă și producția 
realizată la domiciliu. Am făcut de
mersuri. la forurile de resort, pen
tru obținerea aprobărilor necesare 
deschiderii unor cursuri

LA C P .L. — ORADEA

O FI BALTA MICA
Cooperativa „Arta populară 

din Vilcea la început de drum

DAR PEȘTELE E MARE
De unde sînt imaginile alăturate ? 

Din Delta Dunării, dintr-o tradițio
nală amenajare piscicolă ? Nu ! Sint 
de la marginile Bucureștiului.

In toamna trecută, incepind să 
Înfăptuim măsurile luate de muni
cipalitate in vederea unei mai bune 
folosiri a zonelor de agrement, deci 
și a lacurilor — ne spune ing. Va- 
sile Mureșan, directorul întreprin
derii de canal-apă București — am 
populat cu puiet de crap lacurile 
Herăstrău, Băneasa. Floreasca, Buf
tea. Tei și Snagov. Acțiunea ca ata
re are darul să contribuie la o mai 
bună aprovizionare cu pește a popu
lației Capitalei, pe de o parte, iar 
pe de alta, prin introducerea de 
puiet de pește fitofag, să asigure o 
permanentă stare de salubritate in 
cele peste 2 000 de hectare de luciu 
de apă din gospodărirea noastră, 
folosite și frecventate anual de cir
ca 2 milioane de amatori de ștrand1.

Discuția cu ing. Mureșan am pur
tat-o ieri, pe malul lacului Buftea, 
unde trăgeau la năvoade echipele 
de pescari conduse de Vasile Pe- 
dolu. Vasile Capan și Domniță Cris- 
tea. din cadrul unității piscicole 
bucureștene, unitate cu perspective 
de dezvoltare. înființată dintr-o ini
țiativă lăudabila a organelor muni
cipale de partid.

Am reținut pentru cititor citeva 
date și cifre despre această acțiune 
de larg interes cetățenesc : in 
toamna lui 1972 și în primăvara a- 
cestui an lacurile mai sus-amintite 
au fost populate cu 190 tone puier, 
din care 15 tone, produs in baza 
proprie, amenajată pe valea Saulei, 
in vecinătatea iacului Tei, iar dife
rența procurată din județe, de la 
unități specializate. ..Deși sintem 
la inceput, ne spune ing. Dumitru 
Nicolescu, șeful unității, și nu-i de
loc ușor să organizezi o asemenea

activitate, totuși sperăm, ca rezulta
tele să fie bune. Numai din lacul 
Buftea au fost livrate pină acum 
magazinelor de specialitate din. Ca
pitală 130 tone de pește proaspăt. 
La această cantitate se mai adaugă 
alte 70 de tone de pește pescuit 
din lacurile nepopulate și nefuraja
te. Dar pescuitul este abia la înce
put, așa că vom livra pielei, pentru 
consumul populației, alte și alte 
cantități".

campanie
Preocuparea pentru creșterea pro

ducției de pește in lacurile din ad
ministrația I.C.A.B. se concretizea
ză. intre altele, in amenajarea și 
darea in funcțiune a unei stații de 
reproducere artificială a crapului 
de cultură și a peștilor fitofagi, a 
unei fabrici de furaje granulate, in 
mecanizarea unor lucrări de fura
jare. De asemenea, pentru anul vii
tor există în plan amenajarea unei 
noi baze, pe o suprafață de 40 ha, 
pentru producția de puiet, la Bu- 
ciumeni. Din discuțiile avute cu in
terlocutorii mai sus-numiți, cu pes
carii unității am reținut preocupa
rea oamenilor din această tinără 
unitate a consiliului popular mu
nicipal de a executa, in continuare, 
lucrări de amenajare a unora din
tre lacuri pentru

adecvate furajării și pescuitului. A- 
cesteâ, in ideea ca producția de peș
te planificată a fi -obținută in anul 
viitor de pe 1 500 ha luciu apă (vor 
mai fi populate și lacurile Mogo- 
șoaia și Pantelimon II) să fie, ca 
și in acest an, peste cota celei rea
lizate in crescătoriile specializate.

Acțiunea in sine, menită să intro
ducă in circuitul economic resur
sele renumitelor lacuri din Capi
tală și din vecinătatea ei. este va
loroasă. Dovada — sutele de tone 
de pește proaspăt oferit cetățeni
lor Bucureștiului încă in această 
toamnă. (Numai în ultimele trei 
zile unitatea piscicolă a livrat ma
gazinelor peste 22 000 kg pește). ,.în 
anul viitor, in mod sigur vom ob
ține rezultate și mai bune, ne spune 
ing. Marin Mihăiță, șeful exploată
rii lacurilor. Cred aceasta și pen
tru faptul că cei mai rnulți dintre 
pescarii amatori — nu mă refer la 
braconieri — au înțeles că acțiu
nea noastră e in folosul și spre bi
nele intregii populații a Capitalei".

Indiscutabil. Bucureștiul simțea, 
de mai mulți ani încoace, nevoia 
unor asemenea bazine piscicole, 
care să asigure populației pește 
proaspăt. începutul făcut in acest 
an este salutar. Sintem convinși că 
gospodării municipiului, in colabo
rare cu instituțiile de specialitate 
(institutul de cercetări și proiectări 
pentru industria alimentară, cen
trala „Delta Dunării", centrala peș
telui, trustul de construcții „Car- 
pați“ au dat și in acest an un sub
stanțial ajutor), cu sprijinul larg al 
cetățenilor, vor lua in continuare 
măsuri pentru folosirea tuturor re
surselor existente pentru această 
activitate in Capitală și in împreju
rimile ci.

.1. ViLCEA (Corespondentul 
nteii". Ion Sianciu). — Pen- 

u valorificarea măiestriei ar- 
•anale a creatorilor populari, 

Uniunea cooperației meșteșu
gărești din județul Vilcea a 
luat inițiativa înființării unei 
cooperative in cadrul căreia au 
fost deja cooptați aproape 400 
de meșteri din peste 20 localități 
recUhoscute prin tradiția diver
selor îndeletniciri artizanale, 
în aceste zile, noua cooperativă 
meșteșugărească, denumită — și 
nu intimplător — „Arta popu
lară vilceană", și-a completat 
fondul de mostre ce va fi pre
zentat diverșilor beneficiari pen
tru contractările anului viitor

cu peste 200 articole noi 
cusături, țesături și alesături. 70 
produse din lemn și tot 70 pro
duse ceramice. Prin cadrele sa
le tehnice, cooperativa de sne 
cialitate intenționează să fea 
lizeze pină la sfirșitul anulu 
alte obiecte prin îmbinarea 
lemnului cu fierul forjat. a 
textilelor cu deșeurile de piele, 
a ceramicii cu diverse împle
tituri. a lemnului cu ceramica 
etc. Această simbioză dintre tra
diție și inovație, după cum se 
consideră la conducerea U.J.C.M. 
Vilcea, lși va găsi o merituoasă 
apreciere din partea beneficia
rilor interni si externi.

Au fost încheiate 
contractele pentru 

producția anului viitor
ORADEA

„Scinteii", _______
Recent s-au încheiat la 
maia contractările pentru 
dul pieței interne pentru . 
1974. la care au participat pro
ducătorii de mobilă din întrea
ga tară. Cu acest prilei au în
trunit girul comerțului cele mai 
reușite creații de mobilă, une
le dintre ele făcind parte din
tre produsele colecției anului 
1974.

Fabricile de mobilă din ju
dețul Bihor, aparținătoare de 
Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Oradea, au expus 
la Mamaia .22 de tipuri de mo
bilă. d.n care 13 sint creații noi. 
Directorul comercial al combi
natului orădean. Ion Tincău. 
care s-a întors de la contrac
tări. ne-a declarat că toate gar
niturile prezentate la Mamaia 
de către combinatul din Ora
dea au fost contractate. De o 
bună aDreciere si solicitudine 
s-au bucurat creațiile noi : 
dormitoarele ..Sirius", camere
le de zi ..Dacia 1-B“. camerele 
de zi ..Beius" cu intarsie, ca
merele de zi ..Dacia-3" si bi
bliotecile ..Dacia".

în afară de linia modernă a 
mobilei, de calitatea ei superi
oară. s-a apreciat că in acest 
an specialiștii orădeni au pro
iectat si executat garnituri de 
mobilă la dimensiunile locuin
țelor de bloc, ceea ce a adău
gat o notă in Plu3 solicitudinii 
din partea comerțului. Trebuie 
apreciat faptul că contractele 
încheiate la Mamaia de către 
Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Oradea acoperă in 
întregime capacitatea de pro
ducție a fabricilor de mobilă 
din județul Bihor.

(Corespondentul
Dumitru Gâță). — 

Ma- 
fon- 
anul

Nu poate exista 
vitură mai mare pentru 
părinți decit aceea de 
a-și pierde copilul. Așa 
că. pe urmă, ce să le mai 
faci ?! Reproșuri 
ve“. Am reținut 1 
crimpei dintr-o ___
purtată in tramvai intre 
două mame, pe marginea 
unui grav accident de cir
culație soldat cu moartea 
unui copil nesuprave
gheat de părinți. Cutre
murat de tragicul 
niment, priveam 
sugestiv, lipit de 
cu apelul „Opriți...

Foto : S. Cristian

eve- 
afișul 
geam, 

cu apeiui „vpriți... joaca 
copiilor pe sthadă !“ Nu 
apel <1 m-a iVnpresionat, 
ci acea mare și puternică 
mină care apare abia 
schițată pe fundal șl fe
rește puiul de om, vesel 
și neștiutor în joaca lui 
cu mingea, de umbra 
morții sub forma autove
hiculului venind din spa
te cu viteză amenință
toare. Unde-i acea mină 
care să ne ocrotească 
întotdeauna copiii ?

...Mergem la Inspecto
ratul general al miliției 
Capitalei — unde loco- 
tenent-colonel Constan
tin Grădinaru ne pune la 
dispoziție un biblioraft 
gros : Evenimentele ru
tiere din ultimele două 
săptămini.

Răsfoim la lntlmplare. 
Nu este zi in care prin
tre numeroșii accidentați 
să nu se numere și cite 
un copil. Spicuim suc
cint din citeva cazuri.

„Nefiind supravegheat, 
Gh. R. din Orăștie, 
virstă de patru ani, 
fugit de pe trotuar 
mijlocul drumului. A ni
merit in bara de pro
tecție a unui autoturism. 
După ce a fost transpor
tat la spital, a decedat. 
Elevul N. S., in virstă de 
15 ani, juca tenis pe par
tea carosabilă a bulevar
dului „Leontin Sâlăjan" 
din Capitală. A fost acci
dentat grav la ambele pi
cioare de un motociclist. 
Autobasculanta 31—B —
6884 — care circula din
spre Brașov spre Bucu
rești — in raza orașului 
Bușteni l-a surprins și 
l-a accidentat pe N. G. 
de cinci ani. care trecea ' 
drumul pe loc nemarcat, 
fără să fie supravegheat. 
’ - • ’ " ’ (iud.

Valen- 
în clasa a 
reglementar 

a

In satul Brațe?
Neamț) Teodora 
lina, elevă
Ii-a, mergea 
pe marginea drumului, _ 
fost accidentată mortal de 
un motociclist"... Și lista 
continuă...

— Și cum rămine cu 
..mina protectoare" de pe 
afiș ? — il întrebăm pe 
interlocutorul nostru.

— Deși, in ansamblu,

numărul accidentelor este 
staționar, marcind chiar 
unele scăderi (cu toată 
intensificarea circulației 
și creșterea numărului de 
autovehicule), cele grave 
în rindui copiilor se 
mențin la un nivel ridi
cat. îndeosebi in mediul 
rural. Astfel, numărul de 
accidente in care și-au 
pierdut viața copii repre
zintă peste 38 la sută din 
totalul accidentelor in 
care au fost angajați pie
tonii. cele soldate cu ră
niri grave — peste 30 Ia 
sută, in timp ce categoria 
de virstă la care se refe
ră (viratele de la 0—14 
ani) corespunde abia unui 
sfert din populație. Iar 
dacă ne gindim că prun
cii pină la 2—21/>ani nu 
au cum să ajungă singuri

lor de circulație trebuie 
să li se facă propaganda 
cuvenită, că împotriva pe
ricolelor trebuie trase 
semnale de alarmă. S-au 
pus bazele unei 
munci de educație.
— In ciuda unui s 
a unei desfășurări 
mițătoare cu afișe, 
ante, filme de 
metraj, conferințe, 
dedicate educației ___
re în școli, patrule șco
lare, concursuri, precum 
și a unei exigențe mai 
mari și a unui control 
mai riguros desfășurat de 
organele de circulație pe 
drumurile publice — mă
surile luate sînt rămase 
în urmă față de cerințe. 
Afirmația este susținută 
de un test făcut de noi, 
întreblnd, la lntlmplare,

ample 
Dar 

start și 
pro- 
pli- 

scurt 
ore 

rutie-

gurat ea tînârul, pe lîn^ă 
toate cunoștințele neîndo
ielnic folositoare pe care 
le acumulează in școală, 
să acumuleze și cunoștin
țele menite să-i pună la 
adăpost viața și integri
tatea corporală in condi
țiile civilizației modeme.

Firește, nu înseamnă că 
și celelalte 
influențare

Opriți joaca 
copiilor

in stradă, proporția de
vine și mai Îngrijorătoa
re deoarece ea arată că 
în rindui copiilor acci
dentele luliere sint mult 
mai frecvente decit 
rindui maturilor...

De ce apar atitea 
gedii familiare pe 
nimeni și nimic nu 
poate alina ? De ce atitea 
daune incalculabile pen
tru societate ? Fiindcă — 
și in această privință e- 
xistâ un consens intre 
toți factorii — miliție, 
școală, părinți — mai 
este încă multă neaten
ție, indisciplină, subesti
mare a pericolelor stră
zii, expresie a unui nivel 
încă foarte scăzut de ci
vilizație rutieră, la pietoni, 
ca și la conducătorii au
to. Dar asemenea afir
mații, sub o formă sau 
alta, s-au mai făcut. Și 
acum un deceniu și mai 
înainte. Să nu se fi schim
bat nimic de atunci ? Ba 
da. chiar foarte mult. S-au 
tras st unele învățămin
te. S-a înțeles că reguli

o duzină de elevi de di
ferite virate, din mai 
multe școli generale și 
licee din Capitală, dacă 
iși amintesc despre ce s-a 
discutat in cadrul orelor 
dedicate circulației 
drumurile publice.
m-au privit de parcă aș 
fi coborit din Lună, doi 
(de la liceele Neculce și 
nr. 24) știau că s-a discu
tat ceva, dar nu puteau 
preciza ce, iar jumătate 
din cei chestionați nici 
măcar nu știau ce cu
prind prevederile înscri
se in carnetul de elev cu

a 
cu 

de cir-

pe 
Zece

privire la datoria de 
cunoaște 
strictețe 
culație.

De ce 
acestor 
atit de strinsă . „____
cu școala ? Fiindcă și de 
contribuția ei depinde să 
fie lichidat o dată pentru 
totdeauna „analfabetis
mul rutier" generator de 
tragedii. Unde mai punem 
că această chestiune a fost 
și legiferată. Trebuie asi-

asupra 
într-o 

legătură

mijloace de 
__  _ , a maselor 
nu-și au rolul lor. De 
aceea mă voi referi și la 
altele : filmele de specia
litate. pe linie de circu
lație. S-au realizat nume
roase, in ultimii ani. 
Unele foarte sugestive și 
reușite. Rulează 
ecrane, dar 
face și mai 
ceastă linie.
spun că fiecare dintre noi 
vedem in medie zece 
filme pe an. Ce-ar fi ca 
măcar unul din fiecare 
zece să fie însoțit și de 
un scurt-metraj pe teme 
de circulație ? ~ 
nea, se poate 
trebarea de 
obligați toți 
nienții la regulile circu
lației — fie ei șoferi sau 
pietoni — să urmărească- 
cite un ciclu întreg din 
astfel de filme ? Nu 
încape îndoială că o ast
fel de influențare vizuală 
este cel puțin la fel de 
convingătoare ca o a- 
mendă contravențională !

— Mina protectoare de 
care amintește afișul su
gestiv se cheamă cunoaș
terea și respectarea pre
vederilor, ne spune in
terlocutorul nostru de 
la Inspectoratul general 
de miliție, dar nicio
dată nu vom putea a- 
vea atiția agenți de 
circnlație Incit să oprească 
pe fiecare șofer recalci
trant sau să tragă de 
mînecă pe toți pietonii 
neatenți, indiferent de 
virstă.

Intru totul de acord, cu 
o completare : să existe 
Insă grija ca întreg arse
nalul de mijloace creat 
pentru asigurarea acestei 
cunoașteri a legislației 
rutiere să fie utilizat pe 
deplin pentru ca fiecare 
accident in rindui copiilor 
să devină un caz multi
lateral dezbătut la școală, 
in cartier, în unitatea 
conducătorului auto etc.
, Nu ne-am propus să 
dezbatem aici toate pro
blemele educației rutie
re, ci doar să atragem a- 
tenția asupra acelui fla
gel al accidentelor de cir
culație în rindui celor mai 
tinere generații, care poa
te și trebuie să fie com
bătut prin toate mijloa
cele.

pe 
s-ar putea 

mult pe a- 
Statlsticile

De aseme- 
pune în- 

ce nu sint 
contrave-

Al. PLĂIEȘU

I
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Tovarășul^ Nicolae Ceaușescu^ împreună cu președintele Indiei, 

Varahagiri Venkata Giri, in mijlocul oamenilor muncii din Capitală

în foia machetei noilor construcții ale cartierului Titan La uzinele „23 August'

Întîmpinați cu însuflețire 
în cartierul Titan

Vineri dimineața, la sfirșitul unei 
ftoi runde de convorbiri fructuoase, 
menite să confere raporturilor ro- 
mâno-indiene un conținut tot mai 
ampiu, mai rodnic, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. Împreună cu președintele 
Republicii India, dr. Varahagiri 
Venkata Giri, au vizitat unul din 
cele mal mari $L moderne cartiere 
ele Capitalei — cartierul Titan — 
precum și cunoscutele uzine ' „13 
August". Moment semnificativ in 
programul călătoriei pe care o în
treprinde în tara noastră, această vi
zită a oferit înaltului oaspete prile
jul de a cunoaște direct aspecte ale 
experienței României socialiste in 
edificarea unei economii modeme, 
de sine stătătoare, de a cunoaște și 
aprecia modul în care trăiesc și 
muncesc cetățenii Capitalei patriei 
noastre.

împreună cu cel doi președinți 
«-au aflat Gheorghe Cioară, primarul 
general al Capitalei. Miron Constan- 
tinescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, alte 
persoane oficiale române.

La vizită au luat parte, de aseme
nea, personalități oficiale indiene 
care îl însoțesc pe președintele V.V. 
Giri în țara noastră.

De la Palatul Consiliului de Stat, 
coloana de mașini străbate mari ar
tere și bulevarde, indreptindu-se 
spre cartierul Titan. Mii de bucu- 
reșteni aplaudă cu însuflețire oe 
cei doi șefi de stat, manifestindu-și 
dragostea și prețuirea deosebită față 
de conducătorul partidului și statu
lui nostru, satisfacția lor pentru ac
tivitatea sa prodigioasă pe plan in- 

« temațional, pusă in slujba interese
lor poporului și patriei noastre so
cialiste. Ei au exprimat, totodată, 
sentimentele de stimă față de inalții 
oaspeți, de prietenie față de poporul 
Indian.

Titan, un adevărat oraș înălțat în 
ultimii ani în zona de est a Capita
lei, are în prezent peste 220 000 de 
locuitori. Blocurile zvelte și elegante 
ilustrează cu pregnantă atit succe
sele obținute de tara noastră in do
meniul ediliiar-urbanislic, cit și 
preocuparea constantă a statului 
pentru ridicarea necontenită a nive
lului de trai material al poporului.

La intersecția bulevardelor Leontin 
Sălăjan și Lucrețiu Pătrăscanu se 
face un prim popas. în fața un î 
machete ilustrative, arhitectul șef al 
Capitalei, Tiberiu Ricci, prezintă date 
privind construcția de locuințe și o- 
biective social-culturale in acest car
tier. tehnologiile folosite in ridicarea 
blocurilor noi, preocupările arhitec- 

ților de a oferi locuitorilor condiții 
cit mai bune de aprovizionare, odih
nă și recreere.

în continuare sint vizitate maga
zine ale complexului comercial, a- 
provizionate cu o mare diversitate de 
produse alimentare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de modul in care ma
gazinele satisfac necesitățile cetățe
nilor. .

Președintele Indiei exprimă cu-, 
vinte de apreciere fală de succese
le constructorilor bucureșteni si ex
primă dorința de a vedea locuințele 
unor cetățeni din cartier.

Inalții oaspeți sint invitați în blo
cul Y 9 din bd. Leontin Sălăjan 
nr. 21. unde vizitează cite va apar
tamente. Ieșindu-le în întimpinare, 

Mărturii ale cooperării 
româno-indiene

în apropierea marelui cartier de 
locuințe se află puternica platformă 
industrială din zona de vest a muni
cipiului. cu o pondere deosebită in 
economia Capitalei. Dintre marile 
unități de aici, cei doi șefi de stat 
au vizitat uzinele „23 August" — în
treprindere industrială constructoare 
de mașini, cu profil divers, care 
oferă un reper sugestiv pentru sta
diul actual al industriei românești.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii India, V. V. Giri. sint in- 
timpinați de loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini 
grele, de membri ai conducerii uzi
nei și ai consiliului oamenilor 
muncii.

O unitate a gărzilor patriotice și a 
detașamentelor de pregătire. a tine
retului pentru apărarea patriei pre
zintă onorul. Numeroși muncitori 
aclamă cu căldură, iși exprimă bucu
ria de a avea din nou în mijlocul lor 
pe conducătorul iubit al statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
satisfacția de a primi în mijlocul lor 
pe președintele Republicii India, 
dr. V. V. Giri.

Invitind pe oaspeți să viziteze uzi
na. directorul general. Alexandru 
Roșu, informează pe șeful statului in
dian despre profilul producției a- 
cestei mari întreprinderi bucureștc- 
ne. despre ritmul său de producție 
deosebit de înalt. înfățișind preocu
pările pentru continua dezvoltare a 
uzinei. diversificarea și moderni
zarea producției, pentru asigurarea 

gospodina Pop Ileana, pensionară, 
ii invită în apartamentul său. ex
primind in cuvinte pline de emoție, 
bucuria și onoarea de a-1 avea ca 
oaspeți pe conducătorul partidului 
si statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și pe președintele Indiei, 
dr. V. V. Giri. Conducindu-i pe 
oaspeți, gazda vorbește de condi
țiile civilizate in care locuiește, de 
satisfacția și mulțumirea de a avea 
o asemenea locuință.

Aceeași imagine a standardului 
de viață al oamenilor muncii o ofe
ră și apartamentul soților Crețu. de 
profesie croitori la cooperativa „Spo
rul". La întrebarea președintelui In
diei, interlocutorii înaltului oaspete 
a-ată că ultimele hotăriri, în dome
niul locuințelor, luate de stat, le-au 
permis să cumpere acest apartament 
in condiții avantajoase de credit. Se 
vizitează apoi locuința unui intelec
tual — familia Octavian Greavu — 
unde gazdele întimpină cu aceeași 
emoție și bucurie pe cei doi șefi de 
stat, exprimind mulțumirea pentru 
marea onoare ce le-a fost făcută.

unor condiții cit mai bune de mun
că și de viață muncitorilor, directo
rul inlreprinderii subliniază mindria 
și satisfacția colectivului pentru fap
tul că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este și deputatul lor in Marea Adu
nare Națională, ales in unanimitate 
in această circumscripție electorală. 
Indicațiile date de șeful statului, cu 
prilejul numeroaselor vizite făcute 
aici, subliniază el, constituie un pre
țios sprijin in muncii harnicului co
lectiv, in remarcabile realizări in do
meniul social-cultural.

Sint vizitate secțiile unde se pro
duc echipament de frine. motpar® 
de diferite tipuri și liniile de mon
taj a locomotivelor Diesel hidraulice. 
Pretutindeni se vădește preocuparea 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de producție și realizarea pla
nului cincinal inainte de termen.

O serie de grafice și micro expo
ziții de piese și utilaje înfățișează 
oaspeților preocupările pentru ridica
rea nivelului tehnic al produselor a- 
cestei uzine care aduce o contribuție 
de seamă la înzestrarea cu mașini, 
agregate și instalații a numeroase 
întreprinderi. Totodată, sint înfăți
șate preocupările colectivului pen
tru satisfacerea in cit mai bune con
diții a numeroase comenzi primite 
de peste hotare. Marca „Faur" — 
emblema uzinei — este cunoscută 
azi in multe țări, printre care une
le cu vechi tradiții industriale. Aici 
au fost construite, de altfel, și o se
rie de utilaje pentru rafinăria de 
petrol de ia Gauhati. De asemenea. 

tot pentru India au fost construite 
motoare pentru instalații de forai, 
în fața unui asemenea produs, gata 
de expediție, președintele Indiei se 
oprește, cere explicații asupra ca
racteristicilor sale tehnice.

Parcurgînd diferitele sectoare, 
oaspeții se opresc adesea, urmăresc 
fluxul tehnologic, stau de vorbă cu 
muncitorii.

Pretutindeni tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este salutat cu entuziasm, 
înconjurat cu fierbinte dragoste de 
muncitori, din rindul cărora mulți 
oferă garoafe roșii, adresează urări 
de sănătate și fericire conducătorului 
partidului si statului nostru.

