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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegațiile organizațiilor de tineret 

din unele țări socialiste și F.M.T.D. 
participante la întîlnirea cu privire la activitatea 

în rîndul tineretului muncitoresc
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit, 
joi după-amiază, pe participau- 
tii la întîlnirea organizațiilor de 
tineret din unele țări socialiste 
cu privire la activitatea in rin- 
dul tineietuiui muncitoresc, or
ganizată la București de Comi
tetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist din România.

Au luat parte delegațiile U- 
niunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist din R.P. Bulgaria. 
Uniunii Socialiste a Tineretului 
dm R.S. Cehoslovacă, Uniunii 
Tineretului Muncitor Socialist 
din R.P.D. Coreeană. Uniunii 
Tinerilor Comuniști din Repu
blica Cuba. Tineretului Liber 
German din R.D. Germană. 
Uniunii Tineretului Revoluțio
nar Mongol din R.P. Mongolă. 
Federației Uniunilor Socialiste 
ale Tineretului Polonez dm R.P. 
Polonă, Uniunii Tineretului Co
munist din R.P. Ungară, Uniu
nii Tineretului Comunist Le
ninist din Uniunea Sovietică. 
Uniunii Tineretului Muncitor 
..Ho Și M5n“ din R.D. Vietnam 
și reprezentanți ai Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat. precum și ai Uniunii Ti
neretului Comunist din România.

La primire au participat to
varășii Petre Lupu. Corntl 
Burtică. Ștefan Andrei. Ion 
Traian Ștefânescu. prim-secre-

(Continuare în pag. a V-a)

Cuvintureu tovarășului Nicolae Ceaușescu
de Conferința Națională ale parti
dului nostru.-felului in care Uniu
nea Tineretului Comunist își înde
plinește rolul său de organizare, 
conducere și educare a tinerei ge
nerații. De altfel, in numeroase în
treprinderi ale României socialiste 
vîrsta medie a multor colective de 
muncitori, ingineri și tehnicieni nu 
depășește 21—22 de ani, ceea ce 
vorbește de la sine despre rolul ti
neretului și activitatea de mare 
importanță pe care o desfășoară in 
edificarea societății socialiste.

. în general, -dragi tovarăși și 
prieteni, noi dăm o înaltă apre
ciere și atribuim un rol important 
tineretului în opera de construcție 
a societății socialiste. Ne preocu
păm atît de pregătirea profesio
nală, cit și de educarea sa in spi
rit patriotic, în spiritul ideilor 
marxist-leniniste, al internaționa
lismului proletar. .

Considerăm câ tineretului îi re
vine o misiune de importanță ho
tărâtoare în dezvoltarea viitoare a 
țarii noastre și, vorbind pe plan 
mai general, în dezvoltarea socie
tății omenești pe calea socialis
mului, a progresului și civilizației. 
Tocmai in aceasta constă rolul pe 
care îl are astăzi activitatea orga
nizațiilor de tineret. Partidul nos
tru se preocupă de educarea tine
retului pentru a crea constructori 
demni, fermi ai socialismului și 
comunismului, pentru a sădi in 
inima și în conștiința tineretului 
ideea solidarității în lupta hotărită 
împotriva politicii imperialiste, a 
colonialismului și neocolonialis
ms ui.

Este adevărat că tineretul din 
țările socialiste crește in condiții 
noi. Mulți nu cunosc — și este 
normal să nu cunoască — vechile 
stări de lucruri. Eu mă număr 
printre cei care am lucrat în miș
carea de tineret și in condițiile re
gimului burghezo-moșieresc. Cu
nosc direct și ce a însemnat acest 
regim, și rolul tineretului și al or
ganizațiilor de tineret în acele 
împrejurări. De aceea, apreciez in 
mod deosebit rolul pe care îl au 
de Jucat astăzi organizațiile de ti
neret. misiunea importantă ce 
revine tineretului in societatea so
cialistă. Condițiile de viață, de în
vățătură, de cultură-pe care le are 
astăzi tineretul sînt tocmai rodul 
cuceririlor revoluționare, al vic
toriei socialismului in țările noas
tre, al faptului că partidele co
muniste au călăuzit și călăuzesc 
jx>poarele din fiecare țară pe 
calea făuririi noii orînduiri so
cialiste. Tineretul țărilor noas
tre trebuie să facă totul pen
tru a-și însuși și a aplica neabă
tut politica partidelor comuniste, 
pentru a fi realmente o imensă 
forță de înnoire continuă a parti
dului, pentru a se pregăti spre e 

duce mai departe construcția so
cialistă, dezvoltarea societății spre 
comunism.

In această direcție, noi conside
răm că strinsa colaborare între 
organizațiile de tineret din țările 
noastre are o mare importanță. 
Fără îndoială, concepem această 
colaborare pe bază de schimb 
de experiență, pornind de la fap
tul că fiecare organizație trebuie 
să înfăptuiască neabătut politica 
partidului său comunist, să țină 
seama și să se identifice pe de
plin cu năzuințele poporului său 
și totodată cu năzuințele spre so
cialism și comunism ale po
poarelor noastre și, aș putea 
spune, ale întregii omeniri. In 
acest spirit ne preocupăm noi 
de organizația de tineret, de 
educarea tineretului, in acest 
spirit dorim ca relațiile dintre or
ganizațiile de tineret din țările 
noastre să se dezvolte și în viitor 1

Acordăm un rol important tine
retului in viața internațională. 
Pentru că aici sînt și reprezentan
ții F.M.T.D., care urmează să țină 
in următoarele luni o reuniune 
importantă, trebuie să spun că 
noi așteptăm mult de la tînăra 
generație pe plan mondial.

Am vizitat- recent mai multe 
țări din America Latina. M-am 
întîlnit cu tineri, am luat cuvintul 
în fața tineretului. Am constatat 
că ideile socialismului, realiză
rile României în construcția so
cietății socialiste, precum și ale 
altor țări socialiste sînt mult apre
ciate, câ tineretul este dornic 
de a participa mai activ la lupta 
pentru transformări sociale, îm
potriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului. 
pentru o politică nouă în viața 
internațională. Cred că e bine ca 
tineretul din țările socialiste sâ 
acționeze mai intens pentru a 
dezvolta relații cu tineretul de 
pretutindeni. Trebuie să înțele
gem că, în condițiile uriașelor 
transformări revoluționare din so
cietatea de astăzi, este normal să 
existe și feluri diferite de a privi 
căile de dezvoltare a societății 
omenești. Dar ceea ce trebuie să 
înțelegem este că tineretul, prin 
esența sa, este receptiv la nou, 
are spirit novator, revoluționar. 
Chiar dacă uneori tinerii folosesc 
unele metode .pe care nu le putem 
socoti cele mai juste, trebuie să 
luăm ceea ce este esențial, sâ ve
dem câ preocupările tineretului 
sint îndreptate tocmai spre elibe
rarea socială și națională. spre 
făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune. De aceea, colaborarea 
cu toate organizațiile de tineret, 
unirea forțelor tineretului pe plan 
internațional — incepînd cu uni
rea eforturilor pe plan național — 

constituie una din problemele prin
cipale ale zilelor noastre. Tinere
tul este dornic să se pună capăt 
vechii politici de asuprire și dictat, 
este hotărît să acționeze cu toată 
fermitatea pentru o politică nouă, 
de pace și colaborare, pentru dez
voltarea vieții internaționale pe 
calea progresului social.

In acest spirit va acționa și in 
viitor organizația de ^tineret a 
României, va participa și” va militâ 
pentru a dezvolta această colabo
rare cu tînăra generație pe plan 
internațional. Avem cu toții obli
gația să unim acest tineret, să fa
cem ca tineretul sâ urmeze calea 
progresului social. Nu trebuie să 
uităm că, dacă nu vom face noi a- 
cest lucru, există și forțe reacțio
nare care, pot înșela și îndruma la 
un moment dat tineretul pe o cale 
greșită. Nu trebuie să condamnăm- 
tineretul, ci să ne propunem să în
tărim colaborarea cu tinerii de 
pretutindeni, să cîștigăm tineretul 
de partea luptei împotriva impe
rialismului, neocolonialismului, 
pentru o politică de pace și cola
borare internațională.

Iată, dVagi prieteni, ‘in linii mari, 
în ce spirit îndrumăm noi activi
tatea Uniunii Tineretului Comu
nist, cum considerăm că trebuie să 
acționăm și pe plan internațional 
pentru a contribui activ la trium
ful politicii pe care țările și par
tidele noastre o desfășoară, pentru 
securitate in Europa, pentru lichi
darea focarelor de încordare in 
lume, pentru o politică de destin
dere. care să garanteze dreptul fie
cărui popor la o dezvoltare liberă, 
independentă, să deschidă calea 
spre eliberarea socială și naționa
lă. spre socialism și comunism.

Cu aceste gînduri, aș dori încă 
o dată șă urez o bună colaborare 
in toate domeniile de activitate in
tre organizațiile de tineret, adt 
intre cele din țările socialiste, cit 
și cu organizațiile revoluționare, 
progresiste și democratice ale tine
retului din întreaga lume.

Urez să crească contribuția tine
relului atît în construcția socialis
mului, cit și în lupta pentru trium
ful politicii noi de colaborare, 
pace și progres social ! De aseme
nea. urez organizațiilor pe care le 
reprezentați, tineretului din țările 
dumneavoastră succese în muncă 
și la învățătură, în întreaga acti
vitate, bunăstare și fericire, noi și 
mari succese în opera de făurire a 
socialismului și comunismului în 
fiecare țară !

Vă rog, de asemenea, să transmi
teți popoarelor dumneavoastră, 
partidelor și secretarilor generali 
sau primilor secretari salutul meu, 
al Comitetului nostru Central și 
cele mai bune urări. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

RECOLTA
• Transportată 

grabnic de pe 
cîmp

• Depozitată in 

bune condiții
- BACĂU : Unii string 

porumbul fără răgaz, 
alții mai așteaptă

- CARAȘ-SEVERIN : Ex
periența bunilor gos
podari să fie extinsă

- PRAHOVA : Ritmul a 
crescut, dar se poate 
mai mult

- OLT : Gata culese, le- * * 
gumele stau in gră
dini

Dragi tovarăși și prieteni.
Aș dori să vă mulțumesc tuturor 

pentru cuvintele rostite la adresa 
poporului român, a partidului, a 
realizărilor pe care România le ob
ține pe calea construcției socia
liste. Sînt deosebit de bucuros că, 
in aceste zile pe care le-ați petre
cut în România, ați putut face un 
schimb larg de păreri asupra u- 
nor probleme de mare importan
tă. cum sînt acelea privind tine
retul muncitoresc, problemele pre
gătirii profesionale, educației sale

* in spiritul internaționalismului 
proletar, al luptei pentru socia
lism, pentru comunism.

Fără îndoială că o problemă așa 
de vastă a trebuit să suscite mul
te discuții, întru cit și experiențe
le sînt destul de variate, ținind 
seama de nivelul de dezvoltare al 
țârilor care participă la această 
reuniune și de faptul că. în ce 
privește construirea noii orânduiri 
sociale, țările noastre se găsesc in 
etape deosebite. Spre exemplu. U- 
niunea Sovietică construiește deja 
societatea comunistă, iar alte țări 
socialiste se află în diferite etape 
de dezvoltare. Sper ca schimbul de 
experiență pe care l-aii avut la 
București va fi deosebit de folo
sitor pentru toți participant ii. va 
ajuta la înțelegerea mai bună a 
preocupărilor fiecărei organizații 
în educarea și afirmarea tinerei 
generații de muncitori, construc
tori ai socialismului și comunismu
lui. Faptul că reuniunea, schimbul 
de experiență s-au desfășurat in
tr-un spirit prietenesc, tovărășesc, 
va contribui ia întărirea colaboră
rii și solidarității intre organiza
țiile de tineret din țările noastre, 
intre tineretul tarilor socialiste si. 
ca atare, și intre partidele și po
poarele țărilor soda!iste* ale căror 
organizații de tineret sînt repre
zentate aici.

Sînt, de asemenea, deosebit de 
mulțumit că la această reuniune 
au participat și reprezentanții 
F.M.T.D., organizație care are un 
rol important in unirea tinerei ge
nerații în lupta pentru progres so
cial. pentru pace, pentru triumful 
unei politici noi. de colaborare în
tre toate popoarele lumii.

După cum cred că ați putut con
stata în aceste zile, tineretul mun
citoresc român depune eforturi 
susținute pentru a aduce o con
tribuție tot mai activă la înfăp
tuirea politicii partidului de fău
rire a societății socialiste multi- 
iateral dezvoltate.

Trebuie să declar și cu^ acest 
prilej că partidul nostru dă o a- 
preaere deosebită contribuției pe 
care tineretul în general și tinere
tul muncitoresc în special o aduc 
la înfăptuirea întregului program 
elaborat de Congresul al X-iea ți
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COVÎRȘITOARE IN ACEST ULTIM TRIMESTRU AL ANULUI

Disciplina producției ritmice
„Planul — îndeplinit ritmic și in

tegral la toate sortimentele’* — iată 
o cerință economică majoră, de 
primă actualitate. După cum se știe, 
in toate întreprinderile s-au stabi
lit prin planul de stat pe anul 1973 
— an hotăritor pentru înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen — 
sarcini economice deosebit de 
mobilizatoare, eșalonate în mod 
rațional pe trimestre și luni, 
în lumina indicațiilor conduce
rii partidului, o atenție deose
bită s-a acordat în marea majori
tate a întreprinderilor realizării de 
sporuri importante, in primul rind 
la producția fizică. Ia sortimentele 
de primă necesitate pentru econo
mia noastră, pe ansamblul indus
triei asigurindu-se un inalt ritm de 
creștere față de anul precedent. A- 
preciind rezultatele pe care le obțin 
clasa muncitoare, toți oamenii mun
cii din industrie in îndeplinirea 
planului cincinal, a sarcinilor tra
sate de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională ale P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat. in cuvintarea rostită cu prilejul 
Zilei recoltei, că in primele nouă 
luni din acest an producția indus
trială a crescut intr-un ritm de 
14,7 la sută față de perioada cores
punzătoare din anul trecut, depă
șind prevederile planului cu peste 
un miliard lei. Aceasta demonstrea
ză realismul angajamentelor asu
mate de comitetele județene de 
partid, de oamenii muncii in 
marca întrecere pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen, fap
tul că avem depline posibilități ea 
planul industriei pe anul 1973 să 
fie nu numai îndeplinit, dar chiar 
și depășit.

Esențial este ca. în toate între
prinderile. fără excepție, să fie rea
lizat integral și la termen planul 
producției fizice, astfel ca economia 
națională să beneficieze de fiecare 
produs in timp util și în cantitățile 
stabilite. De aceea, colectivele din 
întreprinderi, sub directa conduce
re a organizațiilor de partid, tre
buie să manifeste in continuare 
aceeași răspundere pentru îndepli- k_ _ _ _ _ ______

CU PLANUL

ANUAL

ÎNDEPLINIT

TG. JIU (Corespondentul 
..Scinteii'*.  M. Dumitrescu). — 
Colectivul șantierului de con
strucții hidrotehnice speciale- 
baraj Rovinari a raportat în
deplinirea planului anual cu 
aproape trei luni înainte de 
termen. Printr-o bună organi
zare a muncii, prin asigurarea 
la timp a tuturor locurilor de 
muncă cu materialele necesarei 
această. întreprindere a reușit 
să încheie regularizarea riului 
Sadu si sâ termine canalizarea 
de la Fârcășcști cu peste 90 de 
zile mai devreme. Echipele de 
terasieri. conduse de Traniuc 
Ion și Constantin Pănescu. pre
cum și cele de sub conducerea 
maiștrilor Lazăr Florea si Gri- 
eore Cioclea. au obținut cele 
mai frumoase rezultate. Solici- 
tind întreprinderii de lucrări 
hidrotehnice speciale București 
noi lucrări, șantierul din Ro
vinari a contractat deja in de- 
vans importante obiective, cum 
ar fi lucrările hidrotehnice de 
la cariera de lignit Lupoaia. 
regularizare^ riului Plapcea si 
altele, care vor fi terminale 
oină la sfirșitul - acestui an. 
realizindu-se o producție su
plimentară de peste 15 milioane 
lei. După cum aprecia ing. Ilie 
Dăhcescu, șeful de șantier, țoa
le lucrările contractate recent 
vor fi încheiate înainte de ter
men și cu importante beneficii.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Poloniei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit, joi dimineață, pe Jaromir 
Ocheduszko, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Republi
cii Populare Polone la București,

Ambasadorul
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
primit, la II octombrie, pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Norvegiei la București,

Trimisul extraordinar și ministru
plenipotențiar

Federative
In ziua de 11 octombrie a c,, pre

ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit pe Federico Carlos Carnauba, 
care și-a prezentat scrisorile de 

nirea indicatorilor fizici ai planului 
iar acolo unde au apărut rămîneri 
în urmă să se acționeze neintirziat, 
cu exigență, pentru recuperarea 
grabnică a restanțelor înregistrate 
la un produs sau altul, astfel ca 
mecanismul echilibrat al planului 
să nu fie perturbat.

în sistemul economiei noastre 
planificate, disciplina in îndeplini
rea planului, cu respectarea inte
grală a structurii sortimentale pre
văzute, este o necesitate vitală ; 
numai astfel pot fi asigurate la 
timp produsele fizice necesare acti
vității altor întreprinderi, fondului 
pieței și exportului. A subaprecia 
cerința înfăptuirii ritmice și inte
grale a planului la fiecare sorti
ment și produs în parte înseamnă 
a declanșa o suită de dereglări in 
aprovizionarea tehnioo-materială, in 
cooperarea interuzinală — care pol 
culmina cu nerealizarea planului 
intr-un șir de Întreprinderi bene
ficiare, așa cum s-a intimplat 
in unele unități constructoare 
de mașini — înseamnă a pro
voca goluri în aprovizionarea 
populației cu anumite bunuri de 
consum, înseamnă a întîrzia livra
rea unor produse destinate expor
tului. Iată de ce este în interesul 
general al economiei ca toate co
lectivele de întreprinderi să reali
zeze zi de zi planul la toate produ
sele, iar restanțele — îndeosebi cele 
de mașini și utilaje tehnologice 
pentru industria metalurgică și in
dustria chimică, autoturisme, auto
camioane, produse ale industriei 
electrotehnice și electronicii, ma- 
șini-unelte. îngrășăminte, țesături, 
confecții ș.a. — să fie lichidate ne- 
intirziat. atingindu-se nivelurile 
planificate „la zi".

O atenție deosebită se cuvine 
acordată realizării și livrării ritmi
ce a fondului de marfă pentru ex
port. Obligațiile asumate în acest 
an de 'întreprinderile producătoare 
prin contractele încheiate cu parte
nerii externi trebuie să fie onorate 
în totalitate și In condiții de. cali
tate ireproșabile. Ținind seama de 
sarcinile de export care urmează

MESAJ 
adresat de președintele 

Nicolae Ceaușescu 
Asociației internaționale de studii sud-est europene

Cu ocazia împlinirii unui de
ceniu de la crearea Asociației 
internaționale de studii sud-est 
europene, doresc ca. in numele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și al meu per
sonal, să vă adresez un salut 
cordial. împreună cu cele mai 
bune urări de succes în activita
tea dumneavoastră viitoare.

Evenimentul pe care îl aniver
sați are o importantă semnifica
ție. nu numai pe planul conlu
crării științifice, dar și pentru 
climatul general de înțelegere și 
colaborare din ace'astă zonă geo
grafică.

în cei zece ani de existență, 
asociația dumneavoastră a desfă
șurat o activitate rodnică pe 
tărimul studiilor balcanice și 
sud-est europene, contribuind la 
o mai bună cunoaștere și prețui
re reciprocă a popoarelor din 
această regiune, la întărirea le
găturilor lor de prietenie și co
laborare. România — care a avut 
onoarea să găzduiască reuniunea 
constitutivă a Asociației interna
ționale de studii sud-est europe
ne — dă o înaltă apreciere aces
tei activități consacrate studierii 
și punerii în evidență a valoro
sului tezaur de cultură și civili
zație care a înflorit pe aceste me
leaguri. a legăturilor statornicite 
de-a lungul veacurilor între po
poarele aflate în această zonă, a 
năzuințelor lor de a se cunoaște 

în legătură cu plecarea definitivi 
a acestuia din țara noastră.

Președintele Consiliului de Stat 
»-a întreținut cu acest prilej cu 
ambasadorul R. P. Polone într-o 
atmosferă tovărășească.

Norvegiei
Thor Brodtkorb. in legătură cu 
plecarea definitivă a acestuia din 
țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o în
trevedere, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

al Republicii 
a Braziliei
acreditare în calitate de trimis ex
traordinar și ministru plenipoten
țiar al Republicii Federative a 
Braziliei în țara noastră. (Cuvân
tările rostite, in pagina a 
V-a).

să fie -realizate in acest ultim tri
mestru al anului, este necesar ca 
ministerele, împreună cu centrale
le industriale și unitățile producă
toare, să ia cele niai eficiente mă
suri pentru fabricarea integrală a 
producției fizice destinate exportu
lui. pentru expedierea tuturor măr
furilor către clienții externi, prin- 
tr-o urmărire zilnică a livrărilor ; 
decadal, să se analizeze modul de 
realizare a exporturilor, acționin- 
du-se prompt, operativ pentru înlă
turarea oricăror dereglări în deru
larea mărfurilor.

Nimic nu este mai important in 
această lună, in acest ultim trimes
tru al anului 1973 pentru comu
niști, pentru toți oamenii muncii 
decît concentrarea tuturor forțelor 
pentru realizarea fiecărui produs, a 
fiecărui sortiment la nivelul preve
derilor din planul de stat ! Organe
lor județene și orășenești de par
tid, organizațiilor de partid din 
unitățile industriale, conducerilor 
centralelor și ministerelor le revine 
sarcina să sprijine efectiv și ener
gic comitetele oamenilor • muncii, 
conducerile de întreprinderi in re
zolvarea operativă a problemelor 
care se ridică, să mobilizeze și să 
stimuleze puternic capacitatea crea
toare a colectivelor de întreprin
deri pentru realizarea unor randa
mente maxime în producție, să 
urmărească riguros recuperarea 
restantelor la un produs sau altul, 
intervenind cu măsuri practice, efi
ciente ,în acest scop. In centrul 
atenției acestor factori se situează 
o problematică vastă : aproviziona
rea ritmică a întreprinderilor, des
fășurarea în bune condiții a relații
lor de cooperare interuzinală. folo
sirea rațională, din plin a capaci
tăților de producție, a forței de 
muncă ș.a. Nici un efort nu este 
prea mare, nimic nu trebuie pre-> 
cupel,it pentru ca la sfirșitul anului - 
fiecare colectiv de întreprindere să 
rauorteze cu mindrie că și-a înde
plinit exemplar, la toate sortimen
tele. planul pe acest an hotăritor 
pentru realizarea cincinalului îna
inte de termen.

și conlucra strîns pentru apăra
rea intereselor lor vitale, pentru 
pace și progres.

După cum cunoașteți. Republi
ca Socialistă România cultivă în 
mod consecvent tradițiile de 
bună vecinătate și de conviețuire 
pașnică între popoare, militînd 
cu hotăfîre pentru întărirea con
tinuă a prieteniei și colaborării 
dintre toate popoarele care tră
iesc în regiunea balcanică, ca și 
dintre toate națiunile lumii. Țara 
noastră acționează neabătut pen
tru ca Balcanii să devină o zonă 
a păcii și colâborării, a bunei 
vecinătăți, o zonă lipsită de arme 
atomice, convinsă că înfăptuirea 
acestor țeluri corespunde intere
selor tuturor popoarelor din re
giune, destinderii și securității pe 
continentul nostru și în întreaga 
lume.

îmi exprim convingerea că, 
pășind în cel de-al doilea dece
niu al existenței sale. Asociația 
internațională de studii sud-est 
europene, distinșii ei savanți și 
cercetători vor aduce, prin Lucră
rile și cercetările lor. o contribu
ție tot mai însemnată la cauza 
mai bunei cunoașteri și apropieri 
dintre popoarele din această 
parte a Europei.

Cu aceste gînduri și sentimen
te doresc să vă urez încă o dată 
succes deplin în opera valoroasă 
pe care o realizați, operă pusă în 
slujba idealurilor păcii și priete
niei între popoare.
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FAPTUL
DIVERS
La datorie

Drundri. Marin Mitruș, re
gulator de figurantă a circula
ție» la stația C F R. Pitești. a 
venit, ca de obicei, la serviciu. 
Era ultima sa zi de muncă, 
pentru că urma să iasă Ia pen
sie Colegii ii pregătiseră. de 
altfel, o frumoasă aniversare, 
Dar. tocmai In ziua aceea, st 
anunța un flux deosebit de tra
fic feroviar. Priceperea si par
ticiparea tuturor regulatorilor 
de circulație erau solicitate din 
plin. Ei ctunci Mann Mitruș a 
procedat in consecint'1 ,.E timp*  
fi altă dată pentru sărbătoriri". 
Si Intreooa zi. cot la cot. îm
preună cu tovarAfii săi do mun
că. a vegheat la buna desfășu
rare a circulației. Si-a sărbăto
rit astfel retragere” la pensie 
prin muncă, lucrind in acea ulti
mă zi la fel de bine ca-n cei peste 
30 dc ani de cind era in ser
viciu. Nici că sc putea un mai 
fericit omagiu adus muncii.

Diluantul 
căutat cu
luminarea!

Gheorghe Corozel si Grigore 
Hagiu. salariat! la Fabrica 
mixtă din Huși. au intrat in
tr-un depozit al unității să ri
dice o cantitate de diluant pe 
bază de nitro, folosit in proce
sul de producție. Diluantul se 
afla intr-un butoi. O dată 
ajunși lingă butoi, unul dintre 
cei doi a aprins un chibrit, 
pentru... a vedea cită substan
ță mai este In el A urmat o 
puternică explozie, dună care 
întregul depozit a fost cuprins 
d« flăcări. Salvați din flăcări. 
Gh. C. si G.H. au fost inter
nați la spital. Cu toată inter
venția promptă a salariatelor 
fabricii, pagubele produse de 
incendiu se ridică la 600 000 
lei.

Pălăria
salvatoare

Aflat la o vînâtoare de mis
treți, împreună cu alti vreo 30 
dc inși. paznicul de vlnătoare 
Vasile Pop. din Brebeni (Ma
ramureș), a trecut printr-o ln- 
timplare dramatică. La un mo
ment dat. din tufiș, i-a apărut 
In fată un urs mare, rar intil- 
nit în această zonă, care s-a 
repezit la el. V.P. a început să 
strige, reușind apoi să tragă un 
foc, dar ursul, enervat. l-a 
luat in brațe. în invălmăscalâ, 
vinătorului i-a căzut pălăria, 
care a început să se rostogo
lească la vale. Văzind-o. ursul 
a luat-o la fugă după ea. Șl 
astfel, V.P. a scăpat cu viață.

Măsuri
| prompte

Acum citeva zile. - publicam 
la această rubrică nota ..Cind 
revizorii ard gazul". in care re
latam că șoferul Iftimie Vasile 
a provocat — in condițiile unei 
totale lipse de control din par
tea superiorilor săi — o pagu
bă de circa 15 000 lei din ges
tiunea Direcției județene 
drumuri și poduri Bacău, 
urma apariției în ziar a aces
tei note. Comitetul executiv al 
Consiliului popular al județu
lui Bacău ne face cunoscut ca 
faptele săvirșite de șoferul I.V. 
sint cercetate in prezent de că
tre organele de urmărire pena
lă. Totodată, pentru ” 
constatate in cadrul 
respective, directorul 
Mihai Cojocaru, a fost 
din funcție.

Pirat pe 
patru roți...

Floarea Popa, din Urzlcenl, 
avea de făcut un drum la 
București. unde urma să se 
prezinte la comisia de experti
ză a capacității de muncă pen
tru pensionare din motive 
sănătate. A ieșit ia șoseaua na
țională. A oprit lingă ea 
mionul 21-G1-1346 și S 
Mihai Racu a invitat-o să urce 
In cabină. După cițiva kilome
tri, in dreptul pădurii Sinești, 
a opnt mașina si i-a cerut pa
sagerei să coboare. incercind 
să o batjocorească. Disperată, 
F.P. a început să strige după 
aiutor. Cum tocmai atunci, din 
sens opus, se apropia o mașină, 
M.R. a urcat la volan și a por
nit mai departe. în momentul 
In care vor apărea aceste nn- 
duri, probabil că el se va f« »n* 
tors la autobaza nr. 1 r~" "*
De aceea, întrebăm pe 
săi de muncă : dv. ce 
aveți-despre o asemenea

de 
în

lipsurile 
direcției 
acesteia, 
destituit

de

j ca- 
șoferul

Galați, 
colegii 
părere 
faptă ?

cori
de vi-

73",
în timpul desfășurării 

cursului automobilistic 
teză in coastă „Feleac 
care a avut loc duminică la 
Cluj, s-a petrecut un accident 
trapic. La numai citeva sute 
de metri de la start, concuren
tul Radu Mircea Vizireanu, 
atudent la Institutul Politehnic 
din localitate, pilotind o mașină 

Dacia-1100". a pierdut contro
lul volanului ti. derapând peste 
bordura șoselei, a intrat Intr-un 
grup de spectatori. Au fost ac
cidentate 16 persoane, (louă 
dintre ele pierzîndu-și viata. 
In prezent, organele de anche
tă efectuează cercetările ne
cesare pentru stabilirea cauze
lor accidentului fi a răspunde
rilor ce revin celor vinovați.

Rubncâ redoctcro de 
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scinteii"

Nh e timp de muncii politică in toiul campaniei agricole?
DIMPOTRIVĂ:

PRIN MUNCĂ POLITICĂ, 

TOATĂ „SUFLAREA COMUNEI"

ESTE ZILNIC PE ClMP
• 0 SCRISOARE DE SEAMA CARE AJUNGE FULGER LA DESTINATARI • AFIȘUL CARE 
SPUNE MULTE • Șl INGINERUL, Șl PRIMARUL, Șl FACTORUL POSTAL, Șl SANITA

RII... Șl TOTI LAOLALTĂ

Am ascultat nu o dată părerile 
unora care susțineau că in campa
niile agricole, cind oamenii sint ocu
pați la cimp de la ivitul zorilor pină 
seara la ore tlrzii, cind se cerc exe
cutat un volum mare de lucrări fi 
fiecare 'minut arc o valoare nepre
țuită — în asemenea perioade ar fi 
greu, n-ar exista condiții prielnice 
pentru desfășurarea unei intense 
munci politice in rindul mecanizato
rilor. țăranilor cooperatori. Ne-am 
amintit de acestea zilele trecute, a- 
flindu-ne intr-una din comunele 
brăllene — la Tichilești, unde am 
consemnat citeva fapte care infirmă 
cit se poate de categoric astfel dc 
păreri.

Pr.mul : țăranii cooperatori au luat 
cunoștință de conținutul recentei scri
sori a tovarășului Nioolae Ceaușescu, 
adresată organelor și organizațiilor 
de partid, de stat, tuturor lucrători
lor și specialiștilor din agricultură, 
înainte ca presa 
cotidiană să fi a- 
juns in localitate. 
Cum ? Comitetul 
județean de par
tid a multiplicat 
textul primit prin 
telex și l-a difu
zat cu promptitu
dine, astfel că in 
citeva ore a ajuns 
in fiecare comu
nă. ..La rindul nostru — spunea to
varășul Ionel Toma, secretarul comi
tetului comunal de partid Tichilești— 
am multiplicat la mașina de scris 
textul scrisorii ,și l-am difuzat imediat 
celor opt secretari ni organizațiilor de 
bază, șefilor de fermă, agitatorilor 
pentru a fi cit mai repede adus la 
cunoștința tuturor membrilor coope
ratori. a mecanizatorilor".

Nimic ieșit din comun. Și totuși o 
acțiune politică desfășurată cu ase
menea operativitate iți dă convinge
rea că cei care au făcut totul pen
tru ca mesajul secretarului general 
al partidului să ajungă cu citeva ore 
mai devreme la cunoștința întregii 
comune, vor face totul și pentru tra
ducerea in fapt a sarcinilor ce re
zultă din scrisoare.

Dar iată și un alt fapt. Firesc. In 
perioada de virf a muncilor la cimp, 
fiecare minut e prețios și nu poate 
fi irosit pentru a discuta in ședințe 
probleme care suferă o oarecare a- 
minare. Biroul comitetului comunal 
de partid s-a intrunit insă, la ore 
tlrzii, intr-una din serile trecute. 
După examinarea desfășurării lucră
rilor de recoltare, a insămințărilor 
și adoptarea măsurilor corespunză
toare pentru impulsionarea lor. la 
punctul doi de pe ordinea de zi a 
confirmat primirea in partid a teh
nicianului veterinar Ilie Cârlan și a 
îngrijitorului de vaci Stan Chiriță. 
„In momentele de maximă mobili
zare a forțelor — ne spunea tovară
șul Ioan Nica, președintele coopera
tivei agricole — pot fi cunoscuți în
deaproape oamenii cei mai buni, care 
nu precupețesc nimic pentru a-și 
face din plin datoria, cei care pun 
umărul la greu și se fac urmați de 
cei din jur. Primirea in partid a ce
lor mai buni, in asemenea momente, 
are o marc influență in rindul oa
menilor, este cea mai mare primă 
morală ce se poate acorda cuiva, 
este un stimulent pentru toți".

Am notat două momente din acti
vitatea comitetului de partid. Dar 
cum acționează comuniștii din co
mună ? Ne oprim la o solă din salul 
Albina, aparținind de cooperativa 
agricolă Tichilești. Mecanizatorii Ma
rin Șturiac și Constantin Marinescu 
idsâmințau do zor. Printre semănă
turi, in exercițiul funcțiunii, ingine
rul șef al cooperativei agricole, Titus 
Șerban. îl întrebăm tn ce fel izbu
tește el — a£Lindu-se mereu pe 
cimp, intre oameni — să-și îndepli
nească nu numai atribuțiile de spe
cialist. ci și sarcinile de membru al 
comitetului comunal de partid, cum 
Împletește activitatea curentă pro
fesională cu cea politică 7 După ce 
meditează citeva clipe, ne răspun
de. Un răspuns la care — de ce să 
n-o spunem — nu nc-am așteptat. 
Scoate din buzunar un afiș împăturit 
care conține mai multe caricaturi.

— Să nu vă surprindă că am asu

VIAȚA DE PARTID
pra-mi un asemenea afiș. Citeva le 
veți putea vedea in comună, așezate 
la locuri vizibile. Mi-am spus insă 
că in discuțiile pe care le port cu 
oamenii, pentru a fi cit mai convin
gătoare, mă pot folosi de afiș — el 
oferindu-mi un excelent material do
cumentar. Și inginerul citește cu 
voce tare — să acopere parcă zum
zetul tractorului — citeva din expli
cațiile care insoțesc caricaturile : 
„1 000 de știuleți neculeși la hectar 
diminuează producția cu 125 kg po
rumb boabe", „dacă 100 de atelaje, 
care execută cite trei drumuri zil
nic. pierd cite cinci știuleți la fiecare 
transport, in 20 de zile se diminu
ează producția cu 3 750 kg porumb 
boabe", „1 000 kg porumb conțin 1 200 
unități nutritive, cantitate necesară 
pentru a ingrășa trei porci la peste 
100 kg fiecare sau a obține 2 400 litri 
lapte",.

Cu numai o zi inainte văzusem un 
astfel de afiș la comitetul județean 
de partid ; abia ieșise din tipografic. 
Rapid, in citeva ore. ol a ajuns la 
destinatari. Este o dovadă a opera
tivității cu care se acționează și în 
acest domeniu al muncii politice. 
Evident, așa cum au apreciat mai 
multi tovarăși, faptul că In acest 
an producția de porumb a C.A.P. 
Tichilești este evaluată la 4 950 kg 
la hectar, iar cea de griu la 3 944 kg 
— cu cite 500 kg mai mult de- 
cit realizările anului trecut — se 
datorește nvt numai lucrărilor de 
înaltă calitate agrotehnică, cv și ac
țiunilor hotărite. energice pe care le 
desfășoară comuniștii de aici pentru 
combaterea risipei, a sustragerilor. 
Se datorește înțelegerii adevărului că 
munca politică de masă nu este o 
sarcină in plus, ruptă de preocupă
rile „la zi", nu reprezintă un scop In 
sine, așa cum, din păcate, mai soco

tesc unii, cl urmărește să asigure 
prin cele mai diverse forme și mij
loace mobilizarea largă a lucrători
lor din unitățile agricole la activită
țile din campanie.

Efcciele unei susținute munci po- 
1 ::ce purtate din casă in casă, de la 
om la om, sint multiple ; ele se re
găsesc intr-un șir de acțiuni, de ati
tudini ale oamenilor. Nu este deloc 
intimplător faptul că porumbul de 
pe 80 de hectare a fost recoltat de 
cetățeni ai comunei, salariați ai în
treprinderii de celuloză și hirtie din 
Brăila, că Iulian Plopeanu, muncitor 
intr-o întreprindere brăileană, întil- 
nit de noi ca minuitor la agregatele 
de semănat pe sola de la ..Fintîna 
lui Za:nea" și-a luat concediul legal 
de odihnă tocmai in această perioa
dă de virf a muncilor agricole, ori 
faptul că după ce s-au căsătorit zi
lele trecute. Cornel Neagu și Nicu 
Gheorghiță, împreună cu soțiile, au 

hotărit să-și ami
ne petrecerile de 
nuntă pină la 
Încheierea lucră
rilor agricole de 
toamnă. După 
cum aici este un 
fapt cu totul fi
resc că la o solă 
de porumb de 
lingă zona legu
micolă, alături de 

primarul Dumitru Pândele, lucrează 
factorul poștal, asistentul de la dis
pensarul uman, vizitiul dispensaru
lui. gestionarul, alți și alți salariați — 
toată „suflarea" comunei.

...Tichilești — comună din județul 
Brăila. Aici, ca pe intreg cuprinsul 
județului, pulsul, dinamismul muncii 
politice de masă — desfășurată în 
spiritul Plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971, prin multiple forme 
și metode, unele extrem de simple, 
dar de certă valoare pentru că au o 
adresă -concret# — înregistrează mo
mente de virf, in această perioadă 
hotăritoare, de maximă concentrare 
a eforturilor in campania agricolă, 
în timpul unei discuții avute cu to
varășul Dumitru Bălan, prim-secre- 
tar al comitetului județean Brăila al 
P.C.R. — care ne-a vorbit despre 
faptul că secretarii, membrii biroului 
comitetului- județean, aproape între
gul aparat de partid și de stat se 
află in unitățile agricole, neîntrerupt, 
de la începutul pină la sfirșitul săp- 
tâminii, că nimeni nu‘ se „retrage" 
seara spre casă, ci rămine să progra
meze problemele curente pentru a 
doua zi — am zărit intr-o vitrină 
înalte distincții acordate organizației 
județene de partid pentru rezulta
tele repurtate in obținerea unor pro
ducții superioare. Ne-am reamintit 
tot atunci de felicitarea adresată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu lucră
torilor din agricultura județului 
Brăila care, împreună cu lucrătorii 
din agricultura județului Buzău, au 
încheiat primii, pe țară, secerișul 
griului. Un indemn de neuitat, cu 
puternice rezonanțe in conștiința oa
menilor, care se amplifică mereu in 
aceste zile. - 1

Constantin MORARU 
Valerîu STOIU 
corespondentul „Scinteii"

Chioșcurile orfane
Nespus de frumoasă e 

piața Obor In zilele aces
tea do toamnă I Pe me
rele șl standurile Întinse
lor platouri, sub pergole- 
le si umbrarele multico
lore s-au adunat laolal
tă o bună parte din 
roadele grădinilor șl li
vezilor noastre. Vezi colo 
roșiile, coarnele șl gogo- 
șarii. caro par să incen
dieze ,' ; " ’ .
privirea sc odihnește pa 
verdrla 
varză și ardei grași ; văz
duhul e îmbibat de aro
me de pore și de prune 
coapte : te incintă larma 
vinzfttorllor. forfota ne
istovită a cumpărătorilor.

Noi, care eram, să zic 
așa. vreo 18 oameni, gru
pați la un loc, am min- 
giiat ce am mingiiat 
piața cil privirea, apoi 
am Început să tragem cu. 
coada ochiului sore gră
tarul de mititel. înăuntrul 
chioșcului. unde trona 
grătarul, era și o vinză- 
toare. Deși trecuse de 
mult ora deschiderii, ea 
continua să îndeplinească 
un complicat ritual : cu
răța de cenușă vatra gră
tarului. grătarul însuși, 
apoi turpa cărbuni în lo
cul rămas gol. în fine, 
incepu să ațițe focul. Dar 
focul a pilpiit o clipă, 
ca-n paie ude. și apoi 
s-a stins. între timp, noi. 
cei vreo 18, ne tăcuserăm 
vreo 30. La celelalte gră
tare, lucrurile se petre-

piața : dincolo,
..munților" de

ceau Identic. Si fi fost 
la fața locului chiar Ochl- 
1A din poveste și tot n-ar 
fi zărit In plată un in
spector comercial. un 
specialist de la I.A.P.L., 
un director comercial sau 
un» merceolog. Niclunul! 
Și totuși chioșcurile cu 
grătare dc mititei au fost 
deschise In plațA cu un 
scop foarte bine stabilit : 
să ofere zecilor de mit 
dc oameni care vin la 
Obor micul dejun, o gus- 
târe frugală. Cind colo — 
ori n-au mititei 
adesea), ori se 
prea lirziu. ori n-au pii- 
ne — iar cind au și pii- 
ne și mititei, atunci — 
n-au... vinzător.

Dar să 
prea mult 
grătarele 
pentru că. 
fac o 
cianții _____ ____
purtau .pină mai Ieri ca 
mame vitrege cu aproa
pe toate chioșcurile din 
Obor. Chioșcul — in chip 
de moară de vlnt — unde 
ar trebui să se vlndă pli
ne era închis cind am 
fost noi ; chioșcul I.L.F., 
care ar trebui să expună 
legume, expunea lacătele 
de la obloane ; 
chioșcuri — la care 
rrteni nu știe ce se 
vindea — stăteau ... 
chise de citeva săptămini.

...Așa ajung chioșcurile 
orfane cind există mame 
vitrege !

(foarte 
deschid

nu Întindem 
vorba despre 

de mititei — 
_. de fapt, ele nu 
excepție. Comcr- 
bucuresteni se

clarului Trustul de
alimentație publicA. Știți 
cit costă... măicuța cea 
mare a burlanelor?

— ...7
— 15 000 leii Atlt a 

costat. Trustul s-a lăsat 
jumulit de sute de mii de 
ini. Alte firme, pentru 
simple panouri pe care 
„artiștii" scriau „Loc pen
tru fumat" sau „Pericol 
de foc", au plătit milioa
ne de lei.

Am rămas cu toții «tu- 
pefiați. Apoi. cum. ne
cum. am făcut rost de o 
scurtă listă a producăto
rilor de burlane și afișe : 
Viorel Prnișoară, sceno
graf la Teatrul National 
din Craiova, a incasat ne 
asemenea producții (in 
10 luni)... 262 985 lei; Vic
tor Pirlac — profesor la 
școala populară de artă 
— numai... 154 610 lei : 
Alex. Groff, liber profe-

«ioni«t — 104 734 lei ; Gri- 
gore Lungu, pensionar — 
102 734 lei. Iată și un mic 
tabel al... jumuliților : 
Fabrica de nutrețuri com
binate din Ciulnița are 
strinse legături cu... fon
dul plastic din Craiova. 
Plătește pentru diverse 
„opere" aproape 90 000 lei; 
cooperativa de consum din 
Calafat — 133 000 lei ; în
treprinderea de îmbu
nătățiri funciare din 
București — 53 000 lei. In 
-total, persoanele care au 
executat lucrări de ..artă" 
pe la diverse restauran
te. și fabrici de nutrețuri 
concentrate au încasat 
frumoasa sumă de... 2
milioane lei.

Dacă nu intervine pro
curatura, chiar că săracii 
jumuliți vor rămine fără 
penn ! (dacă nu cumva, 
din te miri ce motive, se 
lasă singuri jumuliți !).

Cititori în... stele?

trel 
nl- 

mai 
în-

Tinichigiii... plastici
se pricep la jumulit

r
i
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î
î
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BUNURI DE FOLOSINȚĂ ÎNDELUNGATĂ CU PLATA ÎN RATE 
9

Televizoarele de toate tipurile din 
producția internă pot fi cumpărate 
cu un avans minim de 25 la sută 
din valoare, restul .sumei urmind a 
fi achitat in 18 rate lunare. De a- 
semenea. radioreceptoarele de toate 
tipurile din producția internă se 
vînd in 18 rate lunare, avansul mi-

In aceste zile, unitățile comer
țului de stat din întreaga tară pun 
la dispoziția cumpărătorilor un bo
gat sortiment de mărfuri care, con
form dispozițiilor in vigoare, se 
vînd si cu plata in rate lunare. 
Printre acestea se află si diverse 
bunuri de folosință îndelungată.

nim fiind de 20 la sută. în condilii 
la fel de avantajoase — avans de 
20 la sută din valoare și restul su
mei in 18 rate lunare — se vind 
și mașinile de cusut „tip masă" 
sau „tip mobilă" din producția in
ternă.

Primul element de atmos
feră in actuala documentare 
a fost și penultimul. Ur
mătorul — ultimul — avea 
să fie. cu contribuția ima- 
g.nației proprii, mașina de 
întoarcere. Atit. In rest, o 
discuție care putea avea 
loc oriunde, dar încărcată 
de sensuri și impresii pen
tru că avea loc aici. Pe la 
mijlocul ei a intervenit o 
întrerupere, cineva ar fi 
rostit „Servesc patria 
dar amănuntul s-a topit in 
sfera discuției indelungi, 
captivantă prin... obișnuitul 
ei.

Așadar, primul (și penul
timul) element de atmos
feră au fost santinelele de 
la poartă. E Lotuși o unitate 
militară, chiar dacă clