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S-A ÎNCHEIA! VIZITA PREȘEDINTELUI 
INDIEI, VARAHAGIRI VENKATA GIRI

Dialogul româno-indian la cel mai înalt nivel a reafirmat hotărîrea comună 
de a promova conlucrarea, de a intensifica relațiile politice, economice, tehnico- 
.științifice și culturale corespunzător intereselor ambelor popoare, ale cauzei păcii, 

destinderii și cooperării internaționale

Simbâtă, 6 octombrie, s-a în
cheiat vizita oficială pe care 
președintele Republicii India, 
dr. Varahagiri Venkata Giri, 
împreună cu soția sa, Sarasvathi 
Gin, a intreprins-o in tara noas
tră. la invitația președintelui 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu.

Desfășurată pe parcursul a trei 
ztle, vizita solului poporului in
dian in tara'noastră, convorbi
rile avute cu șeful statului 
român au constituit un moment 
de înaltă semnificație In rela
țiile traditionale de prietenie și 
colaborare romăno-indiene. Ea 
a permis șefului statului ind-an 
să ia un contact direct cu rea
litățile României socialiste, să 
aprecieze sentimentele de prie
tenie pe care poporul român le 
nutrește față de poporul indian.

Convorbirile dintre cei doi șefi 
de stat, desfășurate intr-o at
mosferă de cordialitate și înțe
legere, au consemnat progresul 
constant al cooperării și colabo
rării romăno-indiene, permitind 
totodată identificarea unor noi 
domenii si căi pentru dezvolta
rea și mai accentuată a legătu
rilor multilaterale reciproce, 
afirmarea hotărîiii comune de 
a promova conlucrarea țărilor 
noastre in viața internațională, 
in folosul ambelor popoare, al 
cauzei păcii, destinderii și înțe
legerii în lume.

De la reședința oficială, dis
tinșii soli ai poporului indian 
au fost însoțiți de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer și tova
rășa Elena Maurer, precum și 
de alte persoane oficiale.

Ia sosirea pe aeroport, cei doi 
șefi de stat sint aclamați căldu
ros de mii de bucureșteni.

Aerogara era împodobită săr
bătorește. Sint arborate drape
lele de stat ale României și 
Indiei. Deasupra salonului ofi
cial se aflau portretele președin
telui Nicolae Ceaușescu și pre
ședintelui V.V. Giri. Pe două 
mari pancarte sint înscrise in 
limbile română și hindi urările 
..Trăiască prietenia și solidari
tatea dintre poporul român și 
poporul indian „Trăiască pa
cea șl prietenia intre popoare !“.

La aeroport au venit, pentru 
a saluta la plecare pe înalț ii 
oaspeți, Gheorghe Cioară, pri
marul general al Capitalei, 
Mihai Dalea. preșadintele Con
siliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ion Ioniță, ministrul 
apărării naționale, alți membri 
ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale, generali.

Erau prezenți Petre Tănăsie, 
ambasadorul României In India. 
V. K. Ahuja. ambasadorul Indiei 
la București, precum și șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați in țara noastră.

Pe aeroport se află aliniată o 
gardă militară care prezintă 
onorul. Se intonează imnurile 
de stat ale României și Indici,
(Continuare in pag. a IH-a)

La plecare, pe aeroportul Otopeni

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita de stat in Republica Socialistă 
România a domnului Varahagiri Venkata Giri, 

președintele Republicii India, cu soția, 
doamna Sarasvathi Giri

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Republicii 
India, Varahagiri Venkata Giri, cu 
soția, Sarasvathi Giri, au efectuat 
o vizită de stat în Republica So
cialistă România, între 3 și 6 oc-, 
tombrie 1973.

Președintele Republicii India și 
personalitățile care l-au însoțit au

vizitat obiective economice și așe
zăminte sociai-cul- '.rale din ora
șele București și Suceava și au 
fost primiți pretutindeni cu căl
dură și cordialitate, expresie grăi
toare a sentimentelor de stimă și 
prietenie pe care le nutresc re
ciproc popoarele român și indian.

Cei doi președinți au avut con
vorbiri oficiale, în cadrul cărora 
au trecut în revistă relațiile ro- 
mâno-indiene și au făcut un

schimb de păreri cu privire la pro- 
blsmcle inîcrnațibnale de intt.-rs 
reciproc. Convorbirile s-au desfă
șurat. într-o atmosferă de priete
nie și cordialitate.

La convorbiri au participat :
Din partea română : Miron Con- 

stantinescu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Mihai Dalea, pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Constan
tin Mitea și Vasile Pungan, con
silieri ai președintelui Consiliu
lui de Stat, și Petre Tănăsie, am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica India.

Din partea indiană : domnul 
Surendra Pal Singh, ministru de 
stat în Ministerul Afacerilor Ex
terne, domnul V. Shanker Giri, 
membru al Parlamentului, domnul 
Ashok Mitra, secretarul președin
telui, domnul V. C. Trivedi, se
cretar în Ministerul Afacerilor 
Externe, și domnul Vishnu K. 
Ahu.ia, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii India 
în Republica Socialistă România.

Cei doi președinți au constatat 
cu satisfacție că relațiile bilaterale 
româno-indiene de cooperare și 
prietenie se dezvoltă continuu pe 
diferite planuri în folosul ambelor 
popoare. Ei au relevat faptul că 
există posibilități mai mari pen
tru intensificarea colaborării bi
laterale și au reafirmat hotărîrea 
lor de a întări și în viitor legătu
rile dintre cele două țări, ceea 
ce este nu numai în interesul am
belor părți, ci și în interesul pă
cii și securității internaționale.

Cei doi președinți au salutat 
creșterea volumului schimburilor
(Continuare in pag. a III-a)

MESAJUL ADRESAT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

comitetului comunal de partid și tuturor locuitorilor 
din Ruscova-Maramureș cu prilejul împlinirii a 600 de ani 

de atestare documentară a comunei
Dragi tovarăși,

Doresc să vă mulțumesc in mod călduros pen
tru scrisoarea ce mi-ați trimis-o cu prilejul îm
plinirii a 600 de ani de atestare documentară a 
comunei Ruscova. Am citit cu multă plăcere rîn- 
durile voastre și vă asigur că și eu împărtășesc 
din toată inima sentimentele de bucurie cu care 
luați parte la sărbătorirea acestui important mo
ment din viața comunei. Doresc să va adresez tu
turor, cu prilejul acestei sărbători, cele mai cal
de felicitări !

Cunosc și prețuiesc bogatele tradiții de muncă 
și de luptă ale maramureșenilor și știu că și co
muna dumneavoastră a contribuit la îmbogățirea 
acestor frumoase tradiții. Cunosc, de asemenea, 
munca și viața de azi a Maramureșului, contri
buția pe care locuitorii acestui minunat colț al 
țării o aduc la progresul general al patriei.

Asemenea tuturor localităților patriei, comuna 
Ruscova a cunoscut în anii construcției socialis
te o continuă dezvoltare economică și socială.

V____________

Viața nouă, înfloritoare pe care o trăiește astăzi 
comuna voastră — despre care vorbiți cu legi
timă mindrie în scrisoarea pe care mi-ați trimi
s-o — este rodul înfăptuirii' in' viață' a politicii 
partidului nostru comunist, al preocupării sale 
pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor 
țării, pentru creșterea susținută a nivelului de 
trai, material și spiritual, al tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Sînt încredințat, dragi tovarăși, că realizările 
cu care vă prezentați astăzi la sărbătorirea comu
nei dumneavoastră vor constitui pentru comitetul 
comunal de partid și consiliul popular, pentru 
comuniști și pentru toți locuitorii comunei un 
imbold puternic de a munci și mai hotărit. In 
strinsă unitate, pentru a îndeplini în mod exem
plar sarcinile ce vă stau în față, pentru a face 
ca Ruscova să devină mereu mai frumoasa, mai 
înfloritoare.

Vă doresc din inimă să obțineți noi și noi suc
cese în întreaga dumneavoastră activitate și vă 
urez tuturor multă sănătate și fericire 1

AZI E ZIUA RECOLTEI,
zi de sărbătorească trecere in revistă 

a succeselor obținute in acest an, 
zi de muncă record la cules și semănat

Ca în fiecare an. una dintre du
minicile lunii octombrie este de
dicată ,.Zilei recoltei11. Prilej de 
trecere în revistă a rezultatelor ob
ținute in acest an în dezvoltarea 
agriculturii, in creșterea recoltelor 
și dezvoltarea zootehniei. în moder
nizarea bazei tehnico-materiale a 
acestei importante ramuri a eco
nomiei naționale. Ziua recol
tei va fi în acest an o zi 

de puternică mobilizare a tuturor 
forțelor lucrătorilor de pe ogoare 
pentru stringerea roadelor toamnei 
șl pregătirea viitoarei recolte. Rea
lizările obținute în creșterea pro
ducției. agricole, in sporirea venitu
rilor țărănimii și ridicarea nivelului 
de trai al tuturor lucrătorilor din 
agricultură sint urmarea muncii 
spornice, a aplicării măsurilor în
treprinse de conducerea partidului 
și statului nostru pentru perfecțio
narea organizării și conducerii a- 
griculturii, introducerea și genera
lizarea unor măsuri stimulative, e- 
chitabile, de retribuire a muncii pe 
baza acordului global. Și în acest 
an munca țărănimii, a specialiști
lor și tehnicienilor, a organizații
lor de partid de la sate se desfășoa
ră sub semnul aceleiași hotăriri — 
de a contribui la devansarea ter
menelor de realizare a sarcinilor 
cincinalului in domeniul agricultu
rii. Sub semnul aceleiași hotăriri 
se desfășoară și actuala campanie 
agricolă pentru strîngerea la timp 
și fără pierderi a întregii recolte

V _______ ______

și pregătirea in cit mai bune con
diții a producției anului viitor.

Ținind seama de sarcinile im
portante ce stau in fața lucrăto
rilor din agricultură, de necesitatea 
sporirii eforturilor in vederea e- 
xecutării unui mare volum de lu
crări, în acest an „Ziua recoltei'*  
are un pronunțat caracter de lu
cru, fiind declarată zi-record in 
toate unitățile agricole socialiste. 
Fără îndoială, activitatea ințepșă ce 
se desfășoară sub conducerea or
ganelor și organizațiilot- de partid, 
Iri cursul zilei de astăzi și în zilele 
următoare, va prilejui consemnai'-a 
a noi realizări pe linia înfăptuirii 
sarcinilor cuprinse in scrisoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a- 
dresată lucrătorilor din agricultu
ră privind, executarea in timpul 
optim și de cea mai bună calitare 
a lucrărilor agricole de toamnă. 
Prin munca avintată și prin con
tinuarea amplelor eforturi la re
coltat și semănat, alături de sute
le de mii de cooperatori și meca
nizatori se vor distinge, ca și pină 
acum, cei veniți în sprijinul activi
tății pe ogoare — elevi, studențî, 
militari, care contribuie cu admi
rabilă dăruire la succesul campani
ei agricole, la punerea la adăpost 
a întregii producții de porumb, sfe
clă de zahăr, legume, struguri și 
fructe. Sîntem convinși că vom 
avea prilejul să consemnăm re
zultate record în strîngerea recol
tei și la semănat, să aducem cu
vinte de laudă la adresa tuturor

celor care, sub soarele cald al a- 
cestei toamne frumoase răspund 
prin muncă entuziastă chemării 
ce le-a fost adresată de a încheia 
lucrările agricole in cel mai scurt 
timp posibil. Veștile, de pină acum 
și, fără îndoială, cele ce vor urma 
îndreptățesc caldele aprecieri la 
adresa mecanizatorilor care mun- 
cesc zi și noapte, in schimburi pre
lungite si in două schimburi, la e- 
xecutarea arăturilor, pregătirea în 
cele mai bune condiții a tere
nului și însămințârea giiultii. Iii 
tyllmjele zile, mecanizatorii și coo
peratorii din numeroase întreprin
deri agricole de stat și cooperative 
Agricole de pe întreg cuprinsul 
țârii au anunțat încheierea insă- 
mînțărilor. In soiritul exigenței 
și responsabilității cu care au ac
ționat și pină acum, organele și 
organizațiile de partid din agricul- x 
tură, consiliile populare, organele 
și unitățile agricole sint chemate 
să-si- sporească eforturile pentru 
mobilizarea tuturor forțelor și mij
loacelor existente pentru înfăptui
rea exemplara a fiecărei lucrări.

. Sărbătorirea ..Zilei recoltei" con
stituie o amplă manifestare a în
crederii și hotăririi nestrămutate a 
țărănimii de a înfăptui politica în
țeleaptă a partidului și statului 
nostru de dezvoltare continuă a - 
agriculturii, în vederea sporirii cit 
mai rapide a producției agricole 
vegetale și animale, consolidării e- 
oonomice a cooperativelor agricole, 
înfloririi agriculturii românești.

A apărut cuvintarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
La solemnitatea sărbătoririi și deco

rării Diviziei „Tudor Vladimirescu-De- 
brețin" cu prilejul împlinirii a 30 de ani 
de la înființare.
EDITURA POLITICA, 1 octombrie 1073

Astăzi, în jurul orei 11,00, posturile 

noastre de radio ți televiziune vor 

transmite direct, de la Slobozia, marea 

adunare populară prilejuită de sărbă

torirea Zilei recoltei.

ÎN A L TĂ
PREȚUIRE
PETROLIȘTILOR

NOȘTRI
Astăzi sărbătorim „Ziua petrolistului”, zl 

care s-a Înscris demult in calendarul ma
rilor sărbători ale muncii din tara noastră. 
De ziua lor, întregul popor cinstește tra
dițiile glorioase de luptă revoluționară ale 
petroliștilor, aduce un cald omagiu celor 
care, prin munca lor plină de dăruire r 
pasiune, scot din adincuri, prelucrează șî 
pun in valoare importante resurse natu
rale — petrolul și gazele — adueîndu-și o 
contribuție de seamă Ia edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate in 
România.

în pag. a lll-a : Adunarea festivâ de la Moreni 
prilejuită de sărbătorirea „Zilei petrolistului'.

k_______________ ____________
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ifaptul! 
DIVERS
------------- 1

I Memoria
| cinstei
1 Dupd ce si ultimul călător I 
| coborisc din cursa Reghin—Vă- I 
Itava, taxatorul Vasile Secheli și ■ 

șoferul Vaier Aluaș, de la sec- I 
fia a TV-a transport-auto din I 
Reghin. au început obișnuita | 

I toaletă a autobuzului. Așa au . 
I descoperit, sub o banchetă, un I 
I vortmoneu cu o importantă I 
Isumâ de bani. Făclnd un efort ■ 

de memorie, cei doi $i-au a- I 
mintit cd. pe locul in cauză. I 
călătorite o femeie. Stabilin- I 

Idu-i cu aproximație fizionomia, . 
șoferul si taxatorul au investi- I 
gat pe obișnuita călători ai I 

I cursei asupra identității ei. ’
Citva timp mai tîrziu. Irina I 
Boild din Vătava (Mureș) intra I 
Jn posesia banilor pe care nu I 

I spera so-i mai găsească. Mc- i 
I moria celor doi oameni cinstiți I 
1 nu dăduse greș. J

I Parcări
I interzise

Serviciul circulației al Inspec- I 
toratului județean Olt al Ml- I 

Inisterului de Interne a contro- . 
lat recent cum sint parcate I 
autovehiculele proprietate de | 

Istat. La o oră cînd trebuiau să 
ae afle in garaje, 68 de mașini I 
au fost găsite stationind la do- I 

Imiciliul șoferilor. Autodubița • 
21—OT—2538, de exemplu, din | 
parcul direcției comerciale ju- I 
detene, a fost găsită pe strada | 

I Speranței, unde staționa de 7
iile. Chipurile, se afla in grija I 
șoferului Gheorghe Ciubuc, care I 

I plecase in concediu. Un moto- 1
șcuter (46—OT—1480) staționa I 
de 20 de zile la domiciliul lui I 
Ion Ionită, căruia organele de | 

I miliție ii reținuseră permisul . 
I de conducere pe timp de 30 de I 
• zile pentru consum de alcool. | 
I Bineînțeles, toti cei care n-au

lăsat mașinile in garaje au ori- I 
mit pe loc cite un proces-ver- I 

Ibal. In total, ei au trebuit să • 
plătească amenzi in valoare de | 
31 335 lei. întrebarea este însă : I 
cum controlează conducerile | 

I întreprinderilor folosirea parcu- .
lui auto din dotare și ce amenzi I 
vor plăti pentru nesocotirea le- I 

■ Iii? j

A încurcat j

conturile!
Inventar la magazinul din | 

satul Corbu, comuna Lipovăț . 
(Vaslui). Rezultatul ? 42 884 lei I 
lipsă din gestiune. Dar gestiona- I 
rului Dorin Băbescu nu-i venea I 
să creadă : „Am avut un fond i 
de marfă destul de mic ; nu se I 
poate să am intr-un an de zile I 
o pagubă atit de mare". Cind . 
s-a convins insă că revizorii I 
n-au adăugat in plus nici mă- | 
car un ban. D.B. a început 
„să-și aduci aminte". Ba de I 
produsele pe care le lua fără I 
să plătească, ba de cite un chef I 
cu banii încasați peste zi. ba ■ 
de faptul că tatăl său avea ac- I 
ces in magazin ca la el acasă | 
ț.a.m.d. In aceste condiții, cum 
să nu încurce dumnealui contu- I 
rile ? După ce s-a limpezit însă I 
totul, asa cum era firesc. D.B. 
a fost obligat să le lichideze. I 
Cu.„ dobinda legală !

Curiozitate 
incendiară

Este la îndemlna oricăruia dintre 
noi să constate curo, realmente, ocro
tirea sănătății — element important 
al bunăstării șl civilizației — se dez
volți In țara noastră pe zi ce trece.

Pe lingă ceea ce putem constata 
fiecare, in calitatea noastră de cetă
țeni. cîțiva indicatori de ansamblu 
pot Constitui, de asemenea, mărturii 
ale grijii manifestate de partid si de 
stat Dentru îmbunătățirea continuă a 
stării de sănătate a populației. Ur
mare directă a creșterii cheltuielilor 
suportate din bugetul statului (creș
tere vizibilă, de la an la an. ajun- 
gind în 1973 la circa 8,5 miliarde lei 
față de circa 7 miliarde In 1970). în 
ultimii patru ani rețeaua sanitară s-a 
Îmbogățit cu : 27 policlinici. 185 dis
pensare și 14 000 paturi de spi
tal, prevederile actualului cinci
nal vizînd, in final, creșterea ca
pacității de _ 
prindere a rețe
lei sanitare cu 
circa 23 000 de 
paturi în 33 de 
spitale, cu 37 po
liclinici si alte 
tipuri de unități 
sanitare. Si. fără 
îndoială, nu se 
poate desprinde 
de aceste reali
zări, ca și de alte 
măsuri de ordin 
economico-social. 
faptul că a scă
zut simțitor mor
talitatea infanti
lă. că s-au redus 
considerabil une
le boli transmisi
bile, că în gene
ral starea de să
nătate a poporu
lui este în conti
nuă îmbunătățire.

In lumina directivelor șl indicații
lor formulate în multe prilejuri de 
către conducerea de partid. Ministe
rul Sănătății — evident, avind con
tribuția organelor centrale ale ad
ministrației de stat, consiliilor popu
lare, sindicatelor și celorlalte orga
nizații obștești — manifestă o conti
nuă preocupare, stabilind și aplicind 
totodată măsurile tehnice și organi
zatorice cuvenite, pentru adincirea 
orientării profilactice și îmbunătăți
rea calității îngrijirilor medicale, 
pentru folosirea mai judicioasă a re
surselor materiale și umane, ca si 
pentru asigurarea unui corespunză
tor comportament etic-profesional 
din partea personalului sanitar, pen
tru perfecționarea metodelor și stilu
lui de muncă în conducerea activită
ții de ocrotire a sănătății.

în acest context, este cit se poate 
de firesc, și necesar, să se întărească 
exigența față de activitatea concre
tă a fiecăruia dintre membrii corpu
lui medico-sanitar. să se ia măsuri 
prompte și hotărîte față de defi
ciențele care mai persistă in munca 
sa. Acesta a fost, de altfel, și firul 
roșu care a străbătut, de la un capăt 
la altul, lucrările unei ședințe orga
nizate vineri dimineață la Ministerul 
Sănătății — ședință la care am fost 
invitați și despre care referim, cit 
se poate de succint. în continuare.

Organizată de către comitetul de 
partid împreună cu conducerea mi
nisterului. ședința de vineri a luat 
în dezbatere — în splritnl unor re
cente indicații ale conducerii supe
rioare de partid — modul cum se 
îndeplinesc obligațiile ce revin Mi
nisterului Sănătății șl rețelei medico- 
sanitare in aplicarea Decretului 770

cu-

din 1968 privind reglementarea în
treruperii cursului sarcinii, în asigu
rarea asistentei medicale de urgență 
și pentru prevenirea infecțiilor inte
rioare din nnitățlle spitalicești. Pe 
marginea prezentării unui amplu 
material, fundamentat pe constată
rile prilejuite de controalele inopi
nate efectuate de curind in 25 de 
județe de către citeva brigăzi spe
ciale (organizate de conducerea mi
nisterului și comitetul de partid, cu 
participarea unor cadre din aparatul 
ministerului și a unor specialiști din 
clinicile universitare bucureștene), 
participanții la ședință au putut n- 
dînci, în discuții, problematica abor
dată. au formulat concluzii și învă
țăminte, au stabilit măsurile ce se 
impuneau. Dacă ne gindim că la dez
bateri au participat — ca invitați — 
și directorii direcțiilor sanitare jude-

Decretului 770 din 1966. n instrucțiu
nilor nr. SIS’ din 1067 șl a Ordinului 
M.S. nr. 480 din 1973 privind îmbu
nătățirea asistentei medicale a fe
meii. întreruperea cursului sarcinii și 
reducerea mortalității materne. Ne- 
cuiToașteril si nerespectării legisla
ției li s-au adăugat, intr-o serie de 
situații, alte deficiente- — privind 
aplicarea instrucțiunilor care regle
mentează internarea și îngrijirea 
bolnavelor și gravidelor în secțiile 
de obstetrică și ginecologie, cit și ac
tivitatea de îndrumare metodologică 
de către cadrele de specialitate a u- 
nităților sanitare.

îngrijirea femeii gravide sosită la 
maternitate și In general asisten
ta medicală de urgentă trebuie să 
constituie, după cum a reieșit lim
pede din dezbaterile la care am asis
tat vineri, o preocupare mult mai

EÎICA PROFESIONALA A KCU
Dezbatere, analiza, măsuri inir-o ședință la Ministerul Sănătății

țene. ai oficiilor farmaceutice șl al 
unor Institute de profil subordonate 
Ministerului Sănătății — înseamnă 
că există toate premisele ca atit con
cluziile reieșite, cit și măsurile hotă
rîte să fie operativ și eficient însu
șite în întreaga rețea medico-Sanl- 
tară.