Simbolic pentru sentimentele de 
prietenie pe care poporul nostru le 
nutrește față de - -poporul indian, 
muncitorii oferă flori președintelui 
V. V. Giri. ii urează multă sănăta
te si fericire, transmit mesajul lor 
de prosperitate si succes poporului 
indian în eforturile sale de făurire a 
unei economii de sine stătătoare.

Aclamind pe cei doi șefi de stat, 
muncitorii uzinei iși exprimă satis
facția pentru bunele raporturi 
româno-indiene, încrederea că noua 
inlilriire intre președinții Nicolae 
Ceaușescu și V. V. Giri va face ca 
relațiile de conlucrare, colaborarea 
$i cooperarea dintre cele două țari 
și popoare să devină tot mai ample, 
mal rodnice, în interesul comun, al

Vizita președintelui Indiei 
la Institutul de cercetări pentru 

cereale și plante tehnice 
de la Fundulea

în cursul după-amiezii, președin
tele V. V. Giri a făcut o vizită la 
Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice de la Fun
dulea. unitate reprezentativă pentru 
ilustrarea amplorii pe care a luat-o 
activitatea științifică și de cercetare 
intr-un - domeniu atlt de important 
al economiei noastre naționale — a- 
gricultura.

înaltul oaspete a fost însoțit în a- 
ceastă vizită de tovarășii Miron 
Constantinescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Constantin Stă
tescu. secretarul Consiliului de Stat, 
de alte persoane oficiale române și 
indiene.

La sosire, șeful statului indian a 
fost intimpinat de Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, și Nicolae Giosan, 
președintele Academiei de științe 
agricole și silvice. 

cauzei păcii șl Înțelegerii internațio
nale.

După vizitarea sectoarelor de pro
ducție. oaspeților le sint înfățișate 
aspecte ale preocupărilor in direcția 
asigurării unor cit mai bune con
diții de viață muncitorilor, fiind 
apoi invitați să facă un popas la can
tină uzinei. Aici pot servi masa, 
intr-o singură serie, 3 000 de per-, 
soane.

Di>cutind cu conducătorii uzinei, al 
comitetului oamenilor muncii, șeful 
statului indian este totodată informat 
că din fondurile întreprinderii au 
fost, de asemenea, construite cămine 
pentru tineri, numeroase aparta
mente. o creșă pentru copii.

Președintele dr. V. V. Giri a apre
ciat în mod deosebit succesele obți
nute in producție de acest colectiv, 
cit și realizările pentru asigurarea 
nevoilor sociale. La încheierea vizi
tei, el a semnat în cartea de onoare 
a uzinei, a adresat calde mulțumiri 
colectivului uzinei pentru primirea 
făcută, felicitări și urări de noi suc
cese.

Luindu-și rămas bun de la gazde, 
președinții Nicolae Ceaușescu șl 
V. V. Giri sint din nou aclamați În
delung. Mii de muncitori fac o vi
brantă manifestare de atașament și 
dragoste conducătorului statului nos
tru. de stimă și prietenie față de 
președintele Indiei, față de poporul 
indian.

După ce a adresat oaspeților un 
călduros bun venit, directorul insti
tutului. Nichifor Ceapoiu, a expus 
pe larg obiectivele și preocupările 
colectivului de cercetători de aici, 
rezultatele de mare interes științific 
și practic obținute pe terenurile ex
perimentale în crearea unor hibrizi 
dc mare randament. Folosind tradi
ția și experiența școlii agricole ro
mânești, îmbinind munca de cerce
tare cu cele mai noi descoperiri în 
acest domeniu și utilizind mijloace 
moderne de studiu și lucrare a pă- 
mintului au fost obținute soiuri su
perioare la maioritatea culturilor 
agricole de bază. Extinderea culturi
lor de hibrizi în întreaga țară, a 
contribuit la sporirea producției 
agricole. Ia obținerea de recolte su
perioare. Semnificativ pentru valo
roasele rezultate obținute aici este 
și faptul că țări mari cultivatoare 

de cereale, floarea-soarelui, cum sint 
S.U.A., Franța, Spania, Italia, pre
cum și țări din zone climatice deo
sebite — Maroc, Tunisia, Iran. Siria, 
Irak — folosesc cu succes hibrizi 
realizați la Fundulea.

Apreciind aceste rezultate, preșe
dintele V. V. Giri 6e interesează de 
posibilitățile de îmbunătățire a pro
ducției de orez și sorg, produse a- 
gricole specifice agriculturii indie
ne. în acest context se relevă po
sibilitatea folosirii unor hibrizi de 
floarea-soarelui in India, ameliorați 
în urma cercetărilor întreprinse 
aici. în același cadru sint sublinia
te legăturile de cooperare întreținute 
de institut cu specialiști Indieni in 
domeniul geneticii. Ilustrativ pentru 
această cooperare este faptul că unii 
specialiști indieni au vizitat deja 
institutul, documentindu-se in pro

Doctmna Sarasvathi Giri, 
oaspete al pionierilor români
Soția președintelui Republicii In

dia, Sarasvathi Giri, însoțită de per
soane oficiale române și indiene, 
a vizitat, vineri dimineață. Palatul 
pionierilor.

Oaspetele sint înlimpinate la so
sire de’Virgiliu Radulian, președin
tele Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor. Are loc un scurt 
ceremonial Dionieresc. in timpul că
ruia o fetiță urează bun venit doam
nei Sarasvathi Giri și celorlalte vi
zitatoare, transmițind copiilor din 
India salutul pionierilor români.

Soția președintelui Indiei îl asi
gură că va purta vie amintirea aces
tei primiri călduroase, le dorește 
multă sănătate si fericire, spre în
florirea continuă a patriei lor. într-o 
lume a păcii și prosperității.
. în continuare, se vizitează clubul 
prieteniei internaționale din cadrul 
palatului, unde sint adunate mărtu
rii ale trainicelor legături pe care 
organizația pionierilor români le în
treține cu organizații similare din 
peste 50 de țări : un loc aparte ocupă

PRIMIRE LA MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
La 5 octombrie, ministrul afaceri

lor externe, George Macovescu. a 
primit pe Surendra Pal Singh, mi
nistru de stat în M.A.E. indian, mem
bru al suitei oficiale a președintelui 
Indiei, V. V. Giri.

Ministrul de stat indian a fost în
soțit de V. C. Trivedi, secretar in 
M.A.E., și V. K. Ahuja, ambasadorul 
Indiei la București. Din partea ro

blema ameliorării culturii de floa
rea-soarelui.

în continuare se vizitează unele 
cimpuri de ameliorare a culturii de 
sorg și porumb, oaspeții indieni 
fiind informați că la această ultimă 
cultură s-au obținut, în condiții ne- 
irigate. producții de 8 000—9 000 kg și 
chiar de 12 000 kg la hectar..

Este vizitată apoi o expoziție care 
înfățișează principalii hibrizi obți
nuți in ultimii ani de cercetătorii 
institutului și semințe selecționate 
susceptibile de a fi extinse in cul
turi mari.

în încheierea vizitei, președintele 
V. V. Giri a mulțumit gazdelor 
pentru primirea cordială ce i s-a 
făcut, exprimind aprecieri pentru 
rezultatele obținute de această in
stituție românească de cercetări.

(Agerpreâ) 

aici aspectele colaborării fructuoase 
româno-indiene. Vizitatoarele sint 
conduse, apoi, intr-o altă expoziție 
in care se află reunite diferite 
obiecte de ceramică, tapiserii, lucrări 
de metaloplastie, din rădăcini de 
copaci, aranjamente florale — ideea 
și realizarea acestor exponate apar- 
ținînd în întregime pionierilor. 
Doamna Giri iși exprimă admirația 
pentru talentul micilor artiști, pen
tru felul cum este încurajată munca 
lor, cum sint prețuite roadele boga
tei lor fantezii. în semn de afecțiu
ne. soția președintelui Indiei oferă 
copiilor un volum de poeme proprii, 
cu dedicație.

în cinstea oaspetelor, în sala de 
festivități, are loc un spectacol sus
ținut de formații artistice ale Palatu
lui pionierilor : ansamblul folcloric 
..Românașul". corpul de balet și co
rul de cameră. Micilor interoreti le 
sint adresate calde aplauze.

(Agerpres)

mână au fost prezent! Nicolae Ghe- 
nea, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și Petre Tănăsie. ambasado
rul României la New Delhi.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de prie
tenie și cordialitate, au fost aborda
te aspecte ale relațiilor româno-in
diene și s-a făcut un schimb de pă
reri asupra unor probleme interna
ționale.

r
Pe scurt, din țară . Pe scurt, din țară ♦ Pe scurt LA FABRICA DE CONFECȚII FOCȘANI

• SATU-MARE. La Complexul 
d» einepâ și in din Cărei a intrat 
în funcțiune o modernă topitorie 
de cânepă cu o capacitate de 2 000 
tone fibră anual, d n care 1 200 
tone fuior și 800 tone cilii. Noua 
capacitate — care funcționează in 
tre. schimburi — oferă locuri de 
muncă pentru 200 de noi salariați. 
care in cea rna. mare parte au fort 
calificați "prin cursurile de scurtă 
durată, ceilalți urmind să se cal.- 
Lce ia locul de producție. • SIBIU. 
Pe calea Nocrichului. din zona es
tică a municipiului Sibiu, unde, da
torită barierei de cale ferată, cir
culația înregistra o întrerupere de 
1 000 de minute pe zi. a fost con
struit și dat in folosință, cu aproa
pe 10 luni înainte de termen, un 
pasaj de nivel cu 4 benzi și cu
loare de circulație pietonală și 
pentru biciclete. Prin construcția 
noului pasaj se asigură o legătură 
directă intre oraș și nou3 zonă 
industrială, precum și cu localită
țile de pe Valea Hirtibaciului. • 
BISTRIȚA. în centrul orașului B s- 
trița a fost dat in folosință un mo
dern magaz.n destinat prezentării<-----------------

și vlnzării produselor realizate de 
fabrica de mobilă din cadrul com- 
b natului de prelucrare a lemnului 
din locaiitate. Magazinul, avind o 
suprafață de peste 120 mp. a fost 
inaugurat cu prilejul împlinirii 
unui an de la data intrării în func
țiune a fabricii, perioadă in carp 
aici au fost asimilate și introduse

ferite zone ale țării. • CONSTAN
ȚA. La Constanța, in zona indus
trială a orașului, a fost dală in 
folosință o nouă grădiniță cu 125 
ds locuri pentru copiii țesătoarelor 
întreprinderii integrate de lină. 
Grădinița are program permanent 
cit funcționare in trei ture, potri
vit programului de lucru al pă-

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:
în fabricația de serie 15 noi tipuri 
de mobilă. o GORJ. Timp de trei 
z le. la Tg. Jiu a avut loc un curs 
de inițiere în problemele comerțu
lui exterior. Mai bine de 100 de 
cadre de conducere din întreprin
derile județului au luat parte la 
consultațiile și dezbaterile conduse 
de specialiști din Ministerul Co
merțului Exterior. • SUCEAVA. 
Colectivul atelierului mecanic de 
la L’.M.T.C.F. Gura Humorului a 
produs și livrat pir.ă acum benef - 
c.arilor interni un număr de 50 
factoare-funicular T. F.-401. Aces- 
t?a lucrează acum cu succes in 20 
de Întreprinderi forestiere din di-

rinților, este servită de 10 cadre 
didactice, iar transportul copii
lor de la domiciliu este asigu
rat cu microbuze speciale. 
• VASLUI. Fabrica de ulei din 
Birlad și întreprinderea pentru 
prelucrarea tutunului din aceeași 
localitate au început de citeva zile 
să lucreze produse din noua re
coltă. La fabrica de ulei, d? pildă, 
primele 800 tone de floarea-soare
lui sosite din județele Brăila și 
Bacău, care au recoltat mai devre
me această cultură, au intrat in 
flux tehnologic, iar la I.P.T. sint 
in curs de fermentare primele

52 tone de tutun. • ALB^ IULIA. 
In acest an în municipiul Alba 
Iulia au fost efectuate, prin con
tribuția patriotică a cetățenilor, di
verse lucrări gospodărești-edilitave. 
a căror valoare depășește 31 mi
lioane lei. Printre acestea se aîlă 
o grădiniță de copii în cartierul 
Partoș. spații verzi pe o suprafață 
de 7,5 ha, majoritatea in noul car
tier de blocuri de pe Platoul roma
nilor, construcția a 40 500 mp de 
străzi și 17 500 mp trotuare, mo
dernizarea străzilor Miciurin, Vii
lor. Crinului. Vasile Alecsandri, 
Mârășești, extinderea rețelei de ană 
potabilă cu 2,4 km, amenajarea de 
locuri de joacă pentru copii și baze 
sportive simple etc. • HARGHITA, 
în cadrul lucrărilor de electrifi
care a liniei ferate Ciceu—Adjud a 
fost dată in folosință ultima stație 
de transformare. Prin conectarea 
liniei la tensiunea de 29 000 voi ți și 
după terminarea tuturor amenajâ- 
-ilor. circulația trenurilor ne aceas
tă rută importantă ce leagă Tran
silvania de Moldova se va desfă
șura cu o viteză de rulaj mult 
sporită.

UN AVANS DE
De o bună apreciere din par-^ 

tea beneficiarilor interni și ex
terni se bucură produsele Fa
bricii de confecții din Focșani. 
Confecțiile realizate aici se dis
ting prin eleganța, linia și fru
musețea modelelor, prin calita
tea lor. în secția de creație se 
desfășoară o rodnică activitate 
de cercetare a tendințelor mo
dei. creatorii și desenatorii fa
bricii realizind lună de lună 
noi și noi modele pentru toate 
virstele. în acest an au fost 
concepute aici peste 650 de mo
dele de costume bărbătești, sa- 
couri. pantaloni. rochii, veste 
și altele.

— Calitatea noilor modele — 
ne spune Nicolae Lungoci. di
rectorul fabricii — e«te rezul
tatul creșterii calificării și per
fecționării cadrelor. însușirii de 
tehnologii moderne de fabri
cați?.

Printre formele de pregătire 
a cadrelor figurează concursuri-

le profesionale ,,-Mîini măies
tre" și „Noul în industria con
fecțiilor". care stimulează do
rința de autodepășire. pun in 
valoare talente autentice. Pe 
tot mal multe mese de lucru 
a apărut deviza „Mă autocon- 
trolez și răspund de calitatea 
muncii melc", relevind înalta 
responsabilitate, hotărirea fie
căruia din cei peste 4 700 de 
muncitori ai fabricii de a con
solida renumele, prestigiul, 
marca unității. Produsele fa
bricii din Focșani sint tot mai 
solicitate in numeroase țări 
printre care Anglia. Uniunea 
Sovietică. R.F. Germania, Li
bia. Canada. Elveția. Belgia șl 
altele.

Colectivul Fabricii de con
fecții din Focșani are sufi
ciente resurse și oameni talen
tat i, capabili să găsească soluții 
pentru a executa în termen 
orice comandă, oricit ar fi de 
complicată. De altfel, toate

LUNI
preocupările, intreaga 
tale se subordonează 
nii pentru îndeplinirea 
jamentului asumat în ..... ..
cere : realizarea cincinalului în 
4 ani. In acest scop s-a apli
cat un complex program de 
profilare și specializare a pro
ducției. de utilizare mai judi
cioasă a spațiului industrial, 
au fost raționalizate fluxurile 
tehnologice și au fost introdu
se tehnologii perfecționate de 
lucru. Măsurile luate au du« 
la realizarea, lună de lună, a 
unor sporuri substanțiale de 
producție. Ca urmare. In bă
tălia pentru realizarea înainte 
de termen 0 cincinalului, colec
tiv ul acestei fabrici a ciștigat 
pină în prăzent un avans de 
7 luni.

activl- 
acțiu- 
anga- 
între-

Ionel NISTOR
corespondentul „Scînteii
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în sprijinul celor ce studiază în învățămîntul de partid
Pentru a clarific* * semnificația a- 

preciern Români*-,  ca țară In curs 
*e dezvoltare, vom Începe prin a 
evoca stadiul Înapoiat de dezvoltata 
meșterul de tara noastră de la re- 
Ritnu) burghezo-moșieresc. Se $*,  e 
câ In Bomânia, un șir de factori. 
Intre care. In Drimul rtnd. asupri
rea străină multiseculară. apoi in
filtrarea in economie și dominat a 
monopolurilor străine, persistenta 
t mp îndelungat a relațiilor feudale 
au frinat considerabil progresul eco
nomic și social. Economia tării se 
caracteriza. așa cum este bine știut, 
printr-o structură predominant 
aerară (75 la sută din populat-? 
lucra in agricultură», n industrie 
«lab dezvoltată, cu un profil carac
teristic țărilor dependente.

• Filarmonica dc stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic — deschiderea 
stagiunii - Dirijor : Mlrcea Crls- 
tescu. Solistă ; Monique Haas 
Mlhalovlcl (Franța). Dirijorul co
rului : Vasile Pântea — 20.
• Teatrul de operetă : „Ln calul 
bălan" — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Prizonie
rul din Manhattan — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra** (sala din bd. Schitu

în unii construcției socialiste s-au 
Înregistrai mari progrese pe calea 
lichidării stării de slabă dezvoltare 
moștenite de la regimul burghezn- 
moșleresc. Ca urmare a pol-.ticti 
partidului de indurtriaâirare socia- 
I stA. a muncii rodnice depuse de 
clasa muncitoare, de întregul po
por. forțele de producție au cu
noscut in acești ani o puternică 
dezvoltare. Industria românească 
produce acum de 25 de ori mai 
mult declt in anul 1938. anul de 
virf al economiei românești in 
condițiile regimului burghczo-mo- 
șieresc. Si mai important decit a- 
ceastă creștere cantitativă este 
faptul câ au fost create si dezvol
tate numeroase ramuri industriale 
noi. moderne si de înaltă tehni
citate. La sfirșitul anului 1972, 
populația ocupată in industrie 
reprezenta peste 26 la sută din 
populația activă, ceea ce înseam
nă mai mult de două ori decit în 
1938. Reaiizind aproape 62 la sută 
din produsul social si circa trei cin
cimi din venitul național, indus
tria a devenit principalul domeniu 
a1 producției materiale. Cooperati
vizarea agriculturii a marcat o pro
fundă transformare revoluționară, 
oare a deschis calea unei creșteri 
intense a forțelor de producție de 
la sate — exprimată in obținerea 
unei producții agricole fără prece
dent în România antebelică. Re
zultatele obținute in dezvoltarea 
economică au determinat îmbu
nătățirea considerabilă a nivelului 
de trai al celor ce muncesc, au 
permis ridicarea întregii populații 
la o viată demnă, civilizată.

Cu toate aceste realizări remar
cabile, mai avem însă mult de 
făcut pe calea dezvoltării indus
triale a tării, a făuririi unei agri
culturi moderne, a asigurării unui 
înalt nivel de civilizație si bună
stare pentru întregul popor. Com- 
parindu-ne cu țările dezvoltate din 
punct de vedere economic, consta
tăm că decalajul care ne desparte 
de acestea — deși s-a redus simți
tor — continuă încă să fie impor
tant.

Tocmai aceste realități le-a avut 

Congresul al X-lea al partidului 
Națională, 

societate 
dezvoltată

Conferința 
conceptul de 
multilateral

fi aDOi 
elaborind 
socialistă
ca o etapă superioară, de maturi
zare. a noii orânduiri, au definit 
totodată direcțiile in care trebuie 
acționat pentru înfăptuirea acestui 
obiectiv fundamental al poporului 
nostru. în lumina Învățăturii 
marxist-leniniste privitoare la ro
lul forțelor de producție, ca factor 
determinant al progresului întregii 
societăți, partidul nostru a stabilit, 
după cum se știe, că direcția esen
țială a procesului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate constă în lărgirea și per
fecționarea continuă a bazei teh
nico-materiale a societății.

Constituind o continuare firească 
a procesului declanșat odată cu 
trecerea ia industrializarea socia
listă a țării, acțiunea de dezvoltare 
a bazei tehnico-materiale in zilele 
noastre, prezintă, intr-o strinsă îm
pletire. pe de o parte, trăsături 
care le continuă pe cele anterioare, 
dar cu o amploare și la un nivel ca
litativ net superioare, iar. pe de 
altă parte, caracteristici noi. Se 
are In vedere, in esență, făuri
re» unei baz? tehnico-materiale 
moderne, de mare randament, in- 
femriată pe cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, pe temelia 
căreia se va puica trece treptat 
spre faza superioară a noii orin- 
duiri — comunismul.

Dar $5 vedem care sint particu
laritățile actuale ale acțiunii de 
dezvoltare a bazei tehnico-mate
riale a socialismului, spre deosebi
re de/perioada anterioară ?

Se cuvine precizat de la bun în
ceput că principala cale pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
este industrializarea socialistă. Nu
mai desfășurind larg procesul 
d- industrializare se pot asigura 
avintul rapid al forțelor de pro
ducție. modernizarea lor profundă, 
progresul accelerat al întregii eco
nomi’. Este știut că industrializa
rea este linia pe care partidul 
nostru a urmat-o cu consecventă 
1n toți anii construcției socialiste 
«i pe care. In mod firesc, o urmea
ză și tn prezent. Dar spre deosebire 
de perioada de început a construc
ției socialiste, cind factorii extensivi 
se situau in mod aoroape ex
clusiv pe primul Dlan — in sen
sul că accentul se punea cu priori
tate ne creșterea Droductîei prin 
sporirea cantitativă a forței de 
muncă si in funcție de ea a mijloa
celor de producție — in etapa actuală 
procesul de industrializare este 
puternic orientat în direcția accen
tuării laturilor calitative, a întări
rii rolului factorilor Intensivi — 
creșterea susținută a productivită
ții muncii, reducerea cheltuielilor 
materiale. îmbunătățirea calității 
produselor, valorificarea superioară 
a materiilor prime și materialelor.

In vedere aprecierea, amplu fun
damentată In raportul prezentai 
de tovarășul Nieolnc Ceaușrsru la 
Conferința Națională a partidului 
din 1972. potrivit căreia România 
este o țară in curs de dezvoltare. 
Această caracterizare semnifică un 
n vel mediu de viată economică — 
sthiat intre stadiul de țară s-tab dez- 
voltatâ și țară avansata din punct 
d® vedere econom c.

I.a Prima vedere, o asemenea 
caracterizare ar putea să aoarâ In 
contradicție cu ritmurile înalte de 
dezvoltare economică a Româ
niei. ritmuri ce o situează din a- 
ces*  punct de vedere printre pri
mele țâri din lume. Trebuie avut 
Insă In vedere că ritmul nu are 
puterea să spună totul despre ni
velul de dezvoltare economică al 

România-tară socialistă 
io curs de dezvoltare

unei tărl. FI Indică doar rapidita
tea înaintării, dar nu arata și sta
diu) la care s-a ajuns. între ritm și 
stadiu trebuie făcuta o distincție 
netă, cn intre categorii aparte. O 
țară care se află la un nivel supe
rior de dezvoltare, chiar dacă rea
lizează intr-o perioadă determinată 
ritmuri de creștere scăzute, conti
nuă să se situeze un timp la un 
n-vel considerabil mai ridicat față 
de una care evoluează în ritmuri 
mai rapide, dar care a pornit de la 
un nivel de dezvoltare scăzut, cum 
este cazul României.

Se mai poate pune întrebarea : 
este oare compatibilă caracteriza
rea României ca tară In curs de 
dezvoltare cu calitatea ei de tară 
socialistă ? Nu este o contradicție 
între aprecierea unei țări ca fiind 
in curs de dezvoltare șl caracterul 
socialist al orinduirii ei. știut fiind 
câ socialismul este cea mai înainta
tă orinduire ? Și in această privință 
trebuie să facem o distincție netă 
între două categorii cu totul deose
bite : conținutul sau natura relații
lor de producție și nivelul forțelor 
de producție. Caracterul relațiilor 
determină caracterul orinduirii — 
capitalistă sau socialistă — iar ni
velul forțelor de producție determi
nă aprecierea stadiului — In curs 
de dezvoltare sau avansată econo
mic. Desigur, intre caracterul rela

Intr-lin cuvint, este vorba de 
afirmarea puternică a rigorilor efi
cienței economice in toate domenii
le producției materiale. Sporirea 
eficienței economice devine cheia 
de boltă a dezvoltării rapide și per
fecționării profunde a bazei tehni
co-materiale.

Desigur, ridicarea eficienței eco
nomice pe ansamblul economiei 
este condiționată de numeroși fac
tori. îi'tre aceștia un rol covirșitor 
il joacă modernizarea structurii in
dustriale. Drept urmare, dezvol
tarea bazei tehnico-materiale se 
caracterizează in etaoa actuală 
prin perfecționarea intensă a struc
turii Droduețtai industriale, in sen
sul dezvoltării ramurilor de bază 
care condiționează înzestrarea teh
nică superiorră a economiei, valo

Care particuterităîile 
edificării bazei tehniCD - maternle 
a swiabsinuSui ia etapa actuafiă ?

rificarea eficientă a resurselor na
turale. De aceea, energetica, me
talurgia, construcțiile de mașini, in
dustria chimică vor cunoaște in 
actualul cincinal ritmuri de creș
tere superioare celor înregistrate 
de ansamblul industriei. Caracteris
tic pentru dezvoltarea acestor ra
muri este însă nu numai creșterea 
cantitativă (absolută si relativă) ci. 
mai ales. schimbarea calitativă 
structurală care survine In interio
rul fiecărei ramuri, in sensul dez
voltării cu precădere a acelor sub- 
ramuri de virf capabile să stimu
leze generalizarea in toate sec
toarele economiei a celor mai 
avansate cuceriri tehnico-științifice 
— electrotehnica, electronica, me
canica fină, optica, petrochimia 
ele.

