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COMBATIVITATEA REVOLUȚIONARĂ
- trăsătura definitorie a comuniștilor, 
Obiectiv major al propagandei de partid

O cerință fundamentală a condu
cerii partidului, subliniată stăruitor, 
în repetate rinduri. de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este aceea ca 
toii membrii de partid să dove
dească pretutindeni și in orice îm
prejurare combativitate partinică, 
manifestindu-se ca luptător, hotâriți 
pentru aplicarea politicii partidului, 
pentru traducerea sa exemplară in 
viață, pentru materializarea sa fapti
că. Politica parti
dului dă expresie 
intereselor vitale 
si aspirațiilor ce
lor mai înalte 
ale poporului 
de aceea, ea se 
bucură de ade
ziunea deplină a 
tuturor celor ce 
muncesc — și 
este esențial ca 
aceasta adeziu
ne să aibă un 
caracter cit mai 
combativ, in sen
sul unor eforturi 
stăruitoare, ener
gice. dîrze pen
tru transpunerea 
ei în fapt. pen
tru îndeplinirea strictă și rigu
roasă a hotăririlor și sarcinilor tra
sate de partid. Partidul subliniază 
necesitatea ca in toate sectoarele 

(să se promoveze un spirit revolu
ționar. A răspunde acestei exigente 
înseamnă a acționa cu maximă ho- 
târire pentru realizarea politicii 
partidului la fiecare loc de muncă, 
pentru aducerea la îndeplinire a 
sarcinilor concrete de partid. învin- 
gindu-se orice dificultăți sau ca
rențe. Mai puține vorbe și mai 
multe fapte — fapte care să deter
mine progrese substanțiale în toate 
domeniile de activitate, fapte in

care să-și găsească expresie atitu
dinea înaintată față de muncă și 
față de proprietatea socialistă. înal
ta responsabilitate socială. înțele
gerea intereselor majore ale socie
tății.

Combativitatea revoluționară, par
tinică. spiritul militant trebuie să-1 
caracterizeze pe toți comuniștii, pe 
toți oamenii societății noastre, iar 
in cultivarea și dezvoltarea acestor

educative decit înțelegerea ei în 
sens pur informativ, expozitiv. 
Rațiunea de a fi a propagandei co
muniste este ca, pe baza convinge
rii temeinice a oamenilor asupra 
justeței măsurilor adoptate de par
tid intr-un domeniu sau altul, să-i 
transforme in militanțl activi pen
tru traducerea lor in viață, în oa
meni ai faptelor revoluționare, ai 
atitudinii înaintate, comuniste, față

■ Spiritul revoluționar se verifică în calitatea muncii, în efortul 
pentru mai bine, în slujirea colectivității

■ Mai puține vorbe și mai multe fapte - acțiuni practice care să determine 
progrese substanțiale în toate sectoarele vieții sociale

■ Munca politică de masă - important factor de cultivare a combativi
tății partinice

trăsături un rol deosebit de impor
tant revine propagandei de partid, 
muncii politico-educative a parti
dului.

După cum se știe, prin variatele 
mijloace ale muncii politico-educa
tive. partidul aduce la cunoștința 
maselor politica sa, obiectivele pro
prii fiecărei etape, astfel ca fiecare 
să cunoască și să înțeleagă clar te
meiurile. rațiunile care le-au deter
minat. căile realizării lor, făptui că 
ele slujesc intereselor celor ce mun
cesc. imperativelor progresului so
cial. Dar evident, nimic nu ar fi mai 
străin rostului activității politico-

do muncă, față de proprietatea și 
sarcinile obștești.

Tocmai pornind de la acest im
perativ, Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971 a criticat anumite 
deficiențe care s-au manifestat în 
activitatea educativă, subliniind ne
cesitatea accentuării spiritului ei 
militant. Ceea ce se cerc acestei ac
tivități este să abordeze deschis 
problemele care se pun în toate do- 
meniilp, să sprijine energic genera
lizarea experiențelor pozitive, a 
exemplelor înaintate, să cultive 
intransigența, fermitatea față de 
fenomenele negative. Munca po-

llfico-educativă a partidului este 
menită să dezvolte in rindurile co
muniștilor, ale tuturor celor ce 
muncesc, spiritul revoluționar. Or, 
aceasta este cu putință numai in 
măsura în care ea însăși își asimi
lează organic acest spirit, in con
ținutul, ca și în formele ci de des
fășurare.

Concret, accentuarea caracterului 
combativ, mobilizator, al tuturor 

formelor și mij
loacelor muncii 
politico-educative, 
inseamnă ca fie
care expunere 
sau seminar in 
cadrul invățămin- 
tului de partid, 
fiecare convorbi
re a agitatorilor, 
fiecare ediție a 
ziarului de uzină 
sau gazetei de 
perete, odată 
cu popularizarea 
convingătoare a 
experienței înain
tate. a inițiative
lor valoroase, să 
acorde toată a- 
tenția combaterii 

deficiențelor, a lipsurilor care 
mai dăinuie la locul 'de muncă 
respectiv. Totodată, aceasta presu
pune ca. pe baza cunoașterii temei
nice a realităților din unitatea res
pectivă. munca politico-educativă să 
contribuie efectiv la soluționarea 
concretă a problemelor de la fiecare 
Ioc de muncă. Nu prin discuții ab
stracte, plutind în generalități, nu 
prin prelegeri „de la catedră" des
pre precepte morale fără referiri la 
manifestările concrete din colecti-

(Continuare in pag. a IV-a)

Recoltatul porumbului la ferma nr. 2 a I.A.S. Bordu- 
șani, județul lalomija

Timpul se menține, in continuare, 
favorabil pentru coacerea, recolta
rea și transportul culturilor Urzii. 
Chiar și in zonele mai nordice 
ale țării, unde vegetația este mai 
intirziată, porumbul se coace re
pede, știuleții devenind buni pen
tru a ft recoltați. Așa s-e și ex
plică de ce, in ultimele zile, ritmul 
culesului a fost intensificat, i’ină 
marți, 9 octombrie, porumbul a 
fost recoltat de pe 929 000, hectare, 
ceea ce reprezintă 46 la sută din 
suprafețele cultivate în întreprin
derile agricole de stat și 33 la sulă 
in cooperativele agricole. Lucrările 
sint mai avansate in cooperativele 
agricole din județele Mehedinți, 
Gorj, Dolj, Botoșani, Satu-Mare. 
Stadiul de vegetație diferă mult 
de la un județ la altul și chiar 
de la o zonă la alta, în cadrul a- 
celuiași județ. De aceea, trebuie 
concentrate mijloacele și forțele

în întreaga tara 

progresează în fiecare zi 

•CULESUL
• TRANSPORTUL
• DEPOZITAREA 

RECOLTEI 
AGRICOLE

de lucru pe acele terenuri unde 
porumbul s-a copt, acordîndu-se 
prioritate terenurilor care ur
mează a se insămința cu griu.

Recoltarea cartofilor poale fi 
considerată, practic, încheiată. I>a 
data amintită mai erau de scos 
tuberculii de pe suprafețe reștrinse 
numai in județele Harghita și 
Brașov. Sarcina care se pune 
acum este de a transporta rapid 
și de a insiloza cu cea mai mare 
grijă cartofii, pentru a se în
lătura orice pierderi.

Sfecla de zahăr se recoltează 
ținindu-se seama de graficele în
cheiate între unitățile agricole și 
fabricile de zahăr. Pînă acum, re
coltarea s-a făcut pe 57 la sută 
din suprafețe. Indicația centralei 
de specialitate este ca livrările să 
se facă pe baza graficelor, să 
existe o corelație între cantitățile 
de sfeclă recoltate zilnic și capa

citatea mijloacelor de transport. în 
unele județe — Mureș, Cluj, Alba 
— pe cimp există cantități mari de 
sfeclă de zahăr care stă în gră
mezi. Centrala a recomandat ca, 
in zonele in care temperatura din 
cursul zilei scade sub 10 grade, 6ă 
înceapă insilozarea sfeclei.

Trebuie luate. în continuare, 
măsuri energice in vederea recoltă
rii și valorificării recoltei bogate de 
legume și struguri din acest an. 
Atit la legumele destinate conser
vării, cit și la struguri, este ne
cesar ca recoltarea și livrările să 
se facă conform graficelor zilnice 
întocmite, astfel incit fabricile de 
conserve și centrele de vinifieație 
să poată lucra din plin. Ținînd 
seama de perisabilitatea acestor 
produse, este necesar ca întreaga 
cantitate ce se culege să fie pre
luată și transportată in aceeași zi.

Relatări ale corespondenților noștri despre culesul porumbului în patru 
județe din sudul țării—în pag. a Il-a

1N ZIARUL DE AZI:

• Cadre de înaltă 
competență, cu larg ori
zont politico-ideologic - 
La Academia „Ștefan 
Gheorghiu", mijloace di
versificate de activitate • 
Strada - piața - institu
ția : la Craiova • Ru
bricile noastre : Faptul 
divers, Carnet cinemato
grafic, Sport.

Privirea vecinului 
este citeodată 

mai pătrunzătoare...
Un experiment al „Scînteii", cu sprijinul organelor lo
cale de partid pentru evidențierea rezervelor interne 

din două întreprinderi brașovene

Vedere din Craiova de azi

Supunem atenției un experiment, simplu, ușor de aplicat și, mal 
ales, eficient — realizat la Brașov. Cu sprijinul comitetului municipal 
de partid, al comitetelor de partid de la întreprinderea de tractoare 
și întreprinderea de șuruburi, un colectiv obștesc al „Scînteii" și-a pro
pus să demonstreze — și a demonstrat — că prin perfecționarea rapor
turilor de conlucrare și colaborarea strînsă intre colectivele de muncă, 
printr-o investiție de spirit practic, întreprinzător, pot fi scoase la iveală 
importante rezerve ale producției ținute încă in „conservare".

CITITORUL
| SI CARTEA
• Deschisă in ziua de 1 octombrie și bogată în mani- ’ 
Ifestări care s-au bucurat in rindul opiniei publice de i 

un larg și binemeritat ecou, tradiționala „Decadă a | 
cărții românești" a anexat in calendarul nostru un I 

I buchet de zile sărbătorești. Cum s-a ajuns la această . 
cifră nu-mi bat capul să întreb £i să răspund, dar B 
îmi place să cred că de vreme ce mitologia nu cu- Șj 
noaște și recunoaște decit nouă muze, probabil că a 
zecea zi este închinată cititorului.

Tn anii noștri, librăriile sînt la orice oră din zi arhi- 
pline de cumpărători. Tiraje inimaginabile in urmă | 
cu trei-patru decenii se epuizează acum in cîteva zile. 
Cartea politică, romanul, cartea de istorie literară, 
cartea științifică si cea documentară și chiar și aceea 
care odinioară a fost cenușăreasa activității editoriale,

LITATEA SOCIALISTĂ A

PICĂTURA DE CERNEALĂ
adică placheta de poezii, toate cunosc in zilele noastre 
asaltul pasionat al milioanelor de cititori. ■ , ,

Interesant de observat insă mai presus de orice (șl 
faptul a fost cu prisosință evidențiat in cele zece 
zile dedicate cărții românești) este participarea activa 
a cititorilor la îmbogățirea continuă a vieții spirituale 
din țara noastră. Dezbaterile publice cu caracter poli
tic și ideologic, simpozioanele științifice, intunirile cu 
autorii de cărți, șezătorile literare, comemorările ilus
trelor figuri culturale și științifice, așa-numitcle 
„zile de lansare a cărților nou apărute", excursiile la 
casele memoriale, in muzee, toate la un loc constituie 
dovezi splendide ale ideii ică figura lectorului izolat a 
căzut in desuetudine, cititorul devenind prin participa
rea sa activă la viața spirituală a patriei un creator 
de climat intelectual. _ .însetați de noi și noi cunoștințe, înzestrați cu un tot 
mai înalt spirit critic de selecție, posesori de biblio
teci personale, informați cu privire la mișcarea edi
torială, milioanele de cititori statornici dau vieții spi
rituale din patria noastră imensul spor de lumina și 
de prestigiu pe care ea l-a rivnit atit de mult odini
oară și pe care azi in sfirșit l-a dobindit in dimen
siunile unei victorii memorabile. „Decada cărții roma
nești" a luat sfirșit ; cele zece zile dedicate cărții au 
trecut ; dar au rămas 355 de zile și. in fiecare din 
ele, an de an, milioane de cititori trăiesc intr-o co
muniune statornică și pasionată cu cartea.

Petru V1NT1LĂ

TIMPUL LA 
TARNIȚA ȘI 
MĂRIȘELU

Deprinderea rămânerii in 
timp a oamenilor din a- 
ceastă țară, cu faptele lor, 
este veche. De-o virstă cu 
istoria.

Noi sint numai unel
tele cu care se scrie acum 
și aici neuitarea.

Drumurile Someșului, de 
pildă, in sus. spre izvoa
re, au fost și vor rămine 
și de acum înainte dru
murile răsăriturilor discre
te, cernute prin sfidarea 
înaltă a stejarilor. lingă 
care legendele vechi și fru
moase coboară la focul de 
seară al sătenilor.

Lingă numele mare al 
lui Gelu, Văile Gilăululau 
memorizat în ultimii ani 
și alte nume. Foarte mul
te nume simple, așezate 
pretutindeni aici la teme
lia celei mai noi și mai 
adevărate legende din a- 
ceastă parte a țării : legen
da hidrocentralelor de la 
Tarnița și Mărișelu.

Această legendă adevă
rată poate începe in biroul 
inginerului Radu Scutelni- 
cu, un tinâr de 35 de ani 
— din care 13 ani i-a trăit 
pe șantier — și în grafi
cele căruia culorile disci
plinate și expresive vor
besc despre străpungerea 
galeriei de fugă cu 21 de 
luni mai devreme decit era 
prevăzut.

Ea poate Începe si în in
cintele de catedrală gotică’ 
ale centralei subterane, in 
care lucrările de excavație 
au un avans de aproape

tm an, cum poate începe 
la oricare pas de-a lungul 
celor 2 660 de metri exca
vați în tronsonul din fe
reastra Leșului, a celorlalți 
2 800 de metri de la fe
reastra Leșului — priză, 
la casa vanelor, în caste
lul de echilibru din nodul 
de/ presiune sau la fereas
tra unuia din numeroase
le apartamente dăruite pei-

acest nume cu mereu alt
fel de unelte în betonul 
așezat in calea apelor sau 
in piatra măruntă de pe 
aleile după-amiezilor fără 
casca obîigatorie de miner 
și fără cizmele de cauciuc 
din subterană.

„Noi, colectivul grupu
lui de șantiere „Someș" al 
Trustului de construcții hi
droenergetice — se spune

SOMEȘUL
în arhitectonica 

luminii
sajului acesta atit de ne-< 
știut de zidari și de con
structori pină acum cîteva 
anotimpuri.

E o legendă simplă, cu 
un mare și impresionant 
peisaj colectiv, un fel 
de Făt-Frumos adevărat, 
regăsit in faptele de fie
care zi ale celor cîteva mii 
de muncitori care intră sub 
pămint să bătătorească 
drumul luminii spre lectu
ra de seară, spre sala de 
cinematograf si spre toa
te celelalte trepte tăiate în 
stinca adevărată și in cea 
a istoriei, către civiliza
ție.

Acest personaj poartă 
nume diferite și își scrie

în apelul constructorilor de 
pe Someș, adresat con
structorilor de mașini de la 
Reșița — care am primit 
misiunea de a realiza vas
tul program de amenaja
re hidroenergetică de pe 
Someș, județul Cluj, de 
265 MW putere, prin cele 
două hidrocentrale — Tar- 
nița de 45 MW și Mări
șelu de 220 MW — ne-am 
însușit pe deplin angaja
mentul național de a în
făptui prevederile cincina
lului inainte de termen..

Datorită organizării su
perioare a activității șan
tierelor, folosirii rationale 
a dotațîei tehnice și poten
țialului uman pe care îl a-

vem la majoritatea punc
telor de lucru, cum ar fi : 
aducțiunea principală, a- 
ducțiunile secundare, ex- 
cavațiile pentru centrala 
subterană Mărișelu. gale
ria de fugă și altele — am 
creat avansuri față de gra
ficul de execuție între 6 
și 8 luni. Numai in acest 
an am realizat suplimen
tar un volum de producție 
in construcții și montaj in 
valoare de 13 milioane Iei.

Animați de chemarea pa
triotică a secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. dc a 
realiza inainie de termen 
obiectivele din vastul pro
gram de investiții, fiind 
conștienți de faptul că hi
drocentralele de la Tarnița 
și Mărișelu constituie ele
mente de seamă ale eco
nomiei județului Cluj șj, 
totodată, ale sistemului e- 
nergetic național, ne-ain 
propus să punem în func
țiune la termenul prevăzut 
— 31 decembrie 1973 — hi
drocentrala Tarnița, iar 
centrala de la Mărișelu să 
o dăm in exploatare la 30 
iunie 1975, cu 6 luni inain
te de termenul prevăzut io 
planul de stat".

Sint cuvinte simple pen
tru că oamenii din valea 
Tarnițel- nu îndrăgesc vor
bele „mari". .Și nici nu au 
nevoie de ele. Faptele lor 
sint mai expresive decit ad
jectivele și mai înalte de
cit uimirea sinceră a tre
cătorului prea grăbit pen
tru a înțelege fiecare a- 
mănunt de pe numeroșii 
kilometri de șantier.

Aceste fapte nici nu. au, 
de altfel, nevoie de cu
vinte pentru a se înfățișa 
așa cum sint.

Teofll BALAJ
(Continuare in pag. a U-a)

Cum s-a pornit la drum. Punctul 
de reper l-a constituit sarcina de a 
așeza întreaga activitate economică 
pe coordonatele cerinței majore for
mulate de conducerea partidului, de 
a căuta la fiecare loc de muncă, in 
fiecare sector de activitate, soluții 
optime pentru a se produce mai 
mult, mai bine, mai eficient.

La solicitarea ziarului, două comi
tete de partid au desemnat, din acti
vul lor, cite șase reprezentanți — oa
meni cu o recunoscută autoritate 
profesională, care s-au remarcat prin 
spirit organizatoric și un ascuțit simț 
al observației. Astfel, într-una din 
zilele trecute, 12 salariați provenind 
din cele două unități brașovene și-au 
dat intilnire la întreprinderea „Trac
torul", Ei și-au propus ca, în timpul 
liber, pe parcursul citorva zile, să 
inițieze schimburi reciproce de ex
periență și o documentare la sursă
— cei de la „Tractorul" să viziteze 
întreprinderea de șuruburi, iar aceștia 
să le întoarcă vizita, pentru a în
lesni o mai bună cunoaștere a posi
bilităților și nevoilor existente in 
unitățile lor ; s-a urmărit, de aseme
nea, să se scoată în evidență — acum, 
cînd pretutindeni colectivele de între
prinderi sînt preocupate să explore
ze toate căile de sporire a eficienței 
activității economice — ce rol poate 
juca ochiul proaspăt al vecinului, 
spiritul lui ascuțit de observație, ne- 
deprins cu rînduielile statornicite in 
altă unitate, in depistarea și valori
ficarea nelimitatelor rezerve ale pro
ducției.

După ce documentarea a fost în
cheiată. comitetul de partid de la uzina 
„Tractorul" a găzduit o reuniune a 
celor ce au constituit în această ac
țiune colectivul obștesc al „Scînteii".

Au participat, de Ia întreprinderea 
„Tractorul" : ing. Costau Filimon — 
energetic-șef ; ing. Tănase Eugenia
— analist la centrul do calcul ; ing. 
Stratan Boris — șef birou norme 
consum : Bucșinescu Nicolae — teh
nolog prelucrări mecanice : Bica 
Gheorghe — șef atelier automate ; 
Grofu Constantin — șef birou post- 
calcul. De la întreprinderea de șuru
buri : ing. Drăgan loan — serviciul 
organizarea producției : ing. Marsie 
Eugenia — șef laborator chimic ; 
Spinu Iban — șef serviciu contabili
tate,: ing. Hager Osvald — șef birou 
constructor șef : Damian Vaier — 
tehnician cu consumurile specifice ; 
Darabă Mircea — muncitor.

Debutul discuțiilor a fost simplu, 
firesc. Se vedea din capul locului că 
in urma schimbului de vizite reci

proce oamenii au adunat numeroase 
observații, sugestii, propuneri — pre
țioase pentru ambele părți. Ideea 
depistării surselor de economii, in 
principal prin reducerea consumuri
lor de materiale și materii prime, s-a 
bucurat de o atentie specială.

— Nu neg, tovarășii de la între
prinderea de șuruburi stau binișor 
in ce privește înscrierea în consumu
rile specifice de energie electrică ; 
se plasează chiar sub normele de 
consum stabilite — spunea tovarășul 
Costan Filimon. Cu toate acestea, 
mai au multe disponibilități pe cara 
le-ar putea valorifica dacă in com
partimentul energetic ar fi stabilite 
regulamente de exploatare a utilaje
lor, dacă periodic s-ar face instrui
rea personalului. Economia care se 
obține, la sculărie, unde, in locul ilu
minatului general, mașinile sînt do
tate cu- lămpi locale, cu articulație, 
este „înghițită" la tratamente. Am 
văzut apoi un plan de măsuri vizind 
acțiunea de reducere a consumului 
de energie electrică. Este un lucru 
bun. Numai că planul este general, 
nu prevede termene și responsabili
tăți precise, așa că aplicarea unora 
dintre prevederi ar putea fi aminată 
la nesfîrșit.

Observația a fost recepționată pa 
loc. De față la discuții, secretarul co
mitetului de partid de la întreprin
derea de șuruburi, tovarășul Boaru 
Nicolae, împreună cu ceilalți repre
zentanți din întreprindere au stabilit 
ca, în zilele imediat următoare, pla
nul de măsuri să se concretizeze și 
completeze cu alte prevederi. între 
care extinderea iluminatului local la 
toate mașinile, verificarea si punerea 
la sarcina nominală a tuturor mo
toarelor supradimensionate, comple
tarea motoarelor cu limitatoare de 
sarcină etc.

Discuțiile au devenit din ce în ce 
mai antrenante. Cuprinzind un cerc, 
larg de probleme legate de posibili
tățile existente pentru economisirea 
energiei electrice și a carburanților, 
ele prezentau interes pentru ambe
le părți. Cei de la „Tractorul" 
au arătat că vor trece deîndată să 
confecționeze două instalații pentru 
decuplarea rețelei de lumină la co
manda ceasurilor de ponta j, că-și 
propun să pună un accent deosebit 
pe aplicarea unor procese tehnolo
gice moderne și înlocuirea — în 
principal prin autodotare — a utila-

Constantln MORARU

(Continuare in pag. a V-a)
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PORUMBUL
la «ută din suprafețe, porumbul 
este copt. Deci există condiții ca 
lucrările de recoltare să fie inten
sificate.

Gh. C1RSTEA

In condiții asemănătoare, 
situații diferite la cules

DÎMBOVIȚA

RAIDUL NOSTRU 1N PATRU JUDEȚE DIN SUDUL ȚĂRII

OLT
Cu forțe unite, 

rezultate sporite
Datorită aplicării acordului glo

bal, in cooperativele agricole din 
județul Olt recolta de porumb din 
acest an este bună. Cooperatorii 
sint hotăriți să o strîngă in timpul 
cel mai scurt și să o depoziteze cu 
Rrijă. De altfel, in cooperativele 
agricole din Caracal și Gircov po
rumbul a fost cules de pe întreaga 
suprafață, producția fiind înmaga
zinată. Recoltarea este avansată și 
in cooperativele agricole Deveselu, 
Redea, Drăghiceni ș.a. Rezultatele 
se datoresc aplicării măsurilor 
stabilite de biroul comitetului ju
dețean de partid, privind desfășu
rarea lucrărilor agricole din aceas
tă toamnă, care prevăd recoltarea 
porumbului cu prioritate pe terenu
rile destinate însămințării griului, 
concentrarea forței manuale și a 
mijloacelor de transport pe puncte 
de lucru, transportul imediat al 
producției din cimp la bazele de 
recepție, acordarea direct in cimp 
a cantităților ce se cuvin coopera
torilor ca retribuire a muncii.

Așa se procedează in majoritatea 
cooperativelor agricole din județ. 
Intr-o zi se recoltează porumbul 

de pe o tarla, participînd, prin 
întrajutorare, aproape toți coopera
torii — ne spune tov. Ion Leulescu, 
iriginerul-sef al consiliului inter- 
cooperatist Brebeni. Producția cîn- 
tărită. in capul locului, este apoi 
expediată : o parte la bazele de re
cepție, iar alta se acordă coopera
torilor pe baza tarifelor cuprinse in 
acordul global. In acest fel se ciști- 
gâ timp. Organizind astfel munca, 
im reușit să recoltăm peste 1000

ha din cele 2 275 ha, cit am culti
vat in acest an cu porumb".