Creșterea natalității șl a sporului 
natural al populației depind, bine
înțeles, de o multitudine de factori 
— printre care am putea aminti aici 
responsabilitatea cetățenească a tu
turor familiilor și a fiecăreia în par
te pentru asigurarea echilibrului 
normal intre vîrste și a tinereții în
tregii națiuni, grija noastră a tutu
ror pentru creșterea numerică a po
porului, pentru a da viață cetățe
nilor care miine să Îndeplinească 
planurile noastre de azi, respectarea 
,,ad litteram" a tuturor prevederilor 
legale privind condițiile de muncă ale 
salariatei-mame, dezvoltarea rețe
lei de creșe și grădinițe și multe alte 
acțiuni pe care statul nostru socia
list nu pregetă să le întreprindă. 
Printre acești factori, responsabilita
tea corpului medico-sanitar are un 
rol bine definit și cunoscut. Tocmai 
de aceea — așa cum s-a subliniat 
deseori, critic și autocritic. în ședin
ța de la Ministerul Sănătății — sint 
de netolerat deficientele care se ma
nifestă in asistenta de ocrotire a fe
meii gravide și a mamei, ca și ne- 
respectarea metodologiei sau chiar a 
legalității in efectuarea întreruperi
lor de sarcină. Intr-o serie de județe 
dintre cele controlate recent de bri
găzile Ministerului Sănătății (Dolj. 
Neamț, Argeș. Alba. Brăila. Cluj, 
Dîmbovița, Tg. Mureș ș.a.) s-au con
statat necunoașterea și nerespectarea

responsabilă șl mai susținută din 
partea fiecărui lucrător din rețeaua 
medico-sanitară. Este adevărat, in 
ultima perioadă, pe plan central au 
fost întreprinse o seamă de măsuri 
care vizau îmbunătățirea condițiilor 
de acordare a îngrijirilor medico- 
sanitare la domiciliul gravidelor, la 
locul îmbolnăvirii sau accidentului, 
în timpul transportului și in unită
țile sanitare. Se semnalează, totuși, 
cazuri care vorbesc despre lipsa de 
răspundere privind organizarea, cali
tatea și grija umană in 
asistentei medicale de 
spitalele din Urziceni, 
Bistrița și altele oferind 
sens exemple pe cit de 
pe atit de netolerat. De _____
de neadmis sint și acele nereguli 
cum ar fi : neexaminarea imediată 
a gravidelor sau a bolnavilor care 
au venit ca urgente ; neconsultarea 
bolnavilor aduși la camera de gardă 
și trimiterea lor. fără acordarea pri
mului ajutor și fără asigurarea lo
cului. la alte unități sanitare ; pă
răsirea gărzii 
mirea unor 
fundamentate 
spitalele din
Olt) au avut__ _________ ___....
chiar decedarea intre timp a bolna
vului tracasat pe drumuri. Atit re
feratul prezentat ședinței comune, 
cit și medicii înscriși la cuvînt au 
fost cît se poate de drastici cu ase
menea abateri de la etica profesio
nală a omului Însărcinat de socie
tate să apere sănătatea oamenilor.

Prevenirea infecțiilor Interioare 
din unitățile spitalicești constituie o 
obligație „sine qua non" pentru că 
— așa cum realitatea demonstrează.

acordarea 
urgență — 
Sighișoara, 

in acest 
criticabile, 
asemenea.

de către medic ; întoc- 
documente insuficient 

— nereguli care (la 
Panciu și Drăgănești 
drept urmări, tragice.

din păcate, In unele județe, ca Me
hedinți, Timiș și Ilfov — nerespec- 
tarea regulilor elementare de lfcienă 
spitalicească, Ignorarea acestora 
chiar de către personalul medical cu 
funcții de conducere, deficiențele In 
supravegherea epidemiologies a uni
tăților sanitare pot facilita declanșa
rea unor maladii greu de stăvilit și 
de vindecat. Respingind. pe bună 
dreptate, ca nefondată scuza că sta
rea de igienă necorespunzătoare a 
unor localuri sanitare s-ar datora 
vechimii lor sau altor cauze decit 
neglijenței personalului, ședința 
cadrelor de conducere din re
țeaua sanitară a accentuat, in ace-’ 
lași timp, necesitatea întăririi spiri
tului dc răspundere si a disciplinei 
profesionale a întregului aparat din 
rețea.

Așa cum era de așteptat — daca 
ținem seama de 
accentul critic as
cuțit, de hotărirea 
cu care s-au cx- 
primat toți vor
bitorii Și de spi
ritul general con
structiv al dezba
terilor — ședința 
organizată la Mi
nisterul Sănătății 
a adoptat un Cu
prinzător și con
cret plan dc mă
suri care țintesc 
îndreptarea efec
tivă șl imediată 
a situațiilor sem
nalate. Nu putem 
insera 'acum, aici, 
nici măcar pe 
scurt toate cele 
hotărîte in plenul 
de vineri. Amin
tim numai că sint 
prevăzute acțiuni 

pentru : Instruirea întregului aparat 
medico-sanitar și pentru verificarea 
periodică a gradului in care au fost 
însușite Decretul 770 din 1966 și ordi
nele și instrucțiunile Ministerului 
Sănătății : analizarea activității tu
turor secțiilor și unităților de obsle- 
trică-ginecologie ; definitivarea ime
diată a metodologiei de lucru a cabi
netelor medicale de combatere a ste
rilității feminine ; aplicarea promptă 
a sancțiunilor pe linie administra
tivă împotriva cadrelor medico-sa- 
nitare care încalcă dispozițiile le
gale sau regulamentele de serviciu : 
sporirea eficienței stațiilor de sal
vare și a serviciilor de anestezie și 
terapie intensivă ; îmbunătățirea asis
tenței tehnice pe care institutele de 
igienă și sănătate publică urmează 
să o acorde unităților sanitare în 
prevenirea infecțiilor interioare : 
permanentizarea controalelor și a 
brigăzilor speciale trimise in terito
riu de către minister ș.a.m.d.

...Sînt, fără îndoială, măsuri bine 
gîndite și binevenite, care au darul, 
pe de o parte, să asigure un cadru 
îmbunătățit activității de ocrotire a 
sănătății, iar, pe de altă parte, să 
sporească exigența față de respecta
rea eticii profesionale de către fie
care lucrător din rețeaua medico- 
sanitară. In acest sens — al creșterii 
conștiinței profesionale, al traducerii 
în viață a normelor eticii și echității 
socialiste, al respectării deontologiei 
medicale — am înțeles că vor fi în
dreptate eforturile menite să asigure 
ridicarea calității asistenței medicale 
la nivelul cerințelor etapei actuale.

G. M1TRO1

SERVICIILE PUBLICE
în discuția Consiliului pentru

coordonarea și îndrumarea activității 
de aprovizionare și prestare de servicii

către populație
După cum s-a anunțat, vineri a avut Ioc fn Capitală plenara Con

siliului pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare 
și prestare de servicii către populație, care a dezbătut — la unul din 
punctele înscrise pe ordinea de zi — problemele realizării prevederi
lor planului cincinal in sectorul serviciilor publice. Prezentăm, in con
tinuare, principalele aspecte analizate cy acest prilej, Împreună cu 
sarcinile stabilite in planul de măsuri adoptat.

Tn luna iunie a.c., plenara C.C. nl 
P.C.R. — examinind modul In care 
se realizează hotăririle Congresului 
al X-iea al partidului privind creș
terea nivelului de trai al populației
— a trasat sarcina elaborării unor 
noi măsuri care să conducă la dez
voltarea. in ritm mai rapid, a servi
ciilor publice. în acest scop, sub con
ducerea nemijlocită a comitetelor 
județene de partid a fost analizată
— in perioada iulie—august a.c. — 
activitatea de prestări servicii din 
comune, orașe și municipii, precum 
și la nivelul tuturor județelor țării. 
Plenara consiliului central — care a 
sintetizat concluziile plenarelor ju
dețene — a evidențiat că, în contex
tul general al eforturilor pentru în
făptuirea politicii partidului de ri
dicare a nivelului de trai, ma
terial și cultural al poporului, prestă
rile de servicii au cunoscut o dina
mică ascendentă, in primii 2 ani ai 
cincinalului rcalizîndu-se o creștere 
de 24.7 la sută față de 1970. în ace
lași timp insă s-a evidențiat că in 
domeniul serviciilor publice conti
nuă să existe serioase lipsuri, nume
roase cerințe ale populației nefiind 
acoperite in totalitate. Pornindu-se 
de la o asemenea realitate, s-a sta
bilit ca pină Ia sfirșitul anului 1975 
să fie date in folosință alte 18 000 de 
noi unități de cele mai diverse pro
filuri. Va trebui ca pînă Ia sfirșitul 
anului 1975 să existe in orașe și mu
nicipii cel puțin 70 de profiluri de ser
vicii, Iar in comune minimum 10—15 
profiluri. O atentie deosebită se va 
acorda sectorului de reparații și în
treținere a bunurilor de uz casnic, a 
televizoarelor și aparatelor de radio. 
Ministerele producătoare, Împreună 
cu M.C.I., UCECOM si Centrocoop, au 
primit sarcina să elaboreze — pină 
la 15 decembrie a.c. — un program 
de extindere a rețelei de ateliere și 
de asigurare a tuturor pieselor de 
schimb necesare depanării aparatelor.

In cadrul grupei de unități pentru , 
sectorul de textile-încălțăminte existS
— e adevărat — un număr mai mare 
de ateliere, dar sint județe în care 
aceste ateliere sint încă insuficiente 
față de cerințele populației. Așa. spre 
exemplu, in județul Bistrița-Năsăud 
funcționează numai 37 croitorii, față 
de numărul de 53 de comune și 4 o- 
rașe cite are județul. Tn sectorul de ' 
încălțăminte, în județul Bihor func
ționează numai 59 de unități Ia 87

IS-n întimplat in secția din I 
Dej a întreprinderii de indus- I 
trie locală „Someșul“-Gherla. I

I care produce, printre altele, și ■ 
I artificii pentru pomul de iarnă. I 
I Daniel Puiu. salariat in această | 
I secție, ardea de nerăbdare să

facă ..proba" unui astfel de ar- I 
tificiu. A aprins unul, dar n-a I 
mai apucat să vadă cum arde, •

I pentru că l-a scăpat din mină i 
I pe dușumeaua îmbibată cu u- I 
• leiuri. Ce-a urmat e lesne de | 
I înțeles. Sosiți în grabă la fața

locului, pompierii. împreună cu I 
muncitorii din secție, au în- I 
ceput lupta cu focul. In această 
Încleștare, cu flăcările, strun- I 
garul Ion Rednic a suferit ar- I 
suri de gradele I și II. Pagubele I 
provocate de această impruden- . 
țâ sa ridică la peste 15 000 lei. I

Nesăbuința
| unui
| gestionar
| Din furse număi de el știute,
I Constantin Potop, maistru pe I 
I șantierul Tescani al Direcției ju- I 

dețene de drumuri și poduri Ba- •

Icău, a aflat de sosirea unei echi- | 
pe de control. Fără să mai aș- I 
tepte nici o clipă, a început „să | 
pună gestiunea la punct". La un . 
moment dat a descoperit un I 
plus de citeva vagoane de filer I 
(praf de cretă) care urma să fie • 
folosit la modernizarea drumu- i 
rilor. Pentru a scăpa urgent de I 
el l-a aruncat în apa Tazlăului. I

IIntrucît o asemenea ispravă nu ■ 
putea trece neobservată de că- I 
tre factorii de răspundere. C.P. |

Iva trebui să plătească nu numai 
contravaloarea Clerului aruncat I 
(16 000 lei), ci să dea socoteală |

Ișl pentru nesăbuita sa faptă de 
„gospodar" al unui bun public. I

I Rubricii redactată de i
Dumitra TIRCOB
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0 CONSTRUCȚIE ORIGINALA

MOTELUL

Pe șoseaua București — 
. la km 73. la intrarea 

detul Ialomița. a fost 
MOTELUL „MALU", o nouă unitate 
a cooperației de consum.

Restaurantul și terasa seamănă cu 
o șiră imensă de stuf, așezată pe 
stilpî și grinzi din beton șl lemn 
prin care trec uriași arbori. Terasa 
continuă printre copaci și flori, pinfi 
la marginea șoselei. La etaj funcțio
nează un salon-braserie. în stin
gă și în spatele restaurantu
lui, două construcții mai mici, cu 
adăposturi pentru autoturisme șl 
locuri pentru cazare decorate și mo
bilate in stil țărănesc. Alte clădiri 
închid latura din dreapta. O origi
nală construcție parter și etaj, cu 
camere hexagonale, cu terase lung! 
și încă cinci căsuțe în formă de 
căpițe, acoperite cu stuf, de dimen
siuni și forme variate, intercalate 
între construcțiile menționate, com
pletează ansamblul. Camerele dispun 
de unu sau două paturi.

Constan- 
în ju- 
deschis

Cooperația meșteșu
gărească din județul 
lași se află in plină 

-■ dezvoltare și diversi
ficare a activităților 
de servire. în acest 
sens, pentru anul în 
curs s-au alocat pes
te 15 milioane lei. 
După cum ne infor
mează tovarășul Ion 
Savin, președintele u- 
niunii județene 
cooperației meșteșu
gărești ieșene, pină a- 
cum au fost înființa
te încă 26 unități noi : 
ateliere de confecții 
pentru bărbați și fe
mei. marochinărie, co
voare românești, re
parații și întreținere 
aparate de radio și te
levizoare, mobilă și 
tapițerie ș.a. Acestea 
au fost amplasate în
deosebi in noile car
tiere ale lașului — 
„Alexandru cel Bun". 
..Tătărași" și „Socola- 
Nicolina" — in ora
șele Pașcani, Hîrlău și

Tg. Frumos, In 
na Răducăneni 
alte părți. In 
Pașcani, spre 
piu, noi unități meș
teșugărești, In număr 
de 10, sint amplasate 
intr-un frumos com
plex ' din cartierul 
Gară — cartier care 
se află în reconstruc
ție.

în cadrul cooperati
vei „Prestațiunea" au 
fost înființate ateliere 
care execută o gamă 
variată de obiecte de 
tinichigerie și obiecte 
decorative din fier 
forjat, tobe de eșapa
ment pentru autotu
risme și au fost mo
dernizate și înzestra
te cu aparate de înal
tă precizie cele două 
„Auto-Service',-uri din 
Iași, incit orice veri
ficare și reparație 
auto se face acum o- 
perativ și de bună ca
litate. Cooperatorii ie-

șeni au diversificat, 
totodată, și producția 
cu 18 modele noi de 
marochinărie îndeo
sebi genți și poșete, 10 
modele de tricotaje 
pentru bărbați și fe
mei, 10 modele de 
confecții și încălță
minte, 35 modele noi 
de obiecte de artiza
nat ș.a.

Concomitent cu pre
gătirea bazei materia
le și lărgirea gamei de 
servire, uniunea ju
dețeană a cooperației 
meșteșugărești ieșene 
se preocupă intens și 
de școlarizarea și e- 
ducarea cooperatori
lor. In acest fel ser
viciile făcute și pro
ducția realizată de ei 
satisfac tot mai bine 
cerințele cetățenilor.

comune și 8 orașe. Gorj — 32 unități 
la 64 comune și 5 orașe etc. De a- 
ceea, plenara a hotărit ca pînă la 
finele actualului cincinal, în toate o- 
rașcle, iar. in cadrul acestora, in fie
care cartier, in toate centrele de co
mună, in centrele muncitorești șl in 
satele mari să se organizeze cite un 
atelier de croitorie mixt (damă-băî - 
bați) șl unul dc încălțăminte.

Dintre serviciile destinate ușurării 
muncii femeilor salariate, serviciile 
spălătoriilor și curățătoriilor chimice 
sint tot mai solicitate. Cu toate a- 
ceslea, numărul lor este încă insufi
cient. Sint județe cu un grad relativ 
ridicat de industrializare și de ocu
pare a forței de muncă, îndeosebi a 
femeilor, precum Arad, Caraș-Seve- 
rin, Dîmbovița, Iași ș.a., unde există 
doar cite o unitate de acest fel, iar 
în județele Sălaj șl Tulcea nu există 
nici măcar una. în cadrul grupei de 
servicii care vin in sprijinul femeilor 
salariate se înscriu și unele servicii 
comerciale : aprovizionarea cu ali
mente la domiciliu, distribuirea lap
telui, a legumelor și fructelor, a pro
duselor de cofetărie și patiserie prin 
case de comenzi etc. Dar și acestea 
sint încă puțin dezvoltate, iar în 
unele județe încă neorganizate. In
suficient dezvoltată este și rețeaua 
bucătăriilor de bloc, a pensiunilor 
pentru elevi și bătrini, a magazine
lor tip „Gospodina", a cantinelor- 
restaurant ș.a., ceea ce face necesar 
— așa cum s-a hotărît în cadrul ple
narei — ca in toate județele, muni
cipiile și orașele țării să se stabi
lească — pînă la 31 decembrie a.c. — 
obiective concrete de dezvoltare a a- 
cestor unități.

în cadrul plenarei s-a acordat o a- 
tenție deosebită serviciilor specifice 
mediului rural, subliniindu-se că ele 
nu reușesc să acopere In totalitate 
cerințele, unele din meseriile cu 
acest specific fiind chiar pe cale de 
dispariție. Așa, spre exemplu, la 30 
iunie a.c.. In țară existau numai 45 
de rotării, in 22 de județe nefuncțio- 
nind nici măcar o unitate. La aceeași 
dată, județele Galați, Satu-Mare, Ti
miș ș.a. nu aveau nici o fierărie. O 
situație’similară se constată și în pri
vința tinichigeriilor, a dogăriilor, a 

-unităților de forat fîntîni, a darace- 
lor și pivelor. în comune și sate — 
alături de serviciile tradiționale — se 
manifestă .insă, cu tot mai mare In
tensitate, cererea de servicii speci
fice procesului de urbanizare. Pentru 

*■ - a se>ră6pund,e acestor cerințe, ple- 
1 nara a hdtărit ca; pină la sfîrșitul ac-nara a hdtfirit ca, pină la sfirșitul ac

tualului cincinal, în fiecare din loca
litățile cuprinse In planurile de ur
banizare să se facă eforturi pentru 
a se construi cite un complex dc 
prestări-servicli, in cadrul căruia să 
funcționeze unități de reparat radio, 
televizoare, aparate electrice de uz 
casnic, unități pentru instalații elec
trice și sanitare, Iăcătușerii etc. Pînă 
la sfirșitul anului 1975, in mediul ru
ral vor fi. de asemenea, date în folo
sință încă 400 de brutării.

Alături de eforturile privind dez
voltarea bazei materiale a sectorului 
serviciilor publice vor trebui intensi
ficate preocupările pentru creșterea 
calității prestațiilor. Se impun inten
sificarea muncii educative în rindul 
lucrătorilor, introducerea unor noi 
forme de control asupra calității ser
viciilor. măsuri energice pentru res
pectarea tarifelor etc.

în cadrul lucrărilor plenarei s-a a- 
preciat importanța deosebită a hotă- 
rîrii luate de conducerea superioară 
de partid și de stat în ce privește 
îmbunătățirea planificării și reparti
zării materialelor, a utilajelor nece
sare prestărilor de servicii.

★
Măsurile stabilite de plenara Con

siliului pentru coordonarea și Îndru
marea activității de aprovizionare și 
prestare de servicii către populație 
vor determina, desigur, o nouă inten
sificare a eforturilor tuturor organi
zațiilor prestatoare pentru satisface
rea mai bună a cerințelor populației. 
Va trebui insă ca fiecare minister, 
fiecare organ central, împreună cu 
factorii de răspundere de la nivelul 
județelor, să asigure traducerea In 
viată cu rigurozitate a tuturor a- 
cestor măsuri.

Mihai IONESCU

.----------- • Din instanță în fața opiniei publice ® Din instanță în fața opiniei publice^ -----------

Pentru 
neomenie nu 
poate exista 

clementă
Auzim adeseori invocîndu-se tn fața in

stanței, de către unul sau altul din incul
pați : „regret sincer, nu mi-am dat seama de 
gravitatea faptelor atunci cind le-am săvir- 
șit“. Desigur, nu întotdeauna aceste re
grete sint sincere, nu întotdeauna scuza cL 
nu și-a dat seama de ceea ce a făptuii 
poate fi luată în considerare. Dar expe
riența magistralilor noștri, umanismul legii 
noastre penale permit instanțelor judecă
torești să aprecieze în mod obiectiv since
ritatea și realitatea declarațiilor făcute de 
cei ajunși in fața legii și, ca atare, să pro
nunțe o sentință dreaptă și legală.

Cu puțin timp in urmă, la Casa de cul
tură a sectorului nr. 6. in fața unei nume
roase asistențe, au fost judecați Ion Dumi
tru Albișor și Ștefan Ruse.

— Regretăm, nu ne-am dat seama... ce
rem clemența instanței... — au declarat la 
unison cei doi inculpați.

Dar oare de ce nu și-au dat seama ? 
Pentru ce au apelat la clemența instanței ?

...Seară de vară. O fetiță de 13 ani a fost 
In vizită-la niște rude, in cartierul Feren
tari. Pe la ora 22 este condusă la 'tram
vai de doi veri, de aceeași virată. In drum 
apare el, I. D. Albișor, care, după ce-i pune 
pe fugă pe cei doi băieți, o tîrăște pe fată 
într-un loc dosnic. Țipetele *i  rezistența

fetei sînt frînte de pumnii poftei animalice. 
„Cavalerul" o conduce apoi la un taxk Șo
ferul Ștefan Ruse iși dă seama de cele în- 
timplate, dar reacția lui e cu totul nefi
rească : în loc să anunțe organele în drept, 
o duce pe fată undeva, înspre serele Po- 
peșli-Leordeni. Alți pumni, alte chinuri 
pentru victimă...

Oare ce nu și-au dat seama ?!
...In numele legii, al relațiilor noastre so

ciale pe care cei doi le-au disprețuit, in
stanța a pronunțat o sentință aspră, dar 
dreaptă : I, D. Albișor a fost condamnat la 
11 ani închisoare corecțională, iar Șt. Ruse 
la 9 ani. Pentru ambii inculpați a fost 
pronunțată și pedeapsa complimentară de 
interzicere a unor drepturi pe timp de 
5 ani.

Am privit In sală atunci cind s-a pro
nunțat sentința. Erau foarte mulți tineri. 

-Priviri dirze, îndreptate către condamnați. 
Un tinăr de lingă noi șoptește vecinului : 
„păcat de tinerețea lor, dar pentru o ase
menea bestialitate n-are cum să existe 
indulgență".

Le transcriem fără nici un alt comen
tariu.

Delapidato
rul prezenta... 

încredere
Lui Ioan Popescu i se dusese vestea de 

ce om descurcăreț este într-ale negustoriei. 
De cînd era gestionar la o unitate a

„Agrocoop“-ului din Cluj, totdeauna ieșise 
bine la inventare. E drept, așa pină-n 9 000 
de lei mai avusese el lipsuri, dar... onor’ 
comisiile de inventariere erau destul de 
„înțelegătoare" ca să-i acorde perisabilități. 
„Gurile rele" ziceau cite ceva și despre 
luxul pe care-1 afișa I. P., și despre banii 
pe care-i arunca in stînga și-n dreapta la 
diverși prieteni și mal ales prietene, însă 
cei trimiși să-l controleze nu luau in seamă 
asemenea vorbe... Ba, mai mult, de teamă 
să nu-1 jignească, nici măcar nu verificau 
dacă între ceea ce le dicta gestionarul și 
ceea ce avea el în unitate, exista cît de 
cit o corespondență. Și cu cit îi mergea lui 
I. Popescu mai bine in afaceri (iși depu
sese chiar și avansul pentru un aparta
ment !), cu atît mai mare se făcea paguba 
In avutul obștesc. Pină cînd...

— Onorat tribunal, așa, un ou. două, oi
fi luat și eu, .dar pină la 43 000 de lei e o 
diferență prea mare... \

— Exact. Dar cum explici dumneata 
această diferență ?

— Știu și eu ? Mă rog, să zicem că de 
vreo 30 000 mă fac eu vinovat, dar nu de 
mai mult...

Cu alte cuvinte, I. P. era dispus să se 
tocmească 1 Mai dă el vreo citeva zeci de 
mii, mai lasă și instanța ceva și pină la 
urmă cine știe, poate scapă mal ușor. Dar 
și-a greșit socotelile : analizind temeinic 
faptele și probele, Tribunalul județean 
Cluj l-a condamnat la 7 ani Închisoare co- 
recțională, obligindu-1 totodată și la acope
rirea prejudiciului cauzat.

Ar mai fi totuși o întrebare pe care o 
adresăm conducerii „Agrocoop" din Cluj : 
cum rămtne cu cel care l-au controlat 
fără... să-1 controleze Pe gestionarul necin
stit ? Nu de alta, dar vreo cițiva dintre ei 
au apărut In fața tribunalului pe post de

martori, declarind că nu și-au făcut dato
ria cum trebuie pe motiv de... încredere. 
Așteptăm răspunsul.

Acum a găsit, ce-i drept, una. Prin inter
mediul tribunalului : fiind condamnat la 
un an și 6 luni închisoare, instanța a dis
pus executarea pedepsei, prin obligarea la 
muncă corecțională.

„Nu găsea 
serviciu 

să-i placă"
...Anghel Elefterie (București, str. Sublo

cotenent Zaharia nr. 34) nu plătise în ulti
mii 3 ani nici un fel de pensie soției și 
copilului pe care îi părăsise, fiindcă — zi
cea el — n-a avut de unde...

— Onorată instanță — a prins a se la
menta el cind eschivarea l-a adus, cum er^ 
și de așteptat, în fața tribunalului — n-am 
fost angajat in cimpul muncii și d-asta 
n-am putut plăti. N-am fost angajat, asta 
e ! Mă oblig insă — a mai promis A. E. 
conciliant și neutru de parcă era vorba de 
niște simple nepotriviri, ca în termenul cel 
mai scurt să clarific situația...

— Și de ce n-ai fost angajat nicăieri ?’ 
Întreabă judecătorul.

— Păi, să vedeți, n-am găsit un serviciu 
pe placul meu !

Bietul Elefterie 1 Un bărbat tinăr și zdra
văn, abia de 23 de ani, strungar de me
serie și să nu găsească el serviciu să-i 
placă ! Dar ce-i plăcea ? Greu de spus, 
fiindcă pe nicăieri, pe la nici un oficiu al 
forțelor de muncă nu ■-» gășlt înregistrat 
numele lui. Aștepta să-l pice din cer o 
slujbă „comandă specială", anume pen
tru eL„

Din caietul 
grefierului

„Subsemnatul Clonț Vasile, din str. Su- 
tașului nr. 21, am intimpinat următoarele : 
aflîndu-mă. nu demult. în fața unui maga
zin de fierărie de pe Calea Griviței, la un 
moment dat, m-am trezit cu un organ de 
miliție care a inceout să-mi pună tot felul 
de întrebări fiindcă mă aflam în aprecie
rea magazinului unde s-a comis o spar
gere, spargere pe care am comis-o eu. după 
cum spuneau locatarii blocului vecin și pe 
care nu-I contrazic, că fiind și In stare de 
ebrietate, probabil c-am mai uitat unele 
amănunte...".

(Dosarul 3 653/1973, Tribunalul Capitalei)

„Recunosc că In seara zilei de 9 august, 
pe la ora 23. am luat un sac de cartofi 
ce se afla pe trotuar in fața unității de 
legume și fructe, dar precizez că nu l-am 
furat Intrucît aveam de gind ca a doua 
zi să mă duc să-l plătesc. Insă n-am mai 
apucat deoarece am fost reținut de orga
nele de miliție, ceea ce regret foarte 
mult...".

(Din declarația inculpatului Vaslla 
Bîrsan, din București, str. Sabine
lor nr. 67)

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE J
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încheierea vizitei președintelui 
Republicii India

(Urmare din pag. I)

in timp ce. In semn de salut, se trag 
21 de salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceausescu și 
președintele V. V. Giri salută drape
lul României și trec apoi in revistă 
garda de onoare.

Președintele Republicii India și so
ția sa ii salută pe șefii misiunilor 
diplomatice și persoanele oficiale ro
mâne. răspund călduros aplauzelor 
cetățenilor Capitalei veniți la aero
port.

La scara avionului, inalții oaspeți 
!și iau rămas bun de la tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, și tovarășa 
Elena Maurer, de la tovarășii Miron 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Constantin Stă- 
tescu. secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe.

Președintele V.V. Giri și soția sa, 
Sarasvathi Giri. iși iau apoi rămas 
bun, cu deosebită cordialitate, de la 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. Cei doi 
șefi de stat s-au îmbrățișat cu căl
dură.

Președintele Indiei iși exprimă 
speranța că îl va intilni din nou, în 
curind. în India, pe președintele 
Ceaușescu.

COMUNICAT COMUN
(Urmare dîn pag. I)

Sper că veți păstra o amintire 
plăcută vizitei in țara noastră — 
răspunde președintele Consiliului de 
Stat. Ne vom revedea cu plăcere in 
India, dar și in România.

Un grup de pionieri oferă flori 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. președin
telui V.V. Giri și soției sale.

TELEGRAMA DE LA BORDUL AVIONULUI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Părăsind Bucureștiul, la încheierea vizitei mele în țara dv., aș 

dori să transmit Excelenței Voastre și doamnei Ceaușescu, precum și 
întregului popor al României mulțumirile noastre sincere pentru calda 
și cordiala ospitalitate care ne-a fost acordată.

Soția mea și cu mine sîntem adînc mișcațî de dragostea șl afecțiu
nea cu care ne-a întîmpinat pretutindeni poporul României. Vom păstra 
totdeauna vie amintirea acestor trei foarte frumoase zile pe care le-am 
petrecut în frumoasa dv. țară.

Mă întorc în patrie cu speranțele reînnoite în ce privește viitorul 
marii dumneavoastră țări, sub conducerea dumneavoastră dinamică.

Pacea depinde de priei '-'!a care unește țările noastre, prietenie care 
se dezvoltă pas cu pas.

Președintele Republicii India 
V. V. GIRI

calajelor în creștere care separă ță
rile în curs de dezvoltare de cele 
economic avansate. Ei au fost de 
acord că aceasta' este o problemă 
de importanță majoră a cărei re
zolvare constituie un element esen
țial pentru întărirea păcii și secu
rității internaționale și pentru pro
gresul întregii omeniri.

Cei doi președinți s-au pronun
țat pentru realizarea unei largi coo
perări internaționale care să înlă
ture barierele din relațiile econo
mice interstatale ce afectează ne
gativ economiile țărilor în curs de 
dezvoltare. Ei au subliniat, de ase
menea, dreptul suveran al fiecărui 
stat de a folosi bogățiile și resur
sele naturale proprii și de a avea 
acces nestingherit la cuceririle ști
inței și tehnologiei moderne la 
nivel mondial. Ei au exprimat 
hotărîrea guvernelor lor de a 
continua să depună toate efor
turile pentru participarea deplină 
și echitabilă ă tuturor țărilor și în
deosebi a țărilor în curs de dezvol
tare la rezolvarea problemelor pri
vind comerțul internațional, siste
mul monetar și al altor probleme 
de interes comun.

Cei doi președinți au deolarat 
sprijinul lor pentru Organizația 
Națiunilor Unite și au fost de acord 
că este necesară întărirea roiului 
organizației în menținerea și con
solidarea păcii și securității inter
naționale, dezvoltarea cooperării 
între toate națiunile și promovarea 
normelor dreptului internațional in 
relațiile dintre state.

Președintele Indiei a prezentat 
măsurile întreprinse de guvernul 

«Indiei pentru realizarea unei păci 
durabile și pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și cooperare în
tre toate statele din subcontinentul 
sud-asiatic.

Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția că negocierile bilaterale 
indo-pakistaneze contribuie la obți
nerea unor rezultate îmbucurătoare 
în direcția normalizării situației în 
subcontinent. Ei și-au exprimat, de 
asemenea, speranța că va fi instau
rată o pace trainică, precum și o 
colaborare între popoarele din sub
continent pe baza egalității depline 
și respăctului reciproc al indepen
denței și suveranității tuturor sta
telor.

Cei doi președinți au salutat în
cheierea Acordului cu privire la 
încetarea războiului și restabilirea 
păcii în Vietnam, a Acordului pri
vind restabilirea păcii și realizarea 
înțelegerii naționale în Laos, pre
cum și a Protocolului ia Acordul 
cu privire la Laos recent încheiat. 
Ei și-au exprimat speranța că vor 
fi create condițiile necesare pen
tru o pace durabilă în această re
giune, astfel incit popoarele din 
Indochina să-și hotărască liber 
soarta fără amestec din afară.

Cei doi președinți și-au exprimat 
profunda îngrijorare față de exis
tența în continuare a unei situații 
grave în Orientul Mijlociu, care 
reprezintă o serioasă amenințare la 
adresa păcii și securității interna
ționale. Ei și-au reafirmat sprijinul 
față de rezoluția 242 din 22 noiem
brie 1967 a Consiliului de Secu
ritate. Au subliniat importanța și 
urgența reglementării pe baza în
deplinirii rezoluției Consiliului de

Din ușa avionului, inalții oaspeți 
răspund cu multă căldură saluturilor 
celor prezenți.

La ora 9.30, avionul prezidențial 
decolează, fiind însoțit pină la fron
tieră de o escadrilă de avioane ale 
Forțelor armate române, care for
mează o eșcortă de onoare.

(Agerpres)

Securitate în scopul realizării unei 
păci juste și durabile în această 
regiune.

Cei doi președinți au apreciat că 
este imperios necesar să se inten
sifice negocierile pentru dezarmare 
cu participarea tuturor statelor in
teresate și să se întreprindă ac
țiuni concrete pentru realizarea 
dezarmării generale și, în primul 
rînd, a celei nucleare. Ei au sub
liniat consecințele economice și so
ciale negative ale poverii grele a 
cheltuielilor pentru cursa înarmă
rilor. De asemenea, au reafirmat 
sprijinul țărilor lor pentru adop
tarea unor măsuri concrete vizînd 
dezangajarea militară, lichidarea 
bazelor militare și retragerea tru
pelor de pe teritoriile străine.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România a 
prezenfat eforturile întreprinse de 
România pentru reducerea încor
dării și promovarea destinderii pe 
continentul european.

Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția față de procesul de des
tindere care are loc pe acest con
tinent și au fost de acord că reali
zarea păcii și securității în Europa 
va exercita o influență binefăcă
toare asupra păcii și securității în 
lume, va contribui la promovarea 
unei colaborări internaționale fruc
tuoase.

Cei doi președinți au subliniat 
rezultatele pozitive ale Conferin
ței la nivel înalt a țărilor neali
niate, ținută la Alger în septembrie 
1973. Ei au relevat contribuția im
portantă pe care țările în curs de 
dezvoltare o aduc la consolidarea 
păcii internaționale și la întărirea 
cooperării dintre * * state, ca și la 
lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialismului 
și rasismului.

comerciale româno-indiene pe 
baza Acordului comercial și de 
plăți pe termen lung și au con
statat că există încă posibilități 
considerabile pentru lărgirea și di
versificarea acestor schimburi și 
a cooperării economice și tehnice. 
In acest context, ei au fost de 
acord să fie creată cit mai curind 
o Comisie mixtă româno-indiană 
de cooperare economică, tehnică 
și științifică. *

Cei doi președinți au apreciat că 
raporturile de cooperare culturală, 
științifică și tehnică ocupă un loc 
important in relațiile bilaterale. 
Ei au convenit să încurajeze adop
tarea de măsuri care vor extinde 
cit mai mult cunoașterea reciprocă 
de către cele două popoare a moș
tenirii, realizărilor și valorilor lor 
culturale.

Schimbul de vederi realizat cu 
privire la problemele internațio
nale a evidențiat că pozițiile celor

* două părți în toate chestiunile 
abordate coincid sau sint foarte 
apropiate. Cei doi președinți au 
salutat tendința către destindere 
și de rezolvare a problemelor in
ternaționale pe calea tratativelor, 
de acceptare tot mai largă a po
liticii de coexistență pașnică și 
de colaborare. Ei au exprimat în
crederea că acest proces se va ex
tinde în lumea întreagă.

In același timp, cei doi pre
ședinți au constatat persistența 
zonelor de tensiune în unele re
giuni ale lumii și au subliniat ne
cesitatea de a se face orice efort 
pentru lichidarea tuturor mani
festărilor de imperialism, colonia
lism, neocolonialism, discriminare 
rasială și a politicii de apartheid.

Pentru întărirea climatului de 
pace, destindere, securitate și co
laborare, ambele părți au reafir
mat sprijinul lor pentru prin
cipiile respectării independen
ței și suveranității naționale, ega
lității în drepturi, neamestecului 
rn treburile interne, avantajului 
reciproc, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța, precum și 
dreptului inalienabil al fiecărui 
popor de a fi stăpîn pe destinele 
sale, rezolvării tuturor diferende
lor dintre state exclusiv prin mij
loace pașnice, principii care con
stituie baza relațiilor dintre state.

Cei doi președinți au afirmat 
sprijinul lor față de dreptul fiecă
rui stat, indiferent de mărime și 
potențial, de a participa activ la 
rezolvarea problemelor internațio
nale în care este interesat, precum 
și a acelora care privesc salvgar
darea păcii și securității, în scopul 
promovării dezvoltării unor relații 
de prietenie și colaborare în lume. 
Ei s-au pronunțat în mod ferm pen
tru extinderea cooperării interna
ționale în domeniile economiei, ști
inței. tehnologiei și culturii și al pro
tecției mediului înconjurător, in fo
losul tuturor statelor și popoarelor.

Cei doi președinți au reafirmat 
’ sprijinul și solidaritatea cu lupta 
statelor și popoarelor pentru apă
rarea și consolidarea independenței 
lor economice și sociale. Ei au sub
liniat necesitatea de a se urgenta 
adoptarea unor măsuri concrete 
pentru reducerea și lichidarea de

tu
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tățiîor agricole *din județul Timiș. 
Alături de lucrătorii ogoarelor, in 
aceste zile muncesc peste 5 000 de 
elevi și studenți care culeg zilnic 
circa 200 tone de legume, partici- 
pînd totodată la sortarea cartofi
lor. Pentru preluarea operativă a 
produselor din cimp, mijloacele 
de transport sint dirijate cu prio
ritate în zonele cu pondere in 
producția legumicolă. De la C.L.F. 
Sinnicolau Mare, bunăoară, au 
fost trimise la Lovrin, principalul 
bazin legumicol al județului, mai 
multe autocamioane și remorci 
care preiau zilnic zeci de tone de 
produse din cimp peste graficele 
inițiale. Prin grija I.L.F. Timiș,

Cei doi președinți au fost de a- 
cord să dezvolte și să întărească 
colaborarea politică reciproc-avan- 
tajoasă dintre Republica Socialistă 
România Și India și, în acest scop, 
cele două guverne să poată avea 
consultări regulate pentru a efec
tua schimburi de păreri asupra 
chestiunilor bilaterale și a proble
melor internaționale de interes co
mun.

Cei doi președinți au exprimat 
hotârirea lor de a coopera activ în 
forurile internaționale, în O.N.U. și 
în organismele sale specializate, 
precum și în alte organizații inter
naționale.

Cei doi președinți au căzut de a- 
cord asupra importanței schimbului 
de vizite la diferite niveluri dintre 
cele două țări și au constatat cu 
satisfacție că vizita în România a 
președintelui Republicii India și a 
delegației sale contribuie la întări
rea in continuare a înțelegerii re
ciproce și cooperării dintre Româ
nia și India.

Președintele Republicii India a 
exprimat mulțumirile sale pentru 
ospitalitatea caldă manifestată față 
de el și ceilalți membri ai delega
ției și a transmis președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România și tovarășei Elena 
Ceaușescu invitația cordială de a 
vizita India. Invitația a fost accep
tată cu plăcere.

București, 6 octombrie 1973.

„Ziua petrolistului* 4 •**  * săi-bâ to
rente în acexf an in condițiile ovili
tului general al Întrecerii pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului ni X-Iea si Conferin
ței Naționale ale partidului, pentru 
înfăptuirea obiectivului național 
major — cincinalul înainte de ter
men. în această mare Întrecere, 
colectivele din schelele petroliere 
și de gaz motan, din rafinăriile de 
petrol au înscris și înscriu mereu 
noi succese, noi realizări de presti
giu. în nouă luni 
din acest an. co
lectivele unități
lor din industria 
extractivă de ți
ței și gaze au ob
ținui suplimentar, 
o producție glo
bală industrială 
de pe-sle 30 nii- 
lioane Ici. reab- 
rind peste pre
vederi aproape 
21 000 metri fo
rați, 31 400 tone 
țiței. 6 017 tone 
gazolină ș.a. In
dustriei chimic1' 
prelucrătoare și 
altor consumatori 
li s-au livrat, 
paste plan, în
semnate cantităti 
de gaze de sondă. Cu succese Im
portante întîmpină ziua lor și pe
troliștii din rafinării. Ei au livrat 
peste plan, In .9 luni, cantități în
semnate de benzine, petrol, gaze li
chefiate, cocs de petrol și alte sor
timente. depășindu-.și planul la pro
ducția-marfă cu 73 milioane 1?1. 
Merită relevate și rezultatele ob
ținute în diversificarea produselor 
petroliere. îndeosebi in domeniul 
lubrifianților, astăzi fabrlcîndu-se 
în țară o serie de sortimente ab
solut necesare economiei naționale.

Faptele de muncă, inițiativele va
loroase ale petroliștilor întregesc 
realizările lor de prestigiu din 
acest an. La Schela Boldești, bună
oară, al cărei colectiv a lansat către 
toate schelele din tară chemarea 
la întrecere pe anul 1973, s-a ge
neralizat inițiativa „Fiecare sondă 
să producă la potențialul maxim". 
In schelele de extracție de pe în
treg întinsul țării s-au luat ample

v

ADUNAREA FESTIVĂ DE LA MORENI
CU PRILEJUL „ZILEI PETROLISTULUI"

La Moreni, una din cele mai vechi 
localități ale industriei extractive de 
petrol din țara noastră, simbătă 
după-amiază a avut loc adunarea 
festivă prilejuită de sărbătorirea 
„Zilei petrolistului".

La festivitatea de la Clubul petro
liștilor au participat tovarășii Miron 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ion Stănescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Dîmbovița al P.C.R., Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat. Bujor Almășan. ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, Ion Ca- 
trinescu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Prahova al P.C.R., Pe
tru Furdui, președintele Uniunii sin
dicatelor din întreprinderile miniere/ 
petroliere, geologie și energie elec
trică, reprezentanți ai muncitorilor 
petroliști din întreaga țară.

Despre semnificația tradiționalei 
sărbători a petroliștilor a vorbit cu 
acest prilej ing. Grigore Guțu, di
rectorul schelei de extracție Moreni.

teii“ transmit

ZIUA RECOLTEI
zi-record la cules și semănat

gaxea de aproviziohare și răsărire, 
cu toate agregatele, pe 50 000 de 
hectare.

IN INSULA MARE A
BRĂILEI: 10 000 de oa-

meni la datorie.

Simbătă dimineața la ora 7 —
radioconferință la sediul întreprin
derii agricole de stat Insula Mare 
a Brăilei. Directorul general, ing. 
Ion Vlad, se informa asupra situa
ției de ultimă oră, dădea dispoziții 
operative, indica măsurile stabilite 
in ședința de comandament ținută 
în seara precedentă. La microfon 
punctul Băndoiu. Irt total — 17 718 
tone livrate. In ziua de 5 octom
brie — 1 309 tone. In emisie, „Fa
rul**  : 13 500 tone livrate in total, 
1 410 tone în ziua respectivă, 30 
mașini cu aproape 100 tone porumb 
sosite pină la ora 7. Convorbirea 
n-a durat mai mult de o jumătate 
de oră. Altq, 10 minute au fost con
sacrate unei ședințe „in picioare", 
cu tehnicienii care urmau să plece 
in cele 43 de ferme pentru a spri
jini acțiunile de simbătă și dumi
nică — zile considerate aici, prin 
ritmurile propuse, ca zile record.

Ritmurile alerte de muncă, deve
nite obișnuință aici, au ciștigat un 
spor substanțial de intensitate in 
aceste zile. Peste 10 000 de oameni 
sărbătoresc „Ziua recoltei" în haine 
de lucru. Munca de zi și de noapte 
a mecanizatorilor, lucrătorilor sezo
nieri, militarilor, puternica concen
trare de forțe mecanice (750 trac
toare, 70 semănători, 465 combine. 
1 250 camioane, 70 șlepuri, 35 benzi 
transportoare, 6 bacuri care asigură 
trecerea peste Dunăre, la Brăila, in 
permanentă) dau garanția câ toate 
lucrările se vor încheia la timp.

Pentru coordonarea multelor și 
complexelor lucrări și operațiuni, 
pentru rezolvarea atitor probleme 
ridicate de diversitatea activităților 
a fost constituit un comandament 
condus de un secretar al comitetu
lui județean de partid. Toate ca
drele de specialiști, tehnicieni, eco
nomiști, f‘...............................
dorii se află

f’uncționari ai Întreprin
dă în Insulă, la ferme.

Valertu STOIU

ALBA: Acțiuni de intra

jutorare.

I.

Cooperativele agricole de produc
ție din județul Alba șl-au Intensifi
cat eforturile pentru a grăbi semă
natul griului și realizarea unor vi
teze de lucru record in cinstea „Zilei 
recoltei". O bogată activitate, desfă
șoară cele 12 consilii lntercoopera- 

măsuri pentru exploatarea raționa
lă a zăcămintelor de hidrocarburi 
și creșterea gradului de recupera
re a țițeiului din zăcăminte. 6e 
extind, de asemenea, metodele mo
derne de forare. Eficienta economi
că ridicată a forajului cu Jet a de
terminat ca această metodă eă re
prezinte in acest an 48.3 la sută 
clin volumul lucrărilor. prevăzm- 
du-.’e ca in ultimul an al cincina
lului aă ajungă la peste 55 La sută 
din acest volum. Aplicarea unor

nalt® P noșf' 
petroliȘt'|or

asemenea procedee moderne șl do
tarea cu instalații de mare randa
ment — furnizate de industria ro
mânească de utilaj petrolier — au 
dat multor brigăzi de foraj de la 
Lllești-Prahova. Bascov, Brăila. 
Mediaș ș.a satisfacția de a reali
za,'de la începutul anului și pină 
acum, 10 000—15 000 metri forați, 
adică aproape de nivelul unor re
zulta'e din cele mai bune pe plan 
mondial.

Muncind cu inițiativă șl răspun
dere, petroliștii, ca toți ceilalți oa
meni ai muncii, se bucură de con
diții mereu mai bune de muncă șl 
de viată, ca urmare a preocupării 
constante a partidului și statului 
nostru. Ei lucrează cu instalații de 
înaltă tehnicitate, care le ușurează 
eforturile și le asigură o securitate 
a muncii ridicată. Numai în acest 
cincinal, pentru măsuri de protec
ție a muncii s-au cheltuit în sec
torul extractiv de petrol aproxima

Ministrul Bujor Almășan a adresat, 
apoi, petroliștilor un cuvînt de salut 
din partea Ministerului Minelor. Pe
trolului și Geologiei.

In cadrul adunării festive s-a dat 
citire Decretului Consiliului de Stat 
prin care au fost conferite ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România unor lucrători din industria 
petrolieră, distinși pentru merite deo
sebite in opera dc construire a socia
lismului. cu prilejul sărbătoririi „Zi
lei petrolistului".

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul Miron Constantinescu, 
care, in numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al 
Cp nși li ului de Stat, al tovarășului.. 
Nicolae Ceaușescu personal, i-a feli
citat călduros pe cei decorați și a 
relevat, în cuvîntul său, prețuirea 
deosebită pe care conducerea parti
dului și statului o acordă muncii pe
troliștilor, contribuției lor la dezvol
tarea economiei patriei. Ia construi

rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în numele celor decorați, Vasile 
Calu, inginer geolog la Combinatul 
petrolului Tg. Jiu, Ion Aldea, son- 
ctor-șef la schela de extracție Bol
dești, Ion Dinu, maistru principal la 
schela de extracție Moreni. Gheor
ghe Rizea, mecanic, șef de echi
pă la schela de extracție Car- 
tojani, au mulțumit călduros pen
tru înaltele' distincții acordate și au 
asigurat conducerea de partid că și 
de acum înainte vor face totul pen
tru a-$i aduce contribuția tot mai 
Însemnată la înfăptuirea politicii 
partidului nostru, la realizarea 
înainte de termen a planului cin
cinal/ ’

In încheierea adunării, într-o atj 
mosferă de puternică însuflețire, 
parlicipanții la adunare au adresat 
o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune :

tiste din cadrul județului pentru 
folosirea cu maximum de randa
ment a mijloacelor mecanizate. La 
semănat, pe primele trei locuri se 
situează consiliile intercooperatiste 
din Lopadea Nouă, Alba Iulia și 
Jidvei. Cooperatorii din Lopadea 
Nouă au terminat insămințarea cu 
griu a celor 320 ha planificate in 
seara zilei de 6 octombrie. „Putem 
să ajutăm cu tractoare șl semănă
tori și celelalte unități, ne-a spus 
Andrei Molnar, președintele coope
rativei agricole din Lopadea Nouă. 
Duminică 7 octombrie, de „Ziua 
recoltei", toate forțele sint con
centrate la recoltatul porumbului". 
Concentrarea unor tractoare și se
mănători la pregătirea terenului și 
la semănat in cooperativele agri
cole rămase in urmă este organi
zată și in cadrul consiliilor inter
cooperatiste din. Jidvei și Alba 
Iulia. De altfel, încă de la începu
tul acestei campanii, întrajutorarea 
între unități s-a desfășurat cu bune 
rezultate. Cooperatorii din Șona au 
primit sprijin in pregătirea terenu
lui de la Biia și Veseuș. „Să-i a- 
jutăm pe cei rămași in urmă pen
tru a incheia semănatul griului in 
timpul optim", constituie o deviză 
de lucru a consiliilor intercoopera
tiste din județul Alba.

Stefan D1N1CA

CONSTANȚA: Schim

buri prelungite.

Pină acum, in unitățile agrico
le de stat și cooperatiste din ju
dețul Constanța, griul a fost în- 
sămințat pe 55 la sută din supra
fața planificată. „Dacă ținem sea- 
mea de ritmul de lucru din ulti
mele trei zile, care va fi accele
rat, și de faptul că s-au făcut și 
se fac in permanență mutări de 
forțe mecanice de la unitățile 
fruntașe către cele rămase în ur
mă, avem toate premisele să ter
minăm această lucrare la timp" — 
ne-a declarat tov. Victor Negolță, 
director adjunct al direcției agri
cole. Această apreciere se intemeJ 
iază pe o serie de măsuri care 
s-au luat și condițiile create 
deja. Astfel, în toate unități
le se lucrează în schimburi 
prelungite, noaptea 6e pregăteș
te patul germinativ, Iar ziua 
sc însămințează, astfel Incit exis
tă suficient front de lucru. O deo
sebită atenție se acordă calității 
lucrărilor date fiind condițiile spe
cifice din această toamnă sece
toasă și răspunderii pe care o au 
unitățile față de angajamentele 
luate privind recolta viitoare. Pa
ralel cu însâmințatul se face irl- 

tiv 82 milioane lei. în principalele 
centre ale industriei-petroliere s-au 
construit zeci și zeci de blocuri de 
locuințe și cămine pentru nefami- 
liști, au fost amenajate cluburi, 
cinematografe și altele. în grupu
rile școlare și liceele de speciali
tate au fost pregătiți în anii 1971— 
1973 circa 6 000 de muncitori, teh
nicieni, maiștri. Se cuvine relevat 
că, începi nd din luna septembrie 
a.c., petroliștii beneficiază de noile 
sporuri de salarii, in cadrul primei 

etape de majorare a salariilor pre
văzută pentru actualul cincinal.

In această zi, petroliștii privesc 
cu încredere spre viitor, spre sar
cinile care lc stau în fată, expri- 
mindu-și hotârirea de a face totul 
pentru realizarea lor. Rezultatele 
pe care le-au obținut in acest an 
și în cei doi ani anteriori consti
tuie o garanție că acest harnic de
tașament al clasei muncitoare va 
îndeplini cincinalul înainte de ter
men. Dezvolți nd experiența acu
mulată, colectivele din sectorul de 
foraj vor persevera în extinderea 
metodelor avansate, în scopul creș
terii vitezelor de avansare, a gra
dului de utilizare a instalațiilor și 
reducerii prețului de cost pe metru 
forat. Obiectivele majore ale mun
cii petroliștilor din sectorul de ex
tracție se axează pe exploatarea 
rațională a rezervelor și recupe
rarea cit mal completă a țițeiului

G. MIHAIESCU

MEHEDINȚI: 72 unități

agricole au terminat recol

tarea porumbului.

72Pină la 6 octombrie. în 
unități agricole, cooperative 
grlcole și ferme agricole 
stat s-a încheiat recoltatul 
rumbului, întreaga producție 
ind înmagazinată in condiții 
time. în cooperativele agricole 
Salcia. Girla Mare. Gruia, 
rele, Crainici, Voloiac, 1

de 
po- 
fi- 

cp- 
din 

---- -----  ------- —, Izvoa
rele, Crainici, Voloiac, Ghelme- 
gioaia, Fintina Domnească, Brcș- 
teni, Izvoral și Făuroaia, unde me
canicii au lucrat in schimburi pre
lungite, semănatul griului s-a în
cheiat. De asemenea, s-a încheiat 
semănatul griului și in unitățile 
care fac parte din consiliile inter- 
cooperatiste Ba lat ița și Obirșia de 
Cimp, pe întreaga suprafață de 
9 600 hectare. Cea mai mare parte 
din tractoare și semănători din 
cadrul unităților care au terminat 
semănatul au fost mutate imediat 
in consiliile intercooperatiste Bu- 
rila Mare, Recea, Prunișor. Strc- 
haia și Sisești. Toate forțele me
canice sint concentrate pe ulti
mele suprafețe, astfel ca in zile
le următoare să se încheie semă
natul griului și in cooperativele a- 
gricole din aceste zone.

Virgil TĂTARU

TIMIȘ : Muncă intensă

în grădinile de legume. 

Recoltarea și valorificarea 
turor legumelor aflate în c 
constituie in această perioadă 
preocupare de prim ordin a_ uni-

din zăcăminte. Lor le revine dato
ria de a Întreprinde noi măsuri 
pentru perfecționarea, tehnologiilor 
de exploatare și introducerea in 
continuare a metodelor moderne de 
lucru, pentru punerea în producție, 
In termene mal scurte, a «ondelor 
noi și reactivarea sondelor inacti
ve care mai au rezerve.

Pentru petroliștii din rafinării. In 
lunile care au rămas pină la afir- 
șiiul acestui an, precum și in ur
mătorii doi ani ai cincinalului, o- 

biectivele de prim 
ordin privesc cu 
precădere punerea 
in funcțiune la 
termen a noilor 
capacități de pro
ducție și utiliza
rea completă și 
eficientă a Insta
lațiilor existente. 
Totodată, ei sint 
conștienți câ tre
buie să acționeze 
cu toată fermita
tea pentru ca, in 
următorii doi ani, 
să mărească la 
peste 80 la sută 
ponderea produc
ției de benzine de 
calitate superioa
ră, adică cu ci
fra octanică 90 

și peste 90. să producă noi ti
puri de combustibili și lubri- 
fianti, să micșoreze substanțial 
consumurile tehnologice. Se esti
mează că, numai prin îmbunătăți
rea structurii producției de benzi
ne. se va obține la nivelul anului 
1975 din aceeași cantitate de ma
terie primă prelucrată o producție 
suplimentară de 35—40 milioane lei.

Cu prilejul „Zilei petrolistului", 
întregul popor felicită călduros pe 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din schele și rafinării pentru re
zultatele obținute pină acum. Ie 
adresează urări de bine și sănăta
te și iși exprimă convingere? că, 
prin afirmarea capacității creatoa
re și a măiestriei lor profesionale, 
vor munci fără preget pentru în
făptuirea cincinalului înainte de 
termen, aducindu-și astfel o contri
buție sporită la accelerarea pro
gresului economic și social al pa
triei noastre socialiste.

„Traducind In viață valoroasele 
dumneavoastră indicații,' petroliștii 
vor depune toate eforturile pentru 
valorificarea cit mai eficientă a re
surselor umane și materiale de care 
dispun pentru creșterea continuă a 
vitezelor de foraj, descoperirea de 
noi rezerve și punerea lor cit mai 
grabnică în exploatare, mărirea fac
torului final de recuperare și folosire 
cit mai completă a fondului existent 
de sonde. Asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că toți petroliștii sint hotăriți să 
nu precupețească nici un efort pentru 
îndeplinirea cincinalului înainte de 
termen, dm3 industriei prelucrătoare 
Importafftfc-tîaAtWlfi de țițef^țfeste 

‘ plan, în scopul creșterii contribuției 
noastre la construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate In 
patria noastră — Republica Socialistă 
România".

(Agerpres)

Mare 
centre 
legu- 

mobili-

la Lugoj, Deta, Sinnicolau 
și Otelec s-au organizat 
pentru semiindustrializarea 
melor. Această susținută _____
zare de forțe a permis ca volumul 
produselor preluate din cimp să 
fie aproape dublu față de sfirșitul 
lunii septembrie.

In multe cooperative, ca cele 
din Tomnatic, Gottlob, Lovrin. Bol- 
dur, Ohaba, lucrează zilnic în gră
dini sute de cooperatori. ritmul 
recoltărilor și al livrărilor către 
C.L.F. menținindu-se in continuare 
ridicat cu toate că multe unități 
și-au onorat integral și chiar au 
depășit obligațiile contractuale. Așa 
este cazul cooperatorilor din Tom
natic, care 
toamnă cu 
tone ardei 
tractate.

valorifică în această 
200 tone tomate și. 150 
peste cantitățile con-

Cezar IOANA

BISTRIȚA-NÂSĂUD: In

I.A.S. culesul strugurilor se

încheie in zece zile I

In uhitățile agricole de stat din 
județul Bistrița-Năsăud, lncepind 
cu primele zile din luna octombrie, 
acțiunea de recoltare a strugurilor 
și pregătirea acestora în centrele 
de vlnificație a intfrat in „faza de 
vîrf", realizlndu-se și chiar depă- 
șindu-se media vitezei zilnice pla
nificate. Pină la 4 octombrie, în 
principalele întreprinderi agri
cole de stat — Lechința, Bistrița, 
Teaca, Dumitra — a fost încheiat 
recoltatul pe o suprafață de 220 
hectare, prelucrîndu-se peste 1000 
tone de struguri. „În prezent — 
ne relatează inginerul Mircea Fie
rea. directorul trustului I.A.S. — 
pe ansamblul unităților noastre vi
teza zilnică la culesul strugurilor 
este de 230 tone, mai mare decît 
cea planificată. Am luat măsuri 
tehnico-organizatorice ca această 
viteză să se mențină și să crească 
pentru a realiza in cel mai scurt 
timp, in cele mai bune condiții 
conservarea Întregii recolte de stru
guri. In viile întreprinderilor a- 
gricole de stat participă la cules, 
alături de lucrătorii I.A.S., mai bine 
de 1 000 elșvi și studenți".

Pentru intensificarea ritmului la 
I.A.S. Lechința și in alte unități, 
centrele de vinificație lucrează și 
in timpul nopții, obținindu-se o 
creștere de 20 la sută a capacității 
de prelucrare. Conform calculelor 
preliminare, recoltarea și valorifi
carea strugurilor în unitățile a- 
grirole de stat se va termina in 
următoarele zece zile.

Ion ANGHEL

I
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Da te celebra sintesâ oentemirtenâ, 
glndirea filozofici românească a îna
intat mult In efortul de a oferi o*  
imagine dt mal Veridici asupra 
lumii șl societății.

Și, totuși, o exegeză a filozofiei 
rare a Încununat o epoci de promi
țătoare începuturi, deschizind hotl- 
rit calea raționalismului In gîndirea 
românească, influențind peste timp 
ginditori ei școli, răsplătește pe Isto
ricul de astăzi al filozofiei, pe cel ce 
înțelege trecutul oa premisă de ex
plicare a prezentului. Pentru că nu
meroase din cuceririle pe tărimul fi
losofici sint legate de opem lui Can
temir. Incontes
tabil. al este a— 
cela care crono
logic, a aprins 
luminile filozo
fiei in spațiul 
nostru cultural.

îi datorăm mult 
savantului domn 
în edificarea lim
bajului filozofic 
românesc. Este 
drept că 1a în
ceputurile unei 
terminologii filo
zofice românești 
se mai află Mi
ron Costin, stol
nicul Constantin 
Cantacuzino. spă
tarul Nicolae Mi- 
lescu. Dar nici 
unul nu luerase 
ca un filozof, nu 
desfășunase un efort cit de cît sis
tematic de alcătuire a unui limbaj 
filozofic adecvat Or, „Scara a nume
relor și cuvintelor streine tîlcultoa- 
re" de la începutul Istoriei ierogli- 
ficg depune mărturia pentru conști
ința cantemiriană a nevoii de sta
tornicire a unui asemenea limbaj.

Este exprimată limpede aci ideea 
câ flloaofîa, înțelepciune fiind, tre
buie si fie accesibili minții tuturor, 
nu numai a acelora deprinși cu grea
ca și latina, Iar pentru aceasta tre
buie transpus! „pre limba noastră".

„Vel ști, Iubitule cltltoriu, ci nu 
pentru cel carii tntr-aceste pomenite 
limbi pedepsiți sînt scara adl am 
supus, ce pentru ca de Împrumuta
rea cuvintelor streine cei mal nede- 
prlnș! lovind, urcare-aș ca așe a le 
Ințălege șl in dialectul strein si se 
deprindzi". (Istoria ieroglifică. I. p. 7).

în „Șcara", ca și In alte opere ale 
sale. Cantemir își Împlinește faptic 
intenția. Bunăoară, el propune : ac- 
t Ivi ta*  — „lucrarea lucrului", aporia 
— „întrebarea cu prepus, care pof
tește dezlegare", argument — „dova
dă. cuvint, voroabâ doveditoare" ; 
atheist — „fără Dumnedzău. om ca- 
rile vreunui dumnedzău nu sâ închi
nă" } experlenția — „dovadă, ispită

sarea ai face cu lucrul, cu simțirea", 
materie — „orice supt fermă s-ar 
supune precum materia lumânării 
Ieste ceara, aiul", metafizica — „în
vățătura carea arată lucruri mal sus 
dc fire", praxis „facere după învăță
tură. urmarea lucrului" etc.

Este foarte adevărat că limbajul 
filozofic cantemirian are încă nume
roase imprecizlunl, chiar lnadecvări. 
Termenii folosiți nu au întotdeauna 
sensul exact, forma cea mal adec
vată, dar nici unde Cantemir nu ex
plică greșit un termen sau altul.

Pentru praxis, bunăoară, noi avem 
azi un concept mult mal complex,

nallsmol său. Raționali «mul cantemi
rian est» o stare de *pirit.  învățatul 
princip» gindește universul ca o lo
gică naturală, iar omud aste In con
cepția un microcosmosul oare repetă 
marele univers — o ființă perfecti
bilă fără limite.

Ideea cunoașterii de sine, ca pir- 
ghic a sporirii moralității, a îmbogă
țirii umanului este, din acest punct 
de vedere, de mare interes. Omul 
cunoaște pentru „dobîndirea virtuți
lor", pentru împlinirea sa umană, 
deci pentru valorificarea sa. El nu 
cunoaște piatra pentru piatră, copa
cul pentru copac. în tot ceea ce în

DIMITRIE CANTEMIR 
deschizător de drumuri in gindirea 

filozofică românească
dar nu putem să nu reținem sensul 
cantemirian de o mare putere de su
gestie : „facere după învățătură", 
„urmarea lucrului".

Sau experiența : „Ispite carea să 
face cu lucrul, cu simțirea" — Înțe
les, la rigoare, deosebit de cel al 
nostru, dar nu absolut deosebit.

Cei de dinaintea lui Cantemir, 
dacă n-au ocolit reflexia filozofică, 
n-au fost filozofi In toată rigoarea 
cuvintului. Pină la el mai degrabă 
se poate vorbi de o prefilozofie sau 
de o protofllozofie. Cu Cantemir în
cepe insă cu adevărat filozofia româ
nească ; sinteză atit a spiritului an
tic, cit,și a celui medieval și renas
centist, învățătura sa propune un 
model al cunoașterii și o viziune 
asupra lumii, o etică și o filozofie a 
istoriei.

Desigur că multa din punctele sale 
de vedere nu au rezistat timpului. 
Cantemir este incă un filozof teologi- 
zant. nesfirșind total cu spiritualis
mul creștin nici in Istoria ieroglifică, 
cea mai radicală carte a sa.

Ceea ce dă tărie operei sale filo
zofice și ceea ce a și pătruns în fe
nomenologia conștiinței noastre filo
zofice este Însă incontestabil rațlo-

treprinde se are In vedere pe sine. 
Scopul său nu este să îmbogățească 
lumea lucrurilor, iar el să se piardă, 
naavlnd „un alt vecin mal bun șl mal 
apropiat deci! pe sine însuși" (Diva
nul III, 1). Ființă rațională, liberă 
prin raționalitatea sa, omul este da
tor să cugete, să-și cultive umanita
tea și nu s-o degradeze. In tot ce în
treprinde, omul trebuie să plece de 
la imperativul la care „să cugete pu
rurea : om sînt nu animal".

Trebuind prin fire să cultive În
țelepciunea, acea „aplecare a minții 
către lucrurile ce trebuie cunoscute 
după adevăr", pentru că numai prin 
înțelepciune își va împlini... lipsu
rile, omul este, prin aceeași fire, 
ființă deschisă la lume, puțind să 
acționeze asupră-și numai in măsura 
în care cunoaște lumea.

„Ispita lucrului" — de care va 
vorbi în Istoria Ieroglifică — aduce 
acea completare întru totul necesară 
la cunoașterea de sine : ne supunem 
lucrului pentru a ne spori puterea 
și a ne înălța deasupra lui. Fiindcă 
numai astfel vom putea să acționăm 
asupra lucrului, să ne împlinim ca 
ființe active. „Toată cunoștința și 
toată știința dinaintea mărgătoarea

■Imțtre purcede", dar „forma înțele
gerii" — rațiunea — este aceea care 
ne Întregește esențial cunoașterea 
și ne dă puterea specific omenească 
In „activltas" (Istoria Ieroglifică, 
partea a Vl-a). Cunoscînd „cele nde- 
vftrate", alegem „cele bune". Neln- 
trebuințlndu-ne mintea «au nein- 
trebuințînd-o bine, ne-am refuza 
acel „lucru dumnezeesc și ceresc" : 
putința de a alege „în chip desăvlr- 
șit liber" (Divanul, III, 1).

„în chip desăvirșit liber", firește 
nu înseamnă arbitrar. Omul este o 

\parte a marelui univers și ascultă 
de legile acestuia șl de legile spe

ciei sale. Pentru 
a fi liber, omul 
nu trebuie să ne
socotească rîn- 
dulelile firii, cl 
să le cunoască 
sore a alege dună 
adevăr, ca un în
țelept Cunoaște
rea, așadar, nu 
este un act care 
se consumă În 
sine si pentru 
sine. Cunoaștem 
nentru a ne pu
tea mai bine că
lăuzi acțiunea 
practică. Bună
oară. „studiul na
tural" al Istoriei 
omenești. Cerce- 
tînd-o mal îndea
proape, principele 
filozof observă că 

șl cetatea omenească se supune „mo
dulul natural" de a fi al fiecărui lu
cru și fenomen : „de apariție, de 
Înflorire și de cădere". Este concep
ția pe care D. Cantemir a dezvol
tat-o în celebra sa Istorie a impe
riului otoman. Și nu poate scăpa ob
servației faptul că această concepție 
l-a călăuzit în stabilirea unei stra
tegii politice, căpfitind astfel o fina
litate practică. Supunlndu-se legită
ții creșterii și descreșterii. Imperiul 
otoman nu mal apărea ca veșnic, ci 
trecător ; mai mult, el intrase deja 
în perioada declinului. Prin urma
re, acțiunea practic politică de eli
berare de sub jugul otoman apărea 
ca o necesitate, avînd toți sorții de 
izblndă. Lupta pentru redobindirea 
independenței țării, căreia savantul 
domn i s-a consacrat cu atita ar
doare, se înscria firesc In această 
logică.

Prin creația sa filozofică, Cante
mir s-a înscris durabil în istoria 
glndirii românești ca un adevărat 
deschizător de drumuri.

Conf. univ. dr. 
Gh. VLĂDUTESCU

A APĂRUT

„ERA

SOCIALISTĂ"

Nr. 19/1973

Sumarul se deschide cu arti
colele : „O manifestare presti
gioasă a politicii de pace șl 
cooperare promovată de Româ
nia socialistă" ; „Securitatea eu
ropeană șl colaborarea economi
că" de C. MURGESCU, „Ener
getica, temelie a progresului e- 
conomlc șt social" de A. GEOR
GESCU, „Realism In orienta
rea producției agricole*  de I. 
STANCIU.

în continuare, la rubrica 
„PROGRAMUL DE EDUCAȚIE 
SOCIALISTA A MASELOR", se 
publică articolele : „Conducerea 
activităților cultural-educative" 
de G. CRIȘOVAN și „Unitatea 
dintre cerințele etice ale muncii 
și ale vieții comunistului*  de V. 
CONSTANTINESCU.

Rubricile „CONSULTAȚII", 
„OPINII", „ȘTIINȚA-ÎNVAȚA- 
MÎNT" și „CREAȚIA LITERAR- 
ARTISTICA" cuprind, respectiv, 
articolele : „Trăsăturile eta
pei făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate" de I. 
MITRAN, „Calitatea vieții" de 
M. FLORESCU, „Situare*  ge
neticii In fnvățămtnt șl cerceta
re" de P. RAICU și „Despre 
critica mediocră" de C. CRIȘAN.

Sumarul continuă cu grupajul 
de articole „TRICENTENARUL 
NAȘTERII LUI DIMITRTE 
CANTEMIR" și rubrica „CU
RENTE ȘI IDEI".

La rubrica „DIN MIȘCAREA 
COMUNISTA ȘI MUNCITO
REASCA MONDIALA" se pu
blică articolul lui KENJI MI
YAMOTO, „Japonia i o politică 
de unitate".

Revista mai cuprinde rubri
cile : „VIAȚA INTERNAȚIO
NALA", „CĂRȚI ȘI SEMNIFI
CAȚII", „REVISTA REVISTE
LOR", „CUVINTUL CITITORI
LOR".

Poet al năzuințelor
sociale

Arta - expresie 
a sentimentului 

participării
La sala Dalles, gra

ficianul Vasile Kazar 
își prezintă, printr-o 
amplă selecție, creația 
din cei cinci ani care 
au trecut de Ia Ultima 
sa expoziție persona
lă.. în creația recentă 
— ca de altfel în în
treaga sa activitate 
artistici, inaugurată 
înainte de al doilea 
război mondial prin 
desene tipărite în 
presa progresistă — 
Vasile Kazar iși face 
in mod deosebit vizi
bilă legătura de sub
stanță cu un spațiu 
social și cultural de
terminat

Puritatea sentimen
tului; înaltul nivel ar
tistic Ia care se reali
zează comunicarea cu 
ființa Maramureșului 
acorda creației lui Va
sile Kazar, ca și celei 
a sculptorului Gheza 
Vida, cu care se in- 
tilnește și de data a- 
ceasta la Dalles, o 
particulară capacitate 
de raportare la datele 
concrete ale unei en
tități culturale și prin 
aceasta — ca și dincolo 
de aceasta — o impre
sionantă deschidere 
spre esența simțirii și 
spiritului românesc.

Vasile Kazar este 
un artist extrem de 
sensibil, de receptiv 
la ceea ce I «e lntlm- 
plă lui și celor din 
jur. Arta sa. atît de 
departe de modalități 
ilustrative sau de ex
ploatare a pitorescu
lui. este, Înainte de 
toate, expresie, reve
lare din interior a 
unui univers — insă 
cu perspectiva unor 
experiențe spirituale 
și afective ce i-au 
adus conștiința de si
ne.

El topește o diver
sitate de elemente — 
propriile trăiri, intim- 
plări din realitatea 
imediată, mitologia 
populară, experiențe

culturale etc. — pen
tru a crea un al
fabet expresiv per
sonal. atingind insă 
— prip,. Rapacitatea de 
a încorpora ' actuali-, 
tatea — receptivitatea 
celor care vin îh con
tact cu opera sa. Ur 
ciclu expus acum de 
Vasile Kazar poartă 
titlul „Din bestiarul 
meu“. Este rezultatul 
efortului de a da ex
presie personală exis
tentului și trăitului. 
Compozițiile sale evo-

însemnări 
pe marginea 

expoziției 
Vasile Kazar

luează la limita anec
doticului și a fabula
ției ; este o invenție 
continuă, care nu-și 
propune să distrugă 
structuri mitologice 
constituite, ci. doar, 
să asigure o fereastră 
prin care rezultatele 
participării la eveni
ment să poată pătrun
de, tntegrlndu-se în 
mod firesc in cadrul 
respectivei mitologii.

Artistul descoperă în 
fauna fantastică a fol
clorului („Pielea ino
rogului jupuit" sau 
„16-17 noiembrie — 
desene cu inorogul") 
acele ființe cu o iden
titate mitologică insu
ficient fixată, lunecînd 
spre caracterul bene
fic sau malefic, si
tuate intr-un proces 
care dă intervenției 
umane șansa de a 
triumfa în lupta dintre 
bine și rău. în ast
fel de reprezentări, 
Vasile Kazar anulea
ză diferențierile din

tre elementul livresc 
sau oral din cultura 
populară ; el vine cu 
o inedită înțelegere a 
folclorului maramure- 
șan. evitind relatările 
îngust etnograficul 
pentru a ajunge să 
identifice o structură 
culturală deschisă ex
periențelor și spiritu
lui omului contempo
ran.

Există, în expoziție, 
numeroase lucrări care 
ni-1 arată pe artist în 
căutarea metamorfoze
lor actuale ale Mara
mureșului. Graficianul 
înregistrează realități 
pe care și le apropie, 
le purifică. reținlnd 
din acestea sugestii 
pentru sinteze mult 
mai profunde. Recu
noaștem în compoziții 
ca „Moaramara", „Ca- 
tană“ și multe altele 
un concret al univer
sului folcloric — o- 
biecte și ritualuri — 
care se propun filtre
lor și exigențelor lim
bajului său plastic atît 
de distinct.

Desenul lui VasiJe 
Kazar îi exprimă 
foarte direct modul 
de a gîndi. Linia nu 
este discursivă și nu 
transcrie tensiunea 
Imediată a gestului. 
Extraordinara el ca
pacitate de evocare 
vine tocmai din fap
tul că ea este expre
sia unei operații de 
filtrare a realului, re- 
țiriînd, din disoluția e- 
venimentului, frag
mente recognoscibile, 
care permit refacerea 
lui simbolică.

Expoziția Vasile Ka
zar la Dalles este 
un eveniment al vie
ții noastre artistice, 
permițlnd publicului 
reîntilnirea cu un ar
tist original deținînd 
un loc aparte printre 
personalitățile artei 
noastre contemporane.

Constantin PRUT

ROMÂNIA - FILM prezintă în curînd:

„DESPRE O ANUME FERICIRE"

Mihai Constantinescu. Scenariul: Coustan-O producție a Casei de filme 5. Regia : ___  _________________________ __________
tin Chlriță, Andrei Blaier. Imaginea : Grigore Ionescu. Muzica : Temistocle Popa. De
coruri t Vasile Rotaru. Costume : Guță Știrbu. Montajul t Lucia Anton. Sunetul : 
Nicolae Clolcă. Cu : Ovidiu Iullu Moldovan» Ion Caramltru, Tamara Crețulescu, Emest 
Mattel, Colea Răutu, George Oancea, Mlhai Pălădescu, Stela Popescu, Mircea Constan

tinescu Govora, Boris Ciornei

tv
PROGRAMUL I

1,00 B .i nft dimineața ! • Gimnas
tic*  pentru toți a Pentru 
sanitate*  dv. • De vorbi 
cu gospodinele.

1,30 Cravatele roșit „Șapte con
tra șapte*  — emlsiune-con- 
cur*  pentru pionieri și șco
lari.

0,3*  Film serial : DaktarL 
8,3» Viața satului

în Jurul orei 11,00 — Trana- 
misiune directa de la ma
rea adunare populari de la 
Slobozia, prilejuita de săr
bătorirea Zilei reeolteL 

1M0 De strajă patriei.
ALBUM DUMINICAL, 

13,00 „Acordeonul virtuoz*.
13,17 Rime vesele dar «i-„ spuse 

de Ion Besolu.
13,34 Microrecital ; Adrian Rom- 

ceacu.
13,34 „Gospodarul de acasă nu se 

potrivește cu cel de la... bi
rou" — scenetă de George 
MLhal&che

13.43 Muzici populară cu Marla 
Pietraru.

13.57 Desene animate. 
14,OS Număr surpriză.
14,05 „Ml-e teamă că Iubesc" — 

muzică ușoară interpretată 
de Elena Neagu.

14,15 Teatru scurt : „Un caz ex
trem de ciudat"

14,23 „Maieru sau cuibul vise
lor" (420 de mame eroine 
lntr-un sat). Reportaj de 
Aristide Buholu.

14.35 „Dansul focului" de De Falia.
14,M Citeva refrene cu Petre 

Geambașu.
14,48 „Ce vrăji a mal făcut ne

vasta rnea“.
15.13 Noutăți din itudioul muzical 

al Televiziunii — Formația
„Romanticii".

15.22 Transmisiune directă de la 
Grădina zoologică B&neaaa.

15,36 Antologie umoristică TV
15.50 Film documentar : „In fle

care luni, In fiecare Joi".
18,08 Autograf muzical : Raquel

Welch.
18.30 Film serial J »,Arthur". Epi

sodul XII — „întrecerile".
18,45 Muzică populară.
17,05 Drumuri In istorie 1 ltRadu 

de la Afumați".
17 20 Fotbal : Sportul Studențesc 

— steaua (divizia A).
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. _
20.10 Reportajul săptămlnil i »,o 

zi la Veneția".
20.30 Film artistic : „Folies Ber- 

geres".
21.50 Romanțe mereu tinere.
22,15 Telejurnal.

PROGRAMUL II
20,10 Eroi Îndrăgiți de copil i Ja

cek.
20,40 Panoramic științific.
21.05 De pe scenele lirice ale țârlL
22.00 Film serial : Mannlx.

Ia «flrșltul lunii septembrie, 
dacă poetul Alfred Margul Sperber 
și-ar mal fi purtat aici, printre noi, 
statura de uriaș fragil șl blind, ar fi 
împlinit frumoasa virată de 75 de ani.

Dar, deși nu mai e printre noi, 
rămlne, pentru cei ce l-am cunoscut, 
o prezență via, o adiere de căldură 
sufletească, o melodie a inimii 
nimbatâ de un surla bun și înțelept.

Prietenii, cei care l-am îndrăgit, 11 
revedem In chilia lut de cărturar, 
tlxltă de opuri, lnfolil, teancuri de 
reviste, din podea pînă-n tavan ; 11 
vedem lulnd, fără șovăire, din col
țișorul bine știut al bibliotecii, vo
lumul de versuri, despre care toc
mai a venit vorba, volum pe oare-1 
duce aproape, foarte aproape de o- 
chli lui miopi, șl din care ne recită 
extatic, înfiorat ca un adolescent, 
stihurile care l-au mișcat mal mult.

La virata părului alb, Alfred Mar
gul Sperber lșl păstra, intactă, re
ceptivitatea față de poezie, de artă, 
de frumos, cu
riozitatea 51 dra
gostea față da 
noile generații ce 
apăreau și se im
puneau In poezia 
noastră ca șl In 
cea universală.

Cultura lui vas
tă, generoasa Iul 
concepție de via
ță. umanistă se 
alimentau din multiple Izvoare.

Poetul a văzut lumina zilei In Sto- 
rojinețul Bucovinei, pe care mult a 
lublt-o și a evocat-o în versurile 
sale. Provincia, aflată la marginile 
de răsărit ale imperiului austro-un- 
gar, în acel început de veac al copi
lăriei șl adolescenței poetului, prin 
puternicele el focare culturale, a im
primat, de timpuriu, un caracter 
specific, aparte, destinului uman și 
poetic al lui Alfred Margul Sperber.

în limba sa maternă, germana, 
șl-a scris poetul cuprinzătoare*  și 
variata operă poetică. Dar limba ro
mână îi era cunoscută prin cele mai 
delicate fibre și nuanțe.ale ei. Că
lătoriile, studiile pe care le-a făcut 
după primul război mondial (în care 
a luptat și a fost grav rănit) l-au 
dus departe, peste Ocean, i-au Îmbo
gățit orizontul cultural și i-au pri
lejuit fecunde legături spirituale cu 
unele dintre cele mai interesante și 
efervescente personalități ale vremii.

Dorul și dragostea de tară l-au 
adus Înapoi, pe pămîntul românesc. 
Poetul se stabilește la București. 
Aici, lșl continuă, pină la moarte, 
activitatea pe tărlmul creației pro
prii și pe cel — la fel de important 
ca pondere și ca amploare — al 
tălmăcirilor din poezia română. In 
limba germană. Ca și Franyo Zoltan 
— celălalt mare și neobosit tălmăci
tor al poeziei românești — Sperber 
reprezintă o verigă de seamă Intre 

• neprețuitele valori ale liricii noastre 
și cele ale liricii universale.

în poezia proprie, de factură cla- 
sic-rdmantică, poetul dă viată eter
nelor teme — natura, dragostea, via
ța, moartea — sau exprimă cu patos 
liric năzuinței» sociale, revoluționare 
ale, secolului; .

Ce-em trăit t tăzbpale, chin, bles- 
’ tenie,► P^Ne-nțelese spfer că îți vor 
fi / însă dorul vieții-mi pămînte- 
ne / Tu, cu ochii străini îl vei privi ? 
(Unei frumoase călătoare — peste 
cinclsute de ani).

Cizelate cu grijă, în tradiția voohi» 
lor șl bunilor stlhuitori, versurile lui 
Sperber sint melodioase, Învăluitoa
re, In poemele lirice :

„Ochi de genune, apă visătoare 1 
Ce firul parcă-n alte lumi țl-1 
treci, / Cum aș dori, In dulcea le
gănare / A murmurului tău, s-adorm 
pe veci I („Izvorul").

Poemele de atitudine socială, în
dreptate îndeobște spre stigmatizarea 
violenței și a oprimării, au Incisivi
tate, In fermele contura prozodice 
trasate de poet, la fel de sensibil la 
seismele Istoriei șl la hllndul frea
măt al codrilor natali. Una dintre 
cele mal de seamă lzblnzi ale mun
cii practice desfășurate de-a lungul 
deceniilor de către marele cunoscă
tor șl iubitor al poeziei românești, 
care a fost Sperber, este, după cum 
arătam, opera de tălmăcire, In limba 
germani, pe oare ne-a lăsat-o. Tra
ducerile Iul din poezia populară, din 
Emines cu, Arghezi șl mulți alțl poeți 

contemporani ro
mâni, se Înscriu 
printre cele mal 
Izbutite, realiza
te In ultimele de
cenii. Datorită 
lui, neprețuite 
giuvaerurl ale li
ricii românești 
au putut pătrun
de In circuitul 
universal, prin In
termediul unei 

limbi de largă circulație, transpuse 
ou acea finețe, precizie șl migală 
benedlctină pe care numai un poet 
autentic șl un mare îndrăgostit de 
poezia română le putea avea. Să 
amintim doar de „Miorița" — o rară 
performantă de tălmăcire a geniu
lui unei limbi și a unei spirituali
tăți naționale In tipare mult diferi
te, cu echivalențe de melos și de 
conținut afectiv-ideatlc, deplin reu
șite.

La ceasul clnd s-au împlinit 
75 de ani de Ia nașterea poetului, 
credem că a sosit momentul ca, 
după fericita editare în limba ger
mană a două cuprinzătoare volurfie 
de versuri, să apară și in limba ro
mână o culegere mai largă, mai re
prezentativă din opera lui Sperber. 
Vechile volume, apărute în timpul 
vieții poetului, oferă o imagine uni
laterală și destul de pală a unei 
creații abundente și mult mai varia
te, mal complexe decit ,ni se dez
văluie In aceste prime traduceri.

Și altă remarcă-deziderat: a ră
mas In urma cărturarului, a neodih
nitului cititor, o vastă bibliotecă 
beletristică, de poezie universală, de 
critică și eseistică, de opere rare, 
greu accesibile In biblioteci publice. 
O comoară ce n-ar trebui să se risi
pească. Amintirea poetului s-ar 
bucura dacă mlini tinere ar răsfoi 
cărțile lui dragi, dacă priviri Înseta
te de frumusețe și înțelepciune ar 
străbătea paginile pe care el le-a 
ales cu dragoste, erudiție șl bun 
gust. De atitea ori l-am văzut cum 
și le apropia de ochiUmiopi și cum 

_.fața prpîungă,. osoasă, fldțnc brâz- .
. dată, sub pgrLț deasă a părului alb, ș j.i-.h 
se lumina de zîmbetul frumos al 
celui ce, pentru o clipă, uită de toate 
și se afundă în delectarea, In sărbă
toarea poeziei.

Un gînd in amintirea lui 
Alfred Margul Sperber 

de Maria BANUȘ

teatre
• A.R.I.A. prezinți (în Studioul 
de concerta al Radlotelevlziunli 
române) : Concert extraordinar 
susținut de Cvartetul de coarde 
„Gllnka" (U.R.S.S.) — 20.
• Filarmonica de stat „George
Enescu" (la Ateneul român) :
Concert simfonic. Dirijor : Mir
cea Crlstescu. Solistă : Monique
Haas Mihalovlcl (Franța) — 20.
• Teatrul de operetă : Soarele
Londrei — 10,30, „La calul bilan" 
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni venețleni — 10,30, Dona 
Diana — 15,30: Si nu-țl fac! pră
vălie cu scară — 30.

• Teatrul „Luda Sturdza Bulan- 
dra" (sala din 13d. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 10; 
A douăsprezecea noapte — 15, 
Casa de mode — premieră — 20.
• Teatrul Mic : A opta minune
— 10,30 : Philadelphia, ești a 
mea — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
ctntec — 11. (sala din atr. Aca
demiei) : Răi șl nătărăi — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Her- 
șele Dubrovner — 11 ; Nathan 
Înțeleptul — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Trăsnltul 
meu drag — 19,30. '
• Teatrul de revistă șl comedl» 
„Ion Vasilescu" : Hanul piraților
— 19.30.
• Circul i,București: Al treilea 
gong la... elro — 10; 18; 19,30.

■s
adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări

Tipăriturile uzinei
în ultimii ani. muncito

rii. inginerii și tehnicie
nii uzinei „Electroputere"- 
Cratova s-au obișnuit să 
găsească la standurile și 
difuzorii voluntari, pe lin
gă ziarele uzinale și cele 
scoase pe plan central șl 
județean, tipărituri edita
te chiar In uzina lor. Pen
tru a ridica nivelul mun
cii politice ei cultural-edu
cative de masă, în aceas
tă mare cetate a industriei 
electrotehnice românești, 
unde lucrează cîteva mii 
de 8alarlați. comitetul de 
partid pe uzină a luat ini
țiativa ca prin comisia de 
propagandă să fie realizate 
o serie de tipărituri, care 
să oglindească activitatea 
din uzină. în diferitele ei 
ipostaze.

Răsfoim una dintre a- 
ceste lucrări : „Putere» e- 
xemplului comunist". Cu
vintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, alese ca motto, 
relevă ideea fundamentală 
a lucrării : „Spre comu
niști se Îndreaptă privirile 
pline de dragoste si simpa
tie ale oamenilor muncii, 
spre ei privesc generațiile 
tinere care iși caută un 
model de viată. Întruchipa
rea înaltelor vlrtuti uma
ne. a celui mai fierbinte 
patriotism..." Culegerea 
cuprinde peste 40 de por
trete din marea familie a 
comuniștilor uzinei. Printre

alții, sint prezent! In pa
ginile sale muncitori, ingi
neri, maiștri, inovatori si 
inventatori. fruntași In 
producție.

Si alte lucrări editate la 
„Electroputere" se dove
desc la fel de interesante. 
Notăm astfel o culegere de 
proză intitulată ^.Gravuri" 
șl alta de versuri, „Vitra
lii". în care sînt cuprinse, 
cele mai reușite lucrări ale 
membrilor cercului literar 
„Cezar Petrescu" ce acti
vează pe lingă comitetul 
sindicatului.

„Cincinalul In mal puțin 
de 4 ani șl jumătate I", 
apărută la sfîrșitul semes
trului I a.c., este o altă 
lucrare care cuprinde un 
bogat material agitatoric. 
Culegerea consemnează 
in prefață angajamen
tul luat de către colec
tivele de muncă ale aces^ 
tei uzine pentru a realiza 
cincinalul In 4 ani si ju- 
mătate și furnizează prin 
conținutul ei un bogat și 
prețios material pentru a- 
gltatori în antrenarea tu
turor muncitorilor Ia înde
plinirea și depășirea sarci
nilor asumate.

Menționăm, de asemenea, 
prezentarea intr-o ținută 
grafică cu care s-ar putea 
mindri orice Întreprindere 
poligrafică cu renume.

Nlstor TUICU

La casa de creație...
în lunile acestei veri, 

elevii liceului ..Alexandru 
Ioan Cuza" din Focșani 
Si-au construit o... casă de 
creație. Cum ? Foarte sim
plu ! Au „descoperit" pe 
valea piriului Lepsa, ln-

tr-o poiană înconjurată cu 
păduri de rășinoase. cite
va clădiri ale nimănui, lă
sate in părăsire. Cu apro
barea forurilor locale le-au 
luat în stăpînire, le-au re
parat si le-au amenajat

după gustul lor. Echipe de 
elevi șl eleve s-au consti
tuit în formații de tîm- 
plari, zidari, dulgheri, 
croitori, decoratori etc. 
Timp de o lună, în atelie
rele liceului, micii meșteri 
au lucrat mobilier, au cu
sut lenjerie de pat. cuver
turi și perdele cu alese 
motive naționale din zonă, 
au cărat pietriș si au fă
cut mortar, au văruit etc, 
etc. Frumos amenajată șl 
Împodobită, casa a fost 
pusă la dispoziția „crea
torilor" din școală — mem
bri ai cercurilor de elevi. 
Prin rotație, serii ale fizi
cienilor. matematicienilor, 
iubitorilor de literatură sau

Anonimat
„Revista de pedagogie" 

editează o serie de supli
mente tematice adresate 
diferitelor categorii de 
profesori si educatori, con
sacrate unor variate as
pecte din activitatea in- 
structiv-educativă din școa
lă. între acestea, amintim 
4 Inv&țămfntul preșcolar", 
cu periodicitate trimes
trială. aflat în al IV-lea 
an de apariție. „Orientarea 
școlară șl profesională", tot 
trimestrial. „Predarea ști
ințelor sociale In scoală", 
din care au apărut trei vo
lume. ultimul ocuoîndu-se 
de organizarea si desfășu
rarea activității în cabi
netul de științe sociale.

Interesul deosebit al te
maticilor abordate ar pre
supune o largă răspindire 
a acestor publicații în rln- 
dul cadrelor dtdactice. al 
altor categorii de cititori 
interesați. Contrar așteptă
rilor Insă, chiar si la o

arte plastice îsi petrec 
aici timpul liber de la 
sfirșit de săptămină sau de 
vacanțe. Cu o singură obli
gație : fiecare serie să con
tribuie cu ceva la Îmbogăți
rea și Înfrumusețarea „zes
trei" casei lor.

O inițiativă demnă de 
toată lauda, care ar putea 
fi preluată si de alte co
lective școlare. Există, 
chiar in munții Vrancei (pe 
valea Cremeneț, de exem
plu), încă multe cabane 
rămase nefolosite ca și In 
diferite alte zone pitorești 
ale țării. Cine preia ștafeta 
de hărnicie si inițiativă a 
elevilor focșeneni ?

de spus. Poate, de vină este 
modul cum s-a asigurat pu
blicitatea lor, poate ele ln- 
tilnesc un interes redus. 
Cert este că «tarea de 
„conspirativitate" a supli

mentelor „Revistei de peda
gogie" este nu numai ne
motivată, ci si deplasată. 
Si regretabilă...
Florica DINULESCU

Cinematografe 
cu prea mult întuneric

Ion N1STOR

fără motiv
sumară Investigație se 
poate observa că ele sint 
absente din bibliotecile 
multor 6CO1L Paradoxal, cu 
prilejul consfătuirilor ca
drelor didactice, care au 
precedat deschiderea a- 
cestui an școlar, s-au Înre
gistrat cereri ale unor edu
catoare care solicitau edi
tarea unei publicații des
tinate personalului didactic 
din... învățămintul preșco
lar 6au profesori de știin
țe sociale care lșl ex
primau dorința ca publica
țiile pedagogice să se ocu
pe si de organizarea și 
desfășurarea lecțiilor In... 
cabinetele de științe so
ciale. Cu cea mai deplină 
li senină... necunostință de 
cauză că acestea există și 
apar, ba încă demult

De ce nu s-a realizat ,Jn- 
tllnirea" respectivelor su
plimente pedagogice cu ci
titorii lor firești — e greu

O inițiativă lăudabilă, 
dind curs unei nevoi spiri
tuale din c» In ce mai im
perioase. a Îmbogățit acum 
cițlva ani municipiul Tir- 
gu-Jiu cu un nou si mo
dem cinematograf. „Da
cia". Eleganta sa arhitec
turală și, mai ales, excelen
ta dotare tehnică Îndrep
tățeau pe cei răspunzători 
cu programarea filmelor 
să acorde cuvenita atenție 
noului cinematograf. în- 
tr-adevăr. filmele mai 
„proaspete*  si alese cu gri
jă pentru exigentele pu
blicului au tinut afișul la 
„Dacia" mai bin» de doi 
ani ; pină clnd. încetînd a 
mal fi o „noutate" — ci
nematograful a intrat în 
conul de umbră al dezin
teresului.

Nu este vorba numai de 
Intirzierile mari cu care 
premierele ajung la Tg. Jiu. 
Principalul motiv de ne
mulțumire al cinefililor gor- 
jeni 11 constituie evidenta 
slăbire a criteriului artistic 
și educativ în favoarea 
celui comercial. Astfel că 
filmele polițiate, mult» de o 
discutabilă valoare, wes
ternurile și-au făcut „vad" 
la „Dacia".

Apoi, „grijulii" fată de 
cei care ar fi ratat viziona
rea „capodoperelor", cel de 
la difuzarea locală le re- 
programează cu conștiin
ciozitate la interval de o 
lună, o lună si jumătate, 
la celălalt cinematograf

din oraș. „Victoria*  — pe 
linia consecvent urmată a 
obisnuisil publicului cu 
reluările.

Ar mai fi de consemnat 
tot aici agonia tentă a unei 
inițiative luate odinioară 
de comitetul local de cul
tură si educație socialistă. 
Este vorba de organizarea 
unor spectacole de cine
matecă. A fost acordată o 
cuvenită atentle producției 
cinematografiei naționale 
(in acest cadru au rulat 

Z..O noapte furtunoasă", 
„Două loturi", „D-ale car
navalului" etc.). Cu trece
rea timpului, cam aceleași 
filme de cinematecă — dis
părut» de pe afișul „Da
ciei" — au fost exilate la 
„Victoria" unde, insufi
cient popularizate printre 
elevi, văzute si răsvăzu- 
te de restul publicului, fac 
săli Întristător de goale.

în numele publicului ci
nefil din Tg. Jiu. socotim 
că este necesară o Învio
rare a repertoriului cine
matografic prin diversifi
care ca șl printr-o selecție 
mai riguroasă a filmelor, o 
aducere mai la zi a prăfui
tei cinemateci, născută din- 
tr-o atit de lăudabilă iniția
tivă.

Adina 
CAPRI TESCU 
profesoară, 
liceul pedagoffit 
din Tg. Jiu
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
J ?e,cr'l‘lr w™' ”1 Partidului Comunul Român, 

rrcsed.nlflr Consiliului de Stat al Republicii Socialist, Romdnia

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
Dragi tovar^i.
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulear al 

Consulului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bul
garia. al poporului bulgar șl al nostru personal. vS exprimăm cordiale 
mulțumiri pentru felicitările și urările adresate cu prilejul sărbătorii 
naționale a Republicii Populare Bulgaria, eiua de 9 septembrie

împărtășim convingerea dv. că prietenia tradițională șl colaborarea 
multilaterală dintre partidele, țările șl popoarele noastre vor continua 

. ,s* de2v°lte și consolideze pe baza principiilor niarxism-leninismului 
și internaționalismului socialist, tn spiritul Tratatului de prietenie cola
borare și asistență mutuală dintre Republica Populară Bulgaria si Re- 
publica Socialistă România, spre binele popoarelor noastre frățești, in 
interesul întăririi unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, al cauzei păcii și socialismului. Garanția de nă- 
deide pentru aceasta o reprezintă unitatea și coeziunea comunității so
cialiste a cărei forță și sprijin principal este marele nostru frate — mă
reața Uniune Sovietică.

• Ordinul Ana : CAPITOL — 8,30; 
11.45; m; ii,15; ib.so; so w.
• Ce ae IntlmplA, doctore T t 
GRADINA CAPITOL — 18.15.
• sinrur: CENTRAL — 8.13; 11,30; 
13.45; II; 11,15; 30.30.
A Stare de asediu : PATRIA — 
>30; 12,1»; 15: 17.45 : 20 30. FES
TIVAL — 8.30: 11; 13.30; 11; 11,30; 
11. la grădină — 18,30.
— Pisica junglei : LUCEAFĂRUL
— 8: 11.15; 13.30; 16; 18,30: 20.45. 
la grădină — 19.15.
‘ Pe aripile vlntului : VICTO
RIA — 9,30; 14; 18,30.
_ De-a 9 fi... Harap Alb : DOINA
— 9 30- 11.30; 13.30: 15-30: 17-30.
a Program de filme documenta
re : DOINA — 20.
• Cu cărțile pe față : SCALA —

Folosim acest prilej pentru a vă ura, încă o dată, dragi tovarăși, noi 
succese în construirea societății socialiste dezvoltate în minunata dv. 
țară, pentru fericirea și bunăstarea poporului frate romftn.

Convorbiri între delegațiile sindicale 
din India și România

TODOR JIVKOV
Prim-secretar ol Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului FRANCISCO MENDES
Comisarul principal al Consiliului 

Comisarilor Statului din Republica Gutneea-Bissau
xCu ocazia numirii dumneavoastră în funcția de comisar principal al 

Consiliului Comisarilor Statului din Republica Guineea-Bissau, am deo
sebita plăcere să vă adresez, în numele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România și al meu personal, felicitări cordiale și urări 
de succes în activitatea dumneavoastră viitoare.

• îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre vor cu
noaște o dezvoltare continuă în interesul celor două popoare, al păcii și 
cooperării internaționale.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Româ
nia. Stefan Voitec. a adresat o te
legramă de felicitare președintelui 
Adunării Naționale Populare a Re
publicii Guineea-Bissau. Joao Ber
nardo Vieira, cu prilejul alegerii 
sale in această funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a transmis o telegramă 
de felicitare comisarului de stat al 
afacerilor externe din Republica 
Guineea-Bissau. Vitor Saude Marla, 
cu prilejul numirii sale in această 
funcție.

★
Tovarășul Stefan Voitec. preșe

dintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, a 
primit, din partea președintelui A- 
dunării Populare a Republicii * * Popu
lare Bulgaria. tovarășul Vladimir 
Bonev. o teleeramă de mulțumire 
pentru felicitările adresate cu pri
lejul sărbătorii naționale a poporu
lui bulgar.

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 8, 
9 și 10 octombrie. In țară : Vreme in 
curs de încălzire. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros, In vestul

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria

Simbătă a părăsit Capitala sir 
William Harpham. directorul Cen
trului Marea Britanie-Europa de 
Est. care a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

In timpul șederii în România, oas
petele a avut întrevederi la diferi
te ministere, instituții centrale si de 
învătămint superior din București 
si Iași, a vizitat monumente istori
ce și de artă din Capitală, din ju
dețele Iași si Suceava.

★
Simbătă dimineața a plecat In Ar

gentina prof. dr. Veceslâv Harnaj, 
președintele Apimondiei, președinte-, 
le Asociației crescătorilor de albine 
din țara noastră, pentru a participa 
la lucrările celui de-al XXIV-lea 
Congres internațional de apicultură 
care va avea loc între 14 și 20 oc
tombrie la Buenos Aires.

(Agerpres)

țârii, unde, in a doua parte a in
tervalului, vor cădea ploi de scurtă 
durată. In rest, ploi izolate. Vint 
slab pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, izolat mal coborite în depre
siuni, iar cele maxime vor oscila în
tre 13 și 25 de grade. Pe alocuri, 
ceață. în București : Vreme în curs 
de încălzire. Cerul va fi schimbător. 
Vint moderat. Temperatura ușor va
riabilă.

Simbătă dimineața au începui 
convorbirile Intre delegația Congre
sului Sindicatelor pe întreaga Indie 
— A.I.T.U.C. — condusă do dr. Ra- 
nen Sen, președintele A.I.T.U.C., și 
o delegație a Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, condusă 
de Mihai Dalea. președintele Consi
liului Central al U.G.S.R.

Ministrul afacerilor externe a plecat 
la New York

Simbătă dimineața a plecat la 
New York, pentru a participa la cea 
de-a XXVIII-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.. George Maco
vescu. ministrul afacerilor externe, 
șeful delegației române.

în drum spre New York, minis
trul român va face o escală in Bel
gia.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
au fost prezențl Vasile Gliga și Ni- 
colae Ghenea, adjuncți ai ministru

întoarcerea din R. P. Mongolă a delegației 
de activiști ai P.C.R.

Delegația de activiști ai P.C.R., 
condusă de tovarășul Petru Țăran, 
membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.R., secretar al Comite
tului județean Harghita al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.P.R. 
Mongol, a făcut o vizită In schimb

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL : Azi, in divizia A
Astăzi, în cadrul etapei a IX-a a 

campionatului categoriei A de fotbal, 
pe stadionul „23 August" din Capi
tală se vor desfășura în cuplaj ur
mătoarele întîlniri : Rapid — Dina
mo București (ora 15,30) și Sportul 
studențesc — Steaua (ora 17,20). In 
țară au loc următoarele întîlniri : 

- U.T. Arad — Universitatea Craiova ;
F.C. Constanta — F-C. Argeș ; F.C. 
Petrolul — Politehnica Iași : Poli
tehnica Timișoara — Jiul ; Universita
tea Cluj — C.F.R. Cluj ; Steagul roșu 
— A.S.A. și S.C. Bacău — C.S.M. Re
șița.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite cu începere de la ora 15,30 toa
te întîlnirile, cu excepția jocului 
Steaua — Sportul studențesc. Trans
misia se va face ne programul 1. 
Meciul Steaua — Sportul studențesc 
va fi televizat.
BASCHET : Campionatele eu

ropene
Peste 7 000 de spectatori au asistat 

la „Palatul sporturilor" din Barce
lona la cele trei meciuri din nenul- 
țupa zi a campionatelor- europene 
masculine de baschet.

în partida „vedetă", pentru atri
buirea medaliilor de bronz, repre
zentativa U.R.S.S. a învins echina 
Cehoslovaciei cu scorul de 90—58 
(52—25).

Un meci așteptat cu mult interes 
a fost cel dint’-o selecționatele Italiei 
si Bulgariei. Echina Italiei a obținut 
în final o victorie meritată cu scorul 
dP 80-71 (42—37).

în meciul pentru locurile 7-8, se
lecționata Israelului a întrecut cu 
95—78 (49—42) echipa Turciei.

ȘAH : După cinci runda în 
turneul zonal feminin

BARCELONA 6 (Prin telefon de la 
trimisul Agerpres, I. Goga) : După 
disputarea a cinci runde. în turneul 
interzonal feminin de șah care se 
desfășoară în stațiunea maritimă 
Caile Galdana de Terrerias (Insula

Cu acest prilej. Intr-o atmosferă 
cordială, prietenească, s-a efectuat 
un schimb de păreri cu privire la 
principalele preocupări și activități 
desfășurate de cele două centrale 
sindicale, posibilitățile de dezvoltare 
a relațiilor de colaborare dintre 
U.G.S.R. și A.I.T.U.C, 

lui afacerilor externe, alte persoane 
oficiale. 1

Erau de față Jacques Graeffe, am
basadorul Belgiei la București, Sa
yed Abbas Chedld, directorul Cen
trului de Informare al O.N.U., Fuad 
Muhammed, reprezentant al Progra
mului Națiunilor Unite pentru Dez
voltare in România, Erik Manfred 
Ribbing, directorul Centrului Euro
pean al U.N.E.S.C.O. pentru invăță- 
mintul superior.

(Agerpres)

de experiență in R. P. Mongolă, s-a 
înapoiat in Capitală.

La aeroport, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Alexandru Szabo, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Erau prezenți reprezentanți ai Am
basadei R. P. Mongole La București.

Minorca) conduce Tatiana Zatu- 
lovskaia (U.R.S.S.) cu 3.5 puncte și 
o partidă întreruptă, urmată de Ger
trude Baumstarck (România) — 3,5 
puncte și Marta Șui (U.R.S.S.) — 3 
puncte si două partide Întrerupte tn 
poziție favorabilă.

Celelalte două reprezentante ale 
șahului românesc, Alexandra Nicolau 
și Elisabeta Polihroniade. ocupă locu
rile 7 (cu 2,5 puncte $i o partidă în
treruptă) și, respectiv, 10 (cu 2.5 
puncte).

In runda a 4-a. Baumstarck a cîș- 
tigat la maestra iugoslavă Katia Jo- 
vanovici, Nicolau a invins-o pe Ruth 
Cardosso (Brazilia), iar Polihroniade 
a pierdut partida susținută cu Jivko- 
vici (Iugoslavia). în runda a 5-a, 
Baumstarck și Polihroniade au re
mizat cu Lazarevici (Iugoslavia si. 
respectiv. Aronsson (S.U.A.).
TENIS DE MASĂ ■. Victorii ale 
echipelor iugoslave la între

cerile balcanice
în localitatea iugoslavă Sombor 

s-au încheiat întrecerile concursuri- 
lbr pe echîjje din cadrul Balcaniadei 
la tenia de masă; -

Atît la masculin, cît si la feminin, 
titlurile de campioane balcanice au 
revenit selecționatelor Iugoslaviei.

Iată rezultatele înregistrate în ul
timele meciuri : masculin : Româ
nia — Turcia 5—0 ; Iugoslavia — 
România 5—1 : Grecia — Turcia 5—1 : 
Bulgaria — Turcia 5—1 ; feminin : 
Iugoslavia — România 3—1 ; Bulgaria 
— Grecia 3—0.

Astăzi încep întrecerile individuale.

SCRIMA : Campionatele 
naționale

Campionatele naționale de scrimă 
au continuat simbătă in sala Floreas- 
ca cu desfășurarea probei de spadă. 
A cîștigat A. Pongraț (Medicina 
Tg. Mureș) cu 4 victorii. El a fost 
urmat în clasament de P. Szabo 
(C.S.M. Cluj) — 3 victorii și N. Iorgu 
(Steaua), tot cu 3 victorii.

Șârbâțoarea

Republicii Democrate Germane
Tovarășului ERICH HONECKER

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Tovarășului HORST SINDERMANN
Președintele Consiliului de Miniștri

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român. Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste România, al po
porului român și al nostru personal, vă adresăm dv., 
Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din 
Germania. Consiliului de Stat, Consiliului de Miniș
tri, precum și tuturor cetățenilor Republicii Demo
crate Germane cele mai cordiale felicitări șl un sa
lut frățesc cu ocazia celei de-a XXIV-a aniversări a 
întemeierii Republicii Democrate Germane.

Ne este deosebit de plăcut să constatăm că oamenii 
muncii din Republica Democrată Germană, sub con
ducerea Partidului Socialist Unit din Germania, au 
obținut succese remarcabile în dezvoltarea economiei 
naționale, a științei și culturii, în ridicarea nivelului 
de trai, în opera de edificare a societății socialiste 
dezvoltate în primul stat german al muncitorilor și 
țăranilor. Aceste succese au contribuit în mod hotă- 
rîtor la afirmarea tot mai puternică a Republicii De
mocrate Germane pe plan Internațional, care și-a gă-

NICOLAE CEAUȘI

al Republicii Democrate Germane
BERLIN

sit expresie și în primirea recentă a țării dv. în Or
ganizația Națiunilor Unite.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prieteni» 
și solidaritate frățească dintre Partidul Comunist Ro*  
mân și Partidul Socialist Unit din Germania, dintre 
Republica Socialistă România și Republica Democra
tă Germană, Ia a căror dezvoltare Tratatul de prie- 
tenie, colaborare și asistență mutuală dintre țările 
noastre a adus o contribuție de seamă, vor cunoaște 
o evoluție mereu ascendentă, pe baza principiilor 
marxismului și Internaționalismului socialist, în in
teresul popoarelor celor două țări, al unității țărilor 
socialiste și mișcării comuniste internaționale, al cau
zei păcii și securității în lume.

Folosim acest prilej pentru a reafirma hotărfeea 
noastră de a adînci legăturile tovărășești pe multiple 
planuri între partidele, statele și popoarele noastre.

Cu ocazia sărbătorii naționale, vă urăm dumnea*  
voastră, stimați tovarăși, tuturor cetățenilor Republi
cii Democrate Germane noi succese în opera de In*  
florire multilaterală a patriei.

SCU ION GHEORGHE MAURER

• Se împlinesc 24 de ani de la pro
clamarea Republicii Democrate 
Germane, primul stat german al 
muncitorilor și țăranilor. Eveniment 
memorabil care a deschis calea 
construirii societății noi, socialiste, 
actul de la 7 octombrie 1949 a mar
cat transpunerea tn viață a aspira
țiilor de pace, libertate, democrație 
și progres social, nutrite de forțele 
cele mai înaintate ale ponorului 
german, in frunte cu comuniștii.

Anii ce au urmat au însumat o 
epocă de prefaceri adinei, structu
rale. în toate domeniile vieții poli
tice, economice și social-culturale. 
Dev^niți stăpîni pe propriile des
tine, oampnii muncii din această 
parte a Germaniei, călăuziți de 
Partidul Socialist Unit, au înlătu
rat urmările gravelor distrugeri 
provocate de război, ău asigurat 
statornicirea relațiilor socialiste de 
producție, au Înfăptuit o operă con
structivă de mare amploare, con
cretizată în creșterea puternică a 
potențialului economic, tehnic și 
științific al' tării, care stă la'Haîta, 
ridicării nivelului de trai material' 
șl cultural al ponorului. Construirea 
a numeroase obiective industriale 
șl centre economice, crearea unor 
ramuri industriale noi, a unei baze 
metalurgice proprii, succesele do- 
bîndite In sectoare din cele mai 
modeme ale producției ilustrează 
elocvent forța si progresele remar
cabile ale industriei socialite a 
R.D. Germane. Adînci transformări 
înnoitoare s-au petrecut și in viața 
satului, prin transformarea socialis
tă a agriculturii, dezvoltarea inten
sivă a producției agricole.

Ponorul nostru se bucură sincer 
de succesele oamenilor muncii din 
R.D. Germană in edificarea socia
lismului și urmărește cu caldă sim
patie activitatea desfășurată de 
clasa muncitoare, țărănimea si in
telectualitatea din țara socialistă 
frățească pentru Înfăptuirea sarci

Secretar general
al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

nilor trasate de Congresul al VIII- 
lea al P.S.U.G.

Situînd in centrul politicii sale 
externe preocuparea statornică pen
tru dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare cu toate 
țările socialiste, pe baza principiilor 
ma-xism-lcninismului și internațio
nalismului socialist — principiile 
respectării independenței naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
in treburile interne, avantajului re
ciproc, colaborării și întrajutorării 
tovărășești, în scopul înfloririi fie
cărei națiuni socialiste, al creșterii 
forțelor socialismului in lume — 
România dă o Înaltă prețuire legă
turilor de prietenie, alianță și coo
perare cu R.D. Germană.

Aceste legături au cunoscut și 
cunosc o evoluție rodnică pe mul
tiple planuri, un loc deosebit de 
important revenind cooperării eco
nomice și tehnico-științifice dintre 
țările noastre. Sesiunea Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
economică dintre România și 
R.D.G., desfășurată cu citeva luni 
in urTțiă îâ București, exprimlnd 
dorința comună de a extinde și di
versifica relațiile de colaborare eco
nomică, a examinat posibilitățile 
largi existente pentru Intensificarea 
și aprofundarea cooperării, Îndeo
sebi pe plan industrial si tehnico- 
științific. Totodată, cunosc o con
tinuă dezvoltare schimburile comer
ciale ; sporind în ultimul deceniu 
de aproape patru ori, volumul a- 
cestor schimburi urmează să atingă 
in 1975 un nivel superior cu 70 la 
sută, comparativ cu cel realizat la 
sfirșitul cincinalului precedent. O 
continuă dezvoltare cunoaște, de 
asemenea, colaborarea In domeniul 
culturii, artei. Invățămintului.

Un rol de cea mai mare impor
tantă în dezvoltarea continuă a ra
porturilor multilaterale dintre țările 
și popoarele noastre îl au relațiile 
de colaborare și solidaritate inter- 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

naționalistă statornicite între Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Socialist Unit din Germania, con
tactele și convorbirile dintre condu
cerile de partid și de stat din țările 
noastre. Vizita întreprinsă anul tre
cut in România de către delegația 
de partid și guvernamentală a R.D. 
Germane, condusă de tovarășii 
Erich Honecker și W.’lli Stoph, 
convorbirile fructuoase purtate cu 
delegația de partid și guvernamen
tală română, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, semnarea Tra
tatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală au deschis noi 
perspective de amplificare și diver
sificare a legăturilor de prietenie 
dintre România și R.D. Germană, 
slujind intereselor ambelor popoare, 
cauzei întăririi forțelor socialismu
lui, colaborării și păcii in lume.

Pornind de la realitățile lumii 
contemporane, de la dezideratul 
major al normalizării relațiilor din
tre state, al accentuării cursului 
spre destindere, securitate șl 
pace îiț' Eutojja și in .îținle, Româ
nia .prpbunțaf/cM, .consec
vență pentru recunoașterea R. D. 
Germane de către toate statele, pe 
baza dreptului internațional. Țara 
noastră a salutat cu vie satisfacție 
creșterea prestigiului și dezvoltarea 
relațiilor internaționale ale R.D.G., 
care și-au găsit o puternică afirma
re in recunoașterea acestei țări de 
către peste 80 de state, ca și In re
centa sa primire, cu drepturi de
pline, in Organizația Națiunilor 
Unite.

împărtășind sentimentele de 
bucurie de care este animat astăzi 
poporul din R.D. Germană, poporul 
român ii adresează, cu prilejul săr
bătorii sale naționale, ’calde felici
tări și îi urează noi victorii in 
opera de construire a socialismului, 
de înflorire a patriei sale. In lupta 
pentru pace. înțelegere și colabo
rare intre popoare.

ÎN INDUSTRIA LOCALĂ GĂLĂȚEANÂ

Faima meșterilor bujoreni a 
depășit cu repeziciune granițele 
județului, produsele realizate 
de ei fiind apreciate acum și 
peste hotarele țării. O bună par
te din producția secției nr. 4 
„Mobila" din Tîrgu Bujor, apar- 
ținind industriei locale gălățe- 
r.e, este destinată acum expor
tului. Aici se confecționează o- 
biecte și mobilier cu un speci
fic aparte : scăunele și pătu- 
țuri pentru copii, elemente de 
univers liliputan in care lemnul 
și papura, răchita și rogozul, 
combinate cu măiestrie, devin 
deodată valori de artă.

— Preocupat continuu de creș
terea cantitativă și îmbunătăți
rea calitativă a producției, ne 
spunea tovarășul Gheorghe Ciu- 
eă, primarul orașului Tg. Bu
jor. colectivul acestei unități a 
reușit să descopere și să valori
fice pe plan local noi resurse 
materiale. Printre acestea se 
află răchita și rogozul din ba
zinul hidrografic Chineja. a 
căror valorificare s-a soldat cu 
Însemnate economii. Pentru că, 
pină nu de mult, împletiturile

cinema 

se executau in exclusivitate din 
papura adusă de la Tulcea și 
Ploiești.

— Valorificăm acum răchita 
din bazinul Chineja și balta 
Foltești, ne declara maistrul 
Aurel Donose. In urmă cu doi 
ani am plantat in masiv 10 
hectare de răchită. Aceasta ne-a 
dat posibilitatea să înființăm o 
nouă secție de Împletituri care 
ne va aduce anual in plus pes
te 3 milioane de lei.

Am vizitat o expoziție cu pro
dusele unității, create de meșteri 
neintrecuți. printre care mai
strul timplar Constantin Căli- 
man. împletitoarele Elena Vie- 
ru. Elena Nicodim, Dumitra Fe
lea ș.a. Despre hărnicia lor vor
bește elocvent și o cifră de bi
lanț : din planul secției de 5 mi
lioane lei. s-au realizat oină In 
prezent 4.8 milioane lei. Oamenii 
din 
din 
goz

Tîrgu Bujor știu să scoată 
lemn, papură, răchită și ro- 
milioane de lei venituri.

Tudorel O ANCE A 
corespondentul „Scînteii'

I, 15; 11.30; 14; 1C.30; 18,45; 21,
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13.30; 11; 
18,30; 21, la grădină — 18.15, FA
VORIT — 1,15; 11,30; 13.45; 16;
18.15; 20,30.
• Șapte zile : GRIVITA — I;
II, 15; 13,30; 16: 18,15; 20,30.
• Legenda negrului Charley : 
EXCELSIOR — 9; 11,15: 13.30: 16; 
18.15; 20,30, MELODIA — 9: 11.15; 
13.30; 16; 18.30; 20,45. MODERN — 
9; 11.15; 13.3C; 16; 18,15; 20.30, la 
grădină - 19.
• Parațutljtii : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15.30; 18, 20 15.
• O afacere pe cinste : GLORIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30, 
TOMIS — 9: 11,15; 13.30; 15.45; 
18,15; 20.30, la grădină — 19.15, 
FLAMURA — •; 11,15; 13,30; 16; 
18,15 : 20.30.
• Nunta de aur : UNIREA — 16; 
18; 20. la grădină — 19.
• Surprizele dragostei — 10; 12;
14; 16.30, O. K. Nero — 18.30, Ca
ruselul — 20.30 : CINEMATECA
(sa’.a Union).
• Albă ca zăpada fl cei fapte 
pitici : BUZEȘTI — 8; 11,15;

Președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia. Stefan Voitec. a adresat pre
ședintelui Camerei Populare a Re
publicii Democrate Germane, Ge
rald Gdtting, o telegramă de felici
tare cu prilejul celei de-a 24-a ani
versări a întemeierii R. D. Germane.

George Macovescu. ministrul afa
cerilor externe, a transmis minis
trului afacerilor externe al R.D. 
Germane. Otto Winzer. o telegramă 
de felicitare cu ocazia Zilei națio
nale a R. D. Germane.

★
Cu același prilel. Consiliul Na

țional al Frontului Unității Socia

13,30; 16; 18,15; 20.30, la grădină
— 19.
• Conspirația : LIRA — 15,30; 18;
20.15, la grădină — 19.30.
• Jandarmul la plimbare : LU
MINA — 8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Departe de Tipperary : ARTA
— 15,30: 18: 20,15, la grădină —
19, COTROCENT — 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; 13;
20,15.
• Micul și marele Klaus : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Dreptul de a iubi : VOLGA — 
9; 11,15; 13.30: 15.45; 18; 20.15, BU- 
CEGI — 15.30; 18; 20.15. la gră
dină — 19.
• Lupta după victorie : FLO
RE ASC A — 15.30; 19.

• Perechile s MIORIȚA — 10;
12,30: 15.15; 17,45; 20,15.
• Valter apără Sarajevo t FLA
CĂRA — 15,30; 19.
• Afecțiune : RAîțpVA — 16;
18; 20.
• Fantoma iul 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 iul Poseidon : FE
RENTARI — 15; 17,45: 20,15, GIU- 
LESTI — 15,30; 13; 20,15.
• Autostop : CRÎNGAȘI — 16;
13: 20.
• Infailibilul Raffles : PACEA — 
15.30; 17.45: 20.
• Poienile roșii ; VIITORUL — 
16; 18: 20.
• O floare fi doi grădinari : AU
RORA — 9.15; 12; 16; 19. la gră
dină — 18,30.
• Cartea junglei : - POPULAR — 
1G; 18: 20.
• Drumul spre Vest : MOȘILOR
— 10: 15,30: 18: 20,15, la grădină
— 19,15. 

liste. Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia. Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist. Comitetul foș
tilor luptători antifasciști. Uniunea 
ziariștilor au adresat telegrame de 
felicitare organizațiilor similare din 
tara prietenă.

(Agerpres)

Avintul economic al R.D. 
Germane se reflectă, prin
tre altele și, totodată. • iși 
are unul din principalele 
izvoare in volumul cres- 
cind al investițiilor. în ul
timii doi ani, de pildă, va
loarea globală a fondurilor 
investite — insumind 67 
miliarde de mărci — a 
fost echivalentă cu totali
tatea fondurilor alocate în 
acest scop in primul de
ceniu de existentă a repu
blicii. înfăptuirea unor pro
grame de investiții din ce 
in ce mai vaste a făcut ca 
pe harta R.D.G. să ana:ă 
mii de unități productive, 
să fie reutilate și moder
nizate cele existente, să se 
realizeze un mare volum 
de construcții social-cultu
rale. Toate acestea consti
tuie o bază puternică neu
tru dezvoltarea in conti
nuare a economiei națio
nale.

Conform prevederilor ac
tualului plan cincinal, in 
perioada 1971—1975 urmea
ză să fie investite aproxi
mativ 175 miliarde d® 
mărci, respectiv cu 127 1a 
sută mai mult decît in 
planul cincinal precedent.

Sarcinile orientative pînă 
în 1990 stabilite în dome
niile hotărîtoare ale eco
nomiei naționale do către 
cea de-a 9-a plenară a 
C.C. al P.S.U.G.. pe baza 
directivelor Congresului al 
8-lea. prevăd. în ce pri
vește investițiile, continua
rea extinderii bazei ener
getice și de materii prime, 
permanenta modernizare a 
industriei metalurgice pre
lucrătoare. a chimiei, trans
porturilor și comunicațiilor. 
Totodată, importante fon
duri sint prevăzute pen
tru sectorul social. îndeo
sebi pentru construcția de 
locuințe.

în planul de investiții 
pe perioada 1971—1975, in
dustria energetică ocupă un 
loc deosebit de important, 
avlndu-se in vedere că ur
mează să se dea in func
țiune, capacități noi cu o 
putere instalată de 5 000

megawați. Acest obiectiv 
se realizează, în primul 
rind, prin construirea de 
mari termocentrale pe ba
za cărbunelui brun autoh
ton, ca și a unei centrale 
electrice nucleare de 830 
megawați. Dintre obieclir 
vele de primă mărime pre
văzute in planul de dez
voltare a bazei energetice 
se află deja in construc
ție Centrala atomică 
„Nord", precum și termo

mase plastice, care, de alt
fel, a înregistrat de-a lun
gul anilor unul din cele 
mai mari ritmuri de creș
tere. De la o producție 
de 7 kg mase plastice pe 
locuitor in 1958 s-a ajuns, 
în 1972. la 28 kg și, res
pectiv, la o producție to
tală de 408 000 tone, tar 
pină la sfirșitul acestui an 
se prevede un nou salt ; 
531000 tone. în prezent se 
află în construcție citeva

LA IZVOARELE 
DINAMISMULUI 

ECONOMIC
corespondenta din berlin

centralele de mare capaci
tate „Boxberg" și „Hagen- 
werder". Baza de com
bustibili energetici a R.D. 
Germane se îmbogățește și 
se completează prin ex
ploatarea zăcămintelor pro
prii de gaze naturale. Pro
ducția de gaze naturale a 
6porit de la 2,8 miliarde 
metri cubi in 1971 la 5.4 
miliarde metri cubi in 1972. 
urmind ca la sfirșitul a- 
cestui an să se ajungă la 
7 miliarde metri cubi.

Un mare volum de in
vestiții este dirijat, de ase
menea, spre lărgirea bazei 
de materii prime. îndeo
sebi a cele! destinate in
dustriei chimice. în cadrul 
acesteia, o dezvoltare deo
sebiți va avea producția da

obiective cu acest profil, 
printre care se impun, în 
ce privește dimensiunile 
lor, combinatele Schwarz
heide și BShlen.

Deși economia R.D. Ger
mane șe caracterizează 
printr-un înalt grad de În
zestrare tehnică, ramura 
construcției de mașini con
tinuă să se dezvolte cu 
prioritate și intr-un ritm 
mai dinamic decit al an
samblului industriei. O a- 
tenție deosebită se acordă 
calității, nivelului tehnic și 
randamentului mașinilor și 
echipamentelor. Anul aces
ta producția industriei con
structoare de mașini va 
crește, față de 1972, cu 7.8 
la sută. Iar in sectorul 
mașini-unelte planul pre

vede o sporire de 8 la sută.’ 
Investițiile in această aub- 
ramură sint orientate nu 
atit spre construirea de noi 
capacități, cit spre lărgirea 
celor existente și creșterea 
nivelului tehnic și a ran
damentului lor. Se preco
nizează in acest sens adop
tarea de măsuri complexei 
în vederea aplicării cuce
ririlor științei și tehnicii, 
înlocuirii vechilor tehnolo
gii prin tehnologii moder
ne — măsuri care să ducă 
la creșterea productivității 
și la o mai judicioasă dis
tribuire a forței de muncă.

Industriile ușoară și a 
bunurilor de consum, agri
cultura, protejarea maajti- 
lui înconjurător sint alțe 
capitole ale planului gene
ral de investiții spre cat® 
sint îndreptate important® 
mijloace financiar?.

Preocuparea pentru coh*  
tinua ridicare a nivalulUl 
de viață material și cultu
ra! al poporului se concre
tizează și prin alocării® 
substanțiale pentru con
struirea de locuințe, școli, 
spitale. Se prevede ca pină 
in ,anul 1990 să fie îmbu
nătățite condițiile de locuit 
pentru 12 milioane de ce
tățeni al R.D.G.

înfăptuirea acestui am
plu program presupune fo
losirea cu maximum de 
eficiență a mijloacelor dis- 
ponibile. De pildă. în do
meniul construcțiilor, deși 
sarcinile cresc !□ fiecare 
an, numărul celor ocupați 
în această ramură va ră- 
mîne relativ constant pen
tru multă vreme. De aceea 
industrializarea și mecani
zarea construcțiilor. înlo
cuirea materialelor tradi
ționale prin altele mai eco
nomice și mai rezistente, 
utilizarea pe scară largă 
a prefabricatelor, raționa
lizarea activității In orga
nizarea șantierelor — sint 
tot atîtea subiecte de pre
ocupare intensă pentru cel 
chemați să raaliieae ttin® 
cipaiele objective ale pia«' 
nului de tovestițU,

1
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IN ORIENTUL APROPIAT
A 24-A ANIVERSARE A PROCLAMĂRII
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Adunarea festivă de la Berlin
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LA PRAGA

Evoluția situației din Chile

• Lupte in zona Canalului de Suez

• Ostilități la granița israeliano-siriană

CAIRO 6 (Agerpres). — Postul de 
radio Cairo a anunțat, simbătă, că 
forțe aeriene israeliene au atacat, 
la 11.30 GMT, trupele egiptene sta
ționate in zona Golfului de Suez, in 
sectoarele Zaafarana și Sokhna. în 
timp ce un număr de vedete 
israeliene se îndreptau spre coasta 
de vest a golfului — transmite a- 
genția M.E.N. Trupele egiptene au 
ripostat — a menționat postul de 
radio.

Un comunicat al comandamentului 
militar egiptean, difuzat în dupâ- 
amiaza aceleiași zile, informează că 
forțele aeriene egiptene au bombar
dat obiective militare israeliene si
tuate in teritoriile ocupate, ca urmare 
a atacurilor lansate de forțele israe
liene împotriva Egiptului și Siriei. 
Potrivit comunicatului, avioanele e- 
giptene și-au îndeplinit cu succes 
misiunea.

Pe de altă parte, agenția M.E.N. a 
anunțat că forțele israeliene au în
cercat să ocupe o parte din teritoriul 
egiptean de la vest de Canalul 
Suez, dar au fost interceptate de for
țele egiptene care au lansat cu succes 
un contraatac, supunlnd pozițiile is
raeliene unui puternic bombardament 
de artilerie.

Un comunicat militar transmis de 
postul de radio Cairo, simbătă sea
ra. anunță că ..forțele egiptene au 
reușit să traverseze Canalul de Suez 
pe întreaga lungime a frontului și 
au reușit să ocupe aproape toate po
zițiile israeliene de pe malul răsări
tean al canalului".

Postul de radio Cairo a difuzat, 
totodată, un comunicat, potrivit că
ruia 11 avioane israeliene au fost 
doborite in cursul luptelor ce au avut 
loc deasupra Canalului Suez. Se men
ționează și pierderea a 10 avioane 
egiptene.

DAMASC 6 (Agerpres). — Un co
municat militar sirian a anunțat sâm
bătă că forțele israeliene au atacat1 
pozițiile siriene de la linia de ince-1 
tare a focului și că forțele siriene 
au ripostat, intre cele două părți 
având loc lupte aeriene — transmite 
agenția France Presse.

Un purtător de cuvint militar si
rian. citat de agenția M.E.N., a co
municat ulterior că forțele armate 
ale Siriei au reușit să oprească ofen
siva israeliană și au trecut la con
traofensivă eliberind o serie de po
ziții ocupate, inclusiv Muntele Her
mon.

Pe întreg teritoriul Siriei a fost 
decretată, simbătă, starea de urgen
ță. Această hotârire a fost adoptată 
în cursul unei reuniuni extraordi
nare a cabinetului sirian, prezidată

de primul ministru. Mahmoud El- 
Ayoubi, care a examinat situația e- 
xistentă ca urmare a atacurilor în
treprinse de forțele israeliene împo
triva Siriei.

TEL AVIV 6 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint militar israelian 
a anunțat că forțele egiptene și si
riene au atacat, simbătă, pozițiile 
israeliene de la Canalul de Suez și 
de pe înălțimile Golan — transmit 
agențiile United Press International 
si France Presse. El a menționat că 
intre cele două părți se desfășoară 
lupte. Purtătorul de cuvint israelian 
a confirmat că forțe egiptene au 
traversat Canalul Suez în mai multe 
puncte, stabilind două capete de pod 
pe malul răsăritean al Suezului. prin 
care traversează unitățile de blindate. 
Pe de altă parte, el a comunicat că 
pătrunderea forțelor siriene pe înăl
țimile Golan a fost oprită.

Purtătorul de cuvint israelian a 
precizat că, atit pe înălțimile Golan, 
cit și in Sinai au loc lupte între uni
tăți de blindate.

In ce privește acțiunile forțelor 
armate israeliene, el s-a limitat să 
declare că acestea acționează potrivit 
instrucțiunilor — arată agenția 
France Presse.

Purtătorul de cuvint militar israe
lian a anunțat că forțele aeriene ale 
Israelului au dobortt 8 elicoptere 
egiptene în zona Golfului Suez.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— Un comunicat al delegației siriene 
la O.N.U., distribuit simbătă după- 
amiază reprezentanților presei, anun
ță că guvernul de la Damasc l-a 
informat pe președintele Consiliului 
de Securitate asupra situației peri
culoase create de noile acțiuni ale 
Israelului.

TEL AVIV 6 (Agerpres). — Israe
lul a informat Consiliul de Securi
tate in legătură cu atacurile siriene 
și egiptene îndreptate împotriva for
țelor israeliene — a anunțat postul 
de radio israelian. Comunicatul men
ționează că Israelul nu a cerut con
vocarea Consiliului de. Securitate.

NEW YORK 6 (Agerpres). — Se
cretarul genera! al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a declarat simbătă că este 
îngrijorat de situația din Orientul 
Apropiat, pe care o consideră deose
bit de serioasă.

Kurt Waldheim a avut consultări 
cu miniștrii afacerilor externe ai E- 
giptului și Israelului, cu secretarul 
de stat al S.U.A., H. Kissinger, cu 
președintele Consiliului de Securita
te și cu majoritatea membrilor con
siliului.

BERLIN 6 (Corespondentă de Ia 
C. Varvara). — In sala Operei ger
mane de stat din Berlin a avut loc, 
simbătă după-amiază, adunarea fes
tivă consacrată celei de-a 24-a ani
versări a proclamării Republicii De
mocrate Germane. în prezidiu au fost 
prezenți Erich Honecker, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G.. Willi Stoph. 
președintele Consiliului de Stat, 
Horst Sîndermann, președintele Con
siliului de Miniștri, alți conducători 
de partid și de stat.

La adunare a luat cuvintul Willi 
Stoph. care a relevat marile succese 
pe care poporul R.D. Germane le-a 
obținut in edificarea societății so
cialiste sub conducerea P.S.U.G. Tot
odată, președintele Consiliului de 
Stat a Rubliniat contribuția pe care 
R.D.G. o aduce In lupta pentru In
staurarea unui climat de pace, cola
borare și securitate in Europa ?1 in 
întreaga lume, precum și larga recu
noaștere internațională a R.D.G., în
cununată de admiterea sa in O.N.U.

LUCRĂRILE adunării

PRAGA 6 (Corespondență de la 
C. Prisăcaru). — Simbătă a sosit la 
Praga, venind de la București, pre
ședintele Republicii India, Varaha- 
giri Venkata Giri. Șeful statului in
dian vn face, în zilele de 6—10 oc
tombrie, o vizită oficială in Ceho
slovacia, la invitația președintelui 
R. 8. Cehoslovace, Ludvik Svoboda.

La sosire, pe aeroportul Ruzyne, 
oaspetele și persoanele oficiale care 
il însoțesc au fost salutați de pre
ședintele Ludvik Svoboda și de alte 
persoape oficiale cehoslovace. Era 
prezent, de asemenea, ambasadorul 
României la Praga, Teodor Haș.

In după-amiaza aceleiași zile, 
la Hradul din Praga au început 
convorbirile oficiale dintre președin
tele Ludvik Svoboda și președintele 
Varahagiri Venkata Giri.

• Noi execuții și arestări • înrăutățirea situației econo
mice • 120 000 muncitori amenințați cu șomajul • Se 
amplifică campania mondială in apărarea democraților 

chilieni

GENERALE

Iranul se pronunță pentru întărirea păcii 
și înțelegerii internaționale

NEW YORK 6 — Trimisul special 
Agerpres, Victor Martalogu, transmi
te : Luind cuvintul in cadrul dezba
terilor de politică generală din ca
drul actualei sesiuni, președintele 
Nigeriei, generalul Yakubu Gowon, 
a subliniat necesitatea sporirii efica
cității Consiliului de Securitate in 
dezbaterea și soluționarea diverselor 
probleme ale lumii. Președintele ni
gerian s-a referit apoi la activita
tea Organizației Unității Africane 
(O.U.A.), care, a spus el, a înregis
trat importante succese in consolida
rea independentei naționale a state
lor africane, reglementînd mai mul
te diferende dintre acestea. Arătind 
că O.U.A. a acordat intregul sprijin 
acțiunilor îndreptate spre restabili
rea dreptului la autodeterminare și 
independentă al popoarelor africane, 
yakubu Gowon a adăugat : Lupta 
noastră va continua pină cind toate 
națiunile Africii iși vor dobindi in
dependența și autodeterminarea ' și 
vor fi, prin aceasta, capabile să con
tribuie, după posibilitățile lor, la 
progresul mondial.

Vorbitorul a adresat tuturor state
lor membre ale O.N.U. un apel ce- 
ririd aplicarea strictă a sancțiunilor 
economice împotriva regimurilor ra
siste din Africa australă.

Ministrul de externe al Qatarului. 
Suhaim Ben Hamad Al-Thaini. a 
apreciat că conflictul din Orientul 
Apropiat constituie o problemă cro
nică pentru O.N.U.. devenind un 
impediment in calea păcii în lume. 
El a apreciat apoi că înarmările nu
cleare si proliferarea armelor, in 
general, constituie o mare amenin
țare pentru omenire.

Ministrul de externe al Austriei, 
Rudolf Kirchschlaeger, a adresat un 
apel statelor implicate în diverse 
conflicte de a recurge exclusiv Ia 
mijlocul negocierilor si contactelor 
pentru soluționarea problemelor li
tigioase dintre ele. El a apreciat că 
lucrările la. nivel ministerial ale 
conferinței general-europene au sta
bilit principii (internaționale în de
plin acord cu Declarația asupra 
principiilor de drept internațional 
privind relațiile prietenești si coo
perarea între state, adoptată de A- 
dunarea Generală in 1970.

A O. N. U.
Ministrul de externe al Cehoslova

ciei, Bohuslav Chnoupek, apreciind 
trecerea de la vestigiile războiului 
rece la procesul destinderii drept 
un moment crucial in relațiile in
ternaționale. a afirmat că Națiunile 
Unite au un rol esențial si vital in 
întărirea actualelor tendințe. Abor- 
dind o serie de probleme Interna
tionale aflate in atentia organizației 
mondiale, ministrul cehoslovac a 
subliniat că tara sa sprijină inițiati
vele in direcția reunificării demo
cratice a Coreei prin mijloace paș
nice, fără amestec din afară și și-a 
exprimat speranța că O.N.U. va sus
ține propunerile .întemeiate ale 
R.P.D. Coreene.

Vorbitorul a estimat că atmosfera 
de destindere in lume se va accen
tua și dezvolta și mai mult dacă 
O.N.U. ar juca un rol mai decisiv in 
aplicarea unor decizii atit de semni
ficative cum ar fi rezoluția de anul 
trecut a Adunării Generale privi
toare la neutilizarea forței in rela
țiile internaționale și interzicerea 
permanentă a utilizării armelor nu- 
clare.

★
PHENIAN 6 (Agerpres). — Guver

nul R.P.D. Coreene a hotărît să tri
mită o delegație la sesiunea a 28-a 
a Adunării Generale a O.N.U., pen
tru a participa la examinarea pro
blemei coreene — se arată într-o 
telegramă adresată de Hă Dam, vice- 
premier al Consiliului Administra
tiv, ministrul de externe al R.P.D. 
Coreene, secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim. Delegația 
R.P.D. Coreene urmează să fie con
dusă de Hă Dam — informează a- 
genția A.C.T.C.
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CAMBODGIA

Atacuri 

ale forțelor 

patriotice
CAMBODGIA 6 (Agerpres). — 

Simbătă, patrioții cambodgieni au 
atacat pozițiile întărite ale inami
cului Iri mai multe puncte ale peri
metrului de apărare a Pnom Penhu- 
lui. Lupte puternice au mai avut loc 
pe șoseaua nr. 5, in zona orașului 
Sala Lekpram, unde garnizoana 
lonnolistă a fost atacată de forțele 
de eliberare din toate părțile, pre
cum și in vecinătatea orașului Vi- 
hear Suor (21 kilometri nord-est de 
capitală).

Plenara C.C. al P.C. 
din Japonia

TOKIO 6 (Agerpres). — Simbătă 
s-au deschis la Tokio lucrările celei 
de-a 12-a Plenare a C.C, al Partidului 
Comunist din Japonia, convocată în 
yederea pregătirii celui de-al XII-lea 
Congres al P.C. din Japonia, care se 
va deschide la 14 noiembrie a.c. 
Președintele Prezidiului C.C. al 
P.C.J., Kenji Miyamoto, a prezentat 
proiectul raportului C.C. al partidu
lui, care va fi dezbătut la viitorul 
congres.

ia □ @ e

agențiile de presă

TEHERAN 6 (Agerpres). — Șahin- 
șahul Mohammad Reza Pahlavi Ary- 
amehr a inaugurat, simbătă. sesiu
nea anuală a parlamentului iranian.

In discursul rostit cu acest prilej, 
șeful statului s-a referit la succesele 
obținute de economia iraniană în ul
timele 12 luni, menționind, in spe
cial. începerea, producției la marea 
oțelărie de la Ispahan și intrarea in 
vigoare a noului acord cu companiile 
petroliere occidentale care acțio
nează pe teritoriul țării. El a arătat 
că acest acord permite Iranului să 
fie ..pe deplin stăpin pe instalațiile 
și industria sa petroliere".

Referindu-se la situația economică 
și financiară internațională, șeful 
statului iranian a exprimat preocu
parea țării sale față de repercusiu

nile inflației de pe piețele occiden
tale asupra economiei iraniene, in 
special prin creșterea considerabilă 
a prețurilor la produsele importate. 
El a preconizat, drept remediu, re
ducerea importului unor mărfuri 
care nu sint indispensabile pentru 
economia națională, precum și spo
rirea , producției acestor mărfuri in 
propria țară. Șahinșahul a arătat, 
de asemenea, că statul va acționa 
prin toate mijloacele pentru stopa
rea creșterii prețurilor.

In legătură cu politica externă a 
țării, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr a subliniat că Iranul ac
ționează pentru „coexistență și co
laborare cu toate țările, precum și 
pentru întărirea constantă a păcii și 
înțelegerii internaționale".

GRECIA

A fost aprobată componența 
noului cabinet

ATENA 6 — Corespondentul Ager
pres, Ion Badea, transmite : Pre
ședintele Republicii Elene, Gheor- 
ghios Papadopoulos, a aprobat lista și 
declarațiile-program ale noului guvern 
grec, prezidat de Spyros Markezinis 
— anunță un comunicat oficial dat 
publicității simbătă la Atena.

Potrivit listei aprobate, Harilaos 
Mitrelias va deține funcția de vice- 
premier, iar Ch. Xanthopoulos Pala
mas — portofoliul afacerilor externe.

Noul cabinet, in componența că
ruia intră 21 de membri, va depune 
jurămintul luni, 8 octombrie.

Președintele R. S. F. Iu-
CJOSluVIU, IosiP Broz Tit0> a Pri“
mit, simbătă, pe ministrul de finanțe 
al S.U.A., George Shultz, și pe minis
trul american al comerțului. Frederic 
Dent, cu care a avut o convorbire, 
informează agenția Taniug.

La Pekin au avut loc convor_ 
birâ între ministrul comerțului exte
rior al R. P. Chineze, Pai Sian-kuo, 
și Joseph A. Walding. ministrul co
merțului exterior al Noii Zeelande, 
conducătorul misiunii comerciale 
neozeelandeze aflate in vizită in ca
pitala chineză — transmite agenția 
China Nouă. Au fost discutate as
pecte ale dezvoltării viitoare a re
lațiilor comerciale dintre cele două 
țări. In aceeași zi. Ci Pin-fei. minis
trul afacerilor externe, a avut o în
trevedere cu J. A. Walding.

(—Bazindu-se îndeo
sebi pe concluziile 
conferinței la nivel 
înalt a statelor neali
niate, dezbaterile din 
acest an in plenara A- 
dunării Generale a 
O.N.U. asupra proble
maticii dezvoltării au 
prilejuit un amplu 
bilanț al stărilor de 
lucruri actuale pe 
plan mondial, menit 
să. evidențieze acuita
tea acestei proble
matici. Aceasta, dato
rită convingerii majo
rității covârșitoare a 
statelor membre ale 
O.N.U. că dacă acum, 
in ajunul importante
lor negocieri interna
ționale multilaterale 
asupra problemelor 
revizuirii sistemului 
monetar internațio
nal, nu se vor lua mă
suri eficace pentru 
facilitarea progresului 
economic al țărilor in 
curs de dezvoltare, de
calajul ce le separă de 
statele industrializate 
se va amplifica, creind 
noi probleme, cu re
percusiuni negative 
din cele mal serioase 
asupra climatului re
lațiilor interstatale, a 
securității și dezvoltă
rii procesului de des
tindere.

Potrivit statisticilor 
oficiale citate in ple
nară. țărilor in curs 
de dezvoltare, unde 
trăiește circa 70 la 
sută din populația 
globului, le revine nu
mai 30 la sută din ve
nitul mondiaL Se pre
vede că la sfirșitul 
deceniului venitul me
diu anual pe locuitor 
In aceste țări se va ci

fra la 265 de dolari, 
față de 3 600 dolari in 
statele puternic in-' 
dustrializate. Decala
jul privind produsul 
național brut pe lo
cuitor înregistrează 
un raport mediu al 
discrepanței de a- 
proape 14 la 1. Aces
ta ajunge insă in mod 
incredibil la 100:1 in 
comparația separată 
dintre unele state sub

creșterii prețurilor 
bunurilor industriale, 
nivelul exporturilor și 
importurilor țârilor in 
curs de dezvoltare a 
suferit, de asemenea, 
un regres în ultimii 
ani față de nivelul de 
creștere realizat in 
primul ..deceniu al 
dezvoltării", încheiat, 
după cum se știe, in 
1970. Urmarea cea mai 
directă a acestor stări

de învățământ și cel 
al instituțiilor pentru 
ocrotirea sănătății, deși 
a sporit, se află, to
tuși, cu mult sub ne
voile acestor state. 
Lipsa de locuințe ră- 
mine .acută. Subnutri
ția și malnutriția con
tinuă să capete .pro
porții.

Aceste date și cifre 
au fost prezentate 
plenarei de reprezen

domeniul monetar și 
comercial. In același 
timp, a fost sublinia
tă necesitatea înlocui
rii relațiilor de de
pendență economică a 
țărilor în curs de dez
voltare față de state
le avansate prin re
lații de cooperare, în
cetării politicii de pre
siuni economice și 
respectării dreptului 
sacru al popoarelor la

new york Eliminarea subdezvoltării 
reclamă eforturi concertate 
din partea tuturor națiunilor

dezvoltate și unele din 
cele avansate.

După cum s-a ară
tat, ritmul anual de 
creștere a produsului 
național total in sta
tele in curs de dezvol
tare nu a atins nive
lul prevăzut. Produc
ția industrială nu a a- 
juns sporul de 8 la 
sută stabilit în planul 
.strategiei mondiale a 
dezvoltării", iar pro
ducția agricolă nu nu
mai că nu a sporit cu 
4 la sută, cum preco
niza acest program, ci, 
dimpotrivă, chiar a 
scăzut Datorită insta
bilității preturilor pe 
piața internațională a 
materiilor prime pi

de lucruri o constituie 
creșterea la 80 de mi
liarde de dolari a da
toriei lor externe.

Vorbitorii au arătat 
in cadrul dezbaterilor 
că accentuarea absolu
tă sau relativă a sub
dezvoltării s-a reper
cutat in mod virulent 
asupra diferitelor do
menii ale vieții socia
le. Iată citeva din e- 
lementele care au po
larizat atenția delega
țiilor statelor mem
bre : șomajul este in 
creștere, pentru circa 
100 de milioane de oa
meni din țările res
pective nu sint asigu
rate locuri de muncă. 
Numărul lăcașurilor

tanții țărilor în curs 
de dezvoltare nu atit 
pentru a demonstra 
dreptul popoarelor de 
curind eliberate Ia 
sprijin din partea sta
telor avansate, desi
gur. în primul rind, 
din partea fostelor 
metropole coloniale, 
care și-au edificat în 
bună parte prosperi
tatea prin jefuirea re
surselor coloniilor, cit 
pentru a revendica re
vizuirea radicală a 
„strategiei mondiale a 
dezvoltării", liberali
zarea comerțului in
ternațional. partici
parea pe picior de e- 
galitate la adoptarea 
hotărârilor majore în

suveranitatea asupra 
bogățiilor lor natura
le. Numeroși miniștri 
de externe au subli
niat că reciștigarea și 
exercitarea deplină a 
suveranității asupra 
resurselor naturale și 
controlul activităților 
economice de bază le
gate de aceste resur
se constituie măsuri
le prioritare, premise
le fundamentale pen
tru obținerea indepen
denței economice și 
consolidarea indepen
denței politice a sta
telor in curs de dez
voltare.

Reprezentanții a nu
meroase state asiatice, 
africane și latino-ame-

ricane au subliniat că 
în țările lor se înțe
lege că reducerea de
calajelor, lichidarea 
fenomenului anacro
nic al subdezvoltării 
depind în primul 
rind de eforturile pro
prii. In același timp, 
s-a apreciat că pro
porțiile copleșitoare 
ale acestei sarcini im
pun concentrarea e- 
forturilor întregii co
munități umane pen
tru îndeplinirea ei, in- 
trucit perpetuarea de
calajelor, pe lingă 
faptul că constituie o 
flagrantă nedreptate 
istorică, este o sursă 
permanentă de neîn
credere intre state, un 
factor generator de 
tensiune internaționa
lă, de pericole pentru 
cauza păcii in întrea
ga lume.

Urmărind modul 
constructiv și concret 
in care au fost abor
date problemele dez
voltării in cadrul dez
baterilor de politică 
generală din plenara 
adunării, observatorii 
consideră că sporirea 
rolului O.N.U. în 
viața internațională, 
transformarea organi
zației intr-un forum 
tot mai eficient in 
promovarea cooperă
rii mondiale ar con
stitui o pirghie impor
tantă pentru elimina
rea fenomenului sub
dezvoltării, în concor
dantă cu cerințele 
progresului și prospe
rității întregii umani
tăți.

Circa 10 000 de persoane au de
monstrat în portul Yokosuka din 
golful Tokio împotriva prezenței în 
apele teritoriale ale țării a port
avionului „Midway" al forțelor 

S.U.A. din Pacific

Viitoarea conferință a 
miniștrilor africani ai co
merțului va fl 8Jzduil4 de capi- 
tala algeriană și va fi consacrată 
dezvoltării relațiilor economice și 
comerciale internaționale și, îndeo
sebi, interafricane — anunță un co
municat oficial dat publicității la 
Alger.

C. Alexandroaie 
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APARAT ELECTRONIC 
DESTINAT 

CARDIACILOR
Reputatul cardiolog american 

John Gofman, profesor de fi
zică medicală la Universitatea 
din California, a anunțat pu
nerea la punct a unui dispozi
tiv electronic destinat bolnavi
lor de inimă. Aparatul, care poa
te da alarma in cazul unui peri
col iminent de atac de inimă, 
acționează cu energia furniza
tă de o baterie de 9 volți, cin- 
tărește numai 170 a si are 
dimensiunile unui pachet o- 
bișnuit de țigări. El poate fi 
astfel purtat in buzunarul că
mășii, detectorul cu care este 
echipat fiind fixat pe pieptul 
pacientului. O sonerie puter
nică este declanșată in mo
mentul în care apar iregulari
tăți ale ritmului cardiac. Pen
tru a evita pericolul unor alar
me... false, aparatul este ast
fel construit incit poate „dis
tinge" intre bătăile accelerate 
sau încetinite ale Inimii fi con
tracțiile ventriculare care pre
ced de cele mai multe ori ata
curile de cord.

SANTIAGO DE CHILE 6 (Ager
pres). — In ultimele 24 dș ore, In 
Chile au căzut victime ale aparatului 
represiv peste 20 de persoane — re
zultă dintr-un comunicat oficial, re-, 
luat de agențiile de presă. 11 dintre 
aceștih au fost judecați, potrivit pro
cedurii de urgentă, de Curtea Mar
țială din Valdivia, oraș situat la 850 
kilometri sud de Santiago, și execu
tați imediat după pronunțarea sen
tinței. In același timp, mai mulți 
militanți ai Unității Populare au fost 
executați, in oonditii similare, in ora
șul Temuco, din sudul țării. Comu
nicatul juntei relevă, totodată, că in 
ultimele ore au mai fost împușcate 
patru persoane la Linares și două la 
Punta Arenas, sub pretextul că nu 
au respectat ordinele patrulei mili
tare.

Agenția France Presse, citind ulti
mul comunicat oficial radiodifuzat de 
junta chiliana, menționează că in 
cursul recentelor „cșierațiuni mili
tare" au mai fost arestați încă 600 
de'„indezirabili" la Vicuna. Vifia del 
Mar, Taica, in portul militar Talca- 
huano și în capitală-

Intr-o declarație făcută unui trimis 
special al A.F.P. la Santiago de 
Chile, ministrul de interne, generalul 
Oscar Bonilla, a apreciat la peste 
7 000 numărul persoanelor aflate in 
prezent sub stare de arest. Ele vor 
fi menținute în detenție — a declarat 
el — pină după ridicarea stării de 
asediu in toată țara și lichidarea 
„organizațiilor de guerrilla".

Sint căutate in continuare, cu în
verșunare. personalități de frunte 
ale Unității Populare.

Situația economică internă cunoaște 
o accentuată înrăutățire. Lipsa acută 
de cereale, in special de griu, ar 
putea duce — scrie France Presse — 
la o apropiată criză de pline, de mai 
multe zile, in Chile. Pe de altă 
parte, negocierile pentru obținerea 
unor credite internaționale „nu -vor 
da rezultate imediate", subliniază a- 
genția citată. In același timp, nume
roși salariați .sint lipsiți de orice po
sibilitate de a-și cîștiga existența. 
Ziarul „La Prensa" relevă, in ulti
mul său număr, că în urma aplică
rii planurilor de „reorganizare a e- 
conomiei". 120 000 de muncitori vor 
fi în curind concediati.

Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a adresat o tele
gramă secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, în legătură cu peri
colele care amenință viața militanți- 
lor progresiști și patrioților chilieni, 
a lui Luis Corvalan. secretar general 
al P.C. din Chile. în telegramă ee

cere ea secretarul general al O.N.U. 
să întreprindă noi măsuri pentru a 
zădărnici condamnarea lui Luia Cor- 
valan\

Ziarul ,,L’Humanlt6" publici un co
municat al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.F. tn care se subliniază efi 
pentru a salva viața lui Luis Corva
lan, secretar general al Partidului 
Comunist din Chile, și a tuturor ce
lorlalți democrați, amenințați eu 
moartea, pentru a pune capăt repre
siunii, nu mai este nici un minut de 
pierdut. Comuniștii francezi — se 
arată în comunicat —. vor continua 
să acționeze pentru realizarea celei 
mai largi uniuni a tuturor forțelor 
democratice naționale în Franța, in 
Europa și in lume pentru solidari
tate cu muncitorii și democrații chi
lieni.

Președinții parlamentelor din zece 
țări vest-europene au dat publicității 
un apel comun in apărarea vieții se
cretarului general al P.C. din Chile, 
Luis Corvalan, adresindu-i juntei 
militare chiliene.

Apelul a fost semnat de Edgar 
Faure (Franța). Annemarie Renger 
(R.F. Germania), Achille van Acker 
(Belgia), Karl Skytte (Danemarca), 
Anne Vondeling (Olanda), Sean 

’Tracy (Irlanda), Sandro Pertini (Ita
lia), Pierre Gregoire (Luxemburg), 
Trygve Bratelli (Norvegia) și Henry 
Allard (Suedia).

Președintele interimar al Argenti
nei, Râul Lastiri, a adresat șefului 
juntei militare chiliene, generalul 
Augusto Pinochet, un mesaj perso
nal, in care solicită să se pună capăt 
tuturor execuțiilor din țară și să se 
analizeze posibilitatea renunțării la 
aplicarea pedepsei capitale — relevă 
agenția Prensa Latina. Documentul 
exprimă, totodată, profunda preocu
pare a președintelui in exercițiu al 
Argentinei pentru viața secretarului 
general al Partidului Comunist din 
Chile, Luis Corvalan.

Partidul Progresist Popular din 
Guyana a dat publicității o declara
ție prin care cere eliberarea secre
tarului general al Partidului Comu
nist din Chile, Luis Corvalan, luptă
tor consecvent pentru drepturile de
mocratice ale poporului său. De ase
menea, Partidul Progresist Popular 
din Guyana protestează cu hotărâre 
împotriva arestărilor în masă, terorii 
și represiunilor declanșate de junta 
militară chiliană împotriva forțelor 
de stingă din țară.

transmit:
Primul ministru peruan, 

Edgardo Mercado Jarrin, a declarat, 
lntr-un interviu acordat ziarului ar- 
gentinean „Clarin", că față de acti
vitatea societății nord-americane 
„Cerro de Pasco" în Peru, guvernul 
țării sale va acționa „in conformi
tate cu politica sa națională, inde
pendentă și revoluționară, pentru 
apărarea intereselor țării". Relevind 
că negocierile prealabile dintre 
această societate și guvernul peruan 
au fost întrerupte în mod unilate
ral de „Cerro de Pasco", premierul 
Jarrin a subliniat faptul că societa
tea a încălcat legile peruane, pro- 
vocind daune statului și creind con
diții inacceptabile aplicării in con
tinuare a acordurilor semnate ante
rior intre guvernul peruan si „Cerro 
de Pasco".

Tîrgul international de la 
Ntlirobi. caPitala Kenyei și-a 
deschis porțile Tîrgul internațional 
de la Nairobi. Țara noastră parti
cipă cu tractoare și diverse mașini 
agricole, autocamioane, produse chi
mice și textile. Cu ocazia ..Zilei 
Republicii Socialiste România" la 
tirg, vizitatorii — funcționari supe
riori din ministere și instituții cen
trale kenyene, membri ai corpului 
diplomatic, personalități ale vieții 
social-economice și culturale, nume
roși oameni de afaceri — au expri
mat o înaltă apreciere față de cali
tatea și diversitatea exponatelor ro
mânești.

La Bruxelles a avut loc 
remonia semnării acordului de liber 
schimb dintre Finlanda și Comunita
tea Economică Europeană. Finlanda 
va beneficia in cadrul relațiilor sale 
cu C.E.E. de o reducere de pină la 
20 la sută a tarifelor comerciale pen
tru produsele industriale, eșalonată 
în cinci etape succesive. Acordul ur
mează să fie aprobat de parlamentul 
finlandez.

La invitația Comitetului 
de Stat pentru știință și 
tehnică al U.R.S.S.,18 M°5C°- 
va se află Otto Friedrich, președin
tele Uniunii federale a asociațiilor 
patronale și vicepreședinte al Fede
rației industriașilor din R.F.G., 
transmite agenția T.A.S.S. El ur
mează să examineze cu reprezen
tanți ai forurilor competente sovie
tice probleme ale relațiilor econo
mice, comerciale și tehnico-stiințifi- 
ce dintre R.F.G. și U.R.S.S.

„Mu-Ansamblul folcloric 
gurolul", condus de cor
Andrei Stelian, a prezentat, timp de 
două săptămini. peste douăzeci de 
programe de imuzică populară și 
dansuri românești în Copenhaga și 
alte localități din Danemarca, la 
care au asistat peste 30 000 de spec
tatori. Reflectând succesul ansamblu
lui, presa daneză a publicat nume
roase articole, conținînd aprecieri 
elogioase la adresa folclorului româ
nesc și a interpreților săi.

In urma inundațiilor pro
vocate de ploile căzute in 
TlirCiCIf 10 Persoane Și-au pierdut 
viața in localitatea Izmit (la 95 de 
kilometri de Istanbul). Un trăsnet că
zut asupra unei rafinării de petrol 
a provocat un incendiu. La Istanbul, 
din cauza furtunii a fost perturbată 
circulația și s-au semnalat dificultăți 
în distribuirea energiei electrice.

„Cosmos-597". Unlun<>a
Sovietică a fost lansat, simbătă, sa
telitul artificial al Pămîntulul „Cos
mos-597", menit să continue cerce
tările științifice în spațiul cosmis, 
transmite agenția T.A.S.S.

Ca urmare a unul acci
dent de autocar, “re «a',u,1<,c 
în nordul Tanzaniei, 47 de persoane 
— în majoritate elevi — și-ău pier
dut viața, Iar alte 13 au fost grav 
rănite — anunță un comunicat oficial 
publicat la Dar es Salaam.

La bordul cargoului libanez „Barrad Crest", aflat în portul britanic Ply
mouth, a izbucnit un puternic incendiu. 13 persoane au fost rănite» Echi

pajul navei a reușit sâ se salveze
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