Trebuie remarcat că in baza 
tehnico-materialâ survin deopotrivă 
mutații importante și in raportul 
dintre cele două grupe ale indus
triei — grupa „A", producătoare de 
mijloace dc producție și grupa ,.B". 
producătoare de bunuri de con
sum : spre deosebire de etapa pre
cedentă. caracterizată printr-un 
decalaj apreciabil al ritmurilor de 
creștere ln favoarea grupei „A", 
în prezent, păstrindu-se, desigur, 
prioritatea producției miiloace- 

țillor de producție și nivelul de dez
voltare a forțelor de producție exis
ta o relație strinsâ : relațiile de 
producție socialiste au un rol mo
tor. favorizează si stimulează dez
voltarea accelerata a forțelor da 
producție, creează condiții optima 
pentru lichidarea stării de subdez
voltare. ceea ce și explică interesul 
și opțiunea a tot mai multe țâri slab 
dezvoltate pentru căi socialiste. 
Dar orice Iară poate fi caracteri
zată. in același timp, din punctul 
de vedere «I ambelor criterii. Așa 
cum din punct de vedere al rela
țiilor sociale pot exista țări capi
talisto si socialiste, țot asa din 
punct de vedere al nivelului do 
dezvoltare a forțelor do producție, 
există țări avansate sl tărl slab 
dezvoltate sau in curs de dezvol

tare, fie că ele sint capitaliste sau 
socialiste.

O imagine edificatoare asupra sta
diului dezvoltării economice ne-o 
dă analiza unui ansamblu de Indi
catori. cum sint venitul național pe 
locuitor, raportul dintre forța de 
muncă din industrie și din agricul
tură, nivelul productivității muncii 
etc.

Folosindu-ne, de pildă, de Indi
catorul produs national brut (cu 
20-30 la sută mai mare decit veni
tul național), vom arăta că, în 
anul 1970. în România acest indi
cator înregistra nivelul de 930 do
lari pe locuitor, fată de . 4 760 do
lari în S.U.A.. 3 100 dolari ln Fran
ța. circa 2 500 dolari in R.D. Ger
mană și R.S. Cehoslovacă etc. Re
zultă că sub raportul venitului na
tional pe locuitor. România se si
tuează la un nivel de 3—5 ori mal 
mic decit țările avansate econo
mic.

Un alt indicator sintetic care aju
tă la determinarea gradului de 
dezvoltare economică a țărilor 
este productivitatea muncii sociale. 
Or. și nivelul productivității este 
ln țara noastră de 3—4 ori mai re
dus in comparație cu țările avan
sate economic.

în ce privește ponderea popu
lației ocupate in agricultură, indi
cator care exprimă indirect nive- 

lor de producție. creșterea 6a 
cu precădere, se urmărește totodată, 
o anumită apropiere a ritmurilor, 
grupei „A“ și grupei „B" — tendință 
determinată, pe de o parte, de nece
sitatea de a echilibra mai bine 
dezvoltarea industrială și a lichida 
răminerea în urmă a industriilor 
ușoară și alimentară, iar pe de 
altă parte, de faotul că în condiții
le actuale are loc nu numai o in
terdependență. dar și o anumită 
interferare a ramurilor care creea
ză mijloace de producție cu cele 
care produc bunuri de consum.

Dezvoltarea bazei tehnico-mate
riale in etana actuală are drept 
caracteristică și faptul că se reali
zează o fuziune tot mai puternică 
intre producție, știință și tehnică. 
Este vorba de extinderea masivă 

in întreaga economie a mecaniză
rii complexe și automatizării pro
ducției. a chimizării, de înnoirea 
energică a tehnologiilor, de trans
formarea științei intr-o puternică 
forță materială, capabilă să im
pulsioneze întreaga dezvoltare eco
nomică. Aceasta are o importantă 
hotăritoare pentru sporirea ranidă 
a productivității muncii si calității 
producției, ca și pentru Înlăturarea 
discrepanței dintre înzestrarea teh
nică a muncii industriale și a celei 
agricole, implicit pentru desfășura
rea procesului de transformare 
treptată a muncii agricole într-o 
varietate r celei industriale.

Tn etana actuală se remarcă, tot
odată, un puternic proces de Inte
grare a științei nu numai in pro
ducția materială, ci și in activita
tea de organizare și conducere » 
producției. Aceasta se exprimă 
in organizarea științifică a pro
ducției. folosirea In conducerea 
«''onomiel a arsenalului modern 
al tehnicii de calcul, a mij
loacelor moderne pe care le 
oferă descoperirile științei contem
porane in domeniile matematicii, 
ciberneticii, informaticii, creindu- 
se astfel condițiile pentru optimi
zarea deciziilor. Calculatorul se im
pune din ce in ce mai mult ca o ne- 

lul productivității muncii aoctale. 
situația din țara noastră este, de 
asemenea, tipică pentru o țară In 
cura de dezvoltare. Reușind prin 
eforturi susținute de industrializa
re să amelioreze considerabil acest 
Indice definitoriu, in sensul micșo
rării lui de la peste 75 la sută, cit 
reprezenta ponderea populației, ocu
pate in agricultură In anul 1938. la 
circa 45 la sută In anul trecut, Româ
nia se situează totuși Încă mult sub 
nivelul țărilor avansate, care înre
gistrează în acest domeniu medii 
cuprinse Intre 14—18 la Rută.

Deosebit dc grăitoare pentru gra
dul de dezvoltare economică a ță
rilor este și producția pe locuitor 
In diferite domenii, mal ales in 
ramurile de bază ale economiei. 
Observăm in acest sens că, deși

Românla a depășit producția me
die mondială pe locuitor la ener
gie electrică (1 330 kWh), oțel 
(160 kg), ciment (150 kg), totuși 
continuă să aibă producții (șl con
sumuri) de 3—4 ori mai mici decit 
țările avansate. La energia electri
că, unde producția a sporit In anii 
construcției socialiste de aproape 
48 de ori, față de anul 1938, ceea 
ce marchează o evoluție excepțio
nală, România Înregistra totuși în 
anul 1971 1 927 kWh. față de 8 297 

lln S.U.A. : 5 500 in Elveția ; 7 800 in
Suedia ; 4 070 In R.D.G. : 2 907 In 
Franța. 4 236 In R.F.G. : în aceeași 
perioadă, chiar dacă producția de 
otel a soorit de aproape 25 ori, de 
Ia 280 000 tone în 1938 la peste 7 
milioane tone. România înregistra, 
la sfirșitul anului 1971, 332 kg față 
de 528 în S.U.A. : 837 in R. S. Ceho
slovacă ; 658 în R.F.G. ; 846 în Ja
ponia.

Firește, concluzia care se impune 
din asemenea comparații este una 
singură : trebuie șî este necesar să 
facem eforturi susținute pentru ac
celerarea progresului material, știin
țific și cultural, in scopul ajungerii 
din urmă a statelor avansate alo 
lumii — șl aceasta cu atit mai mult 
cu cit și în aceste țări forțele de 
producție nu stau pe loc. cl cunosc, 
mai ales sub impulsul revoluției 
tehnico-știlntifica contemporane, • 

cesitate in marile unități economica. 
De asemenea, in procesul de pro
ducție vor fi tot mai larg folosite 
rezultatele unor discipline sociale 
ca psihologia muncii, ergonomia ■ — 
care oferă posibilitatea perfecțio
nării organizării muncii.

O altă particularitate a dezvol
tării bazei tehnico-materiale in ac
tuala etapă rezidă in faptul că ee 
acționează energic pentru moder
nizarea agriculturii. Dacă în urmă 
cu 15-20 de ani esențiale erau pro
blemele creării marii proprietăți 
socialiste in agricultură, introduce
rii primelor elemente de mecani
zare a proceselor de muncă, acum 
primordiale au devenit preocupări
le in direcția mecanizării complexe 
a muncilor agricole, chimizării a- 
griculturu, înfăptuirii unui amplu 

program național de irigări, asanări 
și îmbunătățiri funciare. O caracte
ristică esențială pentru acțiunea de 
perfecționare a bazei tehnico-mate
riale in agricultură în etapa actuală 
o constituie zonarea producției ve
getale și animale, dezvoltarea in
tensivă a zootehniei, a cărei pro
ducție urmează să devină precum
pănitoare în ansamblul producției 
agricole. Totodată, urmează să se 
dea o rezolvare superioară proble
melor eficienței economice, prin re
ducerea simțitoare a cheltuielilor 
materiale, creșterea productivității 
muncii și a randamentelor în toate 
ramurile producției agricole.

între elementele care se Impun 
atenției in etapa actuală trebuie a- 
mintită și preocuparea de a asi
gura un înalt grad dc utilizare șl 
valorificare a resurselor noastre 
naturale. Acum, cind volumul oro- 
ducției a atins niveluri considera
bile. se ridică cu acuitate problema 
realizării din fiecare tonă de ma
terie primă a unui volum maxim 
de produs® utile si de eficientă cit 
mai ridicată.

Dezvoltarea bazei tehnico-mate
riale înregistrează in etapa actuală 
o trăsătură nouă și sub raportul 
înfăptuirii repartiției teritoriale a 
forțelor de producție. Pe măsura

dezvoltare rapidă. Tocmai tn acest 
sens, sublinia tovarășul Nicolae 
Ceausescu la Conferința Națională 
a partidului : ,.A considera sufi
cient faptul că am lichidat clasele 
exploatatoare, că nm făurit o eco
nomic socialistă unitara sl relații 
socialiste de producție, fără a ne 
preocupa dc nivelul dezvoltării for
țelor de producție ale industriei, 
agriculturii, științei, culturii, ar fl 
o greșeală dc neiertat ; aceasta nr 
putea să determine încetinirea 
ritmului dezvoltării țării noastre, 
ceea ce, așa cum am mai spus, ar 
condamna România pentru o lungă 
perioadă de timp, la stagnare fl 
implicit Ia răminere in urmă".

Programul de dezvoltare econo
mică socială, elaborat de Congresul 
al X-lea și de Conferința Națio
nală, urmărește tocmai creșterea 
puternică și perfecționarea forțelor 
dc producție, in pas cu revoluția 
tehnico-științifică mondială, asigură 
o rată Înaltă a acumulării, căci nu
mai printr-o asemenea rată înaltă 
se poate realiza un ritm accelerat 
d? dezvoltare, care să permită mic
șorarea continuă a decalajului față 
d« țările avansate economic. Făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate — obiectivul programatic 
al partidului pentru actuala etapă 
istorică — va Însemna depășirea 
stadiului de tară in cura de dez
voltare, situarea României la nive
lul statelor avansate economic.

Partidul nostru Împărtășește con
vingerea că. în lupta pentru progre
sul economic, pentru lichidarea ră- 
mlneril ln urmă, hotăritoare sint 
eforturile proprii ale poporului, 
strădaniile lui neîntrerupte pentru 
dezvoltarea industrială rapidă, pen
tru folosirea superioară a resurselor 
naționale. Totodată, o mare însem
nătate are promovarea largă a 
colaborării cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socia
lă, pe baza deplinei egalități în 
drepturi și a avantajului reciproc, 
eliminarea oricăror discriminări și 
piedici din calea coooerării econo
mice și tehnico-științifice între po
poare, instituirea unui statut inter
național favorabil, acordarea de că
tre întreaga comunitate internațio
nală și, in primul rind, de către 
statele dezvoltate a unui sprijin cit 
mai substanțial pe toate planurile 
— economic, tehnic și tehnologic.

Tocmai în acest sens este orien
tată politica partidului nostru, care. 
De plan intern, urmărește mobiliza
rea întregului potențial uman șl 
material al țării, ln vreme ce pe 
plan internațional are ln vedere 
amplificarea eforturilor pentru eli
minarea subdezvoltării — această 
gravă plagă ce afectează însuși 
progresul general al umanității.

Prof. univ. dr. 
Nifă DOBROTA

creșterii forței economice a tării, 
acțiunea de repartizare rațională a 
forțelor de producție are in - vede
re nu numai ridicarea județelor 
rămase in urmă, ci și o mai corec
tă implantare a noilor obiective in 
interiorul fiecărui iudet. in locali
tăți urbane și rurale, ceea ce va a- 
sigura. în final, o înaltă omogeni
zare a dezvoltării economice. în a- 
celasi timp, nreocuparea Dentru am
plasarea teritorială rațională a for
țelor de producție este menită să 
consolideze și să dezvolte continuu 
baza materială a egalității in drep
turi a tuturor locuitorilor tării, 
indiferent de zona in care lu
crează și de naționalitate, să asigu
re premisele desfășurării procesu
lui de apropiere treptată a condi
țiilor de viață de la sate de cele de 
ta orașe.

Mai mult decit oricind pînă 
acum, dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale ține ;eama și de cerin
țele participării nrescînde n Româ
niei la circuitul economic Interna
țional. Promovarea largă a colabo
rării și cooperării Internationale 
reciproc avantajoase contribuie 
la valorificarea mai bună a poten
țialului material și uman, la acce
lerarea Introducerii in producție a 
celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, la creșterea venitului 
național. Participarea cit mai 
intensă la diviziunea interna
țională a muncii in domeniul pro
ducției și al cercetării științifice se 
detașează pregnant in etapa actua
lă cp un factor de seamă al crește
rii economice.

Tn sfârșit, dar nu și ln ultimul 
rlnd, dezvoltarea bazei tehnico-ma
teriale a societății socialiste multi
lateral dezvoltate are loc, pentru 
prima oară, pe fondul unor susți
nute preocupări pentru protecția 
mediului ambiant. Această com
plexă activitate are in vedere, pe 
de o parte, lupta contra poluării 
mediului/ sub toate aspectele, ela
borarea unei politici ecologice, 
iar pe de altă parte gospodă
rirea cit mai rațională și mai efi
cientă a resurselor naturale, evi- 
tind irosirea lor, căutind înlocui
tori și, atunci cind natura resurse
lor permite, asigurind regenerarea 
lor.

Desigur, realizarea acestor mă
rețe obiective implică obligatoriu 
atit ridicarea calificării tuturor ce
lor ce muncesc la nivelul de pre
gătire și competență cerut de com
plexitatea sarcinilor făuririi unei 
baze tehnico-materiale moderne, 
cit șl sporirea spiritului de răs
pundere. de inițiativă. îmbunătăți
rea organizării muncii. perfecțio
narea formelor și metodelor d? 
conducere a vieții economice si 
«ociale.

Prof. univ. dr.
N. N. CONSTANTINESCU

Expoziția documentară 
„30 de ani 

ai Iugoslaviei socialiste"
Sălii» Muzeului de 

Istorie a partidului 
comunist, a mișcării 
revoluționare și de
mocratice din Româ
nia au găzduit ex
poziția documentară 
„30 de ani al Iugo
slaviei socialiste". Or
ganizată sub auspi
ciile Secretariatului 
federal pentru Infor
mații al R.S.F.T., ex
poziția a înfățișat — 
prin intermediul do
cumentelor si imagi
nilor fotografice. In 
alb-negru și color — 
un tablou sugestiv, de 
ansamblu, al drumu
lui parcurs de popoa
rele Iugoslaviei ince- 
pind cu perioada de
clanșării luptei împo
triva ocupației hl- 
tleriste și pină ln zi
lele noastre. 1

Evocind principale
le etape ale războiu
lui de eliberare națio
nală, organizat și con
dus de partidul co
muniștilor, expoziția 
a marcat momentul 
celei de-a II-a se
siuni a Consiliului 
Antifascist de Elibe
rare Națională. care 
a avut loc. in noiem
brie 1943, la Iaițe, 
unde s-a creat un gu
vern provizoriu — e- 
veniment care re
prezintă data nașterii 
Iugoslaviei socialis
te. Doi ani mai tir- 
ziu. la 29 noiembrie 
1945. a fost procla
mată Republica Popu
lară Federativă Iu
goslavia. Numeroase 
exponate ilustrind 
momente eroice ale 
războiului antifascist 
constituie o confir
mare a cuvintelor to
varășului Tito, înscri
se pe panoul de la 
intrare : „Noua Iu
goslavie nu a fost 
creată la masa verde, 
ci prin suferințele și 
durerile indurate timp 
de 4 ani de popoare
le noastre... Ea s-a

născut ln foc si din 
cenușă, din singe și 
lacrimi".

Larga acțiune de re
facere a Iugoslaviei, 
după distrugerile răz
boiului. realizările ob
ținute In opera de 
edificare a noii orin- 
duirl p? tărimul vieții 
politico-economic» și 
social-cui turale. sub 
conducerea Uniunii 
Comuniștilor, In frun
te cu președintele Io- 
sip Broz Tito, s-au 
bucurat de o am
plă prezentare tn ca
drul expoziției. Est» 
edificator in acest 
sens faptul că In 1972 
producția industrială 
a Iugoslaviei a înre
gistrat o creștere da 
1 200 la sută in com
parație cu anul 1939. 
Expoziția a înfățișat 
Imagini sugestive pri
vind dezvoltarea in
dustriilor energetică, 
constructoare de ma
șini, de metale ne
feroase, electrotehni
că. siderurgică, de 
construcții navale și 
alte ramuri de bază 
ale economiei națio
nale. Datele ilustrind 
dezvoltarea agricul
turii, înflorirea știin
ței, Invățămîntulul și 
culturii, ridicarea ni
velului de trai ma
terial și spiritual au 
Întregit tabloul pro
greselor realizate de 
societatea iugoslavă 
In cei 30 de ani ai 
puterii populare.

Expoziția a oferit, 
de asemenea, o ima
gine cuprinzătoare a 
politicii externe pro
movate de Republica 
Socialistă Federativă 
Iugoslavia.- Un loc 
special a fost consa
crat raporturilor de 
prietenie și colabora
re dintre Partidul Co
munist Român și U- 
niunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, dintre 
țările și popoarele 
noastre. Astfel, cite- 
va panouri au lnfă*

MANIFESTĂRI CONSACRATE TRICENTENARULUI 
NAȘTERII LUI DIMITRIE CANTEMIR

»

SFÎNTU-GHEORGHE (Corespon
dentul „Scinteii“, Tomori Geza). în 
sala de festivități a Comitetului ju
dețean Covasna al P^C.R. a avut loc 
un simpozion „Dimiție Canternir", 
ln cadrul căruia au ‘fost prezentate 
comunicări științifice privind viața 
și activitatea marelui cărturar și om 
politic. Tot vineri, în holul Teatru
lui maghiar de stat din Sfintu- 
Gheorghe s-a deschis o expoziție 
cuprinzind documente legate de ac
tivitatea multilaterală a marelui 
umanist și om de stat.

PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 
„Scinteii", Ion Manea). în sălile co

„DECADA CĂRȚII ROMÂNEȘTE
Pe agenda multiplelor acțiuni ale 

„Decadei cărții românești" a fost în
scrisă. vineri, ziua editurii „Cartea 
românească". Această manifestare de 
popularizare a activității de tipărire 
a cărților casei de editură bucureș- 
tene a fost totodată un prilej de in- 
tilnire intre oameni de litere și nu
meroși iubitori ai lecturii.

Editura, păstrătoare a numelui și, 
In parte, a profilului vechii „cărți 
românești". acordă cel mal mare 
spațiu tipăririi literaturii noastre

PROGRAMUL I

In jurul orei 9,oo. Transmisiune 
directă de la aeroportul 
Otopeni : Ceremonia plecă
rii președintelui Republicii 
India, Varahagirl Venkata 
Glri. Împreună cu aoția, Sa- 
rasvathi Glri, care, la In
vitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nlcolae 
Ceaușescu. șl a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a făcut o 
vizită oficială in țara noas
tră.

9.30 O viață pentru • idee : 
Gheorghe Titeica.

10.00 Telex.
10,05 Publicitate.
10.10 Microrecital Stela Enache.
10,20 Prim plan : Ing. Alexandru 

Milcescu.
10.50 Muzică ușoară cu formația 

vocal-instrumentală „ialla" 
din U.R.S.S.

11,15 Biblioteca pentru toți • Mi
hail Sadoveanu — exponent 
al spiritualității românești.

12.00 Telejurnal.
16,00 Telex.
16,05 Caleidoscop cultural-artls- 

tlc. Emisiune de informație 
și actualitate literară. tea
trală. cinematografică șl 
plastică.

16,25 Avanpremieră. 

fișat aspecte din tim
pul Intilnirllor din
tre tovarășii Nloolae 
Ceaușescu el Iosip 
Broz Tito, la Porțile 
de Fier și cu alte di
ferite prilejuri — în
tâlniri care s-au în
scris in tradiția rela
țiilor tovărășești din
tre cele două partide 
și state și, de fiecare 
dată, au deschis noi 
perspective de ampli
ficare a acestor ra
porturi pe multiple 
planuri, in Interesul 
celor două popoare, al 
cauzei socialismului, 
al păcii ln Balcani, ln 
Europa și în lume.

Ultima sală a ex
poziției a fost consa
crată prezentării unor 
lucrări de grafică mi
litantă al? unor ar
tiști iugoslavi, dedi
cate Împlinirii a cinci 
secole de la războa
iele țărănești ale po
poarelor sloven șl 
croat. Piesele deco
rative și de artizanat 
expuse au oferit vi
zitatorului mostre ale 
frumuseții și varie
tății artei populare 
create ln republicile >,v 
Iugoslaviei socialiste. - 

Oglindă a marilor 
succese obținute de 
harnicele și talenta
tele popoare ale Iu
goslaviei în făurirea 
vieții noi, socialiste. 
In cele trei decenii 
care au trecut de la 
proclamarea R.S.F.I., 
expoziția a fost vizi
tată cu viu interes, 
marcind o contribu
ție prețioasă la mai
buna cunoaștere re
ciprocă. la adîncirea 
prieteniei dintre po
porul român și po
porul iugoslav. care 
pășesc împreună, strîns 
unite, alături de ce
lelalte popoare din 
țările socialiste ln 
lupta pentru socialism, 
pace șl progres.

G. BONDOC

lecției de artă a Muzeului județean 
de istorie din Piatra Neamț a avut 
loc un colocviu dedicat aniversării 
a 300 de ani de Ia nașterea 
Iert Dimitrie Cantemir, intitulat „Di- 
mitrie Cantemir — cărturar dă 
renume mondial". Cu acest prilej, 
specialiști ai muzeului, oameni de 
cultură din Piatra Neamț au evocat 
viața Și opera marelui om politic șl 
de cultură. De asemenea, a fost des
chisă o expoziție care cuprinde fac
simile, ediții de opere, alte docu
mente privind viața și opera ilus
trului cărturar român.

contemporane. Aria tematicii este 
lărgită și prin tălmăcirea de opere 
din fondul literaturii clasice univer
sale. în aproape patru ani de la 
stabilirea actualei structuri a editurii 
au văzut lumina tiparului circa 500 
de tiUuri intr-un tiraj de peste 5 
milioane de exemplare. Dintre serii
le și colecțiile editurii, de o popu
laritate deosebită se bucură „Manu
scrise inedite", „Critică și eseuri", 
„Monografii", „Teatru" și altele.

(Agerpres)

16.30 Emisiune In limba ger
mană. o

18.15 Horă la Prislop.
18.40 Teleglob : R.D.G. — De la 

Leipzig la Potsdam (repor
taj filmat).

19,00 Omul de lingă tine — „Flori 
pentru Bărăgan".

19.20 1 001 de seri : „Premiul Iul 
Donald" (VI).

19.30 Telejurnal • Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărltor.

20.00 Cintecul săptfimlnll : „Bucu
rești. orașul meu". Inter
pretează Gabriela Teodores- 
cu.

20,05 52 de inițiative ln 52 de săp- 
tăminl.

20.15 Teleenciclopedia • Paciurea 
• Continente (I) a Chibri
turi.

20.55 Publicitate.
21,00 Film serial : Mannix.
21.50 Intilnire cu... Claudio VUla.
22.20 Telejurnal • Sport.
22.40 Romanțe cu OJga Stănescu, 

Pop Simion șl o formație 
instrumentală condusă de 
Ionel Banu.

PROGRAMUL II

16.00 Film serial „Marea Iubire 
a lui Balzac". Episodul IV 
— „Comedia umană".

16.55 Din lumea științei.
17.25 Telex.
17.30 Muzică șl dansuri populare 

interpretate die Ion Lâceanu 
(caval șl cimpoi). Ion Dră- 
gol (vioară) și grupul core
grafic „Perintta".

17.50 Istoria filmului sonor. Emi
siune consacrată cinemato
grafiei din R.P, Ungară.

cinema
• Ordinul Ana : CAPITOL — 9,30; 
11.45; 14: 16.15: 18.30: 20 45.
• Ce se Intlmplâ, doctore 7 : 
GRADINA CAPITOL — 19.15.
• Singur: CENTRAL — 9,13:11.90: 
13.45: 16; 18.15: 20.3®.
• Stare de asediu ; PATRIA — 
9 30: 12,15: 15; 17.45: 20 30. FES
TIVAL — 8.30: 11: 13.30; 16: 18.30: 
21. la grădină — 19.31.
• Pisica junglei : LUCEAFĂRUL
— 9; 11.15: 13.30: 16; 18.80: 20.45. 
la grădină — 19.15.