Dar in județ sint și cooperative 
unde nu s-a trecut cu toate forțele 
la stringerea recoltei de porumb, De 
altfel, realizările pe ansamblul ju
dețului — pină marți 9 octombrie 
au fost recoltate in cooperativele 
agricole 33 la sută din suprafețele 
cultivate cu porumb — nu sint pe 
măsura posibilităților. La direcția 
agricolă județeană se încearcă să 
se acrediteze ideea că in unitățile 
din nordul județului ..porumbul 
n-ar fi ajuns încă la maturitate". 
Sint. evident, si asemenea cazuri. 
Dar in sudul si mijlocul județului 
sint cooperative agricole in care 
s-a cules doar 15—20 la sută din 
suprafață. De exemplu, in unitățile 
agricole din cadrul consiliului in- 
tercooneratist Vișina s-au recoltat 
doar 1 200 ha cu porumb din cele 
4 192. La cooperativa agricolă Vi
șina Veche. bunăoară, s-a strins 
recolta de pe 100 din cele 538 ha. 
Iată de ce se impune aplicarea, in 
toate unitățile, a măsurilor Stabili
te de biroul comitetului județean 
de partid, pentru stringerea și de
pozitarea grabnică a porumbului.

Emlllan ROUĂ

ARGEȘ

Ziua string 
știuleții, noaptea 

taie cocenii
în cooperativele agricole din ju

dețul Argeș, culesul porumbului de 
pe cele circa 28 000 ha s-a făcut pină 
acum in proporție nesatișfăcătoare.

Se putea realiza un procent mal 
mare ? Evident, O dovedește 
experiența multor unități în care 
lucrările sînt foarte avansate. Ast
fel, ferma de la Valea Mare a 
cooperativei agricole din Ștefăneștl 
a încheiat prima pe județ recoltatul 
porumbului, obținind și o recoltă 
bună la hectar. Cooperativa agri
colă din Buzoești este ne termi
nate cu culesul pe cele 300 ha cu 
porumb. Zilnic participă la muncă 
300 culegători. Ca să grăbească 
strînsul și eliberarea terenului, 
știuleții și cocenii sînt aduși la ca
pătul tarlalelor, de unde se trans
portă apoi la destinație. Cu spor 
muncesc și cooperatorii din Recea 
și Rica, unde s-a recoltat mai bine 
de jumătate din cele 435 ha. respec
tiv 497 ha. Aici, ca de altfel și în 
alte părți, ziua se recoltează știu- " 
leții, iar noaptea se taie și se trans
portă cocenii.

Nu peste, tot însă s-a înțeles ne- * 
cesltatea de a se trece cu toate 
forțele la lucru. La cooperativele 
agricole din Albota și Mareș, bu
năoară, in 8 zile abia s-a recoltat 
porumbul de pe 45 ha șl, respectiv, 
65 ha. Dacă se va merge în acest 
ritm, celor de aici le-ar mal trebui 
circa o lună ca să încheie culesul, 
în ziua cînd am vizitat cooperativa 
din Albota, in jurul orei 11, deci 
aoroape de prinz, președintele 
C. Nedelea, aflat la sediu, nu știa 
unde se lucra. La fel. la Mareș, la 
ora prinzului. președintele Ilie An
gliei nu se întorsese de la o șe
dință. In vreme ce nimeni nu era 
în măsură să dea relații cu privire . 
la ’ceea ce se lucra In cimp. în 
punctul „Manasia" erau destui cu
legători, dar și multă risipă de co
ceni și știuleți. Lucrările erau stln- 
jenite din lipsa mijloacelor de 
transport.

La direcția agricolă se apreciază 
că, in prezent, pe mai mult de 75

Unii termină 
recoltarea, alții 

de-abia o încep...
în județul Dîmbovița, zilele înso

rite din ultima vreme au favorizat 
coacerea porumbului și permit in
tensificarea culesului. In cooperati
vele agricole din Băleni-Sirbi, Hâ- 
beni, Dragodana. Corbii Mari și al
tele, lucrările de recoltare a porum
bului sint avansate, iar semănatul 
griului n-a terminat. Cooperatorii 
din Dobra au recoltat toate cole 
300 ha cultivate cu porumb, iar ve
cinii lor din Băleni-Români și Bă- 
leni-Sirbi — cite 200 ha. Totuși, 
pină la această dată, In județ po
rumbul a fost strins de pe 39 la 
sută din suprafețe, ceea ce arată 
că ritmul acestor lucrări este nesa
tisfăcător. Timpul excelent pentru 
semănat și recoltat scapă multor 
gospodari printre degete. Bunăoară, 
In cooperativele agricole din Bra
niște, Poiana, Costești-Vale, Cornă-

țel, Pita.ru șl altele, ritmul la recol
tatul porumbului este inadmisibil 
do lent. Flecare dintre aceste coope
rative are tn cimp nestrlnse Intre 
150 și 500 ha de porumb. Membrii 
cooperativei agricole din Radu au 
recoltat doar 10 ha din cele 273 ha, 
in timp ce vecinii lor, cooperato
rii din Picior de Munte, au strins 
recolta de porumb de pe 140 ha. 
Nu pot fi, de asemenea, lua
te In seamă nici justificările coope
ratorilor din Odobcști. Cringuri și 
Pătroaia, care au recoltat numai 25 
la sută din stiprafața cultivată cu 
porumb. In unele cooneratlve agri
cole — si. din păcate, nu dintre 
cele fruntașe in campania de toam
nă — răsăritul și asfințitul soarelui 
ii găsesc acasă pe multi mecaniza
tori si cooperatori de la coopera
tivele agricole Lungulețu, Vlșina- 
Broșteni și Ungureni — Tirgo- 
viște.

Constantin SOCI

O măsură utilă: 
redistribuirea 

utilajelor
In ultimele zile a crescut sub

stanțial ritmul de desfășurare a re

coltării Irt cea mal mare parte a 
unităților cooperatiste din județul 
Buzău. Pină miercuri seară. po
rumbul a fost cules de pe 30 la sută 
din suprafață. Consemnăm, de ase
menea, încheierea recoltării florii- 
soarelui pe cele 21 000 ha. ceea ce a 
permis redistribuirea mijloacelor 
mecanice la culesul porumbului. 
Astfel, In unitățile Puieștl si Balta 
Albă au fost aduse In plus 6 combi
ne „Gloria" el « utilaje CT 2R. Di 
asemenea, la Smeeni și Poșta Cil- 
nău lucrează, alături de mașinile 
secțiilor proprii de mecanizare, in<ă 
10 combine CT 2R. dislocate * din 
cooperativele din zona sudică. La 
direcția agricolă so apreciază că 
prin regruparea mijloacelor meca
nice și sporirea ritmului zilnic In 
zona mai înaltă, unde porumbul a 
fost semănat la timD, recoltarea.se 
va încheia pină la 15 octombrie, iar 
pe suprafața de aproape 40 000 ha 
din partea sudică, unde au fost In- 
tirziate însămînțările de primăvară, 
porumbul va putea (i recoltat după 
20 octombrie.

Ținind seama de această situație, 
biroul comitetului județean de 
partid a Indicat cooperativelor agri
cole mobilizarea tuturor forțelor 
pentru încheierea, pină in a doua 
decadă a lunii octombrie, a celor
lalte lucrări în cimp, astfel incit la 
declanșarea recoltării porumbului 
In cooperativele din aud toate for
țele să poată fi concentrate la 
această lucrare,

Mihai BAZU

Stadiul recoltării 
porumbului în co
operativele agri
cole. la data de 

9 octombrie a.c.

FAPTULi 
DIVERȘIi 
545 sosește 
cu o oră
mai devreme |

De citva timp, cititorii din I 
Piatra Neamț primesc ziarele I 
aduse cu trenul din București v 
cu o oră tnai devreme. St a- I 
ceasta in condițiile in care I 
mersul trenurilor nu a suferit I 
nici o modificare ! Explicația ? ■
Ora ciștigată este, de fapt, ora I 
operației de cartare a presei. | 
Pornind in intimpinarea acce- . 
leratului 545, o echipă de car- I 
tatori preia acum ziarele din I 
stafia Bacău, iar la Piatra I 
Neamț le îndrumă din mers ■ 
spre destinație. Grație acestei I 
măsuri luate de către Direcția | 
județeană de postă și telecomu- . 
nicațil Neamț, pentru citi' yii I 
din localitate, trenul respeț I 
„soseste" cu o oră mai ae- ' 1 
vreme. jî

„Calificarea"

Scurte informații 
monografice

Populația : 215 763 locui
tori ; salariați : 105 4Q0 ;
pensionari, studenți, elevi 
etc. : 72 000 ; suprafața mu
nicipiului : 2 950 ha : nu
mărul străzilor : 643 ; uni
tăți comerciale și ateliere 
meșteșugărești : 1 259 ;
șeoli : 138 ; facultăți : 13 ; 
unități sanitare : 78 ; uni
tăți de cultură : 17.

„Făcurăm noi ce 
făcurăm"

Cei care treceau odinioa
ră prin pentru! Crpiovei nu 
se poate să nu fi văzut și 
gangul acela lupg de peste 
o sută de metri și laț dg 
vreo trei-patru. clădirile 
insalubre, cu geamuri spar
te, care se înșirau la dreap
ta șl La stingă iui. Gangul 
(acela și altele), pardosit 
cu hlrtii și resturi mena
jere, stătea ca p mărturie 
incontestabilă a lipsei de 
inițiativă gospodărească. 
eFa ea un pefie de umbră 
aruncată pe frumusețea o- 
rașului.

t..Am trgeut cu vreo ei- 
teva zile in urmă prin aee- 
leași lacuri. Gangul despre 
care vă vorbeam — proba
bil eei mai mare din țară
— a devenit, de necrezut, 
un Interesant pgrimetry 
comercial. Localurile in
salubre §i părăsiie. care se 
in§iruiau la dreapta si la 
stingă lui, au fost trans
formate in frumoase uni
tăți de servire publică. To
tul e nou, atractiv. L-am 
întrebșț pe ypul dw-tre co- 
m£rc;anțiL locali cum au 
reușit.

Ne-a răspuns :
— Făcurăm rjoj cs făcu

răm. Pentru spațiile cq-= 
merciale ne lipseau ca apa. 
am Dus mina cu toții Și 
din holuri și ganguri ne
utilizabile am făcut maga
zine, din subsoluri părăsite
— crame și pivnițe, Am 
reușit, cp fondupi neînsem
nate, să Fedăm orașului 
vechile vaduri comerciale, 
să îmbunătățim mult posi
bilitățile de aprovizionare 
ale craiovenilor.

firește, lucrurile nu s-au 
pețrecut chiar așa de sim
plu și de ușor cum ar pu
tea părea din descrierea 
aceasta. Ca să extindă cu 
mii de metri pătrați supra
fața comercială și de ser
vire publică a orașului 
(fără nici o investiție), co- 
mercianții olteni au pus in 
valoare inițiativa si inteli
genta locuitorilor, resurse
le locale, dar mai ales au 
săpat adine la rădăcina 
inerției și practicilor ana
cronice. Rezultatul practic: 
față de 1965. in 1972 volu

mul desfacerii mărfurilor 
s-a dublat.

Făcură ei ce făcură...

„Nu Înfrăți. Lift 
rău !"

La blocul G 7, din car
tierul „Brazda lui Novac1’, 
am găsit agățat de ascen- 
șor un bilețel nostim- Un 
locatar făcea haz de necaz : 
„Nu folosiți lifturile nici la 
urcare, nici la coborire. La 
coborire se blochează intre 
etaje, la urcare se blochea
ză înainte de... pornire".

Chiar așa ? Am intrat in 
cabină și ne-am convins, 
o dată in plus, că verifica
rea e mama adevărului. 
Autorul biletului nu aveg 
dreptate. Lifturile de lș G 7 
nu se blochează nici la ur
care, nici la coborire. Nu

biecte electrice (al coope
rativei ..Deservirea'1). Pe
tre Protopopescu. din Sim- 
nlcul de Sus. nici nu bă
nuia că din ziua aceea va 
începe pentru el o atiț de 
palpitantă aventură. în. 
ziua aceea dew început de 
primăvară. 5 martie 1973, 
adusese la atelier un ra
diator cu ventilator. Pentru 
reparații. N-au trecut decît 
6 luni — timp In care Pe
tre Protopopescu a rupt o 
pereche de pingele făcind 
naveta de la atelier acasă 
și invers — și, intr-o zi fru
moasă de toamnă. 13 sep
tembrie, auzi la poartă...

•= Poșta I
Solicitantul desfăcu cu 

înfrigurare plicul. înăun
tru ? Surpriza secolului ! 
Cooperativa ,.Deservirea" îl 
invita să-și ridice de U a- 
telier obiectul gata repș£

Za Craiova
merg deloc ! De fapt, nu 
merg nici cele de la G 5, 
G 6, G 8. F 6. nici cele de 
la... alte litere din alfabeț.

Dar. atenție ! Aici e vor
ba de părereg unor persoa
ne particulare. Părerea o- 
fieială a tovarășului Gh. 
Cristina, ing. șef la între
prinderea de eospedăFie eo-. 
munală județeană e diame
tral opusă. Cică lifturile 
din Craieva merg foarte 
bine.

— De unde știți dv„ to
varășe Cristina, că lifturile 
din Craiova meFg foarte 
bine ? (Pauză).

— Păi 11 întrebai pe Mir- 
șu, pe șeful de ia reparații. 
Dacă el spune că merg 
foarte bine...

— Noi am fost la fața lo
cului. Unul nu urcă, altul 
nu coboară, iar al treilea 
rămine intre etaje.

— Șțațț la telefon să ve
dem ce mai spune Mirșu 
(pauză). Apoi : Aveți drep
tate. Nu merg. Da să ve
deți de ce. S-au stricat bu
toanele ! Atunci, vrind să 
le repare, oamenii noștri 
șe puseră la asociații. 
Așa spune Mirșu. Asociații
le s-au dus mai departe la 
locatari, dar ei nu vor 
să-și repare lifturile ( I)

Vși, tpvarășe ing. șef, 
poate îl ^jpai lăsați pe 
Mirșu in pace și mai 
vedeți ce e pe acolo, pe la 
liftieri !

La meșterul mare 
cam prea rare... 

controale I

rat. Omului îi veni inima 
la loc. Dădu fuga. Ajunse. 
Intră in atelier și ce văzu ? 
Radiatorul lui cu venttlațor 
era aruncat sub o masă pe 
sub care „un păianjen ne
văzut. pinza pe-ntuneric 
țese". Cum ii zări, omului 
ii sări din nou inima din 
loc.

...Țot în primăvara tre
cută. doctorul Sever Vrăbe- 
te a dus, la același atelier, 
al aceleiași cooperative, un 
aspirator. Specialiștii au 
consultat aparatul bolnav, 
i-au luat tensiunea, l-au 
ciocănit, au luat banii pen
tru consultație și...

— Mai revgnițț peste cî- 
tevg zile.

Omul a revenit peste 10. 
20, 50, 100, 200 de zile. Ni
mic.

Se spune că la alte ate- 
lieFe ale De (servirii) ter
menele de reparație sînt si 
mai largi. G, voi meșteri 
mari I

Revizorul, prețul 
și camionul

*
— Uitărte bine I - 11 în

deamnă revizorul contabil. 
Mihai Subțfrelu. pe șeful 
magazinului de mobilă. Nu 
vgzi pe tapițeria studioului 
aceluia o pată ?

— Ba se vede ceva, dar 
e mic| ge țpț, șg poate 
șterge.

— Dar la mobila aceea 
din colțițl magazinului nu 
vezi nici o descleietqră ?

— Ba aș vedea...
— Uite ce este. Văd eă 

ai in magazin mobilă eu 
defecte. Să faci urgent re
duceri de prețuri. Dar știi.Cind a pășit pragul ate

lierului pentru reparat o- reduceri serioase

Peste cttevx zile, tras ca 
de ață, revizorul contabil 
revine la magazinul de mo
bilă !

— Ați făcut reducerile ?
« Făcut.
— Totuși, cred că nu e 

frumos să vindem publicu
lui mobila cu defecte — cu
getă Subțirelu cu voce tare, 
Se supără lumea și nu e 
bing,

— Atunci 7
— O să mă sacrific eu, 

Uite camera asta tip „Me- 
zeș", care avea preț vechi 
de 8 114 lei. nu face mai 
mult de 4 000 lpi ; prețul 
bibliotecii e bine că a scă
zut de la 2 080 la 800...

După ce a încărcat ca
mionul de mobilă cu preț 
redus, revizorul — dus a 
fost.

Abia a plecat el și ațt re
vizor de gestiuni. A. lones- 
cu, care „tocmai" s-a bro
dit să treacă pe-acolo. a în
cărcat a doua mașină.

Pentru mobila din camio
nul al treilea a ințeles să 
se sacrifice E. Ionescu de 
la O.C.L. Mobila. Pentru a 
patra...

Acum se zice că revizorii 
au început să dea ocol ma
gazinelor de confecții. Cică 
ș-au găsit defecte La... hai
nele de piele I Doar a ve
nit tcjamna...

etc,
„Restaurantul «Castelul 

fermecat- din Parcul Po
porului yă oferă, pe lingă 
un cadru natural, diferite 
speoialități culinare : ber
bec la frigare, piine eoaptă 
in țest, frigărui haiducești 
etc". Ne-am luat după re
clama făcută de întreprin
derea de specialitate și 
ne-am repezit pină la „Cas
telul ferrpecat’*, Ni s-a ser
vit, din abundență, îndeo
sebi preparatul „Etc.“, în 
sos de răbdări prăjite.

15 în loc de 30
Față de anii trecuți, tim- 

pu) de intervenție al mași
nilor „Salvării" s-a redus 
de la 30 minute la 15. Ci
fra continuă să scadă.

— Pină cind 7
Răspunde directorul „Sal

vării" ; „Pină cind durata 
intervenției va putea fi ex
primată intr-o cifră cu un 
singur număr”.

Un zîmbet, o floare
Un craioyean ne-a trans

mis la telefon : „Am vrut 
să-mi ințimpin logodnica 
la gară ca in eimec : 
cu-n zimbet. c-o floare. Dar 
gara cea nouă, florărie 
n-are. Logodnica s-a mul
țumit cu zjmbetur'.

Gh. GRAURE 
Nlstor TUICU

Someșul in arhitectonica luminii
(Urmare din pag. I)

Faptele lor 6int făcute 
pentru a fi privite acolo 
unde s-au încumetat oa
menii să le așeze și unde 
te obișnuiești curind cu li
niștea aproape solemnă a unui efort colectiv de mare 
și pilduitoare simplitate.

Simplitatea luminii, prin 
care se va scrie rămine- 
rea în timp a oamenilor de 
pe Someș, pe caro l-am 
eunoscut intr-un început 
de toamnă aplecat cu tot 
albastrul cerului său cu
rat peste drumurile vechi șl 
peste celelalte, mai noi, ca 
Intr-un fel de mare si fru
moasă uimire.

EXPLOZIA
în biografia de apă și 

stinoi a acestor loeuri e- 
chipa de artificieri condu
să de maistrul I. Maghiar 
și-a incrustat prezenta a l it 
de durabil Incit zimbetul 
larg §i cinstit al inimosu
lui Sfarmă-Pifttră, pe care 
l-am intilnit aici împreună 
cu flăcăii săi. părea anume 
croit pentru a incălzi noap
tea umedă și răcoroasă de 
la temelia amfiteatrului in 
care vor oficia peste puțină 
vreme turbinele viitoarei 
centrale subterane din sec
torul Mărțșelu.

Era un zimbet de copil 
mai mare, un fel de șeful 
copiilor din cartier, (le 
care ascultă toată lumea 
pențru că pune la cai?.» de 
fiecgre dată locuri știute 
numai de el șl întotdeauna 
neprevăzute, _

Iși așezase sculele Ungă 
un perete d? umbFă P4re 
mai sfida tirnăcopul _'-U 
sorișniturile aspre și băr
bătești ale granitului SÎ JS> 
trecea mina peste piatra u- 
medă cu un gest atent, de 
medie pare ineearcă șă dpsn 
lușeâscă în spaima încre
menită a pacientului său 
locul din care va iaințeni 
in curind (a cita oară ?) 
tușea aceea seacă 6i adîn- 
că a pămintului. prelun
gită prin arterele aerisite 
cu oxigenul victoriei, plna 
la capătul dinspre ziuă al 
subteranei.

Nu mai știe exact de 
cite ori a făcut acest gest, 
dar ceea oe știe sigur este 
că fiecare explozie a fost 
întotdeauna egală, aici, pu 
o victorie.

O victorie pe care ne- 
odihna artificierilor săi, «- 
lături de neodihna mineri
lor conduși de maistrul 
Farcaș. de aceea a beto- 
piștjjor luț Nicolae Ionițâ

șl a electricienilor lui Vg- 
sile Chis. au adunat-o. 
treptat, intr-un alt calen
dar deciț șcela pe ogre-1 
cunosc oamenii de ia su
prafață : victoria de la 
centrala subterană Mărișelu 
trăiește de mai multe săp- 
tămlnl in plină vară a a- 
nului 1974, deoarece țoale 
lucrările de excavatie s-au 
executat cu aproape un an 
înainte de termen,

Cjștjgului de timp i s-au 
adăugat economiile de in
vestiții, noua tehnologie a- 
pllcată prin excavația su
prastructurii șl infrastruc
turii in abataj frontal cu 
trepte verticale, adăugind 
celorlalte succese ale arhi- 
tecților luminii de pe So
meș economisirea — numai 
la această operație — a 
circa 5 milioane de lei.

Dar neodihna nu s-a ci
pru in subteran,

Calendarul cel nou, al dă
ruirii minerilor, a întinerit 
și rivna benzilor transpor
toare și aceea a perforatoa
relor (care au fost adapta
te pentru secțiuni de 20 mp, 
In loc de 14 mp. cum fu
seseră proiectate) si a be- 
tonării prin glisare r- care 
a devenit de 350 metri li
niari pe lună in loe de 10Q 
de metri, cîți erau inain- 
țe— iar lucrările de exca
vați! radiare, dintr-o ope
rație sută la sută manua
lă pe alte șantiere, au de
venit o lucrare mecaniza
tă integral, sporind avan- 
gam®ntul da zectț ori.

Tocmai de ficeoa. explo
ziile maistrului artificier 
I. ăîaghiar ni s-au părut un 

-fel de simbol al exploziei 
celeilalte,, mai generale, de 
Ingeniozitate, care a fost 
declanșată aipi, îp munții 
Gilăului. prin permanenta 
preocupare de calificare 0 
oamenilor- și grijă multă 
pentru fiecaFe amănunt, cu 
care se croiește drumul lu
minii in piatra dezbrăcată 
treptat de aroganța pitores
cului ei inutil de altă
dată.

E un drum pe care oa
menii de astăzi ai Țarniței 
vor învăța mai intîț să a- 
lerge apa cum se cuvine 
toți kilowații/oră pe care 
i-au domesticit, iar. după 
ce vor face curat în casa 
cea nouă a luminii Some
șului vpr pleca să ascul
te tușea adincă si seacă n 
pămintului răscolit de /ur
mele și. de trotilul meștc; 
rului Maghiar, in altă 
parte.

Undevg, în alt colț de 
țară, in care alte stinci și 
alte izvoare s-au săturat de 
singurătatea întunericului 
fără ejcplpzii. Așa cum

s-au săturat, înainte de So
meș, Dunărea și Argeșul, 
apple Bistriței și Lotrului, 
ape care au eunoscut. pe 
rind, nu numai ?imbptul 
meșterului Maghiar, dar șj 
oe acela al tovarășului Pa
vel Oțet, veteranul șan
tierului de la Tarnița. des
pre care s-a scris atîta, in
cit nu văd ce s-ar mai pu
tea adăuga, lingă belșugul 
lui de fapte și gesturi 
exemplare, in acest în
ceput de toamnă atit de 
generoasă în împliniri.

DUMINICĂ
Coborind din munte, spre 

Cluj, după-amiaza salope
telor ne ține tovărășie.

Citesc intr-un ceaslov 
vechi, fără coperți, editat 
înainte de război la „Cul
tura națională" : „Căpușul 
Mare, comună In județul 
Clyj, 101 locuitori. Căpu
șul Mio — 1240 locui
turi". . tȘint inventariate, apoi, 
citeva profesiuni de interes 
general : băoănii (patru ]a 
Căpușul Mare, două la Că
pușul Mic), crișme (trei 
Și una), fierării (două și 
una), cizmarii (trei la Că
pușul Mare), moașe (una 
la Căpușul Mic).

Patru mQ£i Șl UQ nâgri’ 
cultor" cu 110 hectare de 
pămint arabil și 190 ha de 
pădure completează ima
ginea acestor două locali
tăți

Excelentul atlas este atit 
de complet alcătuit incit nu 
i se poate reproșa rției o 
omisiune, Gfnar ei 
băcanilor, crîșmarilor. fie
rarilor. pizmarilor» al «P9.a- 
șei și gl „agricultorului" 
sint tran’serise făFă vFeun 
cusur ortografic.

Nici celelalte detalii pri
vind situația geografică, de
pendența administrativă și 
construcțiile seejaje aferon-
te nu pot fi puse la jndo-
ială.

Și nici RV le pune ni-
meni.

Faptul că din lista pro-
(esiunilor dinainte de răzr
boi ale acestor sate lipsesie 
meseria de miner nu este 
greșeala autorilor unei cărți 
ca aceea pe care o am in 
fată.

Cert ește înșă că o vii
toare fișă monografică a ce
lor două localități — egre 
străjuiesc fugg albșștrâ a 
asfaltului dinspre Clujul 
tot maî aglomerat, spre 
liniștea țeraselpr eje Ia mar
ginile dipsore munte ațe 
județului 7- nu va putea 
omite această, profesie,

Mjnerii din Căpuș exis
tă cu s?u fără voia vechi
lor statisticieni ai prefectu
rilor Și ei urmează să valo
rifice ipeș în acest an peș
te 200 000 tone de minereu 
de fier, numai prin ex
ploatarea noului strat de 
zăcămlnt descoperit, cu
minte. la citiva metri sub 
covorul aspru al miriștii 
din perimetrul fostului „a- 
gricultor".

„Eminamente agrară" 
altădată, zona Căpușului a 
devenit o zonă a specta
culosului industrial intr-a- 
tit incit pină și graba tu
ristului se temperează aici, 
lingă berzele elegante și 
harnice — macaralele care 
înalță cu un fel de min- 
drie legitimă fiecare nou 
născut al Căpușului, fieca
re cupă de minereu, pină 
undeva sus. ca și cum ar 
dori să arate tuturor tre
cătorilor fructul cel nou al 

xhărnioiei,
Camioane grăbite, nenu

mărate camioane alergind 
intr-o grabă ordonată și in 
direcții bine cunoscute, au 
bătătorit lunca de pe Va
lea Căpușului pină la por
țile carierei de la Cionca. 
transformind cărările broas- 
telor gureșe de altădată 
în asfalt și înscriind încă 
o meserie in fișa monogra
fică a căoușenilor : mese
ria de șofer.

Par tot aici s-au năsepț 
e^cavatoriștii. electricienii 
și mecanicii de nrecizie. lă
cătușii de întreținere și in
ginerii șantierului.

Era duminică atunci cind 
am trccțit pe lingă după- 
amiaz.a primitoare a șces- 
tor locuri.

O duminică liniștită, cu 
corturi albastre risipite la 
marginea apelor, cu plim
bări in pantaloni scurți și 
fără sandale prin nisipul 
curat al sfirșitului de săpr 
tăipină.

Vorbeșm despre recol
tă. despfe starea drumu
rilor. despre țuriștii străipi 
care asaltaseră gardurile 
acoperite cu lucruri de 
mipă și tot mai săracii 
pomi fructiferi de lingă șo
sea. vorbeam despre Cluj 
și despre oamenii lui. 
care s-au grăbit sâ-1 pără
sească — unii pentru un 
timn. alții pentru totdea
una — și ni s-a părut cit 
se poate de tiresc că in 
viața hidrocentralelor de la 
Tarnița și Mărișelu. ca și 
în viata carierei de la 
Cipnca, această duminică a 
Someșului a fost o zi obiș- 
nujtă. de muncă.

Ciudat, adevărurile mari 
încap ip cuyinte atiț' de 
puține...

partenerei... 
fără ocupație |

Petru Mihajl. salariat la șan* 
. tierul din Vaslui al Intreprin- 
I derii de lucrări hidrotehnice 
I speciale București, a făcut cu- 
1 noștință intr-o zi cu tinăra Nl- 

coleta Lungu, din Carawh încă 
de la prima vedere, P. M, a 
aflat că partenera sa n-avea 
mici o ocupație. Drept pentru . 
care, cavaler fiind, dumnealui 
s-a decis „să o califice" ime
diat intr-o meserie. Cit al bate 

Idin palme, i-a făcut rost d? o 
legitimație de tehnician și a 
trccut-o apoi pe ștatele de pla- 

ită. Bineînțeles, toațe aceste 
falsuri nu puteau trece peob- . 
servațe. Deferiți instanței de I 
judecată, pentru fals și uz de I 

Ifals, Petru Mihail a fost con- • 
damnat la 2 ani și o lupă, iar I 
Nicoleta Lungu la un an și o I 

| lună de Închisoare.

Cea mai 
veche moară

Păcuiul lui Soare (Constanța) 
a rezervat noi surprize arheo- 
loailor, In urma investigațiilor 
întreprinse in cursul verii, aici 
au fost descoperite un te
zaur din cercei și o bră* 

Ilară din argint aurit lucrat in 
filigran și un tezaur monetar 
bizantin contemporan invaziei 
uzilor din anul 1064. Dar cea 

Imai importantă descoperire 
arheologică făcută la Pdcuiul 
lui Soare și datorată ceroetătoa- 

. rei Silvia Bqraschi este moara 
I hidraulică dațînd din secolele 
I XIII—XIV, cea tn«i veche din- 
1 tre morile de gcest fel cupos* 
Icute la noi in țară. Construcție 

mqsivă, din birne, cu roata IU” 
erată din stejar — scurgerea 

I veacurilor n-a reușit să o „ma
cine", ,

| Rocada 
| avocatului

Iln calitatea sa de avocat cu ■ 
reputație. Iosif Ninaci. din Ora- I 
dea. era un personal fo*arte cău- I 

tat de către mulți dintre cei 
cp băteațj la ușile insțanțel de 
judecată. Intr-o zi insă avoca- 
tițl ny s-a mai prezentat la 
ppQBflse. Cei ce?și puseseră spe
ranțele in el au aflat că apă-

Irătorpl lor a fast arestat pen
tru „înșelăciuni ip dayna avu
tului personal, speculă, opgra- 
Ițiuni interzise cu mijloace de 
plată străine și ngcțreapțl 
luare”. După cum se vede, qn

I adevărat lanț dg infracțiuni 
pare obligă la rocadă : de pe 
hanea apărării... in boxa acuzai

| iilor.

| Respectați 
| regulile 
bine știute!

LA |. S C L. GALAȚI O nouă capacitate de producție
Lș întreprinderea de sirmă, 

cuie șj lanțuri d’n Galați se 
nflă in faza de moutaj noua sec
ție de producere a lanțurilor 
necesare Industrie! navale, sec
ție care trebuie să Ipțre In {urj?- 
Hlțne |q acestui an,

Nqus secție țpnțuri na
vale, ne șpune’a țpvqrășul Va
llie Țpdosle, difacțprpl LȘ.^.L, 
QaUU, va fj montată pe un spa
țiu de producție rezultat dintr-o

mai judicioasă folosirg și am
plasare a utilajelor existente, 
gsțe vorba deci de o extinde
re și de o mai bună gospodă
rire a spațiului de producțig. 
Utilajele sosite pină In prezent 
lini In faza le montaj. Am lyat 
măsuri sa p jplelalțe mașini și 
igregate, necesare noii jecțli, 
să-si ocupe cit mai repede 
locul in fluxul tehnologic.

Așadar, la I.S.C.L. Galați, in 
curind va fi pusg in funcțiune 
o nouă capacitate de producție. 
După cum pi s-a relatat, pquș 
rapacitate va produce țpate sor
timentele de lanțuri necesare 
jantlerelor navale din țara noas
tră.

Tudore! OANCEA
corespondentul „Scinfeii'

i
i 
i
i
i

Doi copii — Geta Rys și loan 
Țicalâ, diiț comupa leuțl. jude? 
tuj Maramureș -r qu gqșiț ^Uel? 

I trepuțe un proiecții rătdciț din 
I timpul războiului Neșuprqve* 

gheafi de păunit, au iueepu) să 
se joace cu el. După citeva Io* 
vituri, proiectilul a explodat, 
rănindu-i grav pe (țmlndpi. Lq 
cercetările'ulțeriagre, ș-q șttțblr 
Uț câ, dg fapt, prQiecțilqi fqse- 

Ise găsțț ou multă vreme îp uf- 
iHă dp către tatăl copilului loan 
Țicali, dar acesta in loc să •- 

Inunfe organele țîe mițijie a 
PFgferal ?ă=| iqffrpqpe singur. 
AQGld^ntUl ește încă un qrgur 
ment împotriva ușurinței, pem 
iru respectarea unor reguli știu
te de toată lumea ; inclusiu 
aceea de a supraveghea copiii.

I 
L

Rubrica redactată de 
Dumitru ItRCOB 
Gheorghe DAVID 
,i corespondenții ..Scinteii*

Pita.ru
recoltarea.se


PAGINA 3
■■■■■■■■

SCINTEIA — joi 11 octombrie 1973

ROMÂNIA - ÎN COMERȚUL MONDIAL
PLANUL DE EXPORT ÎN JUDEȚUL PRAHOVA

PE ANSAMBLU - depășiri substanțiale
IN DETALIU, - rezerve nevalorificate

Din analiza realizării sarcinilor de 
export de ct^re industria județului 
Prahova se desprind multe lucruri 
ț*b’4-ive — în 9 luni planul valoric 

R1 producției pentru export a fost 
îndeplinit in proporție de 111,4 la 
sutA, ceea ce înseamnă o depășire 
de multe milioane lei valută j 
iar planul de producție-marfă ex
portată a fost depășit cu 200 mi
lioane lei. La obținerea aces
tui rezultat economic de prestigiu 
cea mai mare contribuție — după 
cum reiese din datele statistice — 
și-au adus-o rafinăriile. Combinatul 
petrochimic de la Brazi, uzina de 
anvelope ,,Victoria" din Florești. 
Aceasta din urmă a depășit planul 
de export pe 9 luni cu aproape 
800 000 lei valută.

— Cum s-au obținut asemenea re
zultate ? — l-am întrebat pe tova
rășul Ion Dima, directorul uzinei de 
anvelope „Victoria**.

— Ne-am străduit să onorăm 
exemplar toate contractele încheiate 
cu beneficiarii din cele peste 50 de 
țări ale lumii. Mai mult, ne-am mo
bilizat eforturile pentru a satisface 
cererile suplimentare și preferințele 
unor firme străine pe plan sortimen
tal. străduindu-ne să livrăm in avans 
anvelopele respective. Bunăoară, ia 
cererea unor beneficiari din Italia, 
am lărgit gama de anvelope radiale 
pentru unele mărci de autoturisme 
și pentru tractoare mici, folosite in 
v iticultură. Această receptivitate la 
cerințele partenerilor ne-a adus -noi 
comenzi, ca și suplimentarea canti
tăților solicitate inițial. De altfel, atit 
pentru producția anului acesta, cit 
mai ales pentru cea din 1874, am stu
diat cu atenție toate sugestiile și 
propunerile contractanților. Căutăm 
prin schimbări rapide de tehnologie, 

i prin lărgirea capacităților de pro- 
‘ ducție, dind dovadă de jijai; njultă 
. elasticitate in producția noastră de 
' terie, să satisfacem cu promptitudine 
cererile clienților noștri externi.

Directorul tehnic al Centralei in
dustriale de rafinării și petrochimie 
Ploiești, inginerul Adrian Stoica, 
ne-a relatat pe larg despre măsurile 
întreprinse in combinatul petrochimic 
Fentru depășirea planului la export, 

n primul rind s-au redus timpii de 
revizie planificați la instalații, ceea 
ce a dus la un ciștig important de 
producție. In al doilea rind, prin 
schimbări de soluții si tehnologii noi, 
Unele instalații — cracare catalitică, 
cocsare II și altele — au produs 
peste parametrii proiectați. Cit pri
vește exportul in avans al unor pro
duse. acesta s-a asigurat în urma 
intrării in funcțiune a unor obiec
tive înainte de termen. Așa este 
cazul instalației de clorură de co
lină, care a început să producă, in 
acest an, cu 3 luni mai devreme.

Activitatea oolectivului de la „Vic
toria** Florești, a rafinorilor și petro- 
cliimiștilor de la Brazi evidențiază un 
fapt cert : acolo unde eforturile sint 
bine coordonate si susținut® se gă
sesc continua noi rezerve care, puse 
în valoare, asigură realizarea și 
chiar depășirea planului la export.

Procedează la fel și întreprin
derea „1 Mai**, mare exportatoare 
de utilai petrolier ? Faptele arată 
că. deși întreprinderea se află in 
restantă cu livrarea unor utilaje, 
dar. mai ales, a unor piese de 
schimb, totuși, nu se depun sufi
ciente eforturi pentru lichidarea 
grabnică a acestora. Există — ca să 
spunem așa — o anumită tendință 
de a justifica lipsurile, de a da vina 
pe alții. „Noi am primit recent o 
comandă, spunea inginerul Gheorghe 
Dinu, directorul întreprinderii, pen
tru a fabrica o anumită cantitate de 
utilaj chimic. Capacitățile de produc
ție sint solicitate astfel la maximum, 
mai ales la secția construcții metali
ce. Ei, dacă nu aveam această nouă 
sarcină, era altceva...**.

Pentru a înlătura situația creată,

comitetul de partid al întreprinderii 
• stabilit recent măsurile cuvenite. 
Dar de ce așa de tîrziu ? Abia in 
această ședință s-a hotftrit ca. de
cadă cu decadă, să se urmărească, 
de acum încolo, modul în care se 
realizează piesele și utilajele pen
tru export. Tot din această dezba
tere â reieșit că întirzierîle în fabri
cație se datoresc în parte si rebută- 
rit unor piese, mai ales in sectoa
rele calde. Si s-a tras concluzia că 
lupta împotriva rebutului reprezintă 
o cerință esențială pentru realiza
rea sarcinilor la export. Poate în
treprinderea să recupereze grabnic 
restanțele ? Răspunsul secretarului 
comitetului de partid al unității, to
varășul Toma Oprea, ca si al altor 
cadre de răspundere, a fost catego
rie : „Da, poate !** Rămine. deci, 
să consemnăm revirimentul...

întreprinderea mecanică din Cim- 
plna. Spre deosebire de unitatea 
ploieșteană, aici, necazurile colecti
vului siht de altă natură. Cei de la 
Cimpina nu primesc sprijinul unor 
colaboratori direcți. cum este, de 
pildă, Uzina dc utilaj petrolier din 
Tîrgoviște. Aceasta întirzie t livra
rea comenzilor către unitatea din 
Cimpina și, astfel, dereglează fabri
carea la termen a produselor pentru 
export. Iată un exemplu. „întreprin
derea tirgovișteană — he spunea ln- 
ginerul-șef, Gheorghe Cristescu — 
ere mari restanțe la piese turnate 
din oțel. Din cele 468 tone prevăzute 
In contractul pe 8 luni, n-am pri
mit decit 225 tone. în septembrie 
răminerile în urmă n-au fost recu
perate integral. Dacă nu vom fi spri

jiniți, vom Înregistra serioase nerea- 
Uzărl la planul de export".

— Așa stau lucrurile, aprecia șl 
inginerul Dumitru AlecU, secretar al 
Comitetului județean Prahova al 
P.C.R. Bineînțeles, noi vom inter
veni, dar $1 ministerul de resort tre
buie să ia măsuri energice. între
prinderea din Cimpina are nevoie 
urgentă de piesele turnate. Incit la 
finele anului să se poată prezenta 
cu planul la export îndeplinit. La 
uzina „1 Mai", unde restanțele la 
producția de export sint mai mari, 
am organizat împreună cu cadrele 
unității un studiu care să scoată la 
iveală rezervele de producție pentru 
acest an șl, mai ales, pentru anul 
Viitor. Sint însă și probleme de re
așezare a unor sarcini de plan, de a- 
sigurare a unor comenzi pentru tri
mestrul IV, la unele tipuri de insta
lații de foraj. Socot că șl tovarășii 
de la „IndustrialeXport", de la cen
trala industrială de resort ar trebui 
să depună mai mult efort in a ajuta 
uzina să albă o activitate de produc
ție mai ritmică, cunoscîndu-se — 
dacă ne referim șî la anul 1974 — 
mai din vreme comenzile ce sînt de 
executat. In același spirit acționăm 
hotărit în toate unitățile unde situa
ția este mai dificilă. Am format co
misii mixto care, împreună cu comi
tetele oamenilor muncii și organiza
țiile de partid, depistează noi soluții, 
noi rezerve, incit nu numai pe an
samblul Industriei prahovene să se 
realizeze planul la export, c! și in 
fiecare unitate in parte.

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scînteii"

UN STUDIU UTIL 
PENTRU SPECIALIȘTII 

DIN COMERȚUL EXTERIOR
I

între 14-21 octombrie, la București:

„ETAVA’ 73“
Din nou. marele 

complex expozițional 
din Piața Scinteii cu
noaște febra pregăti
rilor ce preced deschi
derea manifestărilor 
economice internațio
nale cărora, de cîțiva 
ani încoace, capitala 
țării noastre le-a de
venit gazdă ospitalie
ră. De această dală 
este vorba de expozi
ția „ETAVA *73" (E- 
chipament, utilaje șl 
materiale pentru agri
cultură, indi&tria ali
mentară, industria de 
ambalaje, turism, vî- 
nătoare și pescuit). 
Detalii In legătură cu 
această nouă intilnire 
a specialiștilor români 
cu tehnicieni și oa
meni de afaceri de 
peste hotare, cu par
ticiparea țărilor expo
zante, ne-a oferit in 
cadrul convorbirii de 
față Ing. REMUS 
BRAD, directorul Di
recției tirgurl și expo
ziții din Camera de 
Comerț a Republicii 
Socialiste România.

— Ce participare s-a 
anunțat la „ETAVA 
*73“ ?.

— Și-au 
plnă acum

confirmat 
participa

rea firme din Anglia,
Austria, Belgia, Bul
garia, Cehoslovacia, 
Danemarca, Elveția, 
Franța, R. D. Germană, 
R. F. Germania.'Israel,
Italia, Iugoslavia, O-

landa. Polonia, Sue
dia, U.R.S.S., precum 
și din țara noastră. Pe 
o suprafață ce Însu
mează 19 mii mp vor 
fi expuse echipamen
te. mașini, utilaje și 
accesorii pentru agri
cultură și industria a- 
limentară. mașini și 
materiale pentru am
balaje și transportul 
produselor agroali- 
mentare, echipamente 
și aparate pentru cer
cetări de laborator și 
de producție în agri
cultură și industria a- 
limentară, mobilier, 
utilaje și accesorii 
pentru hoteluri, mo
teluri și restaurante, 
articole și accesorii 
pentru turism, vînă- 
toare șl pescuit.

— O mare parte a 
expoziției va cuprin
de, desigur, produse
le țării noastre...

— Evident. Pe cel 
6 000 mp rezervați ex
ponatelor românești 
vor expune produse 
ce fac parte din 
gama sortimentală a 
„ETAVA *73“ între
prinderi și centrale a- 
parținind Ministerului 
Industriei Construc
țiilor de Mașini Gre
le, Ministerului In
dustriei Chimice, Mi
nisterului Economiei 
Forestiere șl Materia
lelor de Construcții, 
Ministerului Industriei 
Ușoare, Ministerului

Agriculturii, indus
triei Alimentare și 
Apelor, UCECOM ș.a. 
Avem convingerea că 
„ETAVA *73" va În
semna un real succes, 
atit pentru participan- 
ții români, cit și pen
tru cei de peste ho
tare.

— In ce perioadă va 
avea loc această ma
nifestare economică 
internațională ?

— între 14 și 21 oc
tombrie a.c.

— Și incă o Între
bare : „ETAVA *73“ 
va încheia șirul expo
zițiilor internaționale 
specializate organiza
te de țara noastră tn 
acest an ?.

— Nu. In luna no
iembrie vom găzdui 
o expoziție de pro
duse petrochimice din 
S.U.A., organizată de 
Departamentul pentru 
Comerț din Washing
ton, și o expoziție teh
nică poloneză, orga
nizată de Camera de 
Comerț din Varșovia. 
Vor fi prilejuri bune 
de cunoaștere directă, 
de către specialiștii 
români, a produselor 
ce vor face obiectul 
expozițiilor respecti
ve, de Întărire a rela
țiilor economice cu a- 
ceste țări.

Convorbire 
consemnata de
Dan MATEESCU

Apărut de curlnd în librării, stu
diul „Cooperarea economică și teh
nico-științifică internațională", de 
prof. dr. Alexandru D. Albu, inte
resează, prin actualitatea și diver
sitatea tematicii sale, un număr 
mare de cititori — atit pe specia
liști și cercetători, cadre didactice 
și studenți, cit, mai ales, pe cei 
care lucrează direct In activitatea 
practică de comerț exterior. Fără 
să-și propună o abordare exhaus
tivă, monografică, autorul reușește 
să expună, într-o manieră riguros 
științifică și, in același timp, larg 
accesibilă, sistemul notional de 
bază și metodologia judecăților e- 
conomice intr-un domeniu nou și 
deosebit de dinamic al circuitului 
mondial de valori materiale și spi
rituale. Fiind vorba deci și de o 
disciplină nouă, în care teoria se 
cristalizează și însăși practica se 
află la început, meritul și valoa
rea acestei cărți 6int cu atit 
mai mari, avînd in vedere că lite
ratura noastră de specialitate este 
deocamdată insuficientă în .aseme
nea apariții.

Cooperarea economică șl tehni
co-științifică internațională concre
tizează, după cum se știe, una din 
căile moderne, eficiente de Inten
sificare și diversificare a schimbu
rilor mondiale, ca. rezultat al unor 
cerințe legice, Impuse de revoluția 
tehnico-științifică contemporană, 
de adincirea diviziunii Internațio
nale a muncii. Ținind seama de 
actuala evoluție obiectivă a rela
țiilor economice mondiale, urmă
rind cu consecvență asigurarea u- 
nui ritm Înalt de dezvoltare a e- 
conomiei noastre naționale, parti
dul și statul nostru promovează o 
politică de largă cooperare cu toa
te statele, Indiferent de orînduirea 
lor socială, pe baza respectării 
principiilor unanim recunoscute 
ale independenței și suveranității, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității și avantajului reciproc. 
Această politică răspunde interese
lor poporului român, progresului 
țării noastre și, totodată, slujește 
cauzei cunoașterii și înțelegerii in
tre popoare, păcii și destinderii in
ternaționale.

în acest context, lucrarea citată 
vine in sprijinul celor care poartă 
răspunderea înfăptuirii acestei po
litici a partidului și statului nos
tru de cooperare economică șl teh
nico-științifică internațională. Pre- 
zentind conceptul cooperării inter
naționale, domeniile șl formele 
concrete ale acestui proces, cartea 
are meritul de a analiza condițiile 
eficienței acțiunilor întreprinse tn 
cadrul lui. Autorul pornește de la 
exemple concrete ori de la cazuri 
virtuale de cooperare șl pledează 
apoi, cu rigurozitate matematică, 
pentru formele și metodele cu ma
ximum de eficiență, pe care țara 
noastră este oportun să le promo
veze cu precădere In actualul ca
dru economic — Intern și extern.

Iată de ce specialiștii, lucrătorii 
din comerțul exterior pot găsi In 
această carte un veritabil ghid de 
largă utilitate pentru activitatea 
lor.

Viorel POPESCU

ACTIVITATEA DE „SERVICE"
un dublu izvor de

Țara noastră exportă o serie de 
produse ale industriei constructoare 
de mașini, intre care motoare elec
trice și Diesel, utilaj petrolic^, auto
vehicule, tractoare, excavatoare, lo
comotive Diesel și electrice ș.a. Pft 
baza dezvoltării șl modernizării stă
ruitoare a producției, introducerii in 
fabricație a noi mijloace tehnice cu 
performanțe tehnice șl funcționale 
superioare, care valorifică superior 
metalul șl înglobează o cantitate spo
rită de muncă complexă, ponderea 
Industriei constructoare de mașini In 
volumul total al exportului țării 
crește an de an.

In asemenea condiții, sint multiple 
problemele ce se cer luate in consi
derare de către exportatori ; In rin- 
dul acestor probleme, o operațiune 
de un fel deosebit, care se impune 
toi mal mult, o reprezintă activita
tea de „service". Buna funcționare a 
mașinilor și utilajelor exportate, uti
lizarea deplină a capacității lor — ca 
o componentă esențială a calității — 
necesită urmărirea permanentă, de 
către centralele industriale și Unită
țile cu activitate de export, a com
portării mijloacelor tehnice în ex
ploatare, întărirea asistenței de Spe
cialitate, întreținerea âce3toră și în
locuirea operativă a unor piese in 
perioada de garanție ș.a. Or. toate 
acestea constituie obiectul „service"- 
Ului. Cum este organizată la cen
trale șl întreprinderi de comerț ex
terior această activitate de tot mal 
mare Însemnătate pentru creșterea 
exportului și a eficienței acestuia ?

— Pentru toate produsele livrate 
tn străinătate este asigurată asisten
ța tehnică, „serVice“-ul — ne-â spiis 
ing. Vasile Popescu, director ad
junct la Centrala industrială de uti
laje tehnologice șl material rulant. 
Avem Un compartiment special, in ca
drul serviciului de export al centralei, 
care se ocupă de activitatea de „ser
vice". Dispunem de baza tehnică ma
terială necesară (piese de Schimb 
comandate in valoare de circa SO mi
lioane lei, 13 ateliere mobile, auto
turisme de teren ș.a.), de specialiști 
(peste 100), care se deplasează in 
diverse țări și. intervin cu prompti
tudine ori de cite ori este nevoie.

Asemenea aprecieri pozitlyș despre 
' ‘ moeftir Tn care este asigurat „ser-' 

vice"-ul ăm notat și la intreprinde- 
1 rea de comerț exterior care exportă 

o bună parte din produsele acestei 
centrale, „Mecanoexportimport". în 
același timp insă, factorii de răs
pundere de aici au recomandat șl 
unele măsuri pentru perfecționarea

și creșterea eficienței activității de 
„service". Iată citeva dintre acestea: 
a) Volumul unor reparații normale, 
efectuate in perioada garanției, ar 
putea fi redus dacă s-ar organiza re
vizii sistematice in scopul prevenirii 
defecțiunilor, b) Uneori, in străină
tate se intilnesc cite două-trei echipe 
de specialiști cu tot atiția conducă
tori, dar care urmăresc obiective se
parate — unii pentru locomotive, 
alții pentru excavatoare ș.a. Centrala 
ar putea asigura in .acest domeniu 
o activitate unitară, coordonată, pen
tru a se evita paralelismele, c) Spe
cialiștii ar trebui să fie policalifi- 
cati ; în acest fel nu ar mai fi ne
cesar ca pentru jumătate dintr-un 
utilaj să se deplaseze un tehnician 
de la o fabrică și pentru cealaltă 
altcineva de la altă întreprindere, d) 
Adeâea apar dificultăți determinate 
de lipsa unor piese de schimb. Pro
blema asigurării unui stoc asortat 
de piese de schimb trebuie rezolvată, 
în principal, de către centrala indus
trială, care are îndatoriri precise in 
acest sens.

Am continuat investigațiile la „In
dustrialexport** — întreprindere de 
comerț exterior a Centralei indus
triale de utilaj tehnologic chimic, 
petrolier și minier, din cadrul ace
luiași minister.

— Caracterul complex al utilajelor ■ 
Și instalațiilor livrate prin „Indus
trialexport" — ne-a spus Lng. Cdr- 
neliu Frdnescu — reclamă o susținu
tă activitate de „service". Avem or
ganizate echipe de specialiști de di
verse calificări și profesiuni care, 
cuhosctnd modul de funcționare șl 
tehnologia produselor exportate, pot 
interveni prompt. Aceste intervenții, 
mai bine zis asistența tehnică acor
dată — fie la montaj, fie pe timpul 
funcționării — se realizează pe baza 
unor contracte paralele (de livrare și 
de asistență tehnică) sau pe baza în
cheierii unor contracte speciale pen
tru „service". Echipe complexe, for
mate din ingineri. montOri, lăcătuși, 
sudori și alți specialiști, asigură buna 
funcționare a instalațiilor și utilaje
lor livrate in R.D.G., R. S. Ceho
slovacă, Algeria. Alți specialiști de-ai 
noștri au acordat și acordă asistență 
tehnică, in funcție de cerințele clien- 
țildr străiiti șl de clauzele prevăzute 
în contractă; ori de cite ori este ne
voie, la diferite utilaje și instalații 
livrate in Cuba, Pakistan, India ș.a.

Despre aceeași problemă am dis
cutat și la Centrala industrială dc 
mașini-unelte. Cum este organizată 
aici activitatea de „service" ?

r------------ PROSPECT
J „Vltrocim" este o întreprindere de comerț exterior
1 relativ nouă. La sediul său. din strada Blănari nr. 18.
I am avut recent o convorbire cu directorul întreprin- 
’ derii C. CIUBOTARU.

— Ce a determinat
’ crearea I.S.C.E. „Vi-
ț trocim" ?
i — Este urmarea faptu- 
1 lui că. an de an, se dau i in exploatare noi obiec- 

live productive din ra- 
) mura industriei materia- 
i lelor de construcții. Spo- 
» rirea capacităților de pro- Ț ducție, lărgirea gamei de

< sortimente .șl imbunătă- 1 tirea calității produselor i au făcut ca țara noastră 
’ să se afirme și in acest 

!r domeniu pe piața mon
dială. ca un important 
exportator. In prezent, 
avem clienti in peste 50 L de țări ale lumii.

i — Care anume pro-I duse constituie obiec-
1 tul activității de ex-
{ port a tntreprlnde-
ț rit ?
i _ Evident. materia- 

3* lele de construcții. între 
acestea aș menționa : ci-

i mentul tn diferite 6orti- 
J mente și noi produse de- 
l rivate din ciment, ca 
/ plăcile și tuburile de 
) azbociment ; cartonul ns- 
i faltat, marmura, impîsli- 
i turtle din fibre de sticlă, 
ț produsele din vată mine- 
/ ralâ, cărămizi, țigle, pla- 
) cale ceramice glazurate, 

faianță, articole sanitare,
_____________

marmor-rok, băi. radia
toare. armături 6anitare 
din alamă, fitinguri. fe
ronerie ș.a. In același 
timp, importăm unele 
produse necesare econo

beneficii
— în acest moment (era începutul 

lunii septembrie — n.n.) ne aflăm 
In faza reorganizării — ne-e spus 
Valerian Cizmașu, director comer
cial al centralei. Ne gindlm la în
ființarea unei unități specializate...

— Și-plnă atunci, cum se asigură, 
totuși, desfășurarea acestei activități 
indispensabile In exportul de ma
șini-unelte ?

— „Service“-ul funcționează In 
continuare in vechea Btruclură, la 
Întreprinderea de comerț exterior.

Care este opinia Întreprinderii de 
comerț exterior ? „Din luna mal 
1973, „service"-ul ar fi trebuit S& fie 
asigurat de centrală, înttucît hol nu 
mai dispunem de structura orgafii- 
zatorică necesară — ne-a explicat 
Sebastian Simionescu, director ad
junct la „Mașinexportimport". Plnă 
acum, aceasta nu și-a organizat Insă 
o asemenea activitate ; solicitările 6e 
rezolvă, totuși, dar cu o oarecare 
dificultate'1. O situație care, desigur, 
nu mai poate dăinui. în loc să înlă
ture cu promptitudine neajunsurile, 
după cum am văzut, la centrala res
pectivă se încearcă acreditarea ideii 
că acest important compartiment nu 
s-a creat incă din cauza... reorgani
zării.

Asigurarea pieselor de schimb 
și a „8ervlce‘*-ului după vînzare re
prezintă o clauză esențială Inclusă 
in contractele încheiate ou partenerii 
externi. Organizarea judicioasă â ac
tivității în acest domeniu, produce
rea, achiziționarea și gospodărirea 
pieselor de Schimb constituie — așa 
cum în repetate rînduri au subliniat 
documentele de partid — o problemă 
majoră a centralelor industriale pro
ducătoare și a unităților cu activitate 
de export. Pe bună dreptate se a- 
preziază că „servicea-ul este o acti
vitate ou dublu izvor de beneficii I 
pe de o parte, exportatorul își poate 
mări încasările, potrivit clauzelor 
contractuale, prin faptul că livrează 
piese de schimb, întreține mijloacele 
tehnice în bună stare de funcționare 
la partenerii externi, iar — pe de 
altă parte — iși consolidează poziția 
și bunul renume pe piața respectivă. 
Iată de ce, in cel mal scurt timp, 
se Impune să fie bine organizat 
„service“-ul, in toată complexitatea 
sa, in așa fel incit exportul in con
tinuă creștere de mașini și utilaje să 
fie dublat de o activitate rodnică și 
responsabilă in acest domeniu.

George POPESCU

COMERCIAL-----------
ra. Principalele sorturi 
exportate sînt Ruschița, 
Moneasa și Alun, in nu
anțe diferite de culori 
(alb. gri. roz. roșu, ne
gru). Produsele derivate 
din ciment, fabricate in 
unități moderne ale in
dustriei românești, deși 
sint asimilate de numai 
citiva ani. se bucură de o

„VITROCIM"
miei naționale : magnezi- 
tă, azbest, plută, fli
turi ș.a.

— Cum sint apre
ciate produsele româ
nești exportate de 
„Vitrocim“ 7

— Despre aceasta, mal 
Indicat ar fi să vorbeas
că clienții noștri. Vă pot 
6pune, totuși, judecind 
lucrurile după volumul 
contractatelor. scrisorile 
și aprecierile făcute cu 
prilejul tratativelor co
merciale, că materialele 
de construcții românești 
și-au ciștigat un bun re
nume. Foarte apreciată 
(in U.R.S.S., R.F.G.. Ja
ponia, Italia, Anglia. O- 
landa ș.a.) este marmu

bună apreciere De Dieta 
din țări ca Olanda. R.P. 
Bulgaria. Israel ș.a. ' O 
altă grupă de. produse 
care s-au impus din ce in 
ce mai mult în cadrul ex
portului românesc este și 
cea a materialelor de 
finisaj.

— Concret 7
— Unitățile noastre in

dustriale. dotate cu insta
lații moderne. produc 
plăci glazurate (diverse 
modele, mărimi si cu
lori). plăci de faianță 
(albe, colorate si cu mo
dele) si plăci de gresie 
(glazurate și neglazurate), 
care sînt exportate cu 
succes In U.R.S.S., Fran

ța. Israel, Brazilia, Su
dan s.a. între cele mal 
recente realizări ale în
treprinderilor trebuie 
menționate și materialele i 
hidro, fono șl termo-izo- 
latoare. De pildă. împîsli- 
tura din fibre de sticlă 
— realizată după licența 
Schuller (R.F.G.) și pro
dusă în forma bitumina- 
tă — reprezintă un hidro- 
izolator de calitate supe- 
rioafă, motiv pentru care 
este solicitată de cumpă
rători din țări cu o in
dustrie a materialelor 
izolatoare bine dezvol- , 
tată (R.F.G., Italia. Bel
gia, Austria, Danemarca, 
Franța). Se poate afir- 1 
ma. fără a exagera, că ) 
drept urmare a ritmului 1 
rapid de dezvoltare, din ’ 
ultimii ani, a industriei L 
materialelor de construe- / 
ții. România este in mă- J 
sură să satisfacă in bune 1 
condiții exigentele in / 
continuă creștere ale ) 
cumpărătorilor. La aceas- 1 
ta au contribuit si con- ' 
tribute. prin efortul și l 
munca lor stăruitoare, [ 
colectivele de lucrători ] 
din întreprinderile acestei 1 
ramuri industriale si din / 
I.S.C.E. „Vltrocim". cu ( 
convingerea fermă că- i 
astfel își amplifică a- 1 
portul la extinderea co- i 
merțului nostru exterior, /

Radu HOR IA

LEIPZIG

PREZENȚE ROMÂNEȘTI MARCANTE LA TlRGURILE INTERNAȚIONALE DE TOAMNĂ
Și in această toamnă, 

țara noastră se afirmă cu 
o gamă largă de produse 
de Înaltă calitate, în cadrul 
tradiționalelor tirguri și 
expoziții internaționale din 
diverse țări ale lumii. A- 
ceastă prezență — mențio
năm, de altfel, că Româ
nia și-a înscris numele pe 
lista de partlclpantl ia pes
te 220 de asemenea mani
festări comerciale organi
zate. In cursul anului 1973, 
in Europa, Asia, Africa. A- 
merica de Nord si de Sud 
— este urmarea firească a 
succeselor noastre in dez
voltarea unor ramuri in
dustriale moderne, de vîrf, 
în mecanizarea agriculturii, 
în progresul științei șl teh
nicii.

Rodul eforturilor creatoa
re ale colectivelor de mun
citori. tehnicieni, ingineri 
din fabrici și uzine, ale tu
turor oamenilor muncii din 
patria noastră. mărfurile 
românești au obținut pre
tutindeni calificative bune

la examenele exigente ale 
competitivității. Numai în 
luna septembrie, bunăoară, 
prin Camera de Comerț a 
Republicii Socialiste Româ
nia s-a asigurat participa
rea țării noastre la tirgu- 
rile internaționale de la 
Brno, Leipzig, Plovdiv, Za
greb, Alger. Teheran, Hel
sinki. Izmir, Salonic, Nico
sia, Viena. Un lung itine
rar comercial, jalonat de 
numeroase succese de pres
tigiu. La Bmo, instalația 
de foraj F 320-3 DH, rea
lizată la uzinele „1 Mal** 
din Ploiești, a primit meda
lia de aur a celei de-a 
XV-a ediții a tirgulul. 
Tractoarele românești „U- 
niversal 650" și „Universal 
445“ pe șenile pentru vil 
ș-au clasat pe locurile I si 
respectiv II la „raliul** 
tractoarelor desfășurat la 
tirgul internațional de la 
Salonic. Pavilionul Româ
niei a primit „diploma pen
tru succes" La tirgul de la 
Izmir. Prima expoziție eco
nomică șl industrială de la 
Ciudad de Mexico a stirnlt

VIENA DAMASC

un viu interes șl elogii... Ca 
să nu mai vorbim despre 
importantul volum de tran
zacții comerciale, despre o 
serie de acorduri de coope
rare economică și tehnico-

științifică Încheiate eu a- 
ceste prilejuri.

...Sint doar citeva sec
vențe care ilustrează in 
mod elocvent participarea 
tot mai pregnantă a Româ

niei la circuitul mondial de 
valori materiale. Iar tur
neul autumnal peste hota
re al mărfurilor românești 
continuă și tn octombrie— 
noiembrie la tlrgurile de la

Stockholm, Bruxelles, Kha- 
rachl, Bagdad, Nairobi ; 
vor fi organizate, de ase
menea. expoziții proprii la 
Lusaka. Brazzaville. Khar
tum ș.a. în aceste adevăra

te „vitrine** ale produselor 
noastre de export, marca 
„made in Romania" dobin- 
dește mereu noi străluciri.

V. P.

J
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După cum s-a anunțat, zilele trecute Academia ..ștefan Gheor
ghiu” și-a deschis cursurile In noul an de invățămint. Reorganizată 
acum doi ani pe baza unei hotăriri a Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. in cadrul ansamblului de măsuri luate dc conducerea partidu
lui privind îmbunătățirea întregii activități ideologice, academia în
deplinește un rol deosebit de important in pregătirea cadrelor pentru 
activitatea de partid, social-politică. economică si administrația dc stai.

Pentru a cunoaște principalele direcții ale activității ce se va des
fășura in noul an in cadrul acestei importante instituții de 
partid, ne-am adresat tovarășului prof, dr Tudorel POSTOIACHE, 
prorector al academiei.

— Prin Hotărirea Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. 
din octombrie 1971 s-a stabilit 
ca întreaga activitate de prepă- 
ttre și perfecționare o cadrelor 
dc partid, de stat și din econo
mie sâ se realizeze. intr-un 
■istcrn unitar, in cadrul Aca
demiei ..Ștefan Gheorghiu", 
conceputa ca o instituție com
plexă. cuprinzind mai multe u- 
r.îdți dc invățămint. de preaa- 

și reciclare a cadrelor. 
Nc-ați putea spune in ce stadiu 
se află in prezent îndeplinirea 
acestei prevederi ?

— în acești doi ani au luat ființă, 
în cadrul academiei, toate formele 
de pregătire și 
perfecționare

cum și de a organiza un Centru in
ternational pentru pregătirea dc spe
cialiști in tehnici și metode moder
ne dc conducere pentru cadre din 
Asia. Africa si America Latină.

Urmărind ridicarea nivelului gene
ral de cunoaștere al cadrelor do 
conducere, avem totodată permanent 
in vedere dezvoltarea trăsăturilor lor 
de militanti comuniști — principia
litatea. inalta responsabilitate parti
nică. fermitatea in aplicarea politicii 
partidului. combativitatea fată de 
tot ce este învechit perimat — si 
tocmai de aceea, organizația de par
tid. formată, in bună parte, din ac
tiviști cu o bogată experiență, re
prezintă o verigă de bază a întregu
lui proces instructiv-educativ.

cursuri si maferinlc didactice de 
înaltă tinută politică si științifică, 
să dezvoltăm, pe multiple căi. legă
turile cu forurile si organizațiile do 
partid, cu unitățile economice si so
ciale. astfel ca toate disciplinele să 
fie insusite in strinsă legătură cu 
noile cuceriri ale științei si practi
cii înaintate.

în al doilea rind. planurile de în- 
vfttămint și programele de pregătire 
Prevăd o pondere sporită aplicațiilor 
practice. formelor participative : 
unele discipline (analiza activității 
cconomico-sociale. construcția dc 
partid. programele de ergonomie, 
cerci lare operațională etc.) sint. stu
diate integral sau preponderent in 
unitățile din industrie si agricul
tură. La toate formele dc invătă
mint. cadrele didactice si dc instruire 
vor efectua o bună parte din norma 
lor împreună cu studenții și cursan
tei în activitatea efectivă de analiză 
și cercetare desfășurată nemijlocit in 
unități.

La Institutul central pentru pre
gătirea cadrelor de conducere din e- 
conomie si administrația de stat, la 
cursurile de perfecționare la nivel 
postuniversitar. întregul program

cadrelor prevăzu
te prin hotărirca 
Comitetului Exe
cutiv pe care ați 
8m:ntit-o — fie
care din ele că- 
pâtind un contur 
clar, cu planuri 
de învățâmint și 
programe bine 
precizate. Aș cita, 
in primul rind. 
Institutul pentru 
pregătirea cadre
lor in probleme
le conducerii so- 
cial-politice (cu 
o durată a studii- 
Tbr la cursurile de 
zl de 4 ani și 
la fără frecvență 
de 5 ani), care 
pregătește acti
viști — licențiați 
in științe politice, 
pentru diversele 
domenii ale mun
cii de partid, de 
nizațiile de masă , , . .. ...
timii doi am. acest institut a dat 
peste 800 de absolvenți). De aseme
nea. aici funcționează unica Facul
tate de ziaristică din țara noastră, 
care asigură pregătirea — atit la ni
vel universitar, cit și postuniversi
tar — a lucrătorilor pentru di
feritele sectoare ale activității in 
presă, radio și televiziune, edituri.

Majoritatea celorlalte forme de 
Invătămint sînt de nivel Dostuniver- 
s ’ar. si anume : Institutul central 
de pregătire a cadrelor de conducere 
din economie si administrația de stat 
(a dat prima Dromotie — 214 absol
venți — in luna iulie) : Centrele de 
perfecționare a cadrelor dc partid, 
din economie si administrația de 
stat, care au asigurat Dină in pre
zent reciclarea a Dește 5 400 de ca
dre din diverse sectoare ; Centrul 
de perfecționare a cadrelor de științe 
sociale, prin care. împreună cu Sec
ția de Propagandă și Presă a C.C. 
al P.C.R. si Ministerul Educației și 
Tnvătâmintului. se asigură pregăti
rea si perfecționarea profesorilor de 
filozofie-sociologie. economie po
litică si socialism științific ; Docto
ratul organizat in științele economi
ce si social-politice : Cursurile 
CEPECA pentru pregătirea ca
drelor de specialiști in probleme de 
organizare și conducere (consultanță, 
modelare si prelucrare automată a 
datelor si alte domenii moderne ale 
organizării si conducerii unităților).

Doresc să amintesc, de asemenea, 
că in cadrul academiei funcționează 
Școala centrală a sindicatelor. 
Școala centrală a U.T.C., precum si 
cursuri de un an pentru pregătirea 
președinților de cooperative' agricole 
de producție.

în acest an. prin hotăriri ale con
ducerii de partid, academia a primit 
si însărcinarea de. a coordona cele 
10 școli interjudețene de partid, pre-

Cadre de înaltă competență,

„ȘTEFAN GHEORGHIU" - 
MIJLOACE DIVERSIFICATE DE ACTIVITATE

LA ACADEMIA

stat, pentru orga- 
și obștești. (In ul-

Academia noastră iși desfășoară 
activitatea sub îndrumarea directă și 
cu ajutorul permanent ale conduce
rii superioare de partid si de stat, 
personal ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu, incepind de la concepe
rea planurilor de invătămint si cer
cetare. pinâ la repartizarea in mun
că a absolvenților. Nu pot să nu 
amintesc una dintre manifestările 
recente ale grijii partidului pentru 
formarea cadrelor sale, si anume, 
dezvoltarea bazei materiale cu care 
este înzestrată academia noastră : 
zilele acestea au intrat in funcțiune 
o nouă clădire destinată laboratoare
lor și sălilor de lectură, pe platfor
ma Otopeni. o noua cantină cu 750 
de locuri la sediul central : tot aici 
va fi. in curind. terminat un cămin 
pentru circa 1 500 de locuri : încă în 
cursul acestui an va începe con
struirea unui modern corn de in
vătămint.

— tnvățămînlul modern pre
supune. ca o condiție esențială 
a eficienței lui, integrarea cu 
cercetarea 
acest sens. 
Ceaușescu .. __ __
putea pregăti cadre de condu
cere pentru economic si pentru 
alte sectoare sociale, dacă cei 
care vor urma cursurile aca
demiei nu vor tine o legătură 
strinsă cu uzinele, dacă nu vor 
participa efectiv la activitatea 
de conducere a întreprinderilor 
in cadrul procesului de învăță- 
mint“. V-am rupă să ne spu
neți cum se materializează a- 
ceastă cerință in activitatea a- 
cademiei ?

$i practica. In 
tovarășul Nicolae 

arăta că „nu vom

este astfel conceput incit activita
tea de analiză și dc cercetare apli
cativă in vederea soluționării unor 
probleme concrete din unități ocupă 
partea preponderentă. Toate proiec
tele de absolvire — elaborate pe 
bază de contracte sau convenții — 
vor fi avizate de colectivele de con
ducere ale unităților, cu care prilej 
se va stabili si graficul de aplicare a 
proiectelor in practică. In privința 
doctoratului, aș aminti că. fructifi- 
cind experiența acumulată, vom ex
tinde sistemul contractării tezelor, 
astfel incit toate tezele de doctorat 
care abordează probleme practice ale 
conducerii economice, sociale si po
litice să răspundă unor necesități 
reale si să aducă o contribuție con
cretă la rezolvarea lor.

In al treilea rind. menționez că în 
proiectul planului de cercetare al 
academiei pentru noul an este pre
văzută extinderea cercetării aplica
tive, efectuate de colective complexe, 
formate din specialiști de profiluri 
diferite — atit cadre didactice, spe
cialiști de la Centrul de calcul al a- 
cademiei noastre, cît si cursanti. cu 
atragerea cadrelor din practică. La 
indicația conducerii de partid, va 
creste preocuparea noastră pentru 
experimentarea unor soluții noi de

perfecționare a organizării si condu
cerii unităților economice din indus
trie si agricultură. Activitatea labo
ratorului pentru perfecționarea orga
nizării si conducerii unităților eco
nomice. recent înființat. urmărește 
să-si aducă contribuția la generali
zarea experienței românești în acest 
domeniu, la fundamentarea ei teo
retică. Secțiuni ale acestui labora
tor vor fi organizate, in întreprinderi 
ai căror conducători au fost cursanti 
ai academiei.

Intenționăm, de asemenea, să ne 
preocupăm in modul cel mai insis
tent de felul cum sint aplicate in 
practică soluțiile fundamentate în 
cercetările noastre. în actjșf, sens, 
in cel măi scurt timp va fi întocr 
mit un program împreună cu Con
siliul de control muncitoresc si 
C.S.P. Totodată. vom intensifica 
preocuparea pentru aducerea la cu
noștință. in mod operativ, organe
lor centrale, departamentale si lo
cale interesate, a soluțiilor și propu
nerilor cuprinse in lucrările efectua
te in cadrul academiei.

In cinstea Congresului al XI-lea 
al P.C.R. și a celei de-a XXX-a a- 
qiversări a eliberării patriei — sub 

semnul cărora se 
desfășoară întrea
ga activitate din 
acest an a acade
miei — ne pro
punem să publi
căm unele lu
crări, multe din' 
ele rezultat al ac
tivității colective 
desfășurate în la
boratoarele 
cercetare 
funcționează 
academia u. 
tră. Aș cita — 
„Știința conduce
rii societății so
cialiste"; „Contri
buții la studierea 
progresului isto
ric în lumea con
temporană"; „Dic
ționarul politic"— 
primul de acest 
gen din țara noas
tră ; primul vo
lum din „Eco
nomia mondială"; 

două volume cuprinzind dezbateri 
pe teme economice organizate în 
ultimul timp. împreună cu revista 
„Probleme economice" etc. Amintesc, 
de asemenea, că începind cu acest 
an. ..Analele Academiei Ștefan 
Gheorghiu" apar într-o formă nouă, 
fiecare număr fiind dedicat 
teme. Numărul ce va apărea zilele 
acestea abordează problema „struc
turilor și relațiilor sociale" si cu
prinde lucrările sesiunii științifice 
cu participare internațională, orga
nizată de academia noastră.

La întîlnirea din 14 iulie cu pri
ma Dromotie a Institutului 
de pregătire a cadrelor din 
mie si administrația de stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a dat o 
înaltă apreciere activității academi
ei ..Ștefan Gheorghiu" în domeniul 
pregătirii cadrelor. Această apreciere 
a fost primită cu vie satisfacție de 
toate cadrele didactice ale acade
miei. de toți studenții si cursanții. 
intărindu-ne hotărîrea de a milita 
pentru ridicarea calității întregului 
proces instructiv-educativ.

de 
care 

i in 
noas-

unei

central 
econo-

Interviu realizat de
Ada GREGORIAN

„ROMÂNIA-FILM" prezintă

JJ

O viață dăruită
teatrului

fost o figură deci
mare și dc prim- 

teatrală a țării : 
re

ia

Maria Filotti a 
sebitfi, o figură 
plan in viața ---------
actriță, conducătoare de teatru, 
prezentantă a obștei actorilor 
congrese și intilniri internaționale, 
profesoară, om de condei și de opinie. 
A scris memorii, a evocat, cu e- 
moție lucidă, figuri din galeria oa
menilor de teatru pe care i-a cu
noscut, fie dintre maeștri, fie dintre 
colegi, a analizat, cu pătrundere teo
retică, roluri celebre din dramatur
gia universală — Hedda Gabler, e- 
roina lui Ibsen, Arkadina din „Pes
cărușii 1“ de Cehov, Coana Jolțica, 
„rolul cel mai drag" din toate pie
sele românești in care a jucat — 
a comunicat experiența proprie ge
nerațiilor tinere in cadrul cursuri
lor ținute la Conservatorul de artă 
dramatică din Bucureștivreme de 
aproape trei 
printre elevele sale 
Elvira Godeanu, t 
Eugenia Popovici, 
Clody Berthola, 
Irina Răchițeanu- 
Șirianu.

Născută la 7 oc- (
tombrie 
comuna 
de lingă 
oraș care cinstește . 
memoria ilustrei sale fiice dind tea
trului municipal numele actriței, 
Maria Filotti vine in Capitală, unde 
urmează, concomitent, cursurile Fa
cultății de litere și filozofie și cele 
ale Conservatorului. Elevă a Aris- 
tizzei Romanescu, alături de care 
începe să joace încă din timpul stu
diilor, a lui C. I. Nottara, deci a 
celor două cariatide ale teatrului 
românesc de la sfirșltul secolului 
trecut și începutul secolului nostru, 
tinăra Maria Filotti va fi. de aseme
nea, influențată de ardenta persona
litate a entuziastului Petre Liciu, 
luptător neîmpăcat împotriva cabo
tinismului și a degradării profesiu
nii de actor.

După incheierea studiilor la Con
servator, debutează in 1906 pe scena 
Teatrului Național din Iași cu Neera 
din „Fintina Blanduziei" de V. A- 
lecsandri, rol pe care-1 va păstra 
două decenii in repertoriul său. 
Anul următor este angajată la Tea
trul Național din București. In afara 
celor două teatre naționale, joacă in 
compania Bulandra-Manolescu-Maxi- 
miliăn-Storin, la Teatrul Maria Ven
tura. la Teatrul Modern, la com
pania Excelsior și pe alte scene 
bucureștene, avind parteneri pe unii 
dintre cei mai proeminenți și 
distinși actori ai vremii : Ion Bre- 
zeanu. Ion Petrescu. Tony Bulandra, 
Aristide Demetriade, Nicolae So- 
reanu, Nicolae Bălțățeanu, Gheorghe 
Storin. Sonia Cluceru, Vladimir Ma
ximilian, Mihai Popescu, Aura Bu- 
zescu și alții.

Angrenată și in viața de dincolo 
de scenă a actorilor, Maria Filotti 
este o neobosită susținătoare a 
drepturilor acestora, imprimind ac
tivității sale de președintă a Sindi
catului artiștilor dramatici și lirici, 
desfășurată in perioada 1931—1936, o 
caldă dăruire și o mare noblețe ci
vică. Tot in deceniul al patrulea

București vreme de 
decenii (1921—1950).

numărindu-se

1883 in 
Batogu, 
Brăila.

90 de ani de la 
nașterea Măriei Filotti

și perpetuează

participă la conclavuri internaționale, 
ca delegată la congresele Societății 
universale de teatru. Timp de zece 
ani. 1939—1949, conduce Teatrul din 
Sărindar, care l-a purtat și numele, 
avind printre colaboratorii cei mai 
apropiați personalități marcante ale 
vieții teatrale.

La cițiva ani după eliberarea țării. 
Maria Filotti. care in 1937 fusese 
pensionată, este rechemată pe prima 
scenă a țării unde, cu marea ei 
artă și cu talentul atit dc original, 
dă viață unor personaje din noua 
dramaturgie autohtonă ; memorabilă, 
pentru cei care am avut norocul să 
o vedem, rămine Adela din ..Cita
dela sfărimată" de Horia Lovinescu, 
rol creat in 1955. cu un an 
de a muri.

Concepția Măriei Filotti 
întruchipării rolurilor și a ____
scenice se bazează pe sithplilate, pe 
interiorizare realistă, fiind opusă 

sofisticării, dena
turărilor „savan
te". Considera că 
principala cheie 
a . succesului, a 
drumului spre a- 
devăr in artă este 
observarea 
studierea

a comportării 
particularităților 

„Simțeam — 
i in volumul i 

tot 
redat

cu

inainte

asupra 
trăirii

tv

— Măsurile luate în acest sens 
au. bineînțeles, in vedere marea di
versitate de situații de la diferitele 
forme de pregătire. In primul rind. 
în acest an ne-am propus să asigu
răm. la toate discitolinele. manuale.

Cu toate acestea"
Prezentat în cadrul 

recentei gale a fil
mului din R.D.G. și 
intrat apoi in circui
tul normal al difu
zării, filmul regizoru
lui Giinther Reisch 
este incâ o dovadă a 
orientării constante a 
producției studiouri
lor DEFA-Berlin că
tre o zonă a inspira
ției majore, a ideilor 
substanțiale, fie că 
acestea sint desprin
se de pe terenul ac
tualității, fie din- 
tr-un trecut de luptă 
cu care prezentul se 
simte solidar. Evoca
re a evenimentelor 
revoluționare din Ger
mania celui de-al 
doilea deceniu al vea
cului nostru. filmul 
„Cu toate acestea" a- 
duce in prim-plan 
personalitatea lui Karl 
Liebknecht. eminen
tul militant revolu
ționar. asasinai la în
ceputul anului 1919.

Străin de tentațiile 
biografiilor lesni cioa
te, romanțioase sau 
exhaustive, care se 
mărginesc, adeseori, 
să aglomereze fapte
le consumate de-a
lungul unei existen
țe umane, regizorul
Reisch a realizat fil
mul despre Karl Lieb
knecht fără a-șl pro
pune să refacă un 
întreg drum de viață 
și acțiune capabil să 
lumineze, să explice 
și să susțină un exem
plar destin 
luționar. destin 
de cuprins în 
țiul unei singure pe
licule. .Cineastul s-a 
oprit așadar asupra 
unor Împrejurări a- 
nume, prezentindu-1 
pe Liebknecht intr-o 
perioadă hotărî toare
pentru istoria mișcă
rii muncitorești ger
mane și internaționa
le — perioada orga
nizării și desfășură
rii revoluției burghe
zo-democrat! ce 
noiembrie 1918.

Asumindu-și 
implicațiile unei 
vestiri de o maximă 
sobrietate. in care e- 
moția răzbate din pa
tosul și adevărul me
sajului. filmul capă
tă si Învestitura de

revo- 
greu 
spa-

din
toate 

po-

prestigiu a unei crea
ții in centrul căreia 
se află nu numai gin- 
direa- și acțiunea unui 
om. ci, deopotrivă, 
rezonanțele unei idei 
pe care istoria fră- 
mintată a popoare
lor o confirmă me
reu : însemnătatea ac
țiunii conștiente a 
clasei muncitoare pen
tru triumful înaltelor 
idealuri ale comunis
mului, importanța de
cisivă a clarității țe
lurilor și a mijloa
celor de a le realiza, 
in lupta revoluționa
ră. Filmul sugerează 
că numai pe înțele
gerea acestor impe-

cinematografic

rative se poate spri
jini încrederea in vic
toria cauzei oameni
lor muncii, in po
fida dificultăților, a 
infringerilor de mo
ment. Astfel. tjtlul 
„Cu toate acestea" — 
cuvinte reluate mereu 
pe ecran de Lieb
knecht — închide in 
el însuși simbolul 
speranței, aJ credin
ței in izbindă. al ne
cesității de a merge 
neabătut spre țelul 
propus. Cuvintele „Cu 
toate acestea", veni
te din partea mili
tantului revoluționar, 
însemnau nădejde și 
imbold pentru miile 
de muncitori și sol
dați cu care se in
ti In ea Karl • Lieb
knecht, pentru
menii simpli care în
țelegeau să răspundă 
în cunoștință de cau
ză vibrantei chemări 
la luptă.

Intre secvențele 
structurate riguros pe 
momente precise din 
anii 1918-1919. filmul 
inserează mărturii în
cărcate de sensibili
tate ale dirzeniei. ne- 
înfricarii și dăruirii 
unor anonimi, ne- 
știuții susținători ai 
lui Liebknecht Ecra-

c>a-

nul se încarcă 
de o anumită 
peratură, alungă 
căciunea care 
dește, inevitabil, 
ce incursiune __  _
existență umană ce nu 
și-a ingăduit odihna. 
Călătoria în condiții 
precare a muncitoru
lui care îi duce lui 
Lenin, la Moscova, zia
rul „Drapelul roșu“ ; 
împotrivirea unor fe
mei care se așează in 
fața tunurilor, pentru 
a împiedica repre
siunea ; preluarea 
steagului din mers, 
din mina unui mun
citor împușcat ; ple
carea de acasă a băia
tului cel mare 
tr-o familie incâ 
dumerită de tot 
se întimplă — 
citeva episoade 
punctează povestirea, 
îi dau o consistență 
și emoțională, și dra
matică. Eroii acestor 
mici tablouri sint o 
parte din cei care au 
înțeles înălțătoarea 
moștenire de certi
tudini lăsată de Lieb
knecht, încrederea de 
neinfrint în victoria 
cauzei revoluționare, 
încredere ce traversea
ză întreaga evocare 
cinematografică.

Un actor de o a- 
leasă distincție și in
teligență profesiona
lă, Horst Schulze, de
senează cu pregnan
ță contururile perso
nalității eroului prin
cipal al acestui film. 
Deși apare doar ci
teva clipe, ținem ” 
amintim prezența cu
noscutului actor 
vietic Mihail Ulianov, 
în rolul lui Lenin. O 
merituoasă interpre
tă pentru un even
tual film dedicat Ro
zei Luxemburg se a-' 
rată a fi Liudmila 
Kassianova. In an
samblu, filmul „Cu 
toate acestea" impu
ne prin claritatea ide
ilor generoase pe care 
le afirmă, prin carac
terul vibrant al me
sajului său.
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Magda
M1HA1LESCU

PROGRAMUL I
9,00 Curs dc limba engleză. Lec

ția 60.
9,30 Curs dc limba germană. 

Lecția 62.
10.00 Telex.
10,05 Telecinematcca. Ciclul „Re

gizori contemporani" : Elia 
Kazan. „La est de Eden". 
Scenariul Paul Osborn după 
romanul lui John Steinbeck. 
Cu : James Dean. lulia 
Harris. Raymond Massey.

12.00 Telejurnal.
16,17.00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune In limba maghiară.
18.30 Telex.
18,33 Din țările socialiste.
13,43 întrebări și răspunsuri.
19,13 Publicitate.
19.20 1061 dc seri.
19.30 Telejurnal, a Cincinalul Îna

inte de termen. 1973 — an 
hotârltor.

20,00 Cintecul sâptămlnli : „De-a 
colindat aceste locuri, cine
va". Muzica, Vasile Vcse- 
lovschi ; text. Mihai Maximi
lian. Interpretează Gcorgcta 
Mihalache.

20,05 Seară pentru tineret.
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.30 Telex.
17.35 Avanpremieră.
17,40 Teleclnetnateca pentru copil : 

„Pero șl prietenii săi". Pro
ducție a studiourilor iugo
slave. Scenariul și regia : 
Vladimir Tadej.

19,05 Divertisment muzical cu 
formația Ionel Banu.

19.20 1C01 de seri.
19.30 Telejurnal. « Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotârltor.

20,00 Concertul simfdnic al Wj- 
chestrel de studio a Racf -, 
televiziunii. Transmisiune M- u 
rectă din Studioul de con
certe al Radiotelevizlunii. 
Dirijor : Carol Litvin. In 
program : Grigore Mica — 
Cantata „Drapelul" pentru 
bariton și orchestră (primă 
audiție). Solist: Ion Budoiu ; 
Georg Friedrich Haendel — 
Concertul op. 7. nr. 1. in si 
bemol major pentru orgă și 
orchestră. Solist : Eckardt 
Schlandt : Felix Mendels- 
sohn-Bartholdy — Simfonia 
a IV-a „Italiana". Prezintă 
Mihai Moldovan. Regia : 
Nicolae Cabel.

21.35 Dialog : Problema progresu
lui in confruntările de idei 
din lumea contemporană.

per- 
oame- 
sesiza- 
psiho- 
Maria

manentă a vieții, 
nilor.
rea ] 
logice. __ .
Filotti in volumul Am ales ■ tea
trul — că tot zbuoiumul omenesc 
trebuie redat prin mijloace cit 
mai puțin exterioare și artificiale. 
Cît mai simplu, dar cu adincă trăire 
lăuntrică". Fidelă acestui crez, ex
primat teoretic, a modelat in acest 
chip in mod practic, pe scenă, aproa
pe 200 de roluri. Simplu, dar cu tem
perament, cu inteligență și nerv 
dramatic, cu un deosebit dar al 
nuanțării, a interpretat personaje din 
dramaturgia națională — Vidra, 
Joițica, Veta, Chirița, Ioana Boiu 
din „Suflete tari" de Camil Petrescu, 
Zina florilor din „Inșiră-te mărgărite" 
de Victor Eftimiu, Zoe din „Gaițele" 
de Al. Kirițescu — sau roluri din 
marele, repertoriu universal : Ange
lica din „George Dandin" și Elmira 
din „Tartuffe" de Moliere, Elizabeta 
din „Richard al Ill-lea" de Shakes
peare, Lady Milford din „Intrigă și 
iubire" și Elizabeta din „Maria Stuart" 
de Schiller, Contesa Almaviva din 
„Nunta lui Figaro" de Beaumar
chais, Maria de Neubourg din „Ruy 
Blas" de Hugo. Hedda din „Hedda 
Gabler" și Ellida din „Femeia mării" 
de Ibsen. Anna din ..Anna Karenina" 
de Tolstoi. doamna Warren din 
„Profesiunea doamnei Warren" de 
Shaw etc.

Cind trăia, Maria Filotti trăia de 
două ori : ca om si ca cetățean, 
cind ii invăța pe tineri arta inter
pretării, era un pedagog desăvirșit, 
iar cînd juca, era o tortă, care lu
mina esența rolului si dezvăluia fru
musețile supreme ale artei actori-1 
cești. Așa a fost Maria Filotti, pe 
care statul nostru a cinstit-o cu acel 
înalt titlu : Artistă a poporului.

lor. 
r lor 
- scrie
Am

zbuoiumul 
prin

Mihai FLOREA

„Y-17 ACȚIONEAZĂ

Asen Gheorghiev. Regia: Vilii Jankov. Imaginea : VeneiProducție a studiourilor bulgare. Scenariul: Ivan Ohridokl,
Dimitrov. Muzica: Anghel Mihailov. Cu: Ivan Kondov, Io set Vlaha, Doroteia Tonceva, Gheorghi-Gheorghiev-Gheț, 

Gheorghi Kaloiancev, lavor Milisev, Anani Iavașev, lvanNestorov, Janna Stoianovicl, Stefan Mavrodiev

(Urmare din pag. I)
vul respectiv, ci printr-un dialog 
viu in centrul căruia să se afle 
faptele vii ale realității se asigură 
cultivarea fermității principiale, a 
intransigenței comuniste — princi
pala cerință pusă de partid în fața 
muncii politico-educative.

Strinsa legătură cu viața, cu 
sarcinile majore trasate de partid 
in fiecare etapă a dezvoltării so
ciale constituie condiția esențială a 
eficienței practice a activității poli
tico-educative. Așa cum se știe, 
obiectivul major care concentrea
ză in prezent eforturile poporului 
nostru este realizarea cincinalului 
inainte de termen. Munca politico- 
educativă a adus o contribuție de 
seamă la succesele dobindite în 
acest sens de colectivele de oameni 
ai muncii, dar, ținind seama de 
marile sarcini ce se cer rezolvate, 
ea trebuie incâ să se intensifice și 
să capete un caracter mai comba
tiv. Aceasta înseamnă ca, odată cu 
explicarea convingătoare, argumen
tată a însemnătății devansării cin
cinalului, a importantelor urmări 
pozitive asupra dezvoltării econo
miei naționale și creșterii nivelu
lui de trai al populației. munca 
politico-educativă să determine ca 
experiența colectivelor fruntașe să 
devină un bun al tuturor și, in a- 
celași timp, să adopte o poziție fer
mă. intransigentă, împotriva a tot 
ce impietează asupra bunului mers 
al producției. Nimeni nu se poate 
declara satisfăcut cu o expunere cit 
de doctă asupra importanței pro
ductivității, dacă ea nu însoțește 
adevărurile generale de o analiză 
concretă a stărilor de fapt din în
treprinderea respectivă, de referiri 
concrete la gradul de utilizare a 
capacităților de producție sau a 
timpului de lucru : datoria lectori
lor, propagandiștilor, agitatorilor 
este de a înfățișa convingător, com- 

• bativ. daunele pricinuite de orice 
manifestări de superficialitate in 
muncă, de indisciplină- sau chiul.

Munca politico-educativă este 
chemată să militeze cu o comba
tivitate . sporită pentru cultivarea 
spiritului de economie, să lămu
rească importanța bunei gospodăriri 
a materiilor prime, materialelor, e- 
nergiei electrice și combustibilului, 
a valorificării superioare a tuturor 
resurselor economiei naționale. Im
portant este ca această acțiune să 
nu fie privită ca o „campanie" tem
porară, ci ca o îndatorire perma-

baterea Proiectului de norme are un 
caracter scolastic, exemplul mobi
lizator al comportării unor oameni, 
înaintați, al abnegației și dăruirii 
lor pentru cauza socialismului nu 
este opus cu vigoare manifestărilor 
de individualism, tendințelor de 
căpătuială, parazitismului de diverse 
tipuri. întregul arsenal al muncii 
politico-educative trebuie utilizat 
permanent și coordonat spre a su
pune unui foc nimicitor influențele 
ideologiei și moralei burgheze, de-

Combativitatea revoluționară
nentă. legată inseparabil, organic, 
de atitudinea comunistă, partinică, 
revoluționară față de bunul ob
ștesc : odată cu dezvoltarea spi
ritului de răspundere pentru apăra
rea și sporirea avuției naționale, 
ea trebuie să stimuleze o opinie de 
masă combativă împotriva oricăror 
manifestări de risipă.

Partidul cere muncii politico-edu
cative să-și sporească aportul la 
realizarea acelui obiectiv major al 
actualei etape de dezvoltare a ță
rii care constă in a face ca fiecare 
comunist să devină un militant cit 
mai hotărit pentru organizarea vieții 
Întregului popor in deplină concor
danță cu etica și echitatea Bocia- 
iistă. Principiile și normele comu
niste de viață nu se instaurează de 
la sine, nu coboară lin din seninul 
cerului ; incetățenlrea trainică a 
eticii noi in toate sferele vieții 
sociale presupune o luptă dîrză în
tre vechi și nou, transformarea, re
voluționară a conștiinței oamenilor, 
extirparea unor concepții și deprin
deri adine înrădăcinate, iar aceasta 
nu se poate realiza fără combativi
tate, fără perseverență. Din păcate, 
mai intilnim seminarii în care dez-

prinderile înapoiate, reminiscențele 
mentalităților retrograde, tot ce 
contravine concepției despre lume 
și viață a partidului, idealurilor so
cietății noastre.

Una din principalele trăsături de
finitorii ale combativității revolu
ționare este perseverența neabătută 
in realizarea obiectivului propus, 
stăruința și dirzenia cu care ur
mărește obținerea unor rezultate 
concrete, a unor progrese certe, 
într-un cuvint eficiența practică. 
Iată de ce nici un lector, propa
gandist, agitator nu este îndreptățit 
să renunțe la reluarea unei pro
bleme importante pentru făurirea 
profilului revoluționar, întrucît pro
blema „a mai fost tratată" șl „s-ar 
repeta". Atit timp cît defici
ențele persistă, este necesar să „se 
revină" mereu și mereu, mai con
vingător, mai argumentat, pînă ce 
ideile enunțate se vor transforma 
in convingeri, în atitudini noi Înră
dăcinate in oameni ; in fapte și ac
țiuni practice. în progrese durabile.

Este necesar ca, in munca poli
tică. nă se imprime combativității 
un caracter permanent, sistematic 
— nu ocazional, „de zile mari". A

insufla spirit combativ unei con
ferințe, unei .lecții sau unui semi
nar înseamnă mult mai mult decit 
a recurge la exemple și „actuali
zări" lipite ; aceasta presupune a- 
bordarea frontală, curajoasă a pro
blematicii actuale, refuzul de a 
ocoli problemele complexe, pasiune 
revoluționară in generalizarea nou
lui și, totodată, in dezvăluirea stă
rilor de lucruri negative, a cauze
lor lor, identificarea celor răspun
zători de persistența acestora, în
rădăcinarea in conștiința tuturor 
a voinței ferme de a-și consacra 
forțele îmbunătățirii calitative a ac
tivității.

In acest sens preocupările vizînd 
creșterea combativității muncii po- . 
litico-educative se îmbină organic 
cu cultivarea spiritului critic și 
autocritic, cerință esențială a pro
gresului in orice domeniu al vieții 
sociale. Gradul de combativitate al 
muncii politico-educative este ilus
trat grăitor de nivelul spiritului cri
tic in care adunările de partid sau 
adunările generale ale salariaților 
abordează problematica dezbătută, 
de fermitatea adoptată față de orice 
rămineri în urmă, față de factorii 
de rutină și inerție.

A desfășura o muncă politico- 
educativă eficientă pentru dezvol
tarea combativității partinice a co
muniștilor. a tuturor oamenilor 
muncii înseamnă a te afla perma
nent in mijlocul oamenilor ; oriclt 
de utile se dovedesc conferințele, 
expunerile, lecțiile și seminariile, 
ele nu vor reuși niciodată să supli
nească legătura vie. zilnică, cu oa
menii. discuțiile purtate simplu, di
rect. de agitatori, de simpli mem
bri de partid, fără referate și or
dine de zi, in pauză sau după lu
cru, în care fiecare întrebare să-și 
găsească răspuns, fiecare nelămu
rire să fie discutată cu răbdare și 
Înțelegere. Intr-un asemenea con
tact permanent, sistematic cu oa
menii își găsește munca politico- 
educativă izvorul vigorii și com
bativității ei.

cinema
• Șapte zile : CENTRAL — 9.15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 : 18,15 : 20,30,
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30:
• Cu toate acestea » LUMINA —
9.15 ; 12 ; 15 ; 17,45 : 20.30.
• Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : LUCEAFĂRUL — 9 :
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 20.45,
CAPITOL — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18.30 ; 20,45.
• Paradisul : SCALA — 0 : 11,15 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15. BUCU
REȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21.
• Aventuri la Marea Neagră : 
TIMPURI NOI — 10—19 In conti
nuare.
• Stare de asediu : PATRIA —
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 : 20,30,
FESTIVAL — 8.30 : 11 : 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21. FAVORIT — 10 ; 12,30 ;
15.30 ; )8 ; 20.30.
• Lupta după victorie : DACIA — 
9 ; 12,30 : 16 ; 19.30.
• •■•Pe-- artpile-vintului t VICTORIA
— 9,30 ; 14 ; 18,30.
a Parașutiștii : DRUMUL SĂRII —
15.30 ; 18 ; 20,15, MIORIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• Pisica junglei : DOINA —11,15 ;
13.15 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Valter apără Sarajevo : FE
RENTARI — 15 ; 17,45 ; 20,15,
BUCEGI — 16 ; 19.
• Cu cărțile pe față : EXCEL
SIOR — 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 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30.
• Singur : PACEA — 16 ; 18 : 20.
• Heidi — 10 ; 12 ; 14 ; 16.30. 
Noaptea de Anul Nou — 13.30, 
Domnul Ripois — 20,30 : CINE
MATECA (sala Union).
• Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici : GRIVIȚA — 9 : 11.15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,13 ; 20.30, GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30.
• Copernic : POPULAR — 15,30 ; 
19.
• Fantoma lui Barbă Neagră : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Ultimul cartuș ; Conspirația : 
MUNCA — 16 ; 19.
• Legenda negrului Charley :
BUZEȘTI — 9 : 11.15 ; 13.30 ; 16 : 
18,15 ; 20.30. AURORA — 9 : 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, TOMIS — 
9 : 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,30.
• Departe de Tipperary : GIU- 
LEȘTI — 15.30 ; 13 ; 20.15, MO
ȘILOR — 15.30 ; 13 ; 20.15.
• Aventura lui Poseidon : UNI
REA — 15,30 ; 18 ; 20,15, VlTAN
— 15.30 ; 18 ; 20.30.
• Decolarea : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 
18 : 20,15.
a Polițistul : LIRA — 15.30 ; 18 ; 
20,15.
• Solaris : VIITORUL — 16 ; 19.
• O afacere pe cinste : VOLGA
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18 ;
20,15. ARTA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Micul și marele Klaus : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20.15.
• La răscruce de vînturi : CO- 
TROCENI — 15,30 : 18 ; 20,15.
• Urmărire la Amsterdam : FLO- 
REASCA — 15,30 ; 18 ; 20.30, FLA- 
CARA — 15.30 ; 17.45 : 20.
• Dreptul de a iubi: COSMOS
— 15,30 ; 18 ; 20.15.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (în Sala mică a Palatu
lui) : Recital extraordinar susți
nut de Wynford Evans — tenor 
și Cari Shavitz — lăută (Anglia). 
In program cintece din secolele 
XVII șl XX — 20.
• Radlotelevizlunea Română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Con
certul orchestrei de studio con
dusă de Carol Litvin. Soliști : 
organlstul Eckardt Schlandt și 
basul Ion Budoiu — 20.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I.L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Dona 
Diana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Casa de mode — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin șl Valentina — 20.
• Teatrul Mic : Stîlpii socletățU 
— 19,30.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit George 
Washington — 19,30.
• Teatrul Gluleștl (în sala Stu
dio a Teatrului Național „I. L. 
Caraglale") : Răzbunarea sufleu- 
rului — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Lo- 
sul cel mare — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
calea Victoriei) : Șoricelul și 
păpușa — 15, (sala din str. Aca
demiei) : Tlgrlșorul Petre — 15.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă-
nase" (sala Savoy) : Trăsnitul
meu drag — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Crizanteme mu
zicale — 19,30.
• Circul „București" : Al treilea 
gong la... circ — 19,30.
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Cu planul producției globale pe primii 
trei ani ai cincinalului îndeplinit

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Colectivul de muncitori, ingineri 
•' tehnicieni al Trustului de insta
lații si automat itftri București ra- 
nortearâ râ la 8 octombrie a rea
lizat planul producției globale pe 
primii trei ani ai cincinalului.

Int.r-o telegramă adresată cu acest 
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, «e spune, intre al
tele : avansul croat asigură reali
zarea plnfi la finele anului a unei 
producții suplimentare in valoare 
de circa 210 milioane lei. remunera
rea rămincrilor în urmă la unele 
obiective de investiții, ceea ce va 
permite punerea in funcțiune a ca
pacităților de producție planificate 
In acest an și certitudinea Îndepli
nirii cincinalului in petru ani și ju
mătate, așa cum nc-am angajat.

Intr-o al’A telegramă trimisă to
varășului Nicolae Ceaușescu, colec

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
PARLAMENTARE JAPONEZE

Miercuri a sosit in Capitală o de
legație parlamentară japoneză con
dusa de Daisuke Akita. vicepre
ședinte al Camerei Reprezentanților, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale, va face o vizită in țara 
noastră. Din delegație fac parte 
Kenjiro Kadoya, membru al Comi
tetului agricol și al pescuitului, 
Shlnjlro Yamamura, membru al Co
mitetului transporturilor, Kokai Na
kamura, membru executiv, al Comi
tetului administrației locale, și 
Tsuneo Matsuo, membru al Secreta
riatului Camerei inferioare.

La sosirea pc aeroportul Otopcnl 
oaspeții au fpst întfmpinați de Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al 
M.A.N.. Aurel Vijoli, președintele

iNTiLNIKEA ORGANIZAȚIILOR DE TINERET 
DIN UNELE ȚĂRI SOCIALISTE

Teri, in cadrul îr.tilnirii organiza
țiilor de tineret din unele țări so
cialiste, a continuat schimbul de ex
periență cu privii^ la activitatea in 
rindul tineretului muncitoresc. Dună- 
amiază a foet vizitat Grupul școlar 
al Ministerului Industriei Ușoare 
din Capitală.

Exprimind pozițiile organizațiilor 
lor. participanții. la Intilpire ap a-

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 16 OCTOMBRIE 1,973.
FOND GENERAL DE PREMII : 

1 773 264 lei, din oare 930 115 lei re
port.

EXTRAGEREA ț : 36 3 11 lț 39 1 
EXTRAGEREA A II-A ; 4 31 25

22 12

LOTO
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 5 OCTOMBRIE 1973

EXTRAGEREA I r Cat. 1 : 1 va
riantă 10 la suta a 97 842 lei ; a 
2-a : 2 variante 25 la sută a 16 307 
lei si 4 variante 10 la sută a 6 523 
lei ; g 3-a : 9.55 a 6 147 lei ; a 4-3 •* 
16.50 a 3 538 lei ; a 5-a : 86.70 a 677 
lei ; a 6-a ; 294,80 a 190 lei.

EXTRAGEREA A ILA : Cat. A :
1 variantă 25 )a sută a 44 387 lei și
2 variante 10 la sută a 17 755 lei ; 
Bl, • 3 variante 25 la sută a 8 235 lei 
Si 7 variante 10 la sută a 3 306 lei ; 
C : 14.50 a 3 306 lgj ; D ; 29.15 a 
1 645 lei ; E : 68.80 a 697 lei : F : 
137 a 250 lei ; X ; 1698,80 a 100 lei.

Ciștifful dș 97 842 lei a revenit lui 
MUNȚEAN GEORGETA dm Sibiu 
care ctstieă un autoțurism DACIA 
1300 plus difprepta in numerar.

(Urmare din pag. I) 

jelor invechlîe. cu consum ridicat de 
energie electrică,

— Țrebuie sa spun că mira lăsat 
o proas La .mpreș.u modul cum suit 
rezolvate fa intrepriufiupea ae șuru, 
buri depQZiiarua și conservarea ma- 
terialelor, modul rudimentar de 
manipulare a lor — oDserva btratan 
Boț-is. de oțel dm. import șml
așe&te in mod r.epermis, iără nici 
o orpin», sup cerul liaer ; diminua
rea Gantețuor mecanic*:, imoairpu» 
rea prematură a metalului le adus 
tovarășilor de la șuruburi o încăr
care a tonsumurilor specific» cu cel 
palm 0>=l fa suta. Oar» grija oare 
se oQScrvă pentru b cutarea erăanața 
a matorrialciuf Mhfiă mașini nu puaie 
ii imprimată H Ia depozit 7

In „tapara" celor de la întreprin
derea ae șuruburi, această ooserva- 
ție erilieft n-a bucurai pc nimeni, 
b-au încercat chiar unele argument 
tari : „Orice bară de oțel — spunea 
up inginer de fa „șurupufi" — înain
te de a intra in secție, trece prin 
laborator, unde caracteristicile cali
tative sint supuse unor riguroase 
«examene*". c-ar pici eei de la 
..tractor ui" nu s-au lasat ușor mdu- 
plepau 1 „Nu poate exista scuză pen
tru faptul că materiale procurate din 
import, plățile cu valuta, stau sub 
cerul liber, m ploaie, ^îmiriUfaqu- 
11-se călită iile mecanice".

_  Aș vrea să amintesc aici — 
spune tovarășul bpmu loan — o 
constatare. nu pentru â veni neapă
rat cu e replica la critica ce ne-a 
lost făcută. La „Tractorul", depozi
tele ocupă 5Pi»lU . |Tiarl din ,^‘1’ 
materialele sint inșiraie pe Întinse 
suprafețe, uneori nici nu mai ai pe 
unde să mai oalei de ele. Organi
zarea, la întreprindere^ de traetoa= 
re a depozitării materi*lejor pe vțr- 
ucală — după modelul celor de La 
uzina II — ar duee la e feleeire mai 
judicioasă a spațiilor de producție *1 
âr prezenta multe avantaje pentru 
procesul productiv. 

tivul Institutului de proiectare Il
fov raportează că la data de 1 oc
tombrie a indeplinit planul de pro
iectare pe primii trei ani ai cinci
nalului in proporție de 106,76 la 
sută. Această realizare — se arată 
In telegramă — se datorește efortu
rilor depuse de întregul nostru co
lectiv. in frunte cu comuniștii, care, 
însuflețiți de prețioasele îndrumări 
și Înflăcărată chemare adresată de 
dumneavoastră, iubite tovarășe se
cretar general, tuturor lucrătorilor 
din sectorul proiectare și construcții, 
au ințeles sâ răspundă prin fante sar
cinilor trasate de Congresul al X-lea 
si Conferința Națională ale partidu
lui pentru îndeplinirea înainte de 
termen a actualului plan cincinal. 
Avansul croat și depășirea obținu
tă ne dau certitudinea că Institutul 
nostru își va respecta angajamentul 
de a realiza întregul cincinal in 4 
ani și două luni.

Grupului parlamentar pentru rela
ții de prietenie România — Japonia, 
Stanciu Stoian, secretar general al 
Ligii române de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa. președinți de 
comisii permanent? a’.e M.A.N.. de- 
pr^ți.

Au fosț prezenți Ma-an Kanaza-» 
wa. ambasadorul Japon’-’ 1?. bucu
rești, și membri ai ambnsatki.

★

In aceeași 21 parlamentarii japo
nezi au participat la un dejun ofe
rit de președintele Grupului parla
mentar pentru relații de prietenie 
România — Japonia și au vizitat 
cartiere ale Bucurcștiului.

(Agerpreș)

doptat un document prin care Ișl 
exprimă solidaritatea activă cu mi- 
litanții comuniști, socialiști și pro
gresiști din Chile, încrederea deolină 
in cauza lor dreaotă și cec să fie 
salvați și eliberați imediat Ltiis 
Copv^lap, secretarul gșneral al 
partidului comunist, ceilalți patrjoți 
chilienj,

Lucrările țnțilnirii continuă.

LA COMBINATUL „LETEA" DIN BACĂU

Noi sortimente de hirtie
Diversificarea producției consti

tuie una din preocupările perma
nente ale întregului colectiv de 
muncă de la combinatul de celu
loză și hirtje „Leica- țlin Baoâu. 
Ca urmare, alături de hirtig obiș
nuită de scris și tipărit, aici se 
realizează la ora aetuală alta’ circa 
150 de sortimente de hirtie spe
cială. tehnică, pentru ambalaje ele. 
Multe dintre acestea sîqț intro
duse in fabricație pentru prima 
dată în acest an. Este vorba intre 
altele de țy.rUa imprimantă Pentru 
calculatoarele electronice, reali
zată centru crima dată În țara 
nogștjă p? baz,a sQiuV'ier dat *. ci« 
specialiștii acestui combinai Noiil 
sortiment de hirtie șg caract^rjgga-» 
ză prlpțr-o Precizie deosebită 13 
perforările transversale și longitți^ 
dinale, p suprafață compactă- Uni
formă. care . permite o funcționare 
perfeptă a calculatoarelor, precum 
și prin’tr-o rezistență superioară 
tuțțiror sortimentelor de hîrtie rea
lizate piuă acum. Pentru obținerea 
acestei hirtii a fost montată si pusă 
in funcțiune o mașină speciala de 
perforat și pliat. Aceasta asigură o 
bună parte din necesarul de hîrtie 
de acest fel pentru funcționarea 
calculatoarelor din întreaga tară.

Urmărim atent intervenția fiecărui 
participant. Este evidentă dorința 
sinceră a tuturor, ca. odată cu re
levarea unei situații negative, să 
țupună atenției și soluții practice ; 
este un mocț colegial, comunist de a 
gindi și a acționa.

— !n stocurile fără mișcare de la 
țnlrepFinderea de șuruburi — spu
nea Stratan Boris — am găsit oțeluri 
pe dimensiuni și calități de care noi, 
pel de la ..Tractorul"^ ducem lipsă.

Privirea vecinului este citeodată 
mai pătrunzătoare...

Pcsoeamdată, am perfectat formele 
pentru citeva tone. E up ippeput...

— Un asemenea prim pas am fă
cut și noi ejnd am vizitat „Tracto
rul" — adaugă Joan Drăgan. Intr-o 
majazie am văzut munți de eapete 
și resturi de metal ..căzutp" la de
bitare, scul» uțafg din oțel special 
— neutilizabile in uzinp. Ne-am 
făout un caleul i pentru atelierele 
noastre mai mici, pentru șculărie, 
meoanic-șet, aeesț oțel este foarte 
trepuineios î itnțlelp pot fi apoi re- 
conâitlbnațe. țntrrn pr-imă etapă 
putem «ă valorificăm, pe lună, in 
jpr de 7 de oțeluri. Ură să
mal umblăm pentru a căuta metal 
nou.

Cu Îndreptățire, discuțiile purtate 
nu s-au limitat numai Lș observații 
asupra unor probleme ce prezintă 
un interes local, de moment ; au 
vizat și aspecte de perspectivă mai 
largă, de maximă Însemnătate pen-

Cronica zilei
Tn Capitală au început, miercuri 

dimineața, lucrările celui de-al III-lea 
Congres național de igienă *i sănă
tate publică, manifestare științific* 
organizată sub auspiciile Ministeru
lui Sănătății.

La lucrări participă aproximativ 
200 de cercetători și cadre didactice 
din țarft — medici Igieniștl, clinl- 
clenj, fiziologi. psihologi. sociologi, 
chlmlștl, ingineri — precum și peste 
■10 de invitați din Anglia,. Belgia. 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germa
nă, Franța, Iugoslavia, U.R.S.S. ele.

Tlmn de 3 iile va avea loc un 
larg schimb de experiență in dome
niul combaterii implicațiilor ecolo
gice ale poluării aerului, apei, ali
mentelor șl a locurilor de muncă cu 
substanțe chimice si al consecințelor 
acestora asupra sănătății populației. 
Tn același context este programată 
si o masă rotundă.

Delegația de activiști ai caselor de 
prietenie româno-sovietlce. condusă 
de Aurel Martin, președintele Comi
tetului de cultură și educație socia
listă al Județului Arad, care a fă
cut o vizită in U.R.S.S., la invitația 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mânc, s-a înapoiat miercuri In Ca
pitală.

0 delegație de ziariști 
vietnamezi

ne-a vizitat tara
A fost semnat un protocol 
de colaborare între uniunile 
profesionale ale ziariștilor 

din România șl R. D. Vietnam
O delegație de ziariști din R. D. 

Vietnam, formată din tovarășii Le 
Dien si Tran Thi Tich, membri ai 
colegiului de redacție al zla-ulul 
..Nhân Dân". orcan al Partidului 
color ce Muncesc din R. D. Vlcfaam, 
ne-a vizitai țara, la invitația zia
rului „Scîpteia".

Cu prilejul acestei vizite, la Uniu
nea ziariștilor a fost semnat ieri un 
protocol privind colaborarea și 
schimburile interredactionale dintre 
Uniunea ziariștilor din Republica 
Socialistă România si Uniunea zia
riștilor din R. D. Vietnam pe anii 
1873—1974. La ceremonia semnării au 
participat președintele Uniunii zia
riștilor, redactori șefi și alto cadre 
de conducere din presa centrală. Au 
fost de fată reprezentanți ai Amba
sadei R. D. Vietnam la Rucurești.

In timpul șederii in țara noastră, 
ziariștii vietnamezi au avut între
vederi la Comitetul municipal aj 
P.C.R. București, la Ministerul Edu
cației și învățămintului, la condu-’e- 
rea unor instituții culturale .și știin
țifice, convorbiri prietenești La re
dacția ziarului „Scinteia". Cu prile
jul călătoriei de documentare, oas
peții au avut posibilitatea să ou- 
noască importante obiective econo
mice si saciaUeulturale din Canitală, 
precum si din județele Argeș, Vllcea, 
OU. -Brașov si Prahnva.

Tn încheierea vizitei, delegația a 
fast primită la Secția de propagandă 
si presă a C.C. al P.C.R.

Bînă la sfirșitul acestui an vor n 
realizate la Bacău mai piuit dș 30 
de tone de hirtie de acest tip.

Inginerul șef al combinatului. Ni-r 
colae Barbu, ne-a vorbit și de alte 
sortimente noi, realizate in ultima 
vreme la Bacău. Amintim dintre 
acestea cele două tipuri de birliq 
tehnică absorbantă — hîrtia barie
ră și hirtia decor — destinată indus
triei mobilei. Realizată intr-o gamă 
variată de culori pastelate, aceas
tă hirtie impregnată cu mase plas
tice înnobilează plăcile fibrolem- 
noase și conferă mobilei un aspect 
plăcut, deosebit, o rezistentă mă
rită la lumină, precum șl posibili
tatea de a fi spălată fără a afec
ta culoarea și calitatea acesteia. Au 
fost realizate de asemenea noi sor
timente de hirtie pentru țigarete 
și hirtii rezistente in timp, nece
sare tipăririi unor documente de 
valoare pentru Arhivele Statului. 
Toate aceste noi sortimente Înlo
cuiesc tipurile similare de hirtie 
aduse din import, combinatul bă
căuan rcalizfad in felul acesta În
semnate economii valutare.

Gheorqhe BALTĂ
corespondentul „Scîntell'

tru sporirea eficienței producției, 
Tovarășii de la întreprinderea de 
șuruburi au manifestat un vju Inte
res față de experiența cîștigată la 
„Tractorul" in ce privește folosirea 
mașinilor electronice de calcul. S-au 
sugerat modalități de conluerare, 
astfel ca un număr de cadre de la 
întreprinderea de șuruburi șâ fie 
ajutate la ..Tractorul" în a se fami
liariza cu utilizarea calculatorului. îp 
acest contexț, a reținut atenția pro

punerea făcută de tovarășii Tănase 
Eugenia, Spinu Ioan, GFofu Con
stantin ș.a. ca, beneficiind de exis
tența centrului teritorial de calcul 
din Brașov, comitetul municipal de 
paFtid să găsească cele mai potrivite 
modalități pentru ca. din timp, cu 
prevedere, să se treacă la inițierea 
și pregătirea cadrelor de conducere 
din economia municipiului in ce pri
vește utilizarea serviciilor pe care le 
oferă mașinile electronice de calcul.

Desigur, fără a intenționa să enu= 
merăm aici toate soluțiile și posir 
bilitâțile identificate pentru lărgirea 
raporturilor de conlucrare pș multi
ple planuri intre cele două colecti
ve. nu se poate să nu adăugăm și 
un alt cîștig cert : oamenii s-au cu- 
noșcyt pa| bine 5i jfeașta l-a aju- 
tat să se redescopere pe ei înșiși.

L-am luat cu mine, la intre? 
prinderea de șuruburi, pe up ținăr 
inginer tehnolog care s-a obișnuit >ă

ALBA IULIA

Adunare festivă consacrată celei de-a 21-a 
aniversări a întemeierii R. D. Germane

La Alba Iulia a avut loc miercuri 
o adunare festivă consacrată celei 
de-a 24-a aniversări a întemeierii Re
publicii Democrate Germane, care a 
reunit reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și dc stat, organiza
țiilor obștești, ai consiliilor județene 
ale oamenilor muncii de naționalita
te germană și de naționalitate ma
ghiara. numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile ora
șului.

Au luat parte, dc asemenea. dr. 
Han» Vosa, ambasadorul IJepublicH 
Democrate Germane la București, 
membri al ambasadei.

In alocuțiunea consacrată acestui 
eveniment, Nicolae Roșu, prlm-seere- 
tar al comitetului municipal de par
tid, primarul municipiului Alba Iu
lia, a relevat că In anii construcției 
socialiste intre Partidul Comunist 
Român șl Partidul Socialist Unit din 
Germania, Intre‘Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană s-au statornicit raporturi 
strinse de prietenie și de colaborare

GALĂ DE FILME LA AMBASADA R.P.D. COREENE
Cu prilejul celei de-a 28-a ani

versări a creării Partidului Muncii 
din Coreea, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, Li Min Su, a 
organizat, miercuri seara, la sediul 
ambasadei, o eală de filme.

Au participat tovarășii Ion Popes- 
cu-Puțuri și Stefan Voicu. membri

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă, dar rece dirpineața. Cerul 
a fost variabil, mal mult senin In 
partea da nord-vest a tării. Vîntul a 
suflat slab, pină la potrivit. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila intre 
15 grade la Ocna Spgatăg» Și 21 gra
de la Gurahonț, Curtea de Arqaș,
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Conferință de presă la sediul C.N.E.F.S.HANDBAL FEMININ

„Trofeul Car puți" (ziua a il-a)
® Aseară Românca - Ungaria 12—3
• Astăzi România - Iugoslavia
Din nou tribune pline, din nou 

meciuri atractive, ieri in Sala s mp- 
turilor din Pitești, gazdă a compe
tiției Internationale de handbal femi
nin dotate cu ..Trofeul Carpați". 
Derbiul reuniunii l-au furnizat echi
pele României și Ungariei, care in 
seara precedentă debutaseră cu cite 
o victorie. Handbalistele noastre, în 
formă bună, judnd cțj mare gjnljjție- 
au reușit -să cîșțige cu sobrul de 
12—8 (7—5). Frumusețea acțiunilor 
lor. eficacitatea dovedită In fața 
unei apărări masive demonstrează 
că echipa noastră reprezentativă este 
capabilă de bune comportări în con
tinuare, îți marea oompețlție de la

FOTBAL

Albania — Finlanda 1-0
urmă- 
inter-

Peste 15 000 de spectatori au 
rit miercuri la Tirana meciul 
național de fatbaî dintre echipele 
Albaniei și Finlandei, contind pen
tru preliminariile. campionatului 
mondial. Fotbaliștii albanezi au ob
ținut victoria.cu sggrui de 1—o, sin
gurul punct a fosț marcat in minu
tul 26 de Ragani dirț 11 m.

După cum s-a mai anunțat, echipa 
Finlandei va sosi la București, pen
tru a susține duminică — în eadrul 
aceleiași competiții — partida ofi
cială cu reprezentativa României.

vadă numai uzine-ooloș, numai sec
ții cit o uzină — mărturisea Nico
lae Bucșinescu. L-au șocat, la șuru
buri, pentru început, secțiile de pre
lucrare. Nici o urmă de șpan. Nu 
mal văzușp o asemenea secție. Ne-am 
oprit apoi lingă țin maistru tinăr — 
Muscalii, se pare că s-a prezentat — 
care ne-a arătat o invenție de-a sa : 
o mașină hidraulică pentru imprimat 
profile de oțel, adică p mașină pen
tru comprimarea oțelului. O reali
zare tehnică de ma{e vajoare. Dar 
cega ce m-a impresionat mai mult 
a fost autorul el. Poț spune că irț 40 
de ani de .munca n-am mai lnțilnit 
Un ținăr atit d,e priceput* în meserie, 
atit tțe ambițios. La reîntoarcere, in 
drum către uzina noastră, inginerul 
tehnolog care m-p însoțit a recunos
cut n-aș fi putut creile că țntr-p 
fabrică faică’ pot fi intilpiți aseme
nea gși ai profesiei, îq ce mă pri
vea, cr’am mulțumit : ținărul noștru 
Inginer jpvățase ceva intilnipd yn pit 
ținăr, de-o seamă cu el, țip rnpre in- 
giper — tari 4|plorn|.

Irț tac de copctuzie, q opințe a to
varășului Crlșap Alexandru, secrețar 
gl Cpiirfitatului municipal Brașov pi 
P-C-lț,, egre a pârțîcipăt la ..confrun
tarea" cețor două echipe dm padryl 
colgctiyului obșteșc aj ..Șcinteii" :

— Experimentul,’ care mi s-a pă
rut deosebit de interesant șl util, a- 
țesță idOea că oriupde s-pr afla, la 
mașipa lp carp lucrează, lp secție, în 
întreprinderea ai căror spiariațj sint 
șau intr-o altă unitate economică, oa
menii muncii au sentimentul de a 
fi slănîni ai bqnuriloF materiale ale 
societății. Din acest sentiment de
curg posibilitatea pradtică și dato- 
pia .moFață și politică a fiecăruia de 
a acționa pretutindeni și In orice 
moment ea proprietar și gospodar al 
avuției societății.

—ii) ceea ce h? priyeste, ne propu
nem să Fevenim pe Itinerarul schim
bului experiență, urmărind modul 
In care au fost materializate solu
țiile oferite, receptivitatea cu cprș 
âU fast prirplta propunerii? formu
late cu acest prilej. 

frățească multilaterală. în promova
rea și adincirea acestor raporturi,,— 
a subliniat vorbitorul — o.importan
ță deosebită au avut-o convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker, cu prilejul vizitei in 
țara âoastră, in mal 1972, a delegației 
do partid și guvernamentale^ a R. D. 
Germane.

A luat apoi cuvlntul dr. I-îans 
Voss, care s-n referit pe larg la suc
cesele obținute in R. D. Germană in 
viața politică, economică șl socială, 
in construirea socialismului, a rele
vat dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare a țării sale cu tot 
mai multe state.

Evidențiind cu satisfacție extinde
rea continuă a relațiilor multilate
rale dintre partidele și țările noastre, 
ambasadorul R. D. Germano a urat 
oamenilor muncii din județul Alba, 
Întregului popor român noi succese 
în înfăptuirea măreței opere de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

(Agerpres) 

ai C.C. al P.C.R.. Dumitru Turcus, 
adjunct de sef de secție la C.C. 
al P.C.R.. Nicolae Ghenca. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. general-maior Constantin Oprlță, 
adjunct al ministrului apărării națio
nale, activiști de partid, generali și 
ofițeri, ziariști.

mizău. Păttrlage'e șl Rîmnlcu, Sărat. 
Ii Bucurcșâ ; Vremea s-a menținut 
irumoasa. cu cerul variabil. Vîntul a 
suflat slab, pină la potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 20 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 12» 
13 șl 14 octombrie. In țară ; Cerul va 
ff variabil, ou înnorărl mal accentuate 
In nordul țării, unde se vor semnala 
ploi locale. Vint potrivit. Temperatura 
va scădea ușor în nord-est. Minimele 
vor fl cuprinse între minus 1 șl plus 
9 grade, iar maximele intre 10 șl 20 
grade. Tn București : Cerul va fl va
riabil. Vînt slab, pină la potrivit. Tem
peratura ușor variabilă.

I

Pitești, util și. de fant. un ultim test al 
formațiilor participante in vederea 
apropiatelor campiQpațe mond’ale 
din Iugoslavia. O impresie deosebi
tă a lăsat în parțida de aseară Li- 

• dia Stan, care a apărat excelent.
Partidele din deschidere s-au în

cheiat cu următoarele rezultate : 
R.D. Germană — România B 10—5 
(4—2), U.R.S.S. — Jugoslavia 10-8 
(6-4).

Astăzi după-amiază (de la ora 17) 
sint prevăzute partidele : Ungaria — 
România B, U.R.S.S. — R.D. Ger
mană, România — Iugoslavia. Mjine 
este zi de odihnă, competiția urmînd 
a se relua simbătă.

LA MIERCUREA CIUC 
Șl BUCUREȘTI 

mari demonstrații 
internaționale

de patinaj artistic
• în program, campionii 

mondiali și europeni 
Irina Rodnina și Ale- 
xandr Zaițev

Vineri și duminică, )a Miercu
rea Cipc și. respectiv, București 
se vor deșfășura două de
monstrații internațiorîale de pa
tinaj artistic, la. egre șj-au 
anunțaț narticiparea ȘDQrtivi Și 
sportive din U.R.S.S., Cehoslova
cia. R. p. Germană) Polonia și 
România.

Dintre cpncurenții 
remarcă perechea șovietifă Jrj- 
na Rodnina—Alexandr Zaițev, 
camoioni mondiali’ și europeni, 
cuplul Nadejda Gorșkova—Ev- 
gheni Sevalovskl (U.R.S.S.). Pe- 
tar Augustovici (Cehoslovacia), 
Marla Liebers (R. D. Germană) 
și Ludwik Jankowski (Polonia).

Țara noastră va fi reprezenta
tă la aceste atractive snectacole 
pe gheată da Elena Moiș, Doina 
Mitricică, Simona Grigorescu, 
Mircaa fan, Qptavfan Gaca. Ala^ 
nasie Bulete, nereehea Beatrice 
Huștiu—Dan Săveapu și alții.

streini se

BUCURA
INVITAȚIE LA

Pitoreasca Țară a Ijațegulul 
este vizitată in fiecare an de un 
număr tot mai mare de turiști 
dornici să-și petreacă zilele de 
concediu in mijlocul naturii. De 
aaeea, in diferite puncte ale a- 
cestei zone, oaspeții gășesc 
locuri de popas deosebit de os
pitaliere. Unul dintre acesțea 
este hanul „Bucura—Hațeg", 
deschis de cooperația de con
sum din județul Hunedoara pe 
drumul național nr. 66 (Sime- 
ria-Pețroșani), la kilometrul 28. 
Amplasat intr-un cadru natpral 
de o rară frumusețe, hanul dis-? 
pune de camere cu confort de 
categoria I, un restaurapț care 
servește’ un bogat sortiment de 
preparate culinare eu specific 
regional, loGuri de parcare pen
tru mașini. Cei ce poposesc aici 
pot vizita ruinele Sarmlzege- 
tusel, rezervația de zimbri din 
pădurea Slivuț, biserica Densua, 
precum și alte obiective turțș-

ZIUA SOLIDARITĂȚII 
CU DEȚINUȚII POLITICI 
DIN AFRICA DE SUD

Proclamată de Comitetul O.N.U. 
pentru problemele apartheidului ca 
zi de solidaritate cu deținuții poli
tici din Africa de Sud. ziua de 11 
octombrie marchează in acest an îm
plinirea unui deceniu de la adopta
rea unei rezoluții a Adunării Gene
rale prin oare se cerea încetarea 
înscenărilor judiciare din Republica 
Sud-Africanâ. Această rezoluție re
flecta îngrijorarea și oprobriul opi
niei publice mondiale față de cam
pania de represiuni antidemocratice 
dezlănțuită de autoritățile din R.S.A.

în perioada ce a urmat, autorită
țile de la Pretoria, sfidind apelurile 
Organizației Națiunilor Unite, pro
testele opiniei publice, au continuat 
să desfășoare prigoana rasistă, să a- 
resteze și să întemnițeze un mare 
număr de persoane care se opun 
politicii de apartheid. într-o decla
rație a Comitetului O.N.U. pentru 
problemele apartheidului, publicată 
in luna august, se precizează că sute 
de lideri ai poporului sud-african au 
fost condamnați la detențiune pe 
viață pentru faptul că au susținut 
activ principiile proclamate de către 
Carta Națiunilor Unite in spiritul 
respectării drepturilor elementare ale 
omului.

Apartheidul sau „politica dezvoltă
rii separate a raselor" — cum o nu
mesc eufemistic autoritățile de la 
Pretoria — imbracâ cele mai diver
se forme de asuprire pe multiple 
planuri : economic, politic, social- 
cultural. în țara care furnizează a- 
proape trei sferturi din producția de 
aur a lumii capitaliste, mai mult de 
jumătate din copiii aparținlnd popu
lației autohtone suferă de subnutri
ție cronică. Aceasta, ca și multe alte 
fapte similare, reflectă disproporția 
adincă dintre veniturile obținute de 
populația de origine europeană mi
noritară și populația majoritară afri
cană cate este lipsită de cele mai 
elementare drepturi.

De-a lungul anilor, împotriva dis
criminării rasiale s-au ridicat la 
luptă toate forțe-le progresiste din 
R.S.A. Puternicele acțiuni antipasis- 
te desfășurate în acest an demon
strează creșterea combativității in 
lupta împotriva politicii apartheidu
lui. Marea grevă a muncitorilor afri
cani de la Durban, desfășurată in 
luna februarie, a subliniat, odată cu

Miercuri, in cadrul unei confe
rințe de presă care a avut loc la 
sediul C.N.E.F.S. din Capitală. Joao 
Havelange, președintele Confedera
ției braziliene a sporturilor (C.B.D.) 

•Ș» prp.șpdjntplcL .Federației braziliene 
de fotbal,.-membru^al C.I.O.L a făcut 

. o interesantă .expunere-in • legătură 
cu dezvoltarea fotbalului internatio
nal și cu pregătirile echipei Brazi
liei, campioană a lumii, în vederea 
parUsipârii la noua ediție a cam
pionatului mondial. In expunerea sa, 
Jopo Havelange a arătat, printre 
altele, că la București a discutat 
probleme ale relațiilor de colabora
re intre cele două conduceri ale

HANDBAL. — Lg Bratișla.vg, 
meci revanșă din primul tur al „Cu
pei campionilor europeni" îă hgndbaj 
masculin, echipa locală Slovan a în
vins cu 19—11 (9—5) formația olan
deză Siltardia. învingători și in pri
mul meci, handbgliștii cehoșîayâcj 
s-au calificat pentru țurul urmălpr ai 
competiției,

TENIS. — La Barcelona continuă 
campionatele internaționale de tenis 
ale Spaniei, concurs contind pentru 
„Marele premiu k.J.L.T, -. In ,46-imi» 
le" probei de simplu bprbați a fqst 
înregistrată o marș surpriză : suede
zul Johansson l-a eliminat cu 6—0, 
6—4 pe cunoscutul jucător olandez 
Tam Okker, ținui dintre protagoniștii 
Ultimelor turnee desfășurate in 
S.U.A. Campiopul român Ilie Năstase 
l-a Învins in două seturi pe brazi
lianul Mandarino : 9—7, 6—4. In pro
ba de dublu bărbați (turul II), Ilie 
Năstase și Tom Okker i-au invlna 
cu 6—0, 3—6, 6—2 pe Keldie (Au
stralia) și Kaladis (Grecia), iar pe- 
reehea Ion Țipiac (România) — Bjbrn 
Borg (Suedia) a ciștigat cu 6—2, 8—1 
în fața oypfalui suedez Borbach-r 
Eriksson.

FOTBAL. — In eamplpngtul brazi
lian de fotbal (meciuri preliminare 
din eadrul grupeloF zonale), echipele 
Palmeiras Șao Paule și Bin Bolafogo 
sint neînvinse. Palfneipas a întrecut 
cu 2—0 pe Rio Flamengo, iar Rio 
Batafogo a terminat la egalitate ; 
(1—1) cu CoFințhiaps. Formația San
ta Cruz a obținut o meritată victorie 
pe țeren prapriu (3—2) in fata cu
noscutei echipe F.C. Santos, in care 
a evoluat și celebrul Pele. Alte re
zultate mai importante : Rio Negro— 

caracterul dramatic al problemei pe 
care o constituie mizeria maselor a- 
fricane, sporirea voinței de luptă a 
populației autohtone. Luna trecută, 
muncitorii de la min«a de aur din 
Carletonville fi-au ridicat și ei la 
luptă, demonstrind cu curaj pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață și 
muncă, pentru libertăți democratice : 
poliția a deschis focul, omorind 11 
persoane. Infruntind prigoana și re
presiunile, forțele democratice din 
R.S.A. continuă lupta, bucurindu-sc 
do sprijinul șl solidaritatea întregii 
opinii publice progresiste.

Așa cum este cunoscut, România 
socialistă a sprijinit întotdeauna, 
atit la O.N.U., cit și in alte organis
me internaționale, propunerile și mă
surile vizind eliminarea din viața 
popoarelor a oricăror practici rasiste, 
a tuturor formelor de discriminare șt 
asuprire. Țara noastră l?i manifestă 
activ solidaritatea cu lupta dusă de 
poporul din Africa de Sud pentru 
libertate, democrație șl progres so
cial. Ca o expresie concretă a aces
tei solidarități. Partidul Comunist 
Român a stabilit și dezvoltă relații 
de prietenie șl colaborare cu Parti
dul Comunist din Africa de Sud, cu 
Congresul Național African (A.N.C.) 
din Africa de Sud, cu. alte forțe po-~. 
litice care luptă împotriva politicii 
de apartheid. In primăvara trecută, 
secretarul general al P.C.R.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat cu 
prilejul vizitei la București a pre
ședintelui A.N.C., Oliver Tambo, ho- 
tărirea poporului român de a acor
da în continuare întregul său sprijin 
— pe plan politic, diplomatic, moral 
și material — mișcărilor de elibera
re națională, popoarelor care luptă 
Împotriva regimului rasist din sudul 
Africii, în interesul libertății și de
mocrației, al cauzei forțelor antiim- 
perialiste de pretutindeni,

Cu prilejul acestei zile de solida
ritate, poporul român adresează ml- 
litanților împotriva apartheidului din 
Africa de Sud, popoarelor din Africa 
și opiniei publice mondiale, care spri
jină lupta lor, un călduros salut și 
urarea de a obține succese tot mai 
mari in eforturile pentru abolirea 
definitivă a colonialismului și rasis
mului.

Augustin BUMBAC 

mișcării sportive din România și 
Brazilia si întilnirilor reoiproce din
tre echipe sportive.

Intr-o convorbire ou un redactor 
șl „Agerpres". Joad Havelange a de
clarat: MAnț venit cu plăcere in- 9. 
totdeauna în . frumoasa dumaea^. ; 
v-qașiKră .ta?ă,'.unde am .Lost primit cu 
atenție și înconjurat cu multă căi-- 
dură. Noi intenționăm ea, in viitor, 
să organizăm o dublă intilnire a- . 
migală intre echipele de fotbal ale 
României șt Braziliei. în acest sens, 
am purtat dișeyții favorabile cu o- 
fioialitățile fotbalului dumneavoas-

(Agerpres)

C^i-p M ; Fartâleza—Bwil 3-1 ;
Flumingpșg--.Recife 1—0 ; Bahța-- 
Americg Rio ; Gremio—Vasco 
da Ggma 2=-i,

ȘAH, — In stațiunea maritimă 
spaniolă Caile Goldana da Ferrerias 
(insula Mtanrca) continuat între
cerile din cadrul turneului interzonal 
feminin de șah. După șase runde, 
clasamentul are o nouă lidera : Nana 
Aleksandrla (U.R.S.S.), care a acumu
lat 5,5 puncte. O urmează in clasa
ment Marta Șui (U.R.B.Ș.) <r- 4,5
puncta Și o partidă întreruptă, Ta
tiana Ztaîulovșkaia (U.p.S.SA §i Kg- 
tia Jovanovici (Iugoslavia) — 4
puncte și cite o partidă întreruptă. 
In continuare, un grup compacț de 
jucătoare, toate cu gito 3,5 punoțe, 
printre care se află și' șahistele ro
mance Alexandra Nicolau și Ger-'- 
trude Baumstarck. • Cea de-a treia 
reprezentantă a României la acest 
turneu, Elisabeta Polihroniade, are 2 
puncte și o partidă întreruptă.

în ultimele două runde. Alexandra 
Nicolau a remizat cu iugoslava Mi- 
lunka Lazarevici și eu Jana Hart-, 
stan (Anglia).

HOCHEI PE GHEAȚA. - în lo- 
calițatea cehoslovacă Jihlava B?a 
dișpuțat meciul retur dintre forma
ția locală Qukla șl echipa Ț.S.K.A. 
Moscova, contind pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" la ho-r 
chei pe gheață — ediția 1972—1973. 
Hochelstu sovietici gy terminat în
vingători cu sporyl de 3—1 (1—1. M, 
1—0), învingătoare și jn primul- Joe, 
echipa Ț.S.K.A. Moscova a-a califi
cat pentru finala pompetițjei, in 
care v& iRtilpi formația suedeză' 
Biyngeș.

U.p.S.SA


viața internațională

Lucrările Adunării 
Generale a O. N.U.

NEW YORK 10. — Trimisul special 
Agerpres, Victor Martalogu, trans- 
mi! : Tn plenara Adunării Generale 
a Națiunilor Unite continuă dezbate-

Mohamed Ahmed Neman, vlcepre- 
micr și ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Arabe Yemen, a 
cerut ca atenția adunării sâ <e con
centreze asupra regiunii Orientului 
Apropiat. El a declarat că rezoluțiile 
O N.U., in special acelea care con
damnă acapararea prin forță a unor 
teritorii străine, trebuie aplicate cu

Ministrul de externe al Ungariei, 
Janos Peter, a arătat că țara sa, 
membră a Comisiei internaționale 
de supraveghere și control din Viet
nam. consideră că celor trei părți 
vietnameze semnatare ale acorduri
lor de la Paris trebuie sâ li se a- 
pbce un tratament egal in cadrul 
O N U. El a adăugat că, in Ciuda si
tuației din unele regiuni ale globului, 
a.-tua’.a destindere nu este nici su- 
p-’fcialft. n.ci temporară. Ea a fost 
ii''terminată de elemente fundamen- 
11.‘. care ne ajută aă cooperăm cu 
succes pentru a face această destin
dere durabilă.

Ministru] de externe al Dahome- 
yului, Michel Alladaye, a exprimat 
speranța că va fi înregistrat un 
progres !n domeniul dezarmării, că 
enormele resurse cheltuite in pre
zent pentru înarmări vor fi destinate 
dezvoltării economice a tuturor po
poarelor.

Reprezentantul Iordaniei, ministrul 
de externe Zuhayr Al-Mufti, a de
clarat că tara sa și-a exprimat de 
nenumărate ori hotărirea reală de a 
acționa pentru o pace durabilă in 
Orientul Apropiat, acceptând. incă din 
1967. Rezoluția Consiliului de Secu
ritate nr. 242 ca o bază pentru re
glementarea justă a conflictului din 
reeiune. Actionind împreună cu ce
lelalte țări arabe pentru o pace du
rabilă și justă — a spus el — Ior
dania nu acceptă această idee cu 
prețul pierderii unei părți din teri
toriul său national sau al înrobirii 
permanente a poporului său.

Ministrul de externe al R.S.S. U- 
crainene. Gheorghi Sevei, a apreciat 
că. în timp ce in trecut istoria Eu
ropei era măsurată prin perioade de 
prelungite conflicte militare, astăzi, 
pent.ru prima dată, există posibilita
tea de a se marca timpul prin decenii 
de pace.

Șeicul Sabah Al-Ahmed Al-Jaber, 
ministrul de externe al Kuweitului, 
a estimat că la originea recentei iz
bucniri a conflictului din Orientul 
Apropiat se află politica Israelului 
de .expansiune teritorială.

Ministrul de externe al Nigerului, 
Boukary Sabo. a relevat că recentele 
statistici indică o diminuare îngrijo
rătoare a ajutorului pentru dezvol
tare.

Ministrul de externe al Boli viei, 
Mario Gutierrez, s-a pronunțat pen
tru întărirea cooperării internaționale 
in domeniul tehnologic.

Mohamed Adan, ministrul de stat 
pentru cultură al Somaliei, referin- 
du-se la situația din Orientul Apro
piat, a spus că o pace justă in a- 
ceastă zonă poate fi asigurată nu
mai dacă Israelul eliberează terito
riile arabe ocupate.

Referindu-se la aceeași problemă, 
ministrul de externe al Belgiei, Re- 
naat van Elslande, a apreciat că 
Consiliul de Securitate trebuie să ac
ționeze imediat pentru încetarea os
tilităților in Orientul Apropiat. Ex- 
primind preocuparea guvernului său 
pentru ..persistența anumitor situații 
care pun în pericol obiectivul de u- 
niversalitate al organizației", minis
trul belgian a afirmat că nu poate fi 
negat și refuzat dreptul la autode
terminare si independentă al popoa
relor din Mozambic. Angola și Gui- 
neea-Bissau.

COOPERAREA ECONOMICĂ ESTE O PARTE
INTEGRANTĂ A SECURITĂȚII EUROPENE

Securitatea și cooperarea — două 
noțiuni care, raportate la relațiile 
dintre state, sint inseparabile ; ele 
se întrepătrund și se condiționează 
reciproc. Această relație este pusă 
in evidentă chiar de titulatura re
uniunii general-europene : CONFE
RINȚA PENTRU SECURITATE $1 
COOPERARE ÎN EUROPA, ceea ce 
vrea să sublinieze că obiectivul ei 
fundamental — înfăptuirea securită
ții pe continent — are ca parte inte
grantă dezvoltarea cooperării. în 
fond, fie că este vorba de aspectele 
politice, de cele juridice sau militare 
ale securității, toate vizează crearea 
condițiilor ca popoarele europene, la 
adăpost de orice act de forță sau a- 
menințare cu forța, de amestec sau 
presiune din afară, să se poată con
sacra in deplină libertate muncii paș
nice pentru progresul fiecăruia, in 
strinsă cooperare cu celelalte națiuni, 
în același timp, schimbind intre ele 
produsele muncii'lor, făurind o largă 
rețea de legături de oooperare eco
nomică, popoarele se cunosc mai 
bine si se apropie mai mult unele 
de altele, ceea ce duce, implicit, la 
întărirea încrederii și securității in
ternaționale. a păcii.

Pornind de la aceste consideren
te. participanții la conferința euro
peană au înscris pe ordinea de zl 
problema dezvoltării cooperării eco
nomice, tehnico-științifice și In do
meniul mediului înconjurător, ca o 
componentă esențiali a securității 
europene. După ce la reuniunea pre
gătitoare și in faza întâi a conferin
ței. ținută la nivelul miniștrilor de 
externe, au fost schițate direcțiile 
generale ale cooperării in aceste do
menii. in actuala fază a conferinței 
urmează să se definească metode și 
măsuri concrete de stimulare a efor
turilor statelor pentru realizarea a- 
cestui deziderat Atenția acordată 
si complexitatea acestei problema
tici sint semnificativ ilustrate de 
faptul că cinci organe de lucru se 
ocupă de diversele aspecte ale coo
perării economice.

încă din perioada pregătitoare s-a 
relevat faptul că în Europa există 
ample tradiții în privința schim

în intervenția sa. ministrul de ex
terne francez.. Michel Jobert. a de- 
plins. la rindul său, agravarea situa
ției in Orientul Apropiat.

Ministrul francez a salutat, pe de 
altă parte, convocarea Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa. progresele realizate in direc
ția destinderii. Adevărata destindere, 
a declarat el, presupune recunoaște
rea și respectarea deplină a inde
pendenței fiecărui stat.

*
Adunarea Generală a O.N.U. a 

aprobat înscrierea pe agenda sa de 
lucru a unui punct intitulat „Efec
tele radiației atomice — raportul 
Comitetului Națiunilor Unite pentru 
cercetarea științifică asupra efecte
lor radiației atomice" (prezentat de 
Franța), a unui punct privind ..in
cluderea limbii arabe printre limbile 
oficiale și de lucru ale Adunării 
Generale, comitetelor și subcomite
telor sale" (la cererea unui grup de 
19 state), precum și a unui punct in
titulat „Reducerea cu 10 la sută a 
bugetelor militare ale statelor mem
bre permanente ale Consiliului de 
Securitate și utilizarea fondurilor 
astfel economisite pentru furnizarea 
de asistentă țărilor in curs de dez
voltare" (prezentat de Uniunea Sovie
tică).

Întrevederi la O.N.U. ale ministrului 
afacerilor externe al României

NEW YORK 10 — Trimisul spe
cial Agerpres, Victor Martalogu, 
transmite : In continuarea contacte-' 
lor sale diplomatice cu miniștri de 
externe ai diverselor state, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Macovescu, 
șeful delegației române la lucrările 
celei de-a 28-a sesiuni a Adunării 
Generale, a avut o întrevedere, la 
sediul O.N.U., cu ministrul de exter
ne al Indiei, Swaran Singh.

în cursul convorbirii au fost evo
cate bunele relații de colaborare 
dintre cele două țări, la dezvoltarea 
cărora o contribuție de cea mai mare 
importanță au avut-o discuțiile din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele V. V. Giri. cu ocazia 
recentei vizite întreprinse in țara 
noastră de șeful statului indian. S-a 
făcut, de asemenea, un schimb de 
păreri cu privire la unele probleme 
internaționale aflate in atenția ce
lor două guverne.

In aceeași zi. ministrul de externe 
român s-a intilnit cu șeful delega
ției Israelului la actuala sesiune, mi
nistrul de externe Abba Eban. în 
cadrul convorbirii avute, s-a procedat

Dejun în onoarea președintelui Adunării Generale 
și a secretarului general

Ministrul afacerilor externe al 
României a oferit marți un dejun in 
onoarea președintelui Adunării Ge
nerale. Leopoldo Benites (Ecuador), 
și a secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim.

Au participat Peter Janos, minis
trul de externe al Ungariei, lacov 
Malik, ministru de externe adjunct, 
reprezentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., Milous Vejvoda, ministru 
de externe adjunct al Cehoslovaciei, 
Ewald Moldt. ministru de externe 
adjunct al Republicii Democrate 
Germane, Huan Hua, locțiitor al șe- 

burilor de valori materiale și a coo
perării economice, mai ales ultimii 
ani remarcindu-se prin dezvoltarea 
unei largi rețele de acorduri bi și 
multilaterale, intre diferitele state 
ale continentului — fapt important 
nu numai pe planul economiei fie
cărei țări, dar care a exercitat o in
fluentă favorabilă si in procesul de 
destindere pe continent. Există, așa
dar. un teren pregătit ; conferinței 
îi revine misiunea de a stabili un 
cadru larg, pentru dezvoltarea pe 
baze noi a cooperării economice, 
pentru adincirea ei si pentru a-i a- 
sigura perspective de durată — cit 

CORESPONDENTĂ DIN GENEVA

și de a preconiza măsuri si acțiuni 
corespunzătoare acestui obiectiv.

O însemnătate hotărîtoare în a- 
ceastă privință are așezarea la baza 
relațiilor de cooperare, ca in genere, 
a relațiilor dintre statele continen
tului a principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc — ca ' 
principii a căror promovare asigură 
respectarea intereselor fiecărui stat 
și colaborarea rodnică intre ele.

în cadrul discuțiilor de pină acum, 
s-a conturat un larg consens cu 
privire la necesitatea ca măsurile de 
cooperare ce urmează a fi preconi
zate să vizeze valorificarea superioa
ră a resurselor materiale șl umane, 
creșterea rapidă a potențialului fie
cărei țări, ridicarea bunăstării și în
florirea multilaterală a tuturor națiu
nilor. în acest sens, exprimind 
punctul de vedere al României, re
prezentantul țârii noastre a arătat in 
subcomisia pentru cooperare în do
meniul comerțului : „Securitatea eco
nomică trebuie să fie expresia dez
voltării armonioase a tuturor țărilor 
și, în special, a țărilor mal puțin 
dezvoltate din Europa, indiferent de

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 
Șl COOPERARE IN EUROPA

* Examinarea problemelor edificării securității și dezvol
tării colaborării * Participanții au luat cunoștință de 

punctul de vedere al Algeriei
GENEVA 10. — Corespondentul A- 

gerpres, Comeliu Vlad, transmite : 
în subcomisia pentru problemele 

cooperării tehnico-științifice. delega
ții care au luat cuvintul pină in pre- 
zent s-au referit la experiența acu
mulată do țările lor în cursul ulti
milor ani in cooperarea tehnico-știin- 
țifică pe plan bilateral și multilate
ral. Totodată, in lumina acestei ex
periențe, vorbitorii au prezentat u- 
nele observații preliminare in legă
tură cu principiile și obiectivele coo
perării tehnico-științifice pe plan eu
ropean. cu formele și metodele prac
tice care ar putea contribui la dez
voltarea acestei cooperări, precum și 
cu domeniile de cercetare prioritare 
pentru o cooperare multilaterală.

Luind cuvintul în cadrul acestor 
dezbateri, delegatul țării noastre, 
Claudiu Ionescu-Bujor, a evidențiat 
necesitatea examinării problemelor 
cooperării tehnico-științifice ca parte 
integrantă și componentă de bază a 
securității și cooperării europene. 
Cooperarea tehnico-științifică pe plan 
european, a spus el. trebuie să ofere 
tuturor stat.elqr participante aocesul 

la un tur de orizont asupra princi
palelor probleme internaționale care 
confruntă Națiunile Unite. O atenție 
particulară a fost acordată actualei 
situații din Orientul Apropiat.

George Macovescu a avut o între
vedere cu ministrul de externe al 
Republicii' Democratice Populare a 
Yemenului, Mohammed Saleh Mu- 
tee’A. Cei doi miniștri au examinat 
unele aspecte ale dezvoltării relații
lor bilaterale, exprimindu-se satis
facția pentru evoluția lor pozitivă, 
in interesul ambelor țări.

Ministrul afacerilor externe al 
României a avut o întrevedere cu 
ministrul de externe al Republicii A- 
rabe Egipt. Mohammed Hassan El- 
Zavyat. Cei doi miniștri au abordat 
unele aspecte ale situației interna
ționale actuale, acordind o atenție 
deosebită chestiunii conflictului din 
Orientul Apropiat. A fost exprimată 
speranța că. în cele din urmă, pa
cea și justiția vor prevala în aceas
tă regiune și că soluția corespunză
toare atingerii acestui obiectiv va a- 
vea la bază respectarea principiilor 
relațiilor internaționale și a norme
lor de cțrept internațional.

fului delegației Republicii Populare 
Chineze la O.N.U., John Scaii, amba
sadorul S.U.A., Otto Borch, ambasa
dorul Danemarcei, Edouard Longer- 
staey, ambasadorul Belgiei, Olof 
Rydbeck, ambasadorul Suediei, Wal
ter Gehlhoff, ambasadorul Republicii 
Federale Germania, Narciso Reyes, 
ambasadorul Filipinelor, Robert 
Fack, ambasadorul Olandei, și Jac
ques Lecompt, reprezentantul per
manent adjunct al Franței.

în cursul dejunului. ministrul 
George Macovescu, Leopoldo Benites 
și Kurt Waldheim au rostit toasturi.

sistemul lor economic și social, fără 
nici o discriminare. In cadrul acestei 
responsabilități comune, țările în 
curs de dezvoltare trebuie să fie 
ajutate de țările dezvoltate pentru a 
reduce și lichida decalajul care le 
separă". în același sens s-au pro
nunțat în cadrul organelor de lucru 
și delegațiile unui șir de țări.

Aplicarea principiilor, realizarea 
obiectivelor menționate presupun 
în concepția României, înlăturarea 
oricăror restricții, discriminări și ba
riere din calea schimburilor, elimi
narea divizării continentului în gru
puri economice închise, conlucrarea 

liberă a tuturor statelor, fără deose
bire de orinduire socială, ca state 
independente, suverane, egale in 
drepturi.

Angajată cu toate forțele intr-un 
amplu efort de dezvoltare a econo
miei sale, România promovează ferm 
linia spre dezvoltarea cooperării 
cu țările socialiste, cu toate statele 
continentului, in cele mai diverse do
menii ale economiei, tehnologiei și 
științei. Această preocupare și-a gă
sit expresia în încheierea unui 
mare număr de acorduri și conven
ții, bi și multilaterale, ale căror utili
tate și rodnicie au fost subliniate, 
in cuvintârile unor delegați la con
ferință, ca un exemplu concludent 
Astfel, in cadrul dezbaterilor din 
subcomisia pentru cooperare tehnico- 
științifică, reprezentantul Angliei, re- 
marcind caracterul complex al acor
durilor Încheiate,, arăta că intre, țara 
sa și România există ., o bună expe
riență". La rindul său, reprezentan
tul Republicii Federale Germania 
releva că „România este una din 
primele țări socialiste cu care 
Bonnul a încheiat asemenea acor
duri fructuoase".

Departe de a fi putut cuprinde în
treaga gamă de forme ale coope

la cele mai recenta cuceriri ale ști
inței și tehnicii.

Tot in cursul zilei de marți, in co
misia întâi care se ocupă de aspec
tele politice, juridice și militare ale 
securității, precum și in comisia a 
doua privind cooperarea economică, 
tehnico-științifică si in domeniul me
diului înconjurător, conform hotări- 
rii adoptate anterior in cadrul comi
tetului de coordonare, delegațiile 
participante au luat cunoștință de 
punctul de vedere al Algeriei in pri
vința celor mai eficiente căi de so
luționare, a problemelor înscrise pe 
ordinea de z| a conferinței. In in
tervenția sa. reprezentantul Alge
riei, Hocine Djoudi, s-a deolarat in 
favoarea stabilirii „intr-o manieră 
efeotivă a modalităților practice de 
lucru și de cooperare a delegației 
țării sale in cadrul conferinței".

„Algeria — a declarat el — a ur
mărit cu atenție și simpatie de la 
început eforturile pentru realizarea 
înțelegerii in Europa, pronunțîndu-se 
pentru Încadrarea acestui efort în 
ansamblul relațiilor internaționale. 
Conferința europeană pentru secu
ritate și cooperare constituie o eta
pă pozitivă pe calea spre întronarea 
păcii, spre eliminarea, prin negocieri, 
a factorilor de tensiune".

Privitor la aspectele securității hi 
Europa, reprezentantul Algeriei a 
precizat că „securitatea nu poate fi 
evaluată decît in funcție de progre
sele pe calea dezarmării". In acest 
sens, el a declarat că : „problema re
ducerii trupelor în Europa, ca si cea 
a măsurilor pentru întărirea încre
derii, trebuie să fie situate în per
spectiva globală a dezarmării gene
rale și complete. Alături de redu
cerea trupelor in Europa, desființa
rea bazelor militare, reducerea forțe
lor și renunțarea la manevre milita- 

. re naționale sau multinaționale, pre
cum și la alte demonstrații de forță, 
mai ales în zona Mediteranei. tre
buie să constituie etape pe drumul 
spre o adevărată dezarmare".

Vorbitorul a1 menționat in conti
nuare „gravitatea situației din Orien
tul Apropiat, amenințarea serioasă pe 
care aceasta o reprezintă pentru pa
cea și securitatea internațională".

Expunind vederile Algeriei în a- 
ceastă problemă, el a relevat printre 
al’ele că pentru statornicirea unei 
păci drepte și durabile in Orientul 
Mijlociu sint necesare retragerea Is
raelului din toate teritoriile arabe 
ocupate și restabilirea drepturilor na
ționale ale poporului palestinean.

NICOSIA

Reluarea negocierilor 
intercipriote

NICOSIA 10 (Agerpres). — La Ni
cosia s-au reluat marți, după o lună 
de întrerupere, negocierile dintre 
reprezentanții comunităților greacă 
și turcă, în încercarea de a soluțio
na problema cipriotă.

La negocierile din capitala ciprio
tă ia parte, de asemenea, reprezen
tantul permanent al O.N.U. în Ci
pru, Bibiano Osorio Tafal, care a 
declarat, referindu-se la convorbi
rile dintre cele două comunități, că 
Organizația Națiunilor Unite este 
gata să dea tot ajutorul în căutarea 
unei rezolvări a problemei cipriote.

rării economice și tehnico-științifice, 
schimbul de opinii de pînă acum a 
reliefat preocuparea unui mare nu
măr de delegați pentru găsirea celor 
mai adecvate căi de dezvoltare neîn
grădită a schimburilor comerciale, 
pentru acordarea de preferințe gene
ralizate tuturor țărilor în curs de 
dezvoltare, pentru stimularea înche
ierii de acorduri de cooperare indus
trială și crearea condițiilor favora
bile cooperării intre organizații, fir
me și întreprinderi, pentru promo
varea cooperării /in producție prin 
înființarea de societăți mixte, pentru 
realizarea unor proiecte de interes 
comun, asigurarea accesului tuturor 
statelor, șt in speciaț al celor in curs 
de dezvoltare, la cuceririle științei. 
și tehnicii.

Schimbul de păreri desfășurat pină 
acum in acest domeniu s-a dovedit 
util și rodnic și el se cere continuat 
intr-un spirit constructiv. Nu se poa
te spune însă că nu există sau nu 
apar obstacole — unele cu caracter 
obiectiv, altele create artificial. Așa, 
de pildă, a reținut atenția observa
torilor ’faptul că in subcomisia pen
tru schimburi comerciale un dele
gat a încercat să prezinte punc
tul de vedere al Pieței comu
ne față de problemele -în dezba
tere, ignorind prevederea expre
să din regulile de procedură ale 
conferinței potrivit căreia : „toate 
statele care iau parte la conferință 
participă ca state suverane si inde
pendente și in condiții de deplină 
egalitate*'. Această tentativă de a se 
exprima poziții de bloc a întîmpinat 
dezaprobare din partea unor dele
gații, care au subliniat că menirea 
Însăși a conferinței este aceea de a 
contribui la lichidarea divizării Eu
ropei, și nu de a o accentua.

Și in acest caz, ca și In altele an
terioare, s-a verificat capacitatea 
conferinței de a depăși dificultățile 
ce apar, dacă eforturile participan- 
ților se concentrează spre găsirea 
unui limbaj comun care să ducă la 
rezultate pozitive, la Îndeplinirea 
misiunii Încredințate.

Dumitru ȚINU

BUENOS AIRES

Sosirea delegației Republicii 
Socialiste România la ceremonia instalării 
noului președinte al Republicii Argentina

BUENOS AIRES 10 (Agerpres). — 
Miercuri a sosit la Buenos Aires 
delegația Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Emil Bod- 
naraș, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, pentru a participa la cere
monia instalării noului președinte 
al Republicii Argentina, general-lo- 
cotenent Juan Domingo Peron.

La aeroportul Ezeiza, delegația a 
fost Întâmpinată de Leopoldo Tet- 
tamante, ministru subsecretar de

Evoluția conflictului j
din Orientul Apropiat

CAIRO 10 (Agerpres). — Un co
municat militar egiptean, difuzat 
miercuri de agenția M.E.N., relevă că 
forțele terestre egiptene, susținute de 
aviație, continuă să-și consolideze po
zițiile lor avansate pe malul răsări
tean al Canalului Suez și să înainteze 
in Peninsula Sinai. Referindu-se la 
operațiunile din zonă, generalul Saa- 
deddine El Shazli, șeful Statului ma
jor al armatei egiptene, a declarat, 
potrivit agențiilor France Presse și 
United Press International, că „aces
tea se desfășoară conform planului 
stabilit de comandamentul militar e- 
giptean". El a menționat, de aseme
nea, că trupele egiptene „au distrus 
și ocupat linia Bar Lev", construită 
de către Israel pe malul răsăritean 
al Canalului Suez.

Potrivit comunicatului militar 
transmis de agenția M.E.N., forțele 
egiptene au capturat, miercuri, alte 
15 blindate și au luat un număr de 
prizonieri israelieni. Totodată, postul 
de radio Cairo a anunțat că avioane 
egiptene au bombardat, miercuri, 
posturi de comandă și unități mili
tare israeliene, staționate pe coasta 
de nord a Peninsulei Sinai, provocind 
inamicului pierderi grele în oameni 
și echipament de luptă. Bateriile de 
artilerie antiaeriană și aviația egip
teană au doborît șase avioane israe
liene care au încercat să atace pozi
țiile egiptene.

DAMASC 10 (Agerpres). — Agen
țiile France Presse și Associated 
Press, citind un purtător de cuvint 
militar sirian, anunță că trupele si
riene au reușit să încercuiască lo
calitatea. Kuneitră. centru districtual 
din Platoul,. Golan. O contraofensiyă 
îsraeliană — a menționat purtătorul 
de cuvint — a fost oprită de forțele 
siriene, după lupte violente. Aviația 
siriană a atacat poziții și concentrări 
israeliene de pe platoul Golan. Se 
anunță, pe de altă parte, că avioane

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 10. — Cores

pondentul Agerpres. Constantin A- 
lexandroaie. transmite : In Consi
liul de Securitate au continuat, marți 
după-amiază. dezbaterile asupra cri
zei din Orientul Apropiat.

Miloș Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal al 
Iugoslaviei, secretar federal pentru 
afacerile externe, a declarat că si
tuația de război la care s-a ajuns 
se datorează perpetuării ocupației de 
către Israel a teritoriilor acaparate 
prin forță. în urma războiului din 
1967. Soluționarea actualei crize — a 
subliniat el — poate interveni numai 
prin aplicarea integrală a rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967.

Ambasadorul Louis de Guiringaud. 
reprezentantul Franței, a subliniat 
că nu trebuie uitat faptul că ostili
tățile au loc pe teritoriile arabe ți
nute sub ocupație de către Israel 
timp de 6 ani. Ca atare, ar fi inutil 
să se impuqă părților in conflict 
măsuri cu caracter provizoriu sau 
angajamente neinsotite de garanții. 
Subliniind in acest context că Frân
ta nu se opune adoptării unei rezo
luții de încetare a focului, vorbitorul 
a arătat că a sosit timpul să fie ana
lizate cauzele profunde ale conflic
tului și să se promoveze ajungerea 
la o soluție definitivă.

Reprezentantul Austriei. Peter 
Jankowitsch. a declarat că actuala 
situație de război din Orientul A- 
propiat reclamă din partea O.N.U. 
acțiuni urgente pentru a preveni ex
tinderea ariei ostilităților. Avind in 
vedere pierderile imense de vieți 
omenești, principala preocupare a 
Consiliului de Securitate trebuie să 
fie — a spus vorbitorul — aceea de 
a determina încetarea ostilităților 
fără nici o întârziere. Un apel de 
incetare a focului dat de consiliu, 
a opinat el. trebuie 6ă constituie 
primul pas spre un nou și hotărît

CHILE

Prelungirea stării de urgență
SANTIAGO DE CHILE 10 (Ager

pres). — Un comunicat oficial dat 
publicității la Santiago de Chile a- 
nunță că autoritățile militare au îm
pușcat alți patru muncitori în sec
torul industrial răsăritean al capita
lei în timpul unei ciocniri cu patrule 
ale carabinierilor. Potrivit comunica
telor militare, numărul persoanelor 
executate in ultimele ore, sub acuza
ția de a se fi opus noului regim, de
pășește cifra de 60. Surse citate de 
agenția Prensa Latina relevă că nu
mărul celor care au murit Impușcați 
este cu mult mal mare, avînd In ve
dere execuțiile care au loc în incinta 
stadionului național din Santiago de 
Chile, unde peste 5 000 de persoane 
se află in continuare tn stare de de
tenție.

Pe de altă parte, șeful juntei mi
litare. generalul Augusto Pinochet 
Ugarte, a declarat tntr-un interviu 

I
I
I

stat Li Ministerul Relațiilor Externe 
al Argentinei, Alberto F. Diumont, 
ministru.’Alberto E. Prosperi, secre
tar la Ministerul Relațiilor Externe, 
alți funcționari superiori.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Buenos Aires, Mihai 
Bălănescu. și membri ai ambasadei 
române.

La sosirea delegației, o gardă mi
litară. aliniată pe aeroport, a pre
zentat onorul.

l
israeliene au efectuat miercuri rai
duri împotriva unor obiective civile 
din orașele Horns, Tartous și Lattakia, 
soldate cu victime in rindul popu
lației civile. Un alt comunicat mili
tar sirian a anunțat că formații de 
avioane inamice ' ’
bardeze .______  _ _
Damasc și alte aerodromuri siriene. 
Aviația și forțele de apărare antiae
riană au i ” ’ ■ ’ ’
rate israeliene.

I
I

inamice au încercat să bom- I 
aeroportul internațional din |
i forțele de apararo antiae- ■ 
intervenit, doborind 14 apa- I 
îliene. ■

Un I 
Tel |

i dimineața. | 
sprijinul u- I 
;i blindate

I

TEL AVIV 10 (Agerpres). — 
comunicat militar difuzat la 
Aviv a anunțat că aviația israelia- 
nă a reînceput, miercuri dimineața, 
o activitate intensă. în s 
nităților de infanterie si —
care operează pe fronturile din Si
nai si Golan.

Referindu-se Ia situația generală 
a operațiunilor, generalul Aharon ■ 
Yariv, consilier al șefului Statului I 
major al armatei israeliene. a ară- ■ 
tat, la o conferință de presă, că tru- 
pele israeliene au evacuat cea mai I 
mare parte a fortificațiilor de la li- | 
nia Bar Lev din Sinai și că ele și-au 
stabilit liniile de luptă la o distan- | 
tă de 3 pină la 6 kilometri de Ca- I 
naiul Suez. ■ 

„Războiul, a spus el, este foarte di- . 
ficil, diferit de cele anterioare". El I 
a menționat, potrivit agenției U.P.I., I 
că aproximativ 400 de tancuri egip
tene se află în Sinai și că numărul 
acestora poate fi sporit.

Un purtător de cuvint militar is-
raelian a declarat, pe de altă parte. I 
că avioane siriene au încercat, în I 
mai multe rinduri, să atace formații 
de blindate israeliene, dar au fost 
respinse de avioanele israeliene, care 
au doborît 17 aparate. Purtătorul de 
cuvint a anunțat că avioane israe
liene au atacat miercuri obiective 
militare și strategice din Egipt și Si
ria. I

efort de edificare a unei structuri 
durabile de pace pe baza rezoluțiilor 
O.N.U. și a principiilor Cartei.

Mohammad Zakaria Ismail, ad
junct al ministrului de externe al 
Siriei, a declarat că statele arabe 
au avertizat in repetate rinduri Con
siliul de Securitate asupra faptului 
că prelungirea situației de tensiune 
create in Orientul Apropiat de ocu
parea prin forță de către Israel a 
teritoriilor arabe poate avea conse
cințe dintre cele mai grave asupra 
păcii și securității. Vorbitorul a men
ționat că numai veto-ul S.U.A. a 
împiedicat consiliul să adopte măsu
rile care se impuneau. în baza re
zoluțiilor O.N.U.. pentru prevenirea 
reluării ostilităților, arătând că Is
raelul a refuzat să dea curs propu
nerilor de mediere.

A luat apoi cuvintul reprezentan
tul permanent al U.R.S.S. la O.N.U., 
Iakov Malik, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, care a condamnat 
bombardarea de către aviația Israe
lului a cartierului diplomatic din 
Damasc, soldată cu numeroase pier
deri de vieți omenești, inclusiv în 
rindurile personalului ambasadelor 
străine, intre care si a Uniunii So
vietice.

Reprezentantul Indoneziei. Chaidir 
Anwar Sâni, a subliniat necesitatea 
retragerii trupelor israeliene de pe 
teritoriile arabe ocupate, începerii 
negocierilor de pace și luării în 
considerație a drepturilor legitime și 
aspirațiilor naționale ale populației 
palestinene.

Samar Sen, ambasadorul Indiei la 
O.N.U., s-a alăturat cererilor majo
rității statelor membre ale Consiliu
lui de Securitate de a se determina 
transpunerea în viată a prevederilor 
rezoluției consiliului din noiem
brie 1967.

Data următoarei ședințe a consi
liului va fi stabilită prin consultări 
între reprezentanții statelor membre.

acordat revistei „O Cruzeiro" că sta
rea de urgență va continua să ră- 
mină în vigoare, avînd în vedere 
existența unor focare de rezistență 
muncitoreașcă in cartierele industria
le ale capitalei.

★
Cu prilejul unei reuniuni desfă

șurate la Roma, la care s-a examinat, 
intre altele, aspecte ale situației in
ternaționale, Direcțiunea Partidului 
Comunist. Italian a dat publicității 
un comunicat in care cheamă din 
nou la acțiuni unite ale forțelor 
democratice pentru salvarea vieții 
secretarului general al Partidului 
Comunist din Chile, Luis Corvalan, 
și a tuturor patrioților chilieni ares
tați. Comunicatul subliniază, de a- 
semenea, hotărirea Direcțiunii P.C.I. 
de a intări solidaritatea cu poporul 
chilian și cu lupta acestuia pentru 
libertate.
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Președintele Indiei, Varn- 
hagiri Venkata Giri, și-a incheiat 
miercuri, vizita oficială în R. S. Ce
hoslovacă, efectuată la invitația pre
ședintelui Ludvik Svoboda. In co
municatul comun, se subliniază că 
președinții celor două țări au con
statat cu satisfacție cursul ascendent 
al relațiilor cehoslovaco-indiene și au 
evidențiat posibilitățile care există 
pentru intensificarea colaborării pc 
multiple planuri. Părțile au relevat 
importanța destinderii pe plan in
ternațional, a schimbărilor pozitive 
intervenite în relațiile dinte*-Jjța te 
ca urmare a eforturilor și • '^c«ti - 
velor forțelor iubitoare de i ?i din 
întreaga lume, J.' '

Semnarea declarației co
mune sovieto—japoneze. 
La 10 octombrie Alexeă Kosîghin. 
președintele Consiliului de Miniștri. 
Andrei Gromîko. ministrul de ex
terne, împreună cu primul ministru 
al Japoniei, Kakuei Tanaka, șl mi
nistrul de externe, Masayoshi Ohi- 
ra, au semnat Declarația comună bo- 
vieto-japoneză. Au fost semnate, de 
asemenea, un acord interguverna- 
mental cu privire la colaborarea 
tehnico-științifică, scrisorile privind 
schimbul de oameni de știință, pre
cum și alte convenții.

La invitația Băncii Cen
trale a R.P.D. Coreene, ° de- 
legație comună a Băncii Naționale a 
Republicii Socialiste România și a 
Băncii pentru Agricultură și Indus
trie Alimentară, condusă de Al. 
Oprea, vicepreședinte al Băncii Na
ționale, a vizitat. între 1 șl 9 octom
brie, R. P. D. Coreeană. In cursul 
vizitei, delegația a fost primită de 
Țoi Jai U. vicepremier al Consiliu
lui Administrativ al R. P. D. Co
reene.

0 delegație de partid și 
guvernamentală a R. D. 
GomiCniO condusă de Erich Ho
necker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., a sosit miercuri la Ulan 
Bator, intr-o vizită oficială de prie
tenie.

La Viena BU ln<:ePut «onvor- 
birile oficiale între Todor Jlvkov, 
președintele Consiliului de Stat al
R. P. Bulgaria, și președintele Aus
triei, Franz Jonas. Părțile și-au ex
pus pozițiile față de evoluția rela
țiilor bilaterale și problemele inter
naționale actuale.

Primul ministru al Cana- 
dgj# Pierre Elliott Trudeau, a sosit 
miercuri la Pekin, pentru o vizită 
oficială în China, la invitația guver
nului acestei țări, relatează agenția 
China Nouă. în aceeași zi. premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Ciu En-lai, a avut o primă 
rundă de convorbiri cu primul mi
nistru canadian.

Campanie pentru econo
misirea energiei în S.U.fl. 
Președintele Richard Nixon a prezi
dat marți o reuniune a principalilor 
experți americani în probleme ener
getice. Cu acest prilej, președintele
S. U.A. a dat semnalul de începere 
a unei mari campanii la nivel n-- 
țional pentru economisirea energiei.

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, l-a primit, miercuri, 
pe președintele guvernului ceho
slovac, Lubomir Strougal, aflat ln- 
tr-o vizită oficială la Helsinki. In 
aceeași zi, au început convorbirile 
oficiale dintre Lubomir Strougal și 
primul ministru al Finlandei, Ka- 
levi Sorsa.

Premiul Vlareggio, unul 
dintre cele mai mari premii litera
re din Italia, a revenit, anul acesta, 
lui Achille Campanile, pentru roma
nul „Manual de conversație", iar 
premiile pentru poezie au fost atri
buite lui Mario Praz, pentru volu
mul „Pactul șarpelui", și, respectiv, 
Ferdinando Camon, pentru placheta 
„Liberați animalul".

In orașul Dallas s a '5e>- 
chis oficial cea de-a 88-a ediție a 
Tîrgului internațional de mostre a 
statului Texas. în standul rezervat 
țării noastre, 12 firme de comerț 
exterior românești prezintă o gamă 
variată de produse, ca tricotaje, tex
tile, confecții, produse alimentare, 
artizanat, ceramică, sticlărie și al
tele. Produsele românești expuse se 
bucură de un interes deosebit din 
partea cercurilor de afaceri și co
merciale americane și străine pre
zente la târg.

„Cosmos-598". La 10 «- 
tombrie, în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al Pămintu- 
lui „Cosmos-598", in vederea conti
nuării explorării spațiului cosmic — 
anunță agenția T.A.S.S. Aparatele de 
la bordul lui funcționează normal.

Vicepreședintele S.U.A. 
și-a prezentat demisia

WASHINGTON' 10 (Agerpres). — 
Spiro Agnew și-a prezentat demisia 
din funcția de vicepreședinte al Sta
telor Unite — a anunțat oficial 
miercuri seara Casa Albă.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î București. Piața SdntelL Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții Din străinătate, abonamentele se fac prin »,ROMPRESFILATELIA“ București 
Calea Grivlțel nr. M-66 P.O.B. — 2001. Tiparul î Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU 44 3M

pent.ru