• Pe aripile viatului : VICTORIA
— 9.30; 14: 13.30.
• De-aț fl... Harap Alb : DOINA
— 9.30: 11.39; 13.30: 15.30; 17.30.
• Program de filme documenta
re : DOINA - 20.
• Cu cărțile pe fată : SCALA —
9.15; 1130: 14: 16.30: 18.45: 21.
BUCUREȘTI — 8,30; 11: 13.30; 16: 
lPSfc 21. ia grădină — 19.15. FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13.45; 16;
18,15: 20.30
• Șapte zile : GRI VITA — 9:
11.15: 13.30; 16: 18.15: 20.30.
• Legenda negrului Charley : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 18.30: 16; 
18,15: 20.30. MELODIA — 9; 11.15: 
13.30: 16; 18.30; 30.45. MODERN

— 9: 11.15: 13.30; 18: 18.15; 20.30. 
la grădină — 19.
» Parașutlștil : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15.30; 18; 20.13.
• O afacere pe cinste : GLORIA
- 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15; 20.30.
TOMIS — 9; 11.15: 13.30; 15.45;
10.15: 2®. 30. In grădină — 19.15, 
FLAMURA — 9; 11.15; 13.30: 16: 
18.15; 20.30.
• Nunta de aur : UNTREA —
16: 13: 20. la grădină — 19.
« Surprizele dragostei — 10: 12: 
14: 16.30. O. K. Nero — 18.30. Ca
ruselul — 20.30 : CINEMATECA
(sala Union).
• Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici : BUZEȘTI — 9: 11.15: 13.30:

18; 18,15; 20.30, la grădină — 19.
• Conspirația : LIRA — 15.30; 18:
20.15. Ia grădină — 19.30.
• Jandarmul la plimbare i LU
MINA - 8.45; 11: 13.30: 16; 18.30: 
20.45.
• Departe de Tipperary : ARTA 
— 15.30; 18: 20,15. la grădină —
19. COTROCENI - 15.30: 18; 20.15.
• Acea pisică blestemată : TIM
PURI NOI — 9.15—20,15 in conti
nuare.
• Bărbații : MUNCA — 16: 18;
20.
• Urmărire la Amsterdam ; DA
CIA — 9: 11,15; 13,30: 16: 18.15;
20.30. PROGRESUL — 15,30; 18;
20.15.

• Micul marele Klaus i COS
MOS — 15,30; 18: 20.15.
• Dreptul de a Iubi : VOLGA —
9; 11.15; 13,30: 15.45; 18; 20.15,
BUCEGI — 15.30; 18; 20.15. la gră
dină — 19.
• Lupta după victorie : FLO-
REASCA — 15.30: 19.
• Perechile : MIORIȚA — 10;
12.30; 15,15; 17,43; 20,15.
• Valter apără Sarajevo : FLA- 
CARA - 15,30; 19.
• Afecțiune : RAHOVA — 16:
18: 20.
• Fantoma lui Barbă Neagră :
DRUMUL SĂRII — 15.30; 18;
20.15.
• Dragostea Începe vineri : - VI- 

TAN — 15.30; 18; 20.15. la grădi
nă — 19,15.
• Aventura iui Poseidon : FE
RENTARI — 15; 17,45: 20.15, GIU- 
LEȘTI - 15.30; 18; 20.15.
• Autostop : CRÎNGAȘ1 — ,16;
18; 20.
• Infailibilul Raffles : PACEA — 
15.30; 17.45; 20.
a Poienile roșii : VIITORUL — 
16; 18; 20.
• O floare și doi grădinari : AU
RORA — 9.15; 12; 16; 19. la gră
dină — 18.30.
• Cartea junglei : POPULAR — 
16; 18; 20.
• Drumul spre Vest : MOȘILOR
- 10; 15,30: 18; 20,15, la grădină
- 19.15.

teatre
Măgureanu) : Anunțul la „Mica 
publicitate" — 20.
• Teatrul Mic : Dragostea noas
tră — 19.30.
• Teatrul Ciulești (ln sala Studio 
a Teatrului Național „1. L. Cara- 
glale") : Omul care a văzut moar
tea — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 17, (sala din str. Acade
miei) : Un băiat Isteț și un rege 
nătăfleț - 17.
o Teatrul evreiesc de stat : Lo
zul cel mare — 19.30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tâ-
nase" (sala Savoy) : TrâznltuJ
meu drag — 19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie
„Ion Vasilescu" : Sicilian» —
19.30.
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CE MĂSURI ATI IN 1NTÎMPINAREA „ZILEI RECOLTEI"

LUAT PENTRUÎncheierea Zile-record la cules și semănat !

ÎNSĂMÎNȚĂRUOR
ÎN URMĂTOARELE

ZILE?
Răspund Ia ancheta noastră 

directori ai direcțiilor agricole județene

PRAHOVA
Dr. tng. AUREL FURFUR1CA : în 

acest an. in Prahova se vor insă- 
rrunta cu griu 38 000 de ha. din care 
32 000 r.umaa. in cadrul cooperativelor 
agricole de producție. Pmă ieri se 
însămințase circa 64 la sută din su
prafață. Ne-au mai rămas puține 
zile pină la sfîrșitul perioadei opti
me pentru efectuarea acestei lucrări. 
De aceea, am luat toate măsurile 
necesare ca să fie insămințate in 
citeva zile și restul de 14 500 ha. Din 
recenta analiză făcută cu cadrele

responsabile din Județul nostru a 
reieșit dorința lucrătorilor din I.A.S. 
și a mecanizatorilor, a cooperatorilor 
de a lucra zi și noapte pentru ca 
semănatul griului să fie încheiat in 
următoarele citeva zile.

Pe scurt, am să arăt ce am între
prins noi pentru accelerarea semă
natului. în primul rind. am organi
zat schimburi prelungite Ia arat și 
discuit, ceea ce permite realizarea 
unui r.tm zilnic de cel puțin 1600 
ha arături și 1 400 ha leren pregătit, 
folosind in acest scop un număr de 
cel puțin 700 de tractoare. Concomi
tent. la Fulga de Jos, la Ciocani, la 
Sălciile și in alte părți s-au organizat

două schimburi. Acent lucru a fost 
posibil datorită faptului că toate 
cadrele de conducere, cooperatorii 
caro cunosc minuirea tractorului 
au trecut să lucreze In cadrul 
S.M.A.-ulul In schimbul I.

Paralel cu aceasta, am organizat 
• largă mobilizare a membrilor 
cooperatori, care. Împreună cu mij
loacele mecanice și de transport 
puse la dispoziție, să elibereze și cu 
atelajele proprii terenul de pe su
prafețele destinate culturii griului.

Cu toate condițiile grele de lu
cru din această toamnă, noi vom 
executa insămințările la un nivel 
calitativ superior. respectlnd cu 
strictele o bună amplasare a cultu
rilor și pregătirea patului germi
nativ, neadmițindu-se- nici un ra
bat la calitate. Fiecare hectar des
tinat culturii griului va fi fertili
zat obligatoriu cu îngrășăminte, 
Incorporindu-se odată cu pregătirea 
terenului cel puțin 50—60 kg fosfor 
substanță activă, urmind ca in 
timpul iernii să primească restul 
elementelor nutritive necesare unei 
dezvoltări normale a plantelor.

în acest an. agricultorii pra
hoveni vor cinsti prin muncă Ziua 
recoltei, asigurindu-se in această 
zi o mobilizare exemplară a meca
nizatorilor. lucrătorilor din I.A.S. 
șl a membrilor cooperatori pentru 
recoltarea sfeclei de zahăr, a po
rumbului, strugurilor, eliberarea și 
pregătirea terenului, precum șl 
efectuarea insămințărilor.

BIHOR
GHEORGHE LAZA : Problema 

realizării in condiții bune și în 
timp optim a lucrărilor de arături 
și insămințări a preocupat și con
tinuă să preocupe pe toți factorii 
de răspundere, pe toți lucrătorii 
din agricultura județului Bihor. 
Dat fiind faptul că pe teritoriul 
județului se menține și în prezent 
o secetă accentuată, ne-a determi
nat să adaptăm o serie de măsuri 
la aceste condiții, să acționăm ra
pid și cu toate mijloacele pentru * 
ne putea încadra in perioada opti

mă de Insămințări. La Indicația bi
roului comitetului județean de 
partid, din întreprinderile indus
triale, rare dispun de tractoare, 
aceste mijloace au fost dirijate in 
agricultură. De asemenea, pentru 
a acoperi lipsa unor mecanizatori, 
tot din întreprinderi au fost trimiși 
tractoriști care lucrează în agricul
tură pină la încheierea campaniei 
de Insămințări. Pentru aceasta am 
organizat munca in schimburi pre
lungite și pe timp de noapte. O 
altă măsură pe care am luat-o este 
și aceea de a efectua mutații de 
mijloace mecanice de la unitățile 
caro au terminat Insămințările la 
acelea cu suprafețe mai mari. A- 
vom certitudinea că. mergind ferm 
pe linia îndeplinirii măsurilor sta
bilite. vom încheia insămințările 
in timpul optim.

MURES
5

IOAN OLTEAN : Pină în pre
zent nu s-au insămințat decit 
26 400 ha cu griu din cele 54 000 ha 
planificate. Am luat măsuri pentru 
a fi eliberate rapid terenurile des
tinate acestei culturi. Griul a fost 
amplasat pe 10 000 ha după sfeclă 
de zahăr și 16 000 ha după po
rumb. Sfecla de zahăr s-a recol
tat de pe aproape toată suprafața 
care urmează să fie insămînțată, 
acum se dă bătălia pentru trans
portul acesteia. Un fapt nota
bil : cooperatorii se intrajuto- 
rează pentru a accelera elibera
rea parcelelor de porumb lucrate 
în acord global. Probleme mai 
multe ridică transportul produselor. 
Pe lingă mașinile puse la dispozi
ția cooperativelor agricole de că
tre I.T.A., un mare număr de mij
loace de transport au sosit din în
treprinderile din orașe ca urmare 
a acțiunilor organizate de comite
tele de partid și consiliile populare. 
De asemenea, cooperatorii parti
cipă cu atelaje proprii la transpor
tul produselor din cimp. Ce vreau 
să subliniez insă ? Deși nu a plouat 
in județ din 26—28 iulie și condi
țiile de lucru sini foarte grele, spe

[BiaȚRIȚA-NĂSĂUt
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Stadiul recoltării porumbului în cooperativele agricole la data de 5 octombrie a. c.

cialiștii agricoli și mecanizatorii «e 
străduiesc să insămințeze numai in 
terenuri bine pregătite, executind 
insămințări de calitate. Sîntem ne- 
voiți să aplicăm lucrări repetate 
care, In unele cazuri, depășesc 5—6 
discuiri intercalate cu tăvălugi pen
tru mărunțirea terenului. In vede
rea măririi vitezei de pregătire a 
terenului și a insămînțării griului, 
au fost luate măsuri ca toate trac
toarele să fie folosite numai la a- 
ceste lucrări. întrucit acum se În

Foto : 8. CristianSemănatul griului, fârâ întrerupere, din zori pînâ în noapte, pe tarlalele cooperativei agricole Crîngul, județul Teleorman

sămânțează după porumb, unde te
renul se lucrează mai ușor, consi
derăm că există posibilitatea de 
mărire a ritmului la insămințat.

CARAS-SEVERIN
5

PETRE VIȘESCU : Noi am ac
ționat pe multiple căi pentru mo
bilizarea tuturor forțelor și a mij
loacelor la efectuarea recoltării po
rumbului. a arăturilor și insămîn- 
țărilor. Este vorba de generalizarea 
schimbului doi. a lucrului în schim
buri prelungite, eliberarea terenu
lui pe timpul nopții, incit am 
ajuns să sporim viteza zilnică la 
semănat cu 500 de hectare față de 
nivelul de la începutul săptăminii. 
Constatăm că în multe unități

măsurile luate își fac pe deplin 
efectul. Bunăoară, pină joi seara, 
acționind pe linia folosirii tuturor 
atelajelor șl mijloacelor mecani
zate. cooperatorii din Zăgujeni, 
Răchitova și Ezeriș au și încheiat 
insămințarea griului. Cu bune re
zultate se prezintă și cooperativele 
agricole Socol, Bocșa, Soșdca, care 
in 3—4 zile, tot pe baza eliberării 
cu prioritate a terenului destinat 
insămințărilor de toamnă, vor în
cheia această importantă lucrare, 
întrucit nu peste tot se muncește 
in ritm corespunzător — intre coope
rative agricole cu condiții asemănă
toare există diferențe mari In ce 
privește ritmul lucrărilor — am 
luat măsuri ca unitățile rămase in 
urmă să fie sprijinite mai Îndea
proape de specialiștii noștri, de ac
tiviștii organelor județene.

Atentie,
Schimbarea vremii, 

deosebit de favorabilă 
insămințărilor. datori
tă ploilor care au re
făcut în bună măsură 
umiditatea din sol. 
poate provoca si unele 
greutăți in agricultu
ră. După cum sîntem 
informați de către In
stitutul de .meteorolo
gie, in estul Transil-

pericoi de brumă!
vaniei, Moldova și 
Muntenia sini con
diții favorabile ci 
derii brumei, cuca 
ce poate afecta Înde
osebi culturile de le
gume. De aceea, se 
recomandă să fie lua
te neintirziat măsuri 
pentru protejarea gră
dinilor de legume, a-

ducerea si. la nevoie, 
folosirea materialelor 
fumigene etc. Condu
cerile unităților agri
cole, specialiștii să su
pravegheze îndea
proape aplicarea mă
surilor ce se impun în 
funcție de starea tim
pului, pentru preveni
rea oricăror pierderi.

J

Și în acest an. județului Dolj i-au fost alocate din partea statului 
importante fonduri de investiții pentru continua dezvoltare a tuturor 
sectoarelor economice și sociale. Se remarcă faptul că o pondere în
semnată este deținută, in continuare, de industrie — aproape 50 la 
sută din ’.olumul anual. S-au prevăzut a fi construite noi capacități de 
producție la întreprinderile ,.7 Noiembrie" si „Electroputere". Fabrica 
d« transformatori Filiași. combinatul chimic. întreprinderea textilă 
Calafat. In agricultură continuă lucrările sistemelor de irigații Sadova— 
Corabia si Cetate—Galicea și se construiesc noi caoacități de produc
ție la întreprinderile agricole de stat. Ja unitățile pentru mecanizarea 
agriculturii și altele. Care sint rezultatele obținute pină acum și ce 
probleme se află in centrul atenției pentru îndeplinirea integrală a 
planului anual de investiții ? Iată tema convorbirii pe care am avu
t-o cu tovarășul ILIE EADICUȚ, secretar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R.

re unde nu s-au recuperat res
tantele. Ce greutăți se intim- 
pină in desfășurarea normală a 
lucrului ?

— Greutățile se referă in principal 
la neasigurarea unor utilaje tehno
logice. As menționa, in primul rind. 
situația de la întreprinderea textilă 
Calafat, unde la peste 250 de răz
boaie s-a decalat termenul de livrare 
în anul 1974, iar la întreprinderea 
,.7 Noiembrie" nu se poate pune in 
funcțiune restul de capacitate pla
nificată. datorită neasigurării unor 
utilaje in valoare de peste 20 milioa-

capacități de producție este condi
ționată de contractarea și livrarea 
unor utilaje, indeosebi la atelierul 
mecanic, obiectiv ce trebuie pus in 
funcțiune la întreaga capacitate la 
31 decembrie a.c.

— Ce măsuri s-au luat și se 
vor lua in continuare pentru ca, 
in cel mai scurt timp, toate 
restantele să fie recuperate, iar 
planul de investita să fie înde
plinit integral ?

borzești: Chimistii lucrează alături

— Care este stadiul realizării 
planului de investiții pe an
samblul județului, acum. la in- 
cepulul ultimului trimestru ?

— La sfirșitul celor trei trimestre 
•m realizat din planul anual circa 
70 la sută la total investiții și 72 la 
sută la constructii-montaj. în peri
oada ia care ne referim, deși reali
zările au marcat o creștere evidentă, 
mai ales in ultimele două luni, ele 
nu sint la nivelul cerințelor, aceasta 
datorindu-se In principal slabei pre
gătiri a planului de investiții si. mai 
ales, asigurării cu întirziere a docu
mentarilor de execuție și a utilaje
lor tehnologice. Tn același timp, pe 
șantiere au lipsit in multe perioade 
utilaje grele, o serie de materiale și. 
Îndeosebi, cimentul.

Precizez că s-au pus în funcțiune 
unele obiective si capacități din pla
nul pe anul 1973 : dezvoltarea cana- 
cltăfii Ia întreprinderea d? mașini 
agricole cu 13 000 Lan mașini agrico
le. remorci și piAse de schimb, între
prinderea de transformatori miri 
Filiași. alelierul electric și piese de 
schimb de la combinatul chimic, 
instalația pentru uscat furaje verzi 
la I.A.S. ?4oțătei și altele.

— Ce au însemnat. d:n punctul 
d» vedere al ritmului de exe
cuție si al stadiilor fizice a- 
hnse pe șantiere, lunile august 
si septembrie ?

— Răspunzind chemării secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nlcolae Ceausescu, constructorii si 
beneficiarii de investiții din județul 
Dolj s-au mobilizat serior si au 
reușit ca in luna august să realizeze 
12 la sută din planul anual la con- 
•trucții-montaj, atingind cel mai Înalt

PE ȘANTIERELE DIN DOLJ

Ritmul inalt din ultimele luni 
obligă la continuitate

ritm de execuție de la începutul 
anului. De asemenea, s-a reușit ca 
in luna august să fie montate utilaje 
in valoare de 54,9 milioane lei, mai 
mult cu circa 40 la sută față de me
dia celorlalte luni din acest an.

Si in luna septembrie s-a menținut 
un ritm sporit de lucru pe majori
tatea șantierelor — pe ansamblul ju
dețului realizindu-se circa 11 la sută 
din planul anual de investiții — 
crescînd in același timp preocuparea 
beneficiarilor și constructorilor de a 
pune in funcțiune o serie de capa
cități și obiective cu termene sca
dente la 30 septembrie a.c.

Rezultatele n-au intirziat să a- 
pară. Bunăoară, au fost lichidate ră- 
minerile in urmă pe șantierele între
prinderii textile Calafat. Fabricii de 
nutrețuri combinate Banu Mărăcine. 
Fabricii de ulei hidrogenat și mar- 
garină Podari și altele.

— Cu toate eforturile depuse 
pină in prezent, mai sint santie-

ne lei. care vor fi aduse abia in 
1974, in loc de 30 iunie 1973. Greutăți 
asemănătoare se mențin și la com
binatul chimic, forja Băilești și al
tele.

Consider că este absolut necesar 
ca Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele să sprijine 
întreprinderea „7 Noiembrie" in con
tractarea și livrarea utilajelor a- 
ferente capacității de 5 000 tone/an 
mașini — capacitate restantă de 
la 30 iunie a.c. — iar Ministe
rul Industriei Ușoare să asigure 
cele 12 flavere aferent? primei 
capacități de la întreprinderea tex
tilă Calafat. Dară prin eforturi 
susținute s-a reușit să se intre in 
graficul de execuție a lucrărilor de 
construcții la Fabrica de ulei hidro
genat și margarină. termenul de 
punere in funcțiune este totuși peri
clitat datorită neaducerii unor uti
laje și instalații. Și la combinatul 
chimic, realizarea la termen a unor

— Pentru realizarea integrală a 
planului de investiții pe acest an 
ne vom concentra eforturile, in pri
mul rind. asupra obiectivelor cu ter
men de punere in funcțiune pină la 
31 decembrie, precum și pentru da
rea in folosință a locuințelor și că
minelor pentru tineret. Sîntem ho- 
tăriți ca prin intervenții și analize 
la furnizori să asigurăm utilajele 
restante și să devansăm livrarea al
tora, ceiind sprijinul comitetelor ju
dețene de partid. Prin asigurarea ba
zei materiale și a forței de muncă 
vom menține un ritm ridicat de exe
cuție pe șantiere.

Ne vom concentra atenția asupra 
bunei organizări a șantierelor. în
zestrării acestora cu utilajele adec
vate. Promovăm cu curaj o serie de 
metode si tehnologii noi, care per
mit o execuție rapidă, cum sint : 
turnarea befoanelor in cofraje plan 
universale și glisante, cofraje de 
aluminiu, prefabricarea schemelor 
izometrice pentru instalații și al
tele, Acționăm, de asemenea, pe 
linia extinderii acordului global, 
care permite o folosire mai bună, 
mai judicioasă a forței de mun
că și a utilajelor. Am luat mă
suri ca la obiectivele la care 
a rămas de montat un volum mare 
de utilaje să ajutăm constructorul 
cu echipe de la beneficiari.

în continuare, secretarii și mem
brii biroului comitetului județean de 
partid răspund de un număr de o- 
biective ale căror termene de pu
nere in funcțiune sint apropiate. Ori 
de cite ori se simte nevoia, se soli
cită snrijinul ministerelor și tuturor 
factorilor de răspundere pentru înlă
turarea deficientelor și greutăților 
ce se ivesc.

Convorbire consemnata de
Nlstor TUICU

Platforma petrochimii A 
Borzești. Aici trebuie să 
intre in funcțiune. pină 
la sfirșitul anului, 4 noi 
instalații de mare capa
citate pentru producerea 
cauciucului sintetic, al- 
chilaminelor. gamacidului 
B și N-metilpiroIidonei. 
Zilele acestea a sosit pe 
șantiere un volum mare 
de utilaje. Montarea aces
tora la vreme depășește 
puterile constructorului. 
Pentru a grăbi ritmul 
montajului și a recupera, 
totodată, răminerile in 
urmă, au fost organizate

de constructori la montaj
17 echipe de lăcătuși, su
dori. muncitori din 'ate
lierele mecanice ale com
binatului și repartizate să 
lucreze în diferite puncte, 
l-a instalația de alchila- 
mine, bunăoară, montajul 
a fost preluat in întregi
me de beneficiar. Echi
pele de muncitori, condu
se de Vasile Apostu și 
Alexandru Guraliuc. lu
crează ziua și noaptea la 
montarea utilajelor și 
conductelor. Alte echipe, 
cum ar fi cele conduse 
de Gheorghe Colboș și 
Gheorghe Ciubotaru, exe

cută prizele de apă și 
montează .conductele noii 
estacade de la uzina de 
cauciuc sintetic. Forțe 
sporite au fost concentra
te și pe șantierul instala
ției pentru fabricarea ga
macidului B. unde sint 
cele mai' mari rămineri 
in urmă. Două echipe
complexe muncesc in
schimburi la montarea
utilajelor de la stația de 
frig, iar alte două lu
crează la mon’arca con
ductelor de grafit. Ingi
nerul Petre Bunea. direc
torul general al combina

tului de pe Valea Trotu- 
șului, ne spunea : „în 
prezent se mobilizează 
noi forțe disponibile in 
cadrul uzinelor, care sa 
ajute la montarea utilaje
lor pe șantiere. Aceasta, 
fără să se perturbe pro
cesul de producție”. Așa 
se creează premise ca 
toate cele patru instalații 
să intre in funcțiune la 
vreme și in condițiile ca
litative prescrise.

Gheorțjhe BALTA
corespondentul „Scînteii*

doicești : Tergiversări scump plătite
Din analiza rezultatelor 

obținute in lunile ce au 
trecut din acest an se 
desprinde concluzia că pe 
aproape toate șantierele 
de construcții ale județu
lui Dîmbovița, titularii 
de investiții, beneficiarii 
și constructorii depun stă
ruitoare eforturi pentru 
grăbirea ritmului de lu
cru și devansarea terme
nelor de punere in func
țiune a obiectivelor in
dustriale. Totuși. Fabrica 
de nroduse ceramice din 
Doicești, a cărei produc
ție este așteptată, potri
vit planului de stat, de 
șantierele tării, incă nu 
funcționează.

La 30 iunie a.c., princi
pala linie tehnologică, tea 
de cărămidă, trebuia să 
producă, dar n-a produs.

Comitetul județean de 
partid Dîmbovița a con
vocat in mal multe rin-

duri, in cadrul unor șe
dințe de comandament, 
factorii responsabili cu fi
nalizarea investiției: T.C.I. 
Ploiești, constructor și 
antreprenor general,
T.I.M.B. și T.I.L.I.B. — 
subantreprize șl benefi
ciarul. După aminări si 
tergiversări, după zile și 
săptămini s-a întrunit, in 
cursul lunii august, un 
astfel de comandament : 
părțile se angajau că. la 
1 septembrie a.c.. vor în
cepe unele probe tehnolo
gice. Revirimentul nu s-a 
produs. Mai mult, forța 
de muncă voluntar-pa- 
triotică. prezentă De șan
tier. ca răspuns la apelul 
lansat de comitetul jude
țean de Dartld. n-a putut 
fi utilizată eficient si in
tegral datorită unor ca
rențe de organizare, lipsei 
de colaborare dintre cons
tructor și beneficiar. Ace

luiași apel i-au răspuns 20 
de montori, muncitori cu 
inaltă calificare de la in- 
treprinderea vecină. Ter
mocentrala Doicești, care 
s-au angajat ca după o- 
rele de program să exe
cute. intr-un timp record, 
montajul cabanelor și 
instalațiilor din centrala 
termică, lucrări care tre
buiau terminate incă din 
septembrie anul trecut. 
Neînțelegerile dintre '-on- 
structor și beneficiar au 
redus și de astă dată la 
zero oferta generoasă a 
echipei de montori.

Consecințele ? Restan
țele sint deosebit dc mari. 
Lucrări de strictă utilita
te pentru buna desfășura
re a muncii pe .șantier 
(drumuri de acce*  in in
terior și in afară, ali
mentare cu energie elec
trică pentru iluminat și 
instalații, rețele de cana

lizare și apă) sint incă 
neîncepute. Amintim insă 
că peste puțin timp, mai 
precis la 1 noiembrie a.c.. 
sint planificate probele 
tehnologice la cea do-a 
doua linie de cărămidă. 
Ce au de spus, in fața a- 
cesței situații, unitățile 
amintite, beneficiarul — 
Combinatul pentru lianți 
și a’bncimon- din Fieni- 
si Ministerul Construc
țiilor Industriale ? Nimă
nui nu-i este îngăduit să 
nesocotească efortul fi
nanciar ne care statul l-a 
făcut prin investiția de 
la Doicești și #>$te timpul 
ca cei vinovat! pentru 
tergiversarea lucrărilor, 
potrivit reglementărilor in 
vigoare, să fie trași la 
răspundere.

Constantin SOCI
corespondentul „Scînteii’
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Copacul despre care 
caldele imJ spuseseră că 
este singurul supraviețui
tor al florei ce acoperea, 
odinioară, cu Întrec fastul 
ei tropical cimpia din pro
vincia Quanc Binh, se 
Înălța, intr-adevăr, la ci- 
țiva pași de malul riului 
Ben Bai. Tulpina lui În
doliată susținea brațele 
ciuntite, carbonizate, ale 
crengilor ce ii alcătuiau 
cindva coroana. Reveniți 
pe meleagurile natale, ță
ranii bu zărit lingă unul 
din brațe răsărind o frun
zuliță. Au Înconjurat co
pacul cu o rogojină si i-au 
astimoărat apoi setea, zil
nic, cu cite o găleată de 
apă. Acum, pe tulpină râ- 
săriserâ citeva insulițe de 
puf verde, de frunze și fi
ricele de crenguțe fragede. 
Sătenii (in la acest unic 
vestigiu al localității lor 
șt speră că anii ii vor reda 
viața și că ii vor simți 
din nou răcoarea umbrei.

Pămintul in împrejurimi 
— roșu și fârimițat mă
runt. ca pentru răsad — era 
de fapt noua vatră a satu
lui Tung Luat. presâra’â 
cu vreo sută de colibe de 
stuf. Ca In întreaga Re
publică Democrată Viet
nam, oamenii din partea 
locului au muncit cu ab
negație. luni de zile, pen
tru a reface fața acestui 
perimetru de teren. des
figurat de peste opt ar.i 
de bombardamente. Colibe
le erau proaspăt amenaja
te și printre ele începeau 
a se contura cărărui. Pină 
cind își vor putea construi 
satul definitiv. oamenii 
vor trebui să recondițio
neze cîmpiile pentru a-și 
asigura hrana și să orga
nizeze activitățile sociale 
indispensabile progresului 
lor.

Intr-una din colibe 
funcționa școala satului. 
Aproape 50 de copii erau 
așezați fiecare pe cc-și 
adusese de acasă și urmă
reau. cu caietele pe ge
nunchi. rezolvarea unei 
probleme de matematică, 
expusă de un învățător ti- 
năr. Era începutul lunii iu
lie a acestui an, dar cursu
rile s-au prelungit pină la 
sflrșitul Iul august, pentru 
a oferi școlarilor posibili
tatea să recupereze vre
mea pierdută în toamnă, 
din cauza războiului. ♦

Copiii Vietnamului oferă 
una dintre cele mai emo
ționante mărturii ale tă
riei de caracter a acestui 
popor, a capacității sale 
nu numai de a rezista, dar 
si de a ieși biruitor din 
împrejurările cele mai 
dramatice. Soarta copiilor 
a fost grea in întreaga ta
ră. Insă cei din zona în 
care.' din tot ce acoperea 
pămintul, rămăsese doar 
trunchiul acela de copac 
carbonizat de pe malul 
riului Ben Hai. au cunos
cut vicisitudini si mai 
mart Am întilnit o droaie<____

de copii în SRtul Vinh Moc. 
de pe țărmul oceanului si 
Înfățișarea ciudată a uno
ra m-a surprins, dar n-am 
înțeles-o decit după re 
gazdele mi-au arat at adă
postul in care locuia popu
lația în timpul războiului. 
Era o construcție subtera
nă cu mal multe etaje, cel 
mal adine aflindu-se p- 
proape de pînza freatică. 
De la o ..piață centrală" 
aflată la etajul superior, 
galeriile se răsfirau ca 
n.'șle raze pentru a se adin
ei mai tîrziu și a duce la 
un alt etaj subteran. în

sfea în adăpost în perma
nență. DacA pe ctmp nu se 
putea lucra, o avea alături 
pe maieft-sa. dar stătea 
uneori zile întregi singură, 
jucindu-se cu scoici și pie
tricele de mare. Cit despre 
mine, o vedeam rar pentru 
că eu. dacă nu lucram pe 
cimp. plecam cu lotca să 
duc alimente și muniții a- 
părătorilor de pe insula 
Con Co sau trebuia să 
prind un moment de liniș
te pentru a pescui și a ne 
asigura hrana. Uneori 
noaptea, maică-sa o sco
tea din adăpost pentru a

licitați de necesitățile răz
boiului și ale producției 
agricole. Copiii mici < rau 
purtați in spate, coi de la 
4—5 ani in sus mergeau 
pe jos. Trei luni a durat 
acest drum de vreo 250 km. 
O dată ajunși, cci mici au 
fost repartizați pe la dife
rite familii în sate, iar cel 
de virstă școlară au ajuns 
la un „centru de învăță- 
mint" in junglă.

Și iată că a venii și cea
sul mult așteptat al păcii, 
care a marcat o nouă pe
rioadă in viața țării. în 
primăvara aceasta, la Vinh

mai frumos decit și-l a- 
mintește mica Duong. 
„Atunci erau numai gropi 
și casa noastră era sub 
pămint". Vatra satului e 
acum netedă, casele de 
bambus sint așezate în li
nie, de-a lungul drumuri
lor bătătorite. La o încru
cișare de drumuri ne apro
piem de un panou care-l 
îndeamnă pe localnici : 
„Să ne construim un sat 
prosper și fericit". Și oa
menii se ghidează după a- 
ceastă chemare. Mai au 
multe de făcut pentru ne
tezirea și irigarea cimpiel,

Copiii
Vietnamului 
și bucuria 

luminii
pereții lor era amenajată 
cile o nișă pentru fiecare 
familie din sat. Existau și 
citeva încăperi mai largi 
in care aveau loc adună
rile celulei de partid sau 
consfătuiri pe diverse pro
bleme. interesind comuni
tatea. Incepind din 1965, în
treaga suflare s-a mutat 
sub pămint. Aici s-au cele
brat mai multe nunți și 
s-au născut două duzini de 
copii. Pentru a feri aerul 
de intoxicare, rareori se 
aprindea cite o luminare 
in adăpost ; așa încit oa
menii. dar îndeosebi copiii 
mici și cei nou născuți 
s-au obișnuit să vadă prin 
întuneric. Am incercat să 
intru în vorbă cu o fetiță 
de zece ani. Tran Thi 
Duong, care a locuit in 
adăpost de la vîrsta de 
doi pină la șase ani. Timi
dă. fetita a ezitat oarecum 
să-mi răspundă la între
bări și. in cele din urmă, 
i-a venit in ajutor tatăl ei. 
un pescar. ,.A trebuit să

respira aer proaspăt. De 
citeva ori a reușit să fugă 
cu ea chiar pină la margi
nea oceanului și s-o im- 
băieze. S-a comportat bine 
pină cind, în pauza inter
venită în bombardamente 
in 1968 am putut să ne re
luăm viața la lumina zilei. 
Atunci am observat un lu
cru ciudat : fetița, ca și 
mulți alți copii, ziua nu 
se putea orienta în spațiu 
și lumina îi crea o stare 
accentuată de nervozitate. 
Copiii aveau ochii mici, 
pleoapele aproape lipite și 
nu se simțeau bine decit 
o dată cu venirea întune
ricului". Absența îndelun
gată a luminii a lăsat asu
pra lor urmări dintre cele 
mai diferite, care s-au a- 
tenuat sau au dispărut 
de-a lungul anilor în care 
copiii fuseseră strămutați 
în zonele din nord, rriai 
puțin afectate de război. 
Au fost duși intr-acolo de 
o echipă de săteni. îndeo
sebi oameni mai puțin so-

Moc au fost numeroase 
zile fericite. Tați și mame 
iși revedeau copiii, plecați 
cu cinci ani in urmă. Unii 
părinți sint încă in aștep
tarea revederii, dar au so
sit și copii care nu și-au 
mai găsit familiile... Vreo 
40 dintre ei sint îngrijiți 
într-o grădiniță din sat.

Cu un prim eșalon a so
sit și fiica pescarului. Tran 
Thi Duong, plecată la vira
ta de 6 ani și revenită „cu 
știință de carte". își va 
continua învățătura in sat, 
la școala aflată în construc
ție. Acum e în vacanță 
pentru că a avut avanta
jul de a învăța in junglă, 
unde cursurile s-au putut 
încheia aproape la timp. 
E bine dispusă, aleargă cu 
prietenele ei printre bana
nierii fragezi pe care în
gălbenesc ciorchinii primei 
recolte.

Zilele însorite ale re
construcției au dezvăluit 
noi surse de eroism. Do
vadă e și satul Vinh Moc,

dar într-un timp scurt au 
rezolvat o problemă vita
lă : pentru fiecare două 
familii există acum o ca
să. Ritmul construcției de 
locuințe s-a încetinit tem
porar pentru a se concen
tra forțele asupra unui o- 
biectiv și mai important : 
construirea școlii, pentru a 
se relua cursurile regle
mentar, în septembrie.

Multe probleme urmează 
să fie soluționate în țară 
pentru normalizarea vieții, 
dar construcției de școli i 
se acordă, peste tot prio
ritate. Contribuția de stat 
se anunță masivă ; paralel 
cu aceasta sint folosite 
toate posibilitățile locale 
pentru școlarizarea sutelor 
de mii de copii reveniți 
din evacuare. Cei mai 
îndeminatici constructori 
se dovedesc a fi chiar co
piii mai mari care, aflin- 
du-se în evacuare, au acu
mulat o bună experiență 
în amenajarea noilor lor 
lăcașuri de învățătură in

condiții din cele mai difi
cile. Cu miile, ei iși clă
desc acum școli in locurile 
de baștină, după ce tot ei, 
cu sprijinul învățătorilor, 
au conceput și proiectat 
clădirile respective, in ra
port cu cerințele și posi
bilitățile locale.

Orice răminere în urmă 
In acest domeniu este cu 
a!it mai de neconceput, cu 
cit invățămintul în R.D. 
Vietnam a cunoscut o fi- 
devărată dezvoltare, toc
mai in anii grei ai răz
boiului. „La un moment 
dat — ne spunea Ho Truc, 
adjunct al ministrului în- 
vățăminfului — greutățile 
erau atit de mari, incit 
unii se gindeau ca ar tre
bui să abandonăm invă
țămintul pină după răz
boi. Școlile au trebuit mu
tate in junglă sau sub pă
mint. Oriunde s-ar fi aflat, 
ele trebuiau să fie dotate 
cu un întreg sistem de a- 
dăposturi. Pentru copiii 
din sate a fost nevoie să 
se construiască mii de 
kilometri de tranșee, din 
fața fiecărei case și pină 
la școală. Copiii mai mari 
au trebuit instruiți să folo
sească trusele medicale 
pentru a putea veni in a- 
jutorul școlarilor răniți pe 
drum. Lipseau caietele, iar 
un manual revenea la 
cincl-șase școlari. Exista 
apoi pericolul permanent 
al depistării șl bombardă
rii școlilor. Și totuși, invă
țămintul n-a fost între
rupt. Dacă nu am fi con
tinuat cu el în pofida tu
turor vicisitudinilor, ce 
ne-am fi făcut acum cu 
milioane de copii neștiu
tori de carte, de unde am 
putea recruta studenți, 
muncitori și tehnicieni 
pentru atitea cerințe ale 
economiei in refacere și 
pentru reluarea, pe o sca
ră și mai largă, a invăță- 
mintului ?“

Răspindirea științei de 
carte în timpul războiului 
este una din marile victo
rii ale poporului vietna
mez. In 1945, anul instau
rării puterii populare, ' 95 
la sută din populație era 
analfabetă. în 1965, anul 
declanșării războiului, șco
lile erau frecventate de 2.5 
milioane copii. După trei 
ani de război, numărul 
școlarilor ajunsese la 4,1 
milioane. Iar în acest an 
sint școlarizați 4.8 milioa
ne copii.

Tînăra generație a fost 
pregătită în anii lăzboiului 
pentru necesitățile perioa
dei de pace. In tot acest 
răstimp, copiii Vietnamului 
s-au dovedit demni de pă
rinții lor, înscriind o pa
gină eroică in epopeea na
țiunii. Copii-eroi, ei sint so
licitați din plin acum de o- 
pera de refacere,, cțe dez
voltare a țării, de accele
rare a construcției socia
liste.: ■

Al. CAMPEANU
J
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„LE FTGARO"

„Povestea lui Tom Degețelul"
Profesorul de genetică fundamentală 

J6rdme Lejeune, de la spitalul Neckcr, a 
prezentat la 1 octombrie a.c. o expunere 
în fața Academiei de științe morale și po
litice (Franța), expunere considerată de 
participant! drept una dintre cele mai 
captivante și mai importante din ultimul 
timp. Ziarul „Le Figaro", care prezintă 
cititorilor săi această interesantă conferin- 
ță-dezbatere, e de părere că ea ar putea 
fi intitulată „Povestea lui Tom Degețelul 
sau adevărul despre inceputurile vieții 
umane". Este vorba despre studiul unui 
savant — precizează ziarul — ale cărui 
concluzii ar trebui să-i facă să reflecteze 
pe toți cei care, ignorind sau sfldînd in 
mod voluntar evidentele biologice, se fac 
propagandiștii avortului.

Profesorul Lejeune a început prin a 
spune : „Dacă am reuni intr-un punct an
samblul moleculelor care vor specifica 
toate și fiecare dintre calitățile celor a- 
proape trei miliarde de oameni care ne 
vor înlocui pe această planetă, această 
cantitate de materie ar putea intra lesne 
intr-un degetar". Apoi, el explică : „Să 
zicem, pentru o analiză cit mai strictă, că 
începutul ființei iși arc obirșia foarte 
exact în fecundare și că orice existență, 
de la primele diviziuni celulare pină la 
extrema îmbătrînirc a țesuturilor, nu este 
decît amplificarea temei primitive".

Profesoi-ul amintește că nici un biolog 
nu știa, cu douăzeci de ani in urmă, să 
distingă o celulă de om de o celulă de 
cimpanzeu, dar că, in ultimul timp, finețea 
analizei crescînd in mod uimitor, astăzi 
este posibil să se recunoască un aer de 
familie între aceste două specii și să se 
descopere în același timp diferențe în
semnate.

Oratorul a intrat apoi în miezul subiec
tului său — viața embrionară, sublinind : 
„Acest mic matur care își v*  face cuibul

In peretele uterin este el oare deja o 
ființă umană diferită de mama sa ? Nu 
numai că individualitatea sa genetică 
este, in mod cert, bine stabilită, dar. lucru 
greu de crezut, acest minuscul embrion, a 
cărui talie nu este mai mare de un mi
limetru șl Jumătate, in cea dc-a șasea 
sau a șaptea zi a vieții sale, este deja ca
pabil să-și conducă propriul său destin. 
El șl numai el. prin Intermediul unui me
saj chimic. Incită tinărul corp galben din 
ovar să funcționeze și să suspende ci
clul menstrual al mamei. El o obligă, deci, 
pe aceasta să-i acorde protecția sa pen
tru că el face, deja, din ea ceea ce do
rește".

Iată mal departe confirmarea vieții : o 
lună după procrearea sa, ființa umană 
măsoară patru milimetri și jumătate., 
Inima sa minusculă, bate deja de o sâp- 
tămînă ; brațele și picioarele sale, capul 
și creierul său sint deja conturate.

„La 60 de zile — precizează profesorul 
Lejeune — această ființă ar puiea în
căpea intr-o coajă de nucă. Totul este 
constituit : dacă vreți, ii puteți citi in 
palmă viitorul. Cu ajutorul unul mieros-, 
cop ii puteți descifra amprentele digitale.' 
Incredibilul Tom Degețelul, omul mai mic 
decit degctarul, există realmente : nu 
chiar cel din legendă, ci cel care am fost 
fiecare dintre noi".

Și, opunîndu-se celor care sint preten- 
denți ai inexistenței embrionului, savantul 
declară cu emoție : „în starea de comă 
profundă sau sub anestezie generală, ac
cidentatul nu gindește. El este inert, in
sensibil și neinteligent. De ce in această 
suspensie a oricărei activități mintale 
viața sa ne este totuși sfintă ? Pentru că 
se așteaptă trezirea sa. Și a pretinde că 
somnul existenței obscure nu este cel al 
unui om este o eroare uriașă".

„TRIBUNE DE GENEVE"

Primul ficat artificial

Mumia cu mască 
de aur

O echipă a Universității din 
Viena. care execută săpături ar
heologie in Egipt, a descoperii, 
in localitatea Asasif, nu deparle 
de Luxor, un mormint princiar 
care conține o mumie extrem de 
bine păstrată și a cărei față erie 
acoperită cu o mască de aur. Se 
presupune că mormîntul datează 
din secolul VI i.e.n. Alături de 
mumie s-a găsit un set complet 
de instrumente din bronz ne
cesare îmbălsămării care, după 
cum apreciază specialiștii, vor 
oferi noi date concludente asu
pra stadiului de dezvoltare a 
medicinii în Egiptul antic.

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •

Terenuri smulse 
nisipurilor

Trei sute de mii de km p de 
nisipuri ! Aceasta este suprafața 
pustiului Kizilkum, din sudul 
Kazahstanului prin care trece 
unul din cele mai mari riuri ale 
Asiei Centrale — Sirdaria. 
Ofensiva oamenilor sovietici 
pentru fertilizarea deșertului a 
început în 1958. Peste nisipuri 
s-au înălțat brațele metalice ale

unei linii de înaltă tensiune, 
panglicile de oțel ale căii ferate 
și cea de asfalt, a șoselei ; au 
fost construite orașul Ceardau și 
lacul de acumulare cu același 
nume, care reține circa 6 km 
cubi de apă din Sirdaria. Apoi 
a început construirea rețelei 
hidrotehnice — un canal de 100 
km lungime și canale de iriga
ție adiacente, in lungime totală 
de 3 600 km. Pină in prezent 
patru cincimi din lungimea ca
nalului magistral a și fost

construită. Au luat ființă cinci 
din cele nouă sovhozuri proiec
tate a fi amenajate pe terenu
rile smulse nisipurilor. Pină la 
sfirșitul actualului cincinal so
vietic, întregul obiectiv hidro
tehnic va fi gata : de asemenea, 
vor intra în circuitul agricol 
50 000 de hectare.

Casca răcoroasă
Nu-i prea ușor să-ți păstrezi 

capul „rece" cind căldura e to

ridă. mai ales în cazul celor ce 
lucrează în condiții dificile, ne- 
cesitind echipament de protec
ție. Pentru piloții de încercare 
pe aparatele de zbor sau mași
nile de curse, specialiștii au 
realizat o cască de un tip deose
bit. Căptușită cu poliuretan pre
văzut cu o rețea de mici ca
nale, prin care circulă continuu 
un jet de apă rece, casca 
„răcoroasă", pe lingă fap
tul că previne lnfierbîntarea 
capului, prezintă și alte avanta
je cu totul deosebite : întreține 
o temperatură normală a corpu
lui și nu permite creșterea rit
mului cardiac.

Un tinăr cercetător de origine japone
ză. doctorul Kenneth Matsumara, in 
virstă de 28 de ani, a anunțat, cu citeva 
zile în urmă, că a inventat primul ficat 
artificial din lume — un aparat plasat în 
exteriorul corpului celui bolnav pentru 
a-i purifica singele.

Acest dispozitiv de mărimea unei cărți, 
conținind celule vii de ficat animal, a fost 
pus la punct în laboratorul de cercetări 
imunologice din Berkeley (California) 
condus de către doctorul Matsumara. S-a 
precizat — arată „Tribune de Geneve", 
care publică .știrea — că amaratul va 
putea să fie folosit 4n mbd regulat 
in spitale peste vreo doi ani. Pină în pre
zent, aparatul n^a fost experimentat de
cit pe animale.

„Aparatul ar permite curățarea singe- 
lui — declară omul de știință — în de
curs de șase pină Ia zece ore. După o 
primă folosire, ficatul artificial este 
aruncat, iar un altul poate fi folosit pen
tru perioada următoare".

Un bolnav al cărui ficat este provizoriu 
în afara stării de funcționare normală 
își poate aplica zilnic aparatul peniru 
aproximativ șase ore, timp de trei pină 
la patru săptămini. „După acest răstimp 
— a declarat doctorul Matsumara — pro
priul său ficat va fi regenerat și bol
navul nu va mai avea nevoie de aparat".

Este vorba — se precizează în articol

— de o descoperire remarcabilă de pe 
urma căreia se pot aștepta rezultate in
teresante la om. Pentru a aprecia în
semnătatea ei trebuie avută in vedere 
importanța considerabilă pe care o joacă 
ficatul în organismul nostru ; cel mai 
complex organ al omului, după creier, el 
este un veritabil laborator de analize și 
de sinteze chimice, care asigură condițiile 
biologice necesare vieții. Ficatul poate fi 
bolnav îndeosebi ca urmare a infecțiilor 
virotice (hepatite) sau a intoxicațiilor al
coolice sau, în sfîrșit, ca urmare a 

.proceselor canceroase. Aceste infecții sînt 
greu de tratat, dar puterea de regenera
re a celulelor ficatului este atit de mare 
încit de cele mai multe ori poate să 
vindece el însuși unele dintre afecțiunile 
ale cărui victimă este.

Cu cițiva ani in urmă «-a crezut că 
grefele de ficat ar putea constitui o so
luție. Dar, ca și în cazul grefelor de ini
mă, s-a înregistrat fenomenul de respin
gere.

Mai recent s-a încercat curățarea sînge- 
lui anumitor bolnavi făcindu-1 să treacă 
prin filtre — preparate din celule de fi
cat de porc sau maimuță, cu rezultate mai 
mult sau mai puțin inte-esante. Este însă 
evident că dacă medicina ar putea disnune 
de un ficat artificial, aceasta ar constitui 
un progres considerabil pentru tratamen
tul anumitor intoxicații care pun viața 
pacientului imediat în pericol.

Efectele alimentației asupra 
creierului

Ce este
Interpolul?

După cum s-a anunțat, adunarea generală a Organizației inter
naționale de poliție criminală, care se ține la Viena, a hotărît admi
terea cererii miliției române de a adera la această organizație, cu
noscută sub denumirea de INTERPOL. Publicăm aci un articol în le
gătură cir rolul organizației. Filtrele de trafic pot fi ineficiente fără un schimb internațional de informații

Funcționarea creierului nostru este di
rect influențată de ceea ce mincăm ! 
Aceasta este concluzia destul de surprin
zătoare la care au ajuns doi cercetători ai 
Institutului de tehnologie din Massachu
setts.

De fapt, această constatare nu sur
prinde decît în măsura in ,care există o 
anumită tendință de a considera creierul 
ca un organ ceva mai deosebit. Dar dacă 
anumiți specialiști știau deja că o nutri
ție necorespunzătoare prelungită poate a- 
vea repercusiuni grave asupra funcționă
rii creierului, nu se bănuia totuși că na
tura alimentației noastre își poate exer
cita efectul șl pe termen scurt asupra 
creierului, la fel cum influențează inima 
sau ficatul.

Cei doi cercetători americani au exa
minat erectele pe termen scurt ale 
variațiilor compoziției singelui, variații 
care depind direct de regimul alimentar. 
O serie de experiențe efectuate asupra 
șoarecilor au permis să se demonstreze 
faptul că viteza la care celulele creierului<___ _____

transformă un acid aminic — triptofa- 
nul — într-o substanță primordială pen
tru funcționarea creierului — serotonina — 
depinde de cantitatea de triptofan pre
zentă în singe în raport cu alți cinci acizi 
aminici. Or, acest raport este in strinsă 
legătură cu compoziția hranei consumate. 
Astfel, atunci cind cobaii absorb tripto
fan pur, concentrația acestui acid aminic 
in singe mărește considerabil producția in 
creier a prețioasei serotonine.

In sfîrșit, hidrații de carbon, între care 
și zahărul, acționează asupra unui hor
mon — insulina — care determină și ea 
o creștere a producției de serotonina in 
celulele cerebrale. Specialiștii vor putea 
deci spune că regimul fără zahăr, astăzi 
foarte la modă mai ales pentru cei care 
vor să-și mențină „silueta", poate avea u- 
neori un efect nefast asupra bunei func
ționări a organului inteligenței. In acest 
caz — scrie cu ironie „Tribune de Ge
neve", care relatează descoperirea — a- 
numite doamne elegante vor trebui poate 
să-și modifice regimul...

„.Aeroport internațional de mare 
trafic. Furnicar de oameni, un du-te 
vino de aoarate de zbor, nenumărate 
circuite de pasageri, mărfuri, cores
pondență. Deodată, difuzoarele tutu
ror încăperilor transmit aceeași in- 
științare : „Atențiune ! Domnii X și
Y sint rugați să se prezinte 
la controlul vamal. Domnul X și
Y sint rugați..." Din puzderia de 
oameni se desprind doi bărbați, care 
se identifică a fi X și Y. Ajung ia 
punctul anunțat, bine încadrați intre 
detectivi — iviți, la rindul lor, din 
mulțimea de oameni. Suspecțiî 
sint rugați să-și deschidă bagajele 
și să expună obiectele, bucată cu 
bucată. Protestează, apoi se supun. 
Rezultatul controlului e insă negativ. 
Solicitat, ..tehnicul" brigăzii de pe 
aeroport, descoperă două geamanta
ne cu funduri duble. E demontată as
cunzătoarea in care, se găsesc... ce 
credeți ? ..Stupefiante", ar exclama 
amatorul de lecturi polițiste, deparle 
de realitate. Dacă ascunzătoarea a- 
parține bagajelor unui traficant pro
fesionist, ea va conține — cum s-a 
și intimplat — coji de portocale sau 
rufe murdare. Traficanții iși permit 
să joace asemenea feste reprezentan
ților autorităților.

Ne găs.m In fata unei situații noi. 
Ca excrescența a ..societății de con
sum". fenomenul infracțional a cres
cut nu numai in amploare, ci și in 
periculozitate. Da la organizațiile 
i:mp_e de delincvent!, s-a ajuns la

adevărate trusturi internaționale, cu 
sedii și ramificații in diferite țări ale 
lumii, cu agenți, curieri, ierarhii or
ganizatorice și. bineînțeles, cu mij
loace adecvale de transport, comuni
cație. ascundere și desfacere a pro
duselor ilicite. Afacerile lor atingind 
cifre astronomice, organizațiile cri
mei îmbină preocupările direct nele- 
gaje cu negustoria ..curată" in do
menii ce speculează slăbiciunile ome
nești cu mijloace permise (jocuri de 
noroc, prostituția, „cultura" impu
dică). Aceste afaceri la lumina zilei 
măresc posibilitățile de mascare a 
activității delictuoase. In pius. infrac
torii au ajuns să dispună de mijloace 
și aparatură in pas cu ultimele cu
ceriri tehnico-științifice. Toate aces
tea facilitează intențiile lor de a se 
pierde in fluxul tot mai intens ai cir
culației internaționale, de a încerca 
să se folosească de extinderea legă
turilor și schimburilor comerciale, 
turistice internaționale — care scur
tează distanțele geografice — ca pri
lej pentru activități contrare legilor.' 
Se accentuează „specializarea", „pro
fesionalizarea" răufăcătorilor și, in 
paralel, gradul de îndrăzneală și pe
riculozitatea delinevenților. Intr-un 
cuvin'., agentul infracțional este mai 
VIRULENT.

Un polițist contemporan cu A. Co
nan Doyle s-ar simți, pur și simplu, 
pe altă planetă pus să rezolve cazul 
„Crimei din expresul de Zlirich". Să 
ne imaginăm deruta la găsirea, în

tr-un tunel din Alpi, la răscruce de 
drumuri europene, a ceea ce fusese 
o tinără blondă, fără acte sau în
semnări. cu trăsături specifice a cel 
puțin nouă națiuni și îmbrăcămintea 
compusă din : pulover italian, fustă 
din stofă englezească, ciorapi din 
R.F.G., lenjerie din Franța, cordon 
lucrat în Danemarca și ceas binein-

— pentru care, indiferent de statis
tica infracțiunilor într-o zonă sau 
alta a lumii, cooperarea internațio
nală pentru urmărirea și prinderea 
operativă a celor ce încalcă legea, 
e o necesitate obiectivă impusă de 
viață. Acest lucru și încearcă să-l 
realizeze faimosul INTERPOL, pe 
numele său complet „Organizația in-

rapide transmise înspre șl dinspre 
birourile naționale (B.C.N.).

Aceste mesaje (denumite oficial 
„circulație") purtînd pe colțul drept 
de sus vestitele lor culori de cod 
roșu, albastru, verde sau negru, ma
terializează însăși eficiența organiza
ției. Prin ole se transmit sau se pri
mesc cit mai rapid, cit mai departe,

• „Cei trei „V" ai organizației • Balanța din care țîșnesc fulgere... infor
maționale • Mai importantă decît „pașaportul magnetic" și amprentele vocale

țeles... elvețian. Respectind simetria 
creată, luăm act deci de VARIETA
TEA vieții înconjurătoare, ce se înal
ță ca pădurea dintr-un pieptene din 
basme in calea binelui care aleargă 
după rău.

Dar teribilul „V" al delincventei 
este VITEZA deplasării infracto
rilor. In timpul in care, la începutul 
secolului, comisarul de poliție judi
ciară sau procurorul ajungeau de la 
sediul lor la locul unei crime co
mise in teritoriu, in același număr 
de ore, răufăcătorul actual poale 
străbate un continent.

Acești trei „V“ reprezintă o parte 
din considerentele — mai importante

ternațională de poliție criminală" — 
O.I.P.C.

Foarte multă lume a auzit de acest 
antidot al infracționismului interna
țional și destui știu chiar locul car
tierului său general din suburbia pa
riziană Saint-Cloud. Sediul nici 
măcar nu e învăluit in secret. Dim
potrivă. Trecînd prin fața lui. oricine 
poate privi și reflecta la dra
pelul albastru al organizației, cu ste
ma ce reprezintă globul pămintesc 
pe un fundal compus din însemnele 
zeiței Themis — balanța și spada ; 
din desenul central țișnesc spre col
țurile pinzei drapelului fulgere ar
gintii care sugerează mesajele ultra-

cit mai ramificat. Informații ce ali
mentează ori difuzează date din fi
șierul celor un milion și jumătate de 
indivizi periculoși, formula oricăreia 
din zecile de mii de impresiuni digi
tale „conservate" aici, rezultatul 
identificărilor cerute după modul de 
operare, după înfățișarea sau după... 
numele false ale urmăriților. Dosa
rele pe suporturi rotative, evidența 
pe panouri metalice verticale și fi
șele perforate alcătuiesc un aparat 
informativ atit de bogat incit, pe 
drept cuvint, funcționarii secretaria
tului general al O.I.P.C. se dispen
sează. in principiu, de computere. 
Evidența supranumelor, bunăoară,

ește atit de bine pusă la punct. In
cit un infractor periculos poate fi 
identificat chiar dacă iși schimbă nu
mele de 50 de ori. Metoda se com
bină cu un sistem de fotografii de 
identificare — unele in culori — șl 
de măsurători antropometrice, care 
fac ineficace orice și oricite inter
venții de chirurgie plastică. Sau, 
dindu-se ca premisă particularitățile 
unei infracțiuni, funcționarii din 
Saint-Cloud pot stabili in citeva mi
nute, pe baza sirpplei suprapuneri a 
unor cartoane perforate, numărul 
persoanelor care ar fi putut comite 
acea infracțiune, grupat pe sex și 
pe naționalități.

...Și atunci, conservele pot fi desfă
cute și cămilelor li se pot administra 
laxative ! Ne referim la două din su
medenia de noi metode de transport 
a stupefiantelor, care fac anacronic 
geamantanul cu despărțitură (ce 
poate fi mirosit de orice cățeluș po
lițist stagiar). Noile metode au putut 
fi anihilate, tocmai datorită coope
rării prin INTERPOL. In primul caz, 
halucinogenele erau transportate, pe 
scară mare și in văzul lumii, amba
late în cutii ermetice de conserve 
ale unei firme renumite și inocente. 
In cazul al doilea, o bandă ramifi
cată din Orientul Apropiat traversa 
vămile cu marfa ascunsă în capsule 
de cauciuc înghițite de cămile.

Prezentind o atracție magică 
pentru amatorii de senzațional, 
INTERPOLUL e deseori imaginat ca

un corp de superdetectivi, o ultrapo- 
liție atotputernică. Fals ! O.I.P.C. n-a 
fost și nu poate fi o suprapoliție. nu 
are și nu poate avea nici măcar un 
detectiv, pe foarte logicul motiv că 
serviciile de poliție propriu-zise fac 
parte dintre atributele suveranității 
fiecărui stat. O.I.P.C. nu este un 
organism suprastatal, rolul ei este 
acela al unei centrale de informații 
specifice profilului pe care îl are.

Traficul stupefiantelor, falsificarea 
de bancnote, cecuri și cărți de cre
dit, furtul obiectelor de artă, delinc
venta juvenilă, pirateria aeriană, 
protecția internațională a turiștilor 
reprezintă numai citeva dintre pre
ocupările prioritare ale instituțiilor 
afiliate la O.I.P.C. Ele sugerează pre
ocupări, de o semnificație umanitară 
mal largă decit interesul represiv 
direct și, din acest punct de vedere, 
sint mai importante chiar decît per
fecționările tehnice al căror mentor 
iși propune să fie organizația — de 
tipul pașaportului magnetic, ori sl 
înlocuirii evidenței dactiloscopice cu 
evidența amprentei grafice a timbru
lui-vocal.

Săptămina aceasta s-au împlinit 
50 de ani de la crearea O.I.P.C. Pri
lejul jubiliar a impus ca loc de des
fășurare a sesiunii din acest an ora
șul primului sediu — antebelic — al 
secretariatului general : Viena.

Sergiu ANDON
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Excelentei Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

P-rimiti sincerele mele mulțumiri, împreună cu rele ale poporu- 
i H maltez, pentru mesajul de felicitare deosebit da amabil ne care l-ați 
trimis cu ocazia Zilei naționale a Maltei.

SIR ANTHONY MAMO
Guvernator general al Maltei

Recepție cu prilejul celei 
de-a 24-a aniversări a întemeierii 

R. D. Germane

Cronica zilei

Excelentei Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Primiți, vă ros sincerele mr-lc multum:-l. împreună cu cele ale poporului 
maltez, centru mesajul de felicitări deosebit de amabil pe care 1-ați trimis 
cu ocazia tilei naționale a Maltei.

Cu prilejul eftlel de-a 24-a ani
versări a Întemeierii Republicii De
mocrate Germano, ambasadorul aces
tei țări la București, dr. Hans Voss, 
a oferit, vineri după-amiază. o re
cepție In saloanele ambasadei.

Au participat Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv. r1 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Miron Constantineo 
cu. membru supleant a) Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Stal. acad. 
IIie Murgulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale. Mihai Ma
rinescu. președintele părții române

In Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică dintre Româ
nia si R. D. Germană, Dumitru 
Turcus. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R. Nicolae Ghenea. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, general-maior Constantin Opri
tă adjunct al ministrului apărării 
naționale, conducători ai unor insti
tuții centrale, general) si ofițeri su
periori alte Dcrsoane oficiale

Au luat, de asemenea parte șefi 
al unor misiuni diplomatice acreditați 
in România, membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

DOM MINTOFF
Primul ministru al Maltei Plenara Consiliului pentru coordonarea

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

Am onoarea să confirm primirea mesajului de felicitare pe care ați 
binevoit să mi-1 adresați cu ocazia numirii mele în funcția de prim-ministru 
al Republicii Populare Congo, pentru care vă mulțumesc.

Sint convins câ relațiile care unesc cele două țări ale noastre se vor 
Întări tot mai mult, pe baza prieteniei militante ?i a internaționalismului pro
letar.

Vă rog să primiți, tovarășe ©reședințe al Consiliului de Miniștri, asigu
rarea celei mai inalte considerațiuni.

HENRI LOPES
Primul ministru

al Republicii Populare Congo

Pentru salvarea vielii 
lui Luis Corvalau, a celorlalți 

democrati si progresiști chilieni!
(Urmare din pag. I)

a fi exterminați și să ceară auto
rităților chiliene încetarea prigoa
nei, proceselor sl execuțiilor.

în telegramele/ adresate Organi- 
xației Internaționale a Ziariștilor, 
uniunilor naționale ale ziariștilor 
din țările «ocialiste. precum și din 
Republica Federală Germania, 
Franța, Italia, Mexic, Algeria. E- 
gipt și Iran, Uniunea ziariștilor 
din România face apel la aceste 
organizații să-și ridice glasul. cu 
toată forța și fermitatea, pentru a 
veni In ajutorul victimelor repre
siunii militare din Chile, pentru r 
salva viața lui Luis Corvalan și a 
celorlalte personalități progresiste 
șl democratice din această tară.

★
Conducătorii cultelor religioase 

din România au trimis. In legâtu-. 
ră ‘cu evenimentele din Chile, te
legrame și mesaje organizațiilor 
religioase internaționale ale cultu
lui ortodox cu sediile la Geneva. 
Praga și Istanbul. Consiliului ecu
menic al bisericilor. Federației 
mondiale a bisericii evanghelice. 
Federației mondiale luterane. Con
ferinței bisericilor europene. Con
siliului mondial al bisericilor. 
Alianței mondiale a bisericilor 
reformate, șefilor bisericii unita
riene din Anglia și S.U.A., A- 
sociatiei internaționale pentru li
bertatea religioasă. organizațiilor 
religioase internaționale musulma

ne. baptiste, adventiste, penticosta
le. unor organizații ale comunități
lor evreiești mozaice, precum $i 
cardinalului Râul Silva Henriquez 
din Chile.

în numele celor mal înalte prin
cipii și comandamente ale solidari
tății si fraternității umane, condu
cătorii cultelor din țara noastră 
cheamă aceste organizații să facă 
uz de întreaga lor influentă pentru 
a mobiliza toate energiile și conști
ințele in scopul încetării imediate 
a măsurilor și actelor inumane să- 
virșite împotriva fiilor poporului 
chilian, pentru respectarea demni
tății. libertății și inviolabilității 
personale a celor expuși direct re
presiunii.

★
Organizațiile de masă, profesio

nale. obștești, reprezentanții culte
lor .religioase au tr.imjș însărcinatu
lui cu afaceri al Reptlfilicii Chile , 
la București mesaje in care, expri- 
mind îngrijorarea față de gravș)e_ 
pericole care amenință viața secre
tarului general al Partidului Comu
nist din Chile, a altor militanți de 
seamă ai vieții politice chiliene, cer 
autorităților chiliene să Înceteze 
urmăririle, represiunile și procese
le intentate, să pună capăt oricăror 
acte care le-ar pune viata In peri
col. in spiritul umanismului și al 
respectului pentru drepturile fun
damentale ale omului, al principii
lor Cartei O.N.U.

Deschiderea expoziției documentare 
„50 de ani de la răscoala 

antifascistă bulgară“

și îndrumarea activității de aprovizionare 
și prestare de servicii către populație

Vineri r avut loc In Capitală ple
nara Consiliului pentru coordonarea 
si îndrumarea activității de aprovi
zionare si prestare de servicii către 
populație. A fost analizată situația 
aprovizionării uonulatiei. de la in- 
ceoutul acestui an. Totodată s-a 
dezbătut si adoptat proiectul unul 
program de măsuri privitor la apro
vizionarea cu produse specifice pe
rioadei toamnă-iarnă 1973—1974, pro
gram care urmează a fi înaintat spre 
aprobare conducerii superioare de 
partid si de stat. De asemenea, a 
fost analizat stadiul aplicării măsu
rilor privind dezvoltarea si îmbună
tățirea activităților de prestări de 
servicii către populație In primii doi 
ani ai cincinalului. In vederea depă
șirii prevederilor inițiale, stabilin- 
du-se In acest sens un olan de mă
suri.

Informările prezentate sl de’bate- 
rile care au avut loc au reliefat o 
serie de realizări obținute in toate 
aceste domenii, ca urmare a con
tinuei dezvoltări a producției indus
triale si agricole a tării noastre.

Apreciind rezultatele obținute In 
domeniu) aprovizionării si in cel al 
prestărilor < e servicii către popu
lație. participantii la dezbateri — 
miniștri, conducători ai unor organe 
economice centrale, vicepreședinți ai 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare, reprezentanți ai unor con
silii sindicale, 8i Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, reprezentanți 
ai cumpărătorilor și gospodinelor — 
au scos in evidentă si o serie de 
lipsuri. Un deosebit accent a fost 
pus pp necesitatea îmbunătățirii 
continue a calității serviciilor.

Problemele supuse discuției au 
fost analizate In spirit autocritic de 
reprezentanții ministerelor si orga
nizațiilor economice vizate.

în încheierea ședinței a luat cu- 
vlntul tovarășul Virgil Trofin. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele Consiliului pen
tru coordonarea si îndrumarea acti
vității de aprovizionare si prestare 
de servicii către populație.

(Agerpres)

0 DELEGAȚIE MILITARĂ ROMÂNĂ VA FACE 0 VIZITĂ 
OFICIALĂ 1N REPUBLICA ARABĂ EGIPT

La invitația ministrului de război 
al Republicii Arabe Egipt, generalul 
Ahmed Ismail Aii, o delegație mili
tară. condusă de generalul de armată 
Ion Ionită, ministrul apărării națio

nale al Republicii Socialiste România, 
va face o vizită oficială, de priete
nie. in prima jumătate a lunii oc
tombrie, In Republica Arabă Egipt.

LA „MF.TALOTEHNIC A” TG. MURES

UTILAJE NOI, CU CONSUMURI
REDUSE DE METAL

In fata colectivului lntreprin- ; 
' dorii „Metalotehnica" din Tg. 

Mureș stau sarcini sporite in 
domeniul activității de asimila
re, reproiectare și modernizare 
a diferitelor tipuri de mașini 
pentru industria de tricotaje și 
confecții. Principalele preocu
pări în acest sens sint elabora
rea unor noi tipuri de mașini 
circulare de tricotat cu posibili
tăți de modelare tricot pen
tru îmbrăcăminte, moderniza
rea constructivă și îmbunătăți
rea parametrilor funcționali la 
mașinile circulare si rectilinii 
de tricotat și la grupele de uti
laje mașini de cusut speciale și 
industriale. Eforturile îndrepta
te spre îmbunătățirea calitativă 
a utilajelor sint îmbinate in mod 
judicios cu un înalt simț gospo
dăresc. Fiecare utilaj ce «e pro
duce In prezent a scăzut in

trecut cu 
2—200 kg. 
ansamblul

greutate față de anul 
valori cuprinse intre 
Un loc important in 
preocupărilor il are folosirea pe 
scară largă a înlocuitorilor de 
metal. Numai pe această cale se 
vor realiza în acest an economii 
de metal de peste 5 tone. In 
urma acțiunii de economisire a 
metalului a scăzut nivelul con
sumului tehnologic față de anul 
trecut de la 1,46 tone metal pen
tru o tonă de utilaj la 1,28 tone. 
Referindu-se la problema eco
nomisirii metalului, ing. Albert 
Kiss, directorul întreprinderii, 
arăta că. deși ..Metalotehnica" 
nu este o mare consumatoare 
de metal, totuși din gramele 
economisite s-au adunat 
tone in primele 8 luni din

Vineri seara a sosit In Capitală o 
delegație a Congresului Sindicatelor 
pe întreaga Indie — A.l.T.U.C. — 
condusă de dr. Ranen Sen președin
tele A.l.T.U.C., care, la invitația 
Consiliului Central al U.G.S.R., va 
efectua o vizită de prietenie in tara 
noastră

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost intimpintă de tova
rășul Mihai Dalea, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., de 
activiști ai sindicatelor.

★
La Invitația Ministerului Afacerilor 

Externe, vineri a sosit in Capitală 
RUdiger Freiherr von Wechmar. se
cretar de stat si purtător de cuvint 
al guvernului R. F. Germania. însu
tit de un grup de experți.

La sosire, pe. aeroportul Otopenl, 
oaspetele' a (ost salutat de Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, de reprezentanți al 
presei.

A fost de fată Volker von Arnim, 
Însărcinat cu afaceri a.i. al R. F. 
Germania la București.

★
Profesorul Davis B. Bobrow, direc

tor al Centrului de studii interna
ționale de la Universitatea din Min
nesota — S.U.A., a conferențiat vineri 
la sediul Asociației de drept interna
țional și relații internaționale din 
București despre „Noi metode de stu
diere a relațiilor internaționale".

Au participat profesori, cercetă
tori, funcționari din Ministerul Afa
cerilor Externe, ziariști.

Au fost prezenți membri al Am
basadei S.U.A. la București.

★
Cu prilejul celei de-a 29-a aniver

sări a Zilei Armatei Republicii So
cialiste Cehoslovace, general de ar
mată Ion Ionită. ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România, a trimis o telegramă de 
felicitare generalului . de armată 
Martin Dzur, ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste Ce
hoslovace.

Cu aceeași ocazie, generalul-maior 
Iosef Gumulka, atașatul militar și 
aero al Republicii Socialiste Ceho
slovace la București, s-a întîlnit cu 
cadre și elevi ai Liceului militar 
..Dimitrie Cantemir". cărora le-a 
vorbit despre semnificația eveni
mentului aniversat.

Participantii la intîlnire au vizio
nat apoi o expoziție de fotografii și 
o gală de filme inspirate din viața 
și activitatea militarilor cehoslovaci.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a primit din partea pri
mului ministru și ministrul afacerilor 
externe al Maltei, Dom Mintoff, o te
legramă prin care acesta ii mulțu
mește pentru felicitările adresate cu 
prilejul zilei naționale a tării sale.

★
Cu prilejul celei de-afi>30-a aniver

sări a creării Armatei populare po
lone, ambasadorul R. P. Polone la 
București. Jaromir Ocheduszko. și 
atașatul militar aero și naval, colonel 
Czeslaw Nowicki, au organizat, vineri 
după-amiază, o conferință de presă. 
Au participat reprezentanți ai Minis
terului Apărării Naționale, Minis
terului Afacerilor Externe șl ai pre
sei din Capitală, precum și cores
pondenți ai presei străine acreditați 
la București.

★
în cadrul unei festivități care a 

avut loc, vineri seara, la Institutul 
de petrol, gaze și geologie din Bucu
rești, prof. dr. ing. Stan Soare, rec
torul institutului, a înmlnat diplome 
de absolvire mal multor tineri din 
Brazilia, Columbia, Republica Arabă 
Egipt, Republica Guineea. Irak, Iran. 
Maroc, Polonia, Turcia șl Zair — 
care au urmat anul acesta cursul in
ternațional postuniversitar de per
fecționare In rafinarea petrolului si 
industria petrochimică.

(Agerpres)

Intr-o zi de lucru, 
la Berlstedt

Am călătorit prin 
Turingia — tărim al 
pădurilor, poienilor și 
lacurilor fermecate, al 
căsuțelor policrome, al 
fiorilor și vegetației 
crude — și care mai 
păstrează încă, in ju
rul vechilor castele, 
restaurate și. oferite 
spre delectare turiști
lor. ceva din farmecul 
vremurilor cind se 
nășteau aici poveștile 
cu spiriduși. Călătorul 
înregistrează cu inte
res evocările Istorice, 
simțindu-se insă atras 
cu deosebire de ceea ce 
înseamnă astăzi acest 
ținut — un pămint al 
muncii, al construcției 
economice, al unei noi 
istorii.

...Un drum lateral se 
desprinde din auto
stradă pentru a lega, 
pe firul unei benzi de 
asfalt, un lung șir de 
sate. în cele din urmă, 
ne-am oprit la Berl
stedt, un sat repre
zentativ pentru zone
le agricole ale regiu
nii Erfurt. Localitatea 
adăpostește o mare 
cooperativă agricolă, 
fiind de fapt centrul 
unui întreg complex 
de cooperative a vi nd 
o conducere unică.

La sediul respecti
vei unități, care poar
tă numele de „Vor- 
wărts" („înainte"), ne 
întîmpină Siegfried 
Kiichling, secretar al 
comitetului de partid 
al complexului, un om 
vioi, care ne vorbește 
cu însuflețire despre 
munca cooperatorilor. 
La început citeva ci
fre. în zona coopera
tivelor trăiesc 3 800 de 
oameni ; complexul 
dispune de peste 4 200 
hectare și are un sec
tor vegetal și unul 
zootehnic. Aici se 
cresc 3 350 de vaci, 
18 000 de porci. 110 000 
găini.

— Am auzit că In 
cadrul unității dv. e- 
xistă o specializare ri
guroasă — remarcăm 
noi.

— Intr-adevăr. Și 
ea a început in urmă 
cu mai multi ani. A 
fost o vreme, imediat 

■după ce toate cele 9 
cooperative au aderat 
la asociația noastră, 
cind treburile mergeau 
greu. S-a întreprins a- 
tunci o analiză eco
nomică amănunțită și 
s-a constatat că e

nerenlabil ca flecare 
din unitățile coopera
tiste componente să 
se ocupe de toate ra
murile de producție. 
Atunci am pornit pe 
calea specializării. S-a 
creai un sector unic al 
producției vegetale ; 
totodată. In fiecare 
cooperativă au luat 
ființă ferme de a- 
nimale, strici specia
lizate. De pildă, sa
tul in care ne aflăm, 
Berlstedt, a primit 
toate vacile intr-o fer
mă uriașă, automati
zată ; la Neumark au 
fost amplasate ferme-

Note de drum 
din

R. D. Germană

le de porci ; la Hot
telstedt s-a creat o 
mare crescătorie de 
păsări și așa mai de
parte. Am ajuns cu 
specializarea pină aco
lo incit un sat se o- 
cupă numai de creș
terea vițeilor, altul 
numai de producția de 
ouă... Oamenii din- 
tr-un anumit loc s-au 
calificat intr-o singu
ră ramură, au învățat 
să manevreze instala
ții strict specializate. 
Dacă vreți, se poate 
spune că și in Indus
trie...

în grajduri, la 2 000 
de vaci lucrează nu
mai 17 oameni. Ei ma
nevrează aparate. De 
la un pupitru central 
de comandă se diri
jează automatizat to
tul : curățenia, mul
sul, preparatul și do
zatul hranei, hrănirea 
propriu-zisă. îngriji
torii apar, de fapt, ca 
un fel de operatori. La 
intrarea zilnică in pro
ducție, ei fac mai intii 
o baie, se dezinfectează 
și primesc apoi îmbră
cămintea de protecție 
sterilizată.

— Ce faceți cu lap
tele ?

— Avem o producție 
anuală de 13 milioa
ne litri. Laptele plea
că de la grajduri, pe 
o conductă subterană 
de patru kilometri și 
jumătate, pină la baza

de prelucrare ?i ex
pediție. 11 vindem, bi
neînțeles, șl, in acest 
scop, avem contracte 
ferme.

Dăm o raită prin 
sat. în stingă șl In 
dreapta se inșiruie un 
soi de case-vile. foar
te atrăgătoare. Ați 
dori, poate, să vedeți 
cum arată o casă din 
acestea pe dinăuntru ?
— spune interlocutorul 
nostru ; după care 
sună la o poartă.

— Ei, Giinther. al 
oaspeți !

Țese un cetățean 
care la Început se a- 
rală mirat, dar price
pe recede despre ce • 
vorba și ne Lnvită.

— Tntrați, intrat!, 
prea mult n-o să pu
tem sta de vorbă : va 
trebui să plec, intru in 
schimb. Dar. un sfert 
de oră...

Un apartament bun, 
curat, o atmosferă de 
intimitate familiară. 
Giinther May nu e din 
par’ea locului. A ve
nit aici din Saxonia. 
în 1956 s-a însurat, iar 
un an mai tirziu a 
devenit cooperator ; In 
1958 a început con
strucția casei, in 1960 
a inaugurat-o. Apoi, 
după cițiva ani de 
muncă stăruitoare, a 
primit carnetul de ca
lificare ca maistru 
zootehnist. Soția lui, 
lise, e și ea califica
tă ca zootehnist. Au 
patru copii : doi sint 
ucenici într-o între
prindere din Weimar, 
iar ceilalți doi sint 
încă elevi in sat.

— De ce ucenici și 
nu liceeni sau stu- 
denți ?

— Pentru meserie 
sint ei buni. Si apoi
— cum se spune — 
mai bine un meseria? 
bun decît un cărturar 
slab. La noi se mun
cește mult și cîteoda- 
tă e greu ; dar unde 
nu se muncește ? — 
adaugă Giinther. Tot 
ce vedeți aici • fă
cut prin multă muncă.

Intr-adevăr — mun
că. pricepere, hărni
cie ; sint trăsături ca
racteristice ale coope
ratorilor din această 
zonă, ca, de altfel, ale 
oamenilor muncii de 
pe întreg cuprinsul 
Republicii' Democrate 
Germane.

Mihai CARANFIL

130 
1973.

Lorand DEAKI
corespondentul „Scintei’r

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE

REA DIN 5 OCTOMBRIE 1973
FOND GENERAL DE PREMII : 

980 834 lei.
EXTRAGEREA I : 86 54 1 33 75 

4 3 50 2
EXTRAGEREA A II-A : 90 25 8 

18 37 88 78 60 67.

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost fru

moasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Vintul a suflat slab pină Ia 
potrivit, exceptind litoralul, unde a 
prezentat intensificări. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila intre 12 grade 
la Cimpulung și Dedulești și 22 de 
grade la Gurahonț. Dimineața, in 
sudul Transilvaniei și in zona de 
munte din sudul țării s-a semnalat 
ceață. în București : Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul «enin. Vintul a

suflat slab, pînă la potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
7. 8 și 9 octombrie. In țară : Vreme 
in general frumoasă, dar răcoroasă 
la început, apoi in încălzire. Cerul 
va fi variabil. Ploile vor avea carac
ter izolat. Temperaturile minime vor 
oscila intre 0 și 10 grade, izolat mai 
coborite în depresiuni, iar maximele 
vor fi cuprinse intre 13 și 23 de gra*  
de, local mai ridicate. In următoarele 
două nopți, local, in estul Transil
vaniei, Moldova, Dobrogea și Mun
tenia. se va produce brumă. în Bucu
rești : Vreme răcoioasă la început, 
apoi în încălzire. Cerul va fi varia
bil. Vint slab. Temperatura In creș
tere.

La Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România, vineri 
a fost deschisă expoziția documen
tă^’ „50 de ani de la răscoala anti
fascistă bulgară".

La vernisai au participat tovără
șii Dumitru Turcuș. adjunct de șef 
de sectie la C.C. al P.C.R.. Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Gheorghe Zaharia. director ad
junct al Institutului de studii isto
rice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.. Ioan Botar. secretar 
general al Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea. funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe. activiști 
de partid și de stat, reprezentanți ai 
unor instituții centrale si organiza
ții obștești, vechi militanți ai miș
cării muncitorești, oameni de știin
ță, artă și cultură, ziariști, un nume
ros public. _ ,Au luat parte Spas Gospodov, 
ambasadorul R- P. Bulgaria la 
București, precum și șefi ai unor 
misiuni diplomatice, membri al cor
pului diplomatic.
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ROMANIA-FILM prezintă in curînd:

„DESPRE O ANUME FERICIRE"

_ „ d? Filme S. Regla : Mihai Constantinescu. Scenariul : Constan
<? -.fer Imaginea: Grlgore Ionescu. Muzica: Temistocle Popa. De

Expoziția Înfățișează evenimentele 
revoluționare din septembrie 1923, 
cind. la chemarea Partidului Co
munist Bulgar. clasa muncitoare, 
țărănimea, toate forțele progresiste 
ale țării s-au ridicat la luptă arma
tă împotriva fascismului. pentru 
instaurarea unui guvern muncito; 
resc-târănesc. pentru o viată mai 
bună. Alte exponate relevă spriji
nul larg și solidaritatea internațio
nală cu răsculații. In acest context 
sint prezentate și acțiunile de spri
jin moral și material, de solidarita
te militantă manifestate de partidul 
comunist si poporul român cu lupta 
revoluționară a proletariatului și ță
rănimii din Bulgaria, acțiuni care 
au înscris o nouă pagină in Istoria 
legăturilor străvechi de prietenie 
dintre cele două popoare.

Cu această ocazie. Nicolae Cioroiu. 
directorul Muzeului de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Româ
nia. și Spas Gospodov au rostit 
cuvintări. Asistența a vizionat apoi 
filme documentare bulgare.

(Agerpres) 

Agenția română de impresa
riat artistic prezintă, la Sala 
mică a Palatului, luni 15 octom
brie 1973. ora 17. un concert 
extraordinar susținut de CVTN- 
TFTUL DE SUFLĂTORI DIX 
PRAGA. în program : F. A. Ru- 
zika-Roset'i — Cvintetul In mi 
bemol major : W. A. Mozart — 
Divertismentul in fa major ; 
C. Stamitz — Cvartetul op. 8 ; 
J. Tansinger — Două apostro
furi : V. Trojan — Cvintetul în 
stil clasic.

Formația va mai susține on 
concert, și la Ploiești, in ziua de 
14 octombrie a.c„ ora 20, in sala 
filarmonicii de stat. Biletele «e 
vi nd. pentru concertul din Bucu
rești. la Casa A.R.I.A., Calea 
Victoriei 68—70, tel. 13 53 75, iar 
pentru cel din Ploiești — la 
agenția teatrală din localitate.
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Ședința Biroului Executiv al C.N.E.F.S. Faza finală a campionatului de oină
Biroul^ executiv al C.N.E.F.S. s-a 

întrunit vineri in ședință lunară de 
lucru Pe agenda ședinței au figu
rat. printre altele, dezbaterea con
cluziilor privind producția, calitatea 
$i desfacerea articolelor sportive, 
proiectul de calendar sportiv interna
țional pe anul 1974, regulamentul 
competiției sportive de masă cu ca
racter republican și proiectele de în
ființare a unor cluburi sportive.

Apoi s-a luat cunoștință de infor
marea cu privire la desfășurarea ac

FOTBAL

Tragerea la sorți in cupele europene
Vineri, la Zlirich, a avut loc tra

gerea la sorti pentru stabilirea tocu
rilor din turul doi «1 competițiilor 
europene de fotbal. In „Clipa cam
pionilor europeni" Dinamo Bucu
rești va intîlni formația Atletico 
Madrid. Primul 1oc va avea loc la 
24 octombrie la București, iar cel

BASCHET.

Campionatul european
BARCELONA 5 (Prin telefon d» 

la trimisul Agerpres. I. Goga) : Fi
nala celui de-al 18-lea Campionat 
european masculin de baschet va 
opune, astâ-seară. in „Palatul spor
turilor din Barcelona, selecționatele 
Iugoslaviei si Snanlei. Este o fina 
lă imprevizibilă, care se înscrie to
tuși In nola dominantă a surprize 
lor : tentativele reușite ale outside- 
rilor In fata unora dintre echioek 
favorite.

Reprezentativa Spaniei. căreia 
specialiștii și chiar susținătorii săi 
ii acordau cel mult sansele unei 
medalii de bronz, și-a asigurat. 

tivității Institutului de educație fi
zică și sport și s-a hotărit să se a- 
corde un sprijin important dezvoltă
rii I.E.F.S.

A fost aprobată înființarea clu
burilor sportive Oltul Sf.-Gheorghe, 
Box-club Brăila, Box-club Galați și 
a Clubului de fotbal F.C. Sibiu.

In încheierea lucrărilor ședinței 
Biroului executiv a luat cuvîntul to
varășul Emil Drăgănescu, președinte
le C.N.E.F.S.

de-al doilea la 7 noiembrie la Ma
drid.

Universitatea Craiova va întilni In 
„Cupa U.F..F.A." formația belgiană 
Standard Liege, Partida tur se va 
desfășura la 24 octombrie la Liăge, 
returul urmind să se dispute la 7 
noiembrie la Craiova.

deocamdată, locul doi in această di
ficilă competiție, cjștigind cu scorul 
de 80—76 (40—45) semifinala susți
nută in compania deținătoarei titlu
lui. echipa U.R.S.S.

Semifinala de la Badalona a opus 
•chipele Iugoslaviei si Cehoslovaci
ei si s-a încheiat cu un binemeritat 
succes al baschetbaliștilor iugoslavi, 
învingători cu scorul net de 96—71 
'46-31).

Selecționata României a reușit să 
Învingă cu 89—78 (53—43) echipa
Greciei si urmează, in ultimul său 
ioc. să întilnească reprezentativa 
Franței.

ALBA IULIA (Corespondentul 
„Scînleii", Ștefan Dinică). — Pe sta
dionul „Unirea" din municipiul Alba 
Iulia au început ieri întrecerile fa
zei finale a campionatului național 
de oină. La competiție participă cele 
10 echipe calificate în fazele zonale : 
Combinatul poligrafic, Gloria, clubul 
sportiv Universitatea. toate din 
București ; Spicul Avrămeni — Bo
toșani, Biruința Gherăești — Neamț. 
Viață Nouă Olteni — Teleorman,

In citeva
La Vama au început lucrările ce

lei de-a 74-a sesiuni a Comitetului 
Internațional Olimpic. După cum 
transmit agențiile internaționale de 
presă, C.I.O. a redus din programul 
de desfășurare a viitoarei ediții a 
J.O. de la Montreal. Din program 
nu vor mai face • parte probele de 
50 km marș, 200 m mixt înot (mas
culin și feminin), ștafeta masculină 
de înot 4X100 m liber, tandem (ci
clism), armă liberă calibru mare, de 
la distanța 300 m și canoe (toate cele 
patru probe de slalom).

★

Duminică, pe stadionul Republicii 
d!n Capitală va avea'loc festivitatea 
de deschidere a anului sportiv școlar, 
universitar șj de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei. Cu 
acest prilej se va organiza o șta
fetă, care va parcurge principalele 
artere ale Capitalei. In program fi
gurează. de asemenea, demonstrații 
de gimnastică, ciclism, aehomodelism 
îi carting. Festivitatea va începe la 
ora 9,30.

în zilele de 12 si 14 octombrie 
vor avea loc la Miercurea Ciuc și 
respectiv. București două demon
strații internaționale de oatinai ar
tistic. la care si-au anunțat Dartici- 
Darea patinatori fruntași din Ceho
slovacia. R.D. Germană. Polonia. 
Ungaria. U.R.S.S. si România.

în fruntea concurentilor străini se 

Celuloză — Călărași, C.F.R. Sibiu, 
Torpedo — Zărnești și Confecția — 
Rm. Sărat. După prima zi de în
treceri, în frunte se aflau forma
țiile Combinatului poligrafic Bucu
rești — multiplă campioană națio
nală — și Biruința Gherăești, singu
rele echipe neînvinse care au realizat 
4 victorii. întrecerile continuă azi șl 
miine, cind va fi desemnată echipa 
campioană națională pe acest an.

rinduri
situează perechea sovietică Irina 
Rodnina—Aleksandr Zaițev. multi
plă campioană mondială, europeană 
și olimpică.

Spectacolul demonstrativ progra
mat in Capitală se va desfășura, cu 
Începere de la ora 17.00, oe pati
noarul acoperit ..23 August".

★

BOX. — în cadrul turneului inter
național de box dc- la Berlin, semi- 
mijlociul român Die Tirîlă a dispus 
prin KO in repriza a treia de nige
rianul Agubo. La semiușoară. Bach- 
fcld (R.D. Germană) l-a învins la 
puncte pe C. Stanev (România), iar 
la categoria „cocoș". Made] (Polonia) 
a obținut verdictul la puncte in fața 
lui Ivan (România).

★

TENIS DE MASA. - In localita
tea iugoslavă Sombor au început în
trecerile Balcaniadei de tenis de 
masă, competiție ia care participă 
sportivi și sportive din Bulgaria, 
Grecia. România. Turcia și Iugo
slavia.

în prima zi s-au disputat meciuri 
contînd pentru competițiile pe echipe.

La masculin, echipa României a 
învins cu 5—1 pe c~a a Greciei și a 
pierdut cu 2—5 intilnirea susținută 
cu selecționata Bulgariei.

în turneul feminin. România a în
trecut cu 3—0 formația Greciei și a 
fost Învinsă cu 3—1 de reprezenta
tiva Bulgariei.
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EXMEREA FORȚEI -SINGURA BAZA REALA 
A SECURITĂȚII PE CONȚINEM NOSTRO 

Intervenții ale reprezentanților români la Conferința 
general-europeană

GENEVA 5. — Corespondentul A- 
Iterpres, Corneliu Vlad. transmite : 
Pe baza botăririi Comitetului de coor
donare. organele de lucru ale Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
in Europa și-au continuat, vineri, 
lucrările. Tn organul special de lucru 
privind aplicarea principiilor, șeful 
delegației române, ambasadorul Va
lentin Lipatti. a făcut o prezentare 
detaliată a măsurilor de ordin poli
tic cuprinse in proiectul român pri
vind măsuri destinate să facă efec
tivă nefolosirea forței și a amenin
țării cu forța, și anume concretiza
rea si precizarea în instrumente bi
laterale și multilaterale a obligației 
de a nu recurge la forță, examina
rea problemelor încheierii unui tra
tat cu privire la nerecurgerca la 
forță, consultări cu privire la orice 
acțiune care ar pune în pericol pacea 
și securitatea in Europa. întreprinde
rea de initiative pentru roglemenia- 
rea pe cale pașnică a tuturor proble
melor care apar tn relațiile dintre 
State.

Șeful delegației române a arătat 
eă unele din aceste măsuri ar urma 
să fie adoptate la această conferin
ță. iar altele să facă obiectul unei 
hotăriri de principiu, urmind să f e 
examinate și puse in aplicare după 
conferință.

Reprezentantul român a insistat a- 
•upra necesității de a se adopta ase
menea măsuri in toate domeniile re-' 
lațiilor dintre state. întrucit exclu
derea forței din raporturile lor re
ciproce constituie singura bază rea
lă a securității pe continent.

O serie de reprezentanți ai state
lor care au luat cuvintul au expri
mat interesul pentru propunerile 
române, subliniind importanța lor si 
necesitatea de a fi studiate cu a- 
tenție.

în subcomisia pentru cooperarea in 
domeniul comerțului, delegatul ro
mân. Dragos Șerbănescu. abordind 
problema lărgirii schimburilor co
merciale Intre toate țările partici
pante. a subliniat că este necesar 
să se țină imperios seama de cerin
țele epocii noastre, care fac ca re
lațiile intre toate statele să se ba
zeze pe respectul cel mai strict al 
principiilor independentei si suve
ranității naționale, al egalității în

Expansiune viguroasă a comerțului 
exterior al României

Un studiu al Secretariatului U N.C.T.A.D.
GENEVA 5 — Corespondentul A- 

gerpres transmite: Secretariatul 
V.N.C.T.A.D. a dat publicității un 
s’udiu privitor la ..tendințele și po- 
Lticile in materie de relații comer
ciale intre țâri cu sisteme economi
ce și sociale diferite".

Relevind îmbunătățirea relațiilor 
pe plan general, studiul apreciază 
progresele economice înregistrate de 
țările socialiste, element ce constituie 
un factor menit să ducă la in
tensificarea schimburilor comerciale 
și a diferitelor forme de cooperare

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

maroc Un „bravo" pentru
specialiștii români

anglia Laburiștii în fața 
realităților britanice

FaJaat-Iminirfi. lo
calitate necunoscută 
in trecut, situată in 
extrema sudică a Ma
rocului. in zona coli- 
nară a munților Anti 
Atlas, a fost înscrisă 
de curind pe harta e- 
conomică a tării. A 
devenit un centru in
dustrial in urma pu
nerii in valoare, aici, 
de către specialiști ro
mâni și marocani, a 
unui important zăcă- 
mint de cupru. Dar 
prin aceasta zona res
pectivă nu și-a dezvă
luit încă toate „secre
tele" sale subterane. 
Sint. așadar, in curs 
alte lucrări de pros
pectare geologică me
nite să identifice noi 
bogății naturale in a- 
ceastă parte deșertică 
a Marocului.

Exploatarea miniera 
de la Falaat-Iminirli, 
deschisă sub condu
cerea tehnică a ingi
nerului Ion Toma. are 
pentru început o pro
ducție zilnică de 200 
tone. Ea urmează in 
«curt timD să-și tri
pleze aoroape capaci
tatea. Mina este con
cepută după proiecte 
românești și dotată in 
mare parte cu insta
lații fabricate în țara 
noastră. Îndeosebi de 
uzina de utilaje mi
niere ..Unio" din 
Satu-Mare. Afentia 
beneficiarilor maro
can I este reținută ma! 
ales de gradul înalt 
de tehnicitate la care 
aint fabricate aceste 
mașini, ele atingind 
în scurt timo de la 
montare parametrii 
tehnico-economici pro
iectați. Folosind u-se. 
de asemenea, agrega
te realizate de con
structorii noștri de 
mașini, este extinsă și 
uzina alăturată pentru 
prepararea minereu
rilor de cupru ex
trase din această 
mină. 

O altă zonă aridă 
din sudul Marocului 
transformată în acest 
timp in șantiere de că
tre specialiștii romani 
și marocani este 
Ouansimi. nu departe 
de Talaat-lminirfi. 
Tot un zăcămint de 
cupru urmează a ti 
pus și aici in valoare, 
pină in trimestrul al 
doilea al anului 1974. 
Noua mină va func
ționa. de asemenea, 
după proiecte româ
nești și va fi dotată :n 
întregime, ca și uzina 
de preparare a mine
reurilor din incinta 
sa. cu utilaje fabrica
te în țara noastră. 
Geologii și minerii ro
mâni si marocani 
desfășoară și aici o 
activitate susținută 
pentru a pune intr-un 
timp mai scurt la 
dispoziția tinârului 
stat noi resurse natu
rale. necesare dezvol
tării economiei. Deși 
se sapă in roci dure, 
au fost atinse viteze de 
înaintare în subteran 
mai mari decît cele 
prevăzute în proiec
tele inițiale. în ciuda 
unor dificultăți și con
diții climaterice difi
cile. specialiștii ro
mâni lucrează cu nă
dejde. făcind cunoscute 
tradiția si experiența 
mineritului nostru. A- 
ceasta și explică cu
vintele elogioase, a- 
precicrile de ..bravo" 
ce pot fi frecvent au
zite la adresa compa- 
triotilor noștri, parte
nerii marocani expri- 
mindu-și interesul de 
a intensifica coopera
rea cu întreprinderi de 
specialitate din tara 
noastră în domenii de 
nrimă importantă pen
tru dezvoltarea eco
nomică. cum ar fi ex
ploatarea si prelucra
rea unor minereuri de 
fosfați, plumb. zinc, 
fier, prospectarea u- 
nnr zăcăminte petro

drepturi, al neamestecului In trebu
rile interne și avantajului reciproc. 
Cooperarea iu domeniile economici, 
științei, tehnicii si mediului încon
jurător constituie o parte Integran
tă a securității europene, o compo
nentă esențială a acesteia. Respon
sabilitatea pentru înfăptuirea secu
rității in domeniul economic In Eu
ropa revine atit fiecărei țări in par
te. cit și tuturor țărilor participante 
în ansamblul lor.

Securitatea economică trebuie să 
fie expresia dezvoltării armonioase 
a tuturor țărilor și, in special, a ță
rilor mai puțin dezvoltate din Euro
pa. indiferent de sistemul lor econo
mic și social, fără nici o discrimina
re. în cadrul acestei responsabilități 
comune, țările in curs de dezvoltare 
trebuie să fie ajutate de țările dez
voltate pentru a reduce și a lichida 
decalajul care le separă.

Prin urmare — a spus delegatul 
român — cind vorbim de edificarea 
securității și cooperării in Europa, 
vorbim de eliminarea divizării con
tinentului si înlocuirea ei printr-o 
responsabilitate comună a tuturor 
suitelor participante, pentru dezvol
tarea și securitatea economică in Eu
ropa.

Vorbind despre schimburile co
merciale. delegatul român a precizat 
că acestea trebuie să constituie una 
din legăturile solide ale cooperării 
dintre state, comerțul trebuie să fie 
liber de orice discriminare si obsta
cole. factor multiplicator al poten
țialului fiecărei țări. în special al 
celor in curs de dezvoltare. El tre
buie. prin natura sa si prin facili
tăți. să contribuie la menținerea si la 
consolidarea in Europa de relații 
între parteneri egali si independenți, 
care să se bucure in mod deplin de 
folosirea superioară a resurselor lor 
materiale si umane.

România, a subliniat vorbitorul, 
este angajată, cu toate forțele sale, 
intr-un asemenea efort. Ea înțelege, 
pe bună dreptate, ca rezultatul mun
cii ponorului său să nu fie diminuat 
de condiții de schimb si cooperare 
economică defavorabile. Ea înțelege, 
de asemenea, să fie considerată un 
partener egal în drepturi. 6ă se tină 
seama de situația sa de tară în curs 
de dezvoltare.

economică între state. Trecind la a- 
naliza detaliată a structurii corner
ului exterior al țărilor socialiste din 
Europa, studiul remarcă faptul că, 
in anii 1971—72. România s-a situat 
printre țările cu cea mai viguroasă 
expansiune a schimburilor .

Referindu-se la comerțul între ță
rile socialiste din Europa și țările in 
curs de dezvoltare, studiul subliniază 
evoluția sa ascendentă, menționind 
România printre statele care au în
registrat cel mai ridicat ritm de creș
tere a schimburilor in 1971.

liere. construcția de 
baraje, centrale elec
trice. combinate agro
industriale. prelucra
rea și confecționarea 
pieilor de animale etc. 
Un protocol concreti
zat recent a stabilit 
proiectarea si con
struirea in Maroc de 
către specialiștii noș
tri a unei uzine de 
plumb cu o capacitate 
anuală de 80 000 de 
tone și participarea 
geologilor noștri la 
prospectarea și cerce
tarea mai multor prin
cipale zone miniere, 
ca și a unor regiuni 
petroliere in partea de 
nord a Marocului. Se 
fac studii și se duc 
tratative pentru pune
rea in valoare a unor 
zăcăminte de cupru in 
regiunea Allous, se ne
gociază un contract 
de asistentă tehnică 
pentru zăcămintele 
aurifere de la Tiouit. 
în domeniul metalur
giei. alte studii vizea
ză construirea in Ma
roc de către între
prinderile românești 
de specialitate a unor 
uzine de cupru și zinc.

Activitatea desfășu
rată aici de specialiștii 
români se inscrie De 
linia dezvoltării fruc
tuoase a relațiilor ro
mă no- marocane — a 
căror evoluție ascen
dentă a fo't pregnant 
evocată cu prilejul 
vizitei făcute recent 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in Maroc, 
în aceasta activitate 
iși găsește incă o dală 
expresie politica acti
vă a României de 
sprijinire a eforturi
lor tinerelor state în
dreptate spre dezvol
tarea lor economică, 
spre consolidarea in
dependentei.

Mlrcea
S. IONESCU

Lucrările Adunării Generale
a O.N.U.

NEW YORK 5 — Trimisul special 
Agerpres, Victor Martalogu. transmi
te : In cuvintul rostit de la tribuna 
Adunării Generale a O.N.U., minis
trul mexican al afacerilor externe. 
Emilio Rabasa. a apreciat că nu 
există nici o justificare pentru stag
narea lucrărilor Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva. El a cerut 
Adunării să mențină ca un obiectiv 
final al activității întregii comuni
tăți internaționale realizarea unei 
dezarmări generale și complete și să 
decidă reorganizarea Comitetului de 
la Geneva. Ca și alți vorbitori, mi
nistrul mexican a condamnat lovi
tura de stat militară din Chile.

După ce ministrul de externe al 
Israelului, Abba Eban. a expus po
ziția cunoscută a tării sale fală de 
problema conflictului din Orientul 
Mijlociu, a luat cuvintul Didier Rat- 
siraka. ministrul de externe al Ma
dagascarului. El a apreciat că o pace 
reală în Indochina. Orientul Apro
piat nu poate să aibă la bază dccit 
respectul suveranității poDoarelor. 
retragerea completă a tuturor forțe
lor străine implicate în conflicte.

Abordind. la rindul său. chestiu
nea conflictului din Orientul Apro
piat. ministrul de externe al Lu
xemburgului. Gaston Thorn. si-a 
exprimat regretul că Israelul aplică 
tactica realizării de ..fapte împlini
te" in teritoriile ocupate. El a opinat 
că nu trebuie subestimată impor
tanta problemei refugiatilor na- 
lestineni. întrucit ignorarea ei noate 
afecta orice reglementare finală a 
conflictului.

Ministrul de externe al Argenti
nei. Alberto Juan Vignes, si-a ex
primat regretul Denttu faptul că do
rința de profituri nu a fost încă 
abandonată si că o serie de state, de 
guverne si de companii multinațio
nale au privirije atintite în acest 
scod asupra regiunii Americii La
tine. Se impune, a subliniat Vignes, 
ca statele din această zonă să acțio
neze ferm, ca un grup unitar si in
disolubil. în apărarea intereselor lor. 
Pe de altă carte. ministrul argen- 
tinean a arătat că. pentru a acorda 
tuturor statelor posibilitatea parti
cipării la rezolvarea problemelor 
lumii, stnt necesare întărirea si re- 
vitalizarea organizației. în sensul a- 
dantării ei la exigentele nobilelor 
sale obiective. ..Apreciem — a spus 
el — că va trebui să aducem într-un 
viitor apropiat anumite reforme. 
Dentru a realiza o democratizare 
reală, conformă caracterului univer
sal crescind al organizației".

De la tribuna Adunării Generale a 
O.N.U. a rostit, de asemenea, un dis
curs președintele Republicii Zair, 
Mobutu Șese Seko. Evocind efortu
rile depuse de poporul zairez pentru 
pace și integritate națională și pen
tru reconstrucția țării, vorbitorul a 
arătat că forțele colonialiste au în
treprins sistematic acțiuni menite să 
distrugă realizările materiale și cul
turale ale Africii, dar nu au putut 
stinge flacăra libertății și demnității 
popoarelor africane. Africanii au 
spus „nu" colonialismului, iar as
pectele anacronice moștenite încă in 
anumite regiuni din Africa australă 
nu reprezintă dccit lupta ariergardei

între 1 și 5 octom
brie, la Blackpool au 
avut loc lucrările ce
lei de-a 72-a conferin
țe anuale a partidu
lui laburist, principa
lul partid de opoziție 
din Anglia, care in 
repetate rinduri s-a a- 
flat la putere. Acest 
eveniment a fost ur
mărit cu atenție de 
opinia publică britani
că. întrucit conferința 
era chemată să apro
be principiile „Pro
gramului laburist pen
tru Anglia", care ar 
urma să stea la baza 
politicii unui eventual 
guvern laburist.

Din moțiunile și 
rezoluțiile adoptate la 
conferință se desprin
de. ca trăsătură de 
bază a lucrărilor, re
afirmarea hotăriri! 
partidului de a pro
mova o amplă politi
că de naționalizări, 
cuprinzind ițnportante 
sectoare ale econo- 

- miei britanice. După 
cum se știe, in peri
oada imediat urmă
toare celui de-al doi
lea război mondial, 
guvernele laburiste au 
trecut prin parlament 
o serie de legi prin 
care au fost etatizate 
in cea mai mare parte 
industria cărbunelui și 
oțelului, căile ferate, 
industria gazelor. In 
viitor, după cum a 
subliniat liderul Darti- 
dului. Harold Wilson, 
ar urma să fie Drelua- 
te în nroprietate pu
blică. total sau parțial, 
industriile farmaceuti
că. constructoare de 
mașini. aeronautica, 
cea a construcțiilor, 
porturile, bogățiile na
turale ale subsolului.

în urma unor ase
menea luări de pozi
ție. majoritatea oresei 
londoneze avea să re
marce ..puternica de
plasare spre stinsa a 
laburiștilor".

O altă caracteristică 

a dezbaterilor confe
rinței a fost critica se
veră adusă politicii e- 
conomice a partidului 
conservator. Laburiștii 
consideră răspunzător 
partidul conservatori
lor pentru creșterea 
vertiginoasă a prețu
rilor. în special la 
produsele alimentare, 
creșterea chiriilor, in
tensificarea inflației, 
devalorizarea lirei 
sterline, deficitul ba
lanței de plăti etc. O 
serie de delegați nu 
s-au oprit insă numai 
la formularea de ob
servații caustice la a- 
dresa politicii oficia
le. ci au mers mai de
parte. criticând „între
gul angrenai al socie
tății capitaliste" — 
cum afirma delegatul 
Leslie Sillitoe. Pe 
bază de cifre și fap
te. numeroși delegați 
au evidențiat „inefi
cienta și marile injus
tiții cărora le-a dat 
naștere sistemul capi
talist" (Edward Short, 
lider adjunct al oarti- 
dului). Astfel, s-a a- 
rătat că ..milioane de 
oameni trăiesc sub li
mita sărăciei" (Brian 
Glen). ..Deși presupu
nem că trăim intr-o 
societate civilizată, 
sint incă oameni care 
locuiesc în cocioabe 
respingătoare, impro
prii pentru a adăoosti 
ființe omenești", a 
sous Bashir Maan. La 
rindul său. Frances 
Morrell a înfierat pe 
...speculanții care rea
lizează profituri u- 
riașe pe spatele po
porului" Tn acest con
text. s-a vorbit des
pre necesitatea „redis
tribuirii avuției națio
nale In folosul celor 
cu venituri reduse", 
despre ..aplicarea de 
taxe masive pe profi
turi". „abolirea privi
legiilor in educație".

Tn ceea ce privește 
problemele de politi

colonialiștilor — a declarat el. Pre
ședintele zairez a afirmat că această 
situație ar fi imposibil de menținut 
fără sprijinul acordat Portugaliei de 
o ^erie de state ale N.A.T.O.. în 
Africa de Sud, a afirmat vorbitorul, 
segregația a fost împinsă la un nou 
nivel, Cuvintul „apartheid" nu ar fl 
existat In limbajul uman, dacă nu 
ar fi existat regimul minoritar de la 
Pretoria.

★
Lucrările Adunării Generale au 

fost temporar suspendate, un număr 
de state contestind dreptul delegației 
R.S.A. de a reprezenta popoarele 
din Sudul Africii. După aprobarea de 
către marea majoritate a delegații
lor a unui amendament prezentat de 
Siria, în care validitatea mandatului 
reprezentantului sud-african era 
respinsă, președintele Adunării. Leo- 
poldo Benites, invocînd un prece
dent, l-a invitat, totuși, pe acesta 
eă-și rostească discursul. Delegații a 
aproximativ 100 de state au părăsit 
insă sala în momentul în care mi
nistrul de externe sud-african, Hil- 
gard Miiller, a urcat la tribună.

O notă a M. A. E.
HANOI 5 (Agerptes). — Ministerul 

Afacetilor Externe al R. D. Vietnam 
a adresat o notă ministerelor de ex
terne ale statelor participante la Con
ferința internațională asupra Vietna
mului, țărilor membre ale Comisiei 
internaționale de control și supra
veghere. precum și secretarului gene
ral al O.N.U. Nota atrage atenția a- 
supra situației grave create în pre
zent in Vietnamul de sud prin încăl
carea Acordului de la Paris de către 
partea saigoneză, și cere încetarea 
imediată a acestor acte.

★
VIETNAMUL DE SUD. — Minis

terul Afacerilor Externe al Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud — 
transmite agenția Eliberarea — re-

DELHI: Aplauze pentru 
ansamblul „Ciocîrlia''
DELHI 5 — (Corespondentă 

de la 1. Putinelu). — Ansam
blul folcloric românesc de cîn- 
tece si dansuri „Ciocîrlia" a 
prezentat, joi, primul spectacol 
din seria celor trei pe care le 
va oferi publicului din capitala 
indiană. Solii cintecului si dan
sului popular .românesc s-au 
bucurat de o frumoasă primire, 
fiind aplaudați in numeroase 
rinduri la scenă deschisă. Aflat 
intr-un turneu în India. în ca
drul programului de schimburi 
culturale dintre cele două țări, 
ansamblul folcloric ..diocirlia" 
a oferit, anterior, mai multe 
spectacole in orașele Bombay 
$i Calcutta.

că externă, conferin
ța laburistă a adoptat 
o serie de moțiuni, ve
nind in sprijinul nou
lui curs de destindere 
și colaborare între 
toate statele, care se 
manifestă cu tot mai 
multă forță pe plan 
mondial. In acest ca
dru se cuvin mențio
nate moțiunile care 
cheamă viitorul gu
vern laburist „să în
chidă toate bazele mi
litare engleze sau a- 
mericane situate pe 
teritoriul Angliei sau 
in apele teritoriale 
britanice", să „reducă 
cheltuielile militare 
ale Angliei cu un mi
liard de lire sterline", 
să „liberalizeze co
merțul cu țările in 
curs de dezvoltare" 
și să „dezvolte rela
țiile cu toate statele, 
indiferent de poziția, 
mărimea și regimul 
lor“. Numeroși vorbi
tori au subliniat ne
cesitatea creării în 
Europa a unui sistem 
de securitate si coope
rare și au cerut ca 
Anglia să iasă din 
N.A.T.O. și din alte a- 
lianțe militare. Una 
din moțiuni cere „să 
se renegocieze terme
nii aderării Angliei la 
Piața comună". iar 
alta condamnă cu ho- 
lărire puciul militar 
din Chile.

Acestea sint princi
palele trăsături ale 
lucrărilor conferinței 
laburiștilor, reprezen- 
tind în bună măsură 
concepțiile Drincipalu- 
lui partid de opoziție 
din Anglia. Săptămi- 
na viitoare, la confe
rința partidului con
servator. vom avea 
prilejul să auzim in
tențiile partidului care 
se află in prezent la 
putere.

Nicolae 
PLOPEANU

GENERALUL PERON 

PROCLAMAI OFICIAL 

PREȘEDINTE Al ARGENTINEI
BUENOS AIRES 5 (Agerpres). — 

Generalul Juan Domingo Peron și 
soția sa. Isabel Martinez Peron, au 
fost proclamați oficial președinte și, 
respectiv, vicepreședinte ai republi
cii de către Comandamentul general 
electoral, format in vederea alegeri
lor care au avut loc în Argentina la 
23 septembrie.

In cursul zilei de joi, generalul 
Peron a avut prima întrevedere post- 
electorală cu Ricardo Balbin. lide
rul Uniunii Civice Radicale — pla
sat pe locul doi la recentele alegeri 
prezidențiale. După cum relevă a- 
genția Prensa Latina, președintele 
ales și Ricardo Balbin au convenit, 
cu acest prilej, asupra „necesității 
unirii țării și a repudierii violen
ței".

Pe de altă parte, guvernul pre
ședintelui interimar Raul Lastiri a 
demisionat, vineri, in bloc, pentru a 
permite președintelui ales. Peron, re
organizarea cabinetului ministerial.

al R. D. Vietnam
leva că. in primele șapte luni de la 
semnarea acordului, administrația 
de la Saigon a comis 16 000 încălcări 
ale încetării focului, din care 8 500 
încercări de a ocupa teritoriul con
trolat de G.R.P. Toate acestea au 
provocat numeroase victime si mari 
distrugeri. materiale DODulatiei din 
regiunile eliberate. Regimul de la 
Saigon continuă să tină în detențiu
ne peste două sute de mii de cadre 
și personal al G.R.P.. continuindu-și 
represiunile împotriva tuturor celor 
care se opun politicii dictatoriale a 
lui Nguyen Van Thieu.

Reamintind că Guvernul Revolu
ționar Provizoriu va respecta si in 
viitor, ca si oină acum, cu strictele 
prevederile Acordului asupra Viet
namului si ale Comunicatului co
mun. nota relevă totodată că orice 
încercări de încălcare a acestora de 
către partea saigoneză vor primi 
riposta cuvenită.

SESIUNEA C.C.
AL FRONTULUI PATRIEI 

DIN VIETNAM
HANOI 5 (Agerpres). — La Hanoi 

au început lucrările celei de-a 4-a 
sesiuni a Comitetului Central al 
Frontului Patriei din Vietnam. Cu- 
vintui de deschidere la sesiune a 
fost rostit de Ton Duc Thang, pre
ședintele R, D. Vietnam, președin
tele Prezidiului C.C. al Frontului Pa
triei.

în continuare. Hoang Quoc Viet. 
membru al Prezidiului C.C. al Fron
tului Patriei, a prezentat, un raport 
privind activitatea Frontului și sar
cinile care îi revin In noua etapă de 
refacere și dezvoltare a țării.

PROTEST AL GUVERNULUI CUBANEZ
CIUDAD DE PANAMA 5 (Ager

pres). — Guvernul Cubei a protestat, 
intr-o notă oficială, împotriva imo
bilizării, de către autoritățile ame
ricane. in apele Canalului Panama, 
a vasului „Imias" și a încercării de 
a opri o a doua navă cubaneză — 
..Marble Island", calificind aceste ac
țiuni ca o „încălcare flagrantă a 
drepturilor de liberă navigație prin 
Canal" — relatează agenția Prensa 
Latina. Republica Cuba, se, precizea
ză in nota oficială, „va apăra cu 
orice preț dreptul său la libera na
vigație prin mările lumii, libera tre
cere prin Canalul Panama, securita
tea. libertatea și viata membrilor 
echipajelor sale".

agențiile de presă transmit:
Președintele Consiliului 

de Miniștri ui R. P. Ungare, 
Jeno Fock, l-a primit, vineri, pe 
ambasadorul României la Budapesta, 
loan Cotoț. A avut loc o convorbire 
in cadrul căreia s-a subliniat evolu
ția pozitivă a relațiilor de prietenie 
și colaborare intre cele două țări.

Ambasadorul României

recepție in legătură cu plecarea sa 
definitivă din Olanda. Au participat 
Joop Den Uyl. primul ministru al 
Olandei. Max van Der Stock minis
trul afacerilor externe, reprezentanți 
ai Curții Regale, șefi ai misiunilor 
diplomatice.

La invitația lui I. B. Tito, 
președintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Gustav Husak. secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, urmează să efectueze în 
R.S.F.I., in ultima parte a lunii oc
tombrie. o vizită oficială.

La Teatrul „Olimpia" din 
Paris a avjit loc decernarea 
Ordinului Educației Artistice 
unor personalități din lumea 
teatrului si muzicii, printre 
care solistul român de muzică 
populară Cheorahe Zamfir și 
Nicolae Dinescu. director al 
Teatrului de revistă „Constan
tin Tănase".

Evoluția situației din Chile
Continua campania de arestâri

SANTIAGO DE CHILE 5 (Ager
pres). — In Chile continuă campa
nia de arestări și execuții sumare ; 
alte nouă persoane, relatează agenția 
Reuter, au fost ucise de o patrulă 
militară într-o suburbie a capitalei 
chiliene.

Agențiile A.P. și France Presse 
anunță că. In localitatea Valdivia, a 
fost executat Jose Gregorio Liendo, 
cunoscut sub numele de comandantul 
Pepe — conducător al unor grupuri 
de rezistență împotriva regimului in
stituit de armată. Sentința împotriva 
sa a fost, pronunțată de tribunalul 
militar local, după o procedură su
mară, și aprobată de junta militară.

O vinâtoare masivă, relatează a- 
genția Reuter, a fost inițiată la San
tiago de Chile pentru găsirea secre
tarului general al C.C. al Partidului 
Socialist din Chile. Carlos Altami
rano. aflat, în prezent, in fruntea 
listei personalităților politice ale Uni
tății Populare căutate de junta mili
tară. In capitală, forțele militare în
treprind percheziții de la casă Ja 
casă, iar interdicțiile de circulație au 
fost prelungite cu încă două ore.

O nouă măsură a juntei militare o 
reprezintă concentrarea rezerviștilor

★
Biroul Executiv al Prezidiului 

Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia a 
publicat o declarație în care se arată 
că U.C.I. și toți oamenii muncii din 
Iugoslavia protestează cu hotărire îm
potriva arestării lui Luis Corvalan, 
secretarul general al Partidului Co
munist din Chile, eminent luptător 
pentru drepturile clasei muncitoare 
și ale poporului chilian. Declarația 
cere eliberarea lui Luis Corvalan și 
reafirmă solidaritatea U.C.I. și a pu- 
porului iugoslav cu lupta forțelor 
progresiste și democratice din Chile.

Comitetul Central al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam a dat 
publicității o declarație in care con
damnă cu fermitate teroarea dezlăn
țuită in Chile, cerind cu hotărire în
cetarea represiunilor și asasinatelor, 
precum și eliberarea celor aruncați 
în închisori. Declarația adresează tu
turor forțelor progresiste din lume 
apelul de a întreprinde toate măsu
rile pentru a salva viața lui Luis 
Corvalan și a celorlalți patrioți 
chilieni.

Tn întreaga Italie continuă sâ se 
extindă si să se intensifice mobiliza
rea foitelor democratice pentru sal
varea vieții secretarului general al 
P.C. din Chile. Luis Corvalan. și a 
celorlalți patrioti chilieni. Peste 
100 000 de cetățeni ai Romei au par
ticipat. ioi seara, la o impunătoare 
demonstrație de protest. La mitin
gul care a avut loc la încheierea 
demonstrației a luat cuvintul. printre 
alții. Giancarlo Paietta. membru al 
Biroului Politic si al Direcțiunii 
P.C.I. Alte demonstrații de ' protest 
au fosl organizate la Livornq. Piom
bino. Veneția si în alte certtre im
portante ale Italiei.

însărcinatul cu afaceri chilian la 
Bonn a fost convocat, joi.’la Mi
nisterul Afacerilor Externe. ' unde i 
s-a comunicat că. în cazul in care 
execuțiile și persecuțiile politice in 
Chile vor continua, aceasta se va re
percuta asupra relațiilor dintre cele 
două țări. Un purtător de cuvint al 
Ministerului Afacerilor Externe vest- 
german a precizat că aceste execuții 
și persecuții apar cu atit mai puțin 
justificate, cu cit nu se poate con-

La rindul său. guvernul panamez 
a protestat oficial împotriva imobi
lizării cargoului cubanez ..Imias" în 
apele Canalului. Comunicatul dat 
publicității de Ministerul Afacerilor 
Externe exprimă ..protestul și deza
cordul total" al guvernului de ia 
Ciudad de Panama fa',â de imobili
zarea navei „Imias" și de tentativa 
de oprire a vasului „Marble Island". 
Asemenea acțiuni, arată comunica
tul, au „un caracter de extremă gra
vitate. care preocupă pe toți benefi
ciarii Canalului". Guvernul panamez 
a precizat, în același timp, că accesul 
prin Canal trebuie să rămină des
chis navelor tuturor țărilor.

La încheierea vizitei în 
R. P. Bulgaria a lui Enrico 
BeHingUer, secretar general al 
P. C. Ttalian, a fost dat publicității 
un comunicat in care se relevă că. 
in cursul convorbirilor cu Todor Jiv- 
kov și alți conducători ai ’P.C. Bul
gar. au fost discutate probleme ale 
relațiilor dintre cele două partide, 
ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale și ale situației 
internaționale actuale.

Convorbirile S.A.L.T. La 
Geneva a avut loc. vineri, o nouă 
intilnire a delegațiilor sovietică și 
americană care participă la convorbi
rile privind limitarea armamentelor 
strategice (S.A.L.T.),

La Tbilisi, in cadrul unei so
lemnități. Republicii Sovietice Socia
liste Gruzine i s-a conferit ordinul 
„Prietenia Popoarelor", cu care a fost 
decorată, împreună cu celelalte re
publici sovietice socialiste, cu prile
jul aniversării a 50 de ani de la con
stituirea U.R.S.S.

Convorbiri intre liderii prin
cipalelor partide politice catolice șl 
protestante, reprezentate în noua A- 
dunare a Irlandei de Nord, au în
ceput la Londra. Aceste contacte ur
măresc crearea Consiliului Executiv, 
care urmează să preia, in viitor, con
ducerea administrativă a provinciei. 

și represiuni antidemocratice
dn cele trei ramuri ale forțelor 
armate, precum și din rindul cara
binierilor.

Joi dimineața, delegația Internațio
nalei socialiste — sosită in Chile 
pentru a ancheta situația refugiatilor 
și deținuților — a fost împiedicată, 
de o patrulă de carabinieri, să de
pună flori la mornrintul președintelui 
Salvador Allende. Abia intîați in 
cimitir, membrii delegației au fost 
interceptați de carabinieri înarmați 
cu mitraliere, care i-au condus >n 
localul administrației, unde 11 s-au 
confiscat documentele de identitate, 
precum și aparatele de fotografiat și 
camerele de televiziune ale ziariști
lor care îi însoțeau. Timp de două 
ore, delegația Internaționalei socia
liste s-a aflat sub paza militarilor, 
pină cind. la fața locului, a sosit o 
unitate de artilerie condusă de un 
ofițer care, după u-n scurt interoga
toriu. i-a eliberat.

Oficialitățile militari? chiliene pro
cedează la noi concedieri masive in 
rindul personalului unor importanțe 
obiective economice ale țării, ai că
ror muncitori au reprezentat un spri
jin de bază pentru guvernul Unității 
Populare.

•k
sidera că țâra se află într-un' izbot 
civil. Ambasada R. F. Germanul la 
Santiago de Chile a fost însărcinată 
să intervină, din rațiuni umanitare, 
pentru salvarea vieții lui Luis Cor
valan.

Președintele Venezuelel. Rafael 
Caldera, a adresat iuntei militare 
chiliene o telegramă in care face 
apel să nu fie aplicată pedeapsa cu 
moartea deținuților politici arestaii 
în cursul recentelor evenimente din 
Chile.

Președintele Finlandei, Urho Kek
konen, a adresat guvernului militar 
chilian o telegramă in care face a- 
pel pentru salvarea vieții lui Luis 
Corvalan. Președintele Kekkonen a 
arătat că aceasta ar fi in concor
danță cu libertățile fundamentale ale 
omului.

Conducerea Partidului Popular So
cialist din Mexic cere. într-o telegra
mă adresată secretarului general al 
O.N.U., o intervenție rapidă „pentru 
a preîntimpina executarea lui Luis 
Corvalan".

Parlamentul european, aflat în se
siune la Luxemburg, a anunțat că 
sprijină intervenția secretarului ge
neral al O.N.U pentru salvarea vieții 
lui Luis Corvalan.

Ședința Comisiei permanente 
a C.A.E.R. pentru industria 

carboniferă
MOSCOVA 5 (Agerpres). — în ora

șul Șahii, din apropiere de Rostov, 
a avut loc ședința Comisiei perma
nente a C.A.E.R. pentru industria 
carboniferă, la care au participat de
legații din Bulgaria. Cehoslovacia, 
R. D. Germană. Mongolia. Polonia, 
România. Ungaria. Uniunea Sovieti
că. precum și observatori din R. D. 
Vietnam.

Comisia a adoptat planul de ac
tivitate pe 1974. Au fost examinare 
in mod preliminar probleme actuale 
referitoare la realizarea măsurilor 
Programului complex al adîncirii și 
perfecționării în continuare a colabo
rării și dezvoltării integrării econo
mice socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R. și a hotărîrilor celei de-a 
XXVII-a sesiuni a C.A.E.R. in do
meniul industriei carbonifere.

ULAN BATOR 5. — Tn capitala 
R.P. P.Iongole au luat sfîrșit lucră
rile consfătuirii conducătorilor came
relor de comerț din țările membre 
ale C.A.E.R. și din Iugoslavia. Au 
fost examinate probleme ale per
fecționării colaborării camerelor de 
comerț participante, fiind ador e 
recomandări corespunzătoare în 
acest scop. Consfătuirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă frățească de 
prietenie.

La Ambasada României 
din Berna 3 ,ost organizată » 
manifestare consacrată aniversării 
împlinirii a trei sute de ani de la 
nașterea lui Dimitrie Cantemir. Au 
luate parte reprezentanți ai coloniei 
române din Elveția, cetățeni elve
țieni. Ambasadorul Ion Georgescu a 
vorbit despre viața și opera marelui 
cărturar român.

Guvernul indian * hotărit 
să urgenteze ritmul repatrierii pri
zonierilor de război pakistanezi după 
încheierea celei de-a doua faze a 
acestei operațiuni, la 10 octombrie. 
Intr-o comunicare către partea pa
kistaneză. se arată că noi grupuri de 
prizonieri vor fi trecute prin punctul 
de frontieră Wagah, in zilele urmă
toare, în medie cite 840 de persoane 
zilnic.

Albania și Argentina au 
hotărit să stabilească relații diplo
matice la nivel de ambasadă. în sco
pul promovării relațiilor de prietenie 
si colaborare.

Siria a hotărît să reia re
lațiile diplomatice cu lor- 
(lanîd; InceP>nd de la 4 octombrie. 
Ele au fost rupte in august 1971. ca 
urmare a incidentelor iordaniano- 
palestlnene din zona Jerâsh—Ajloun, 
din nordul Iordaniei.
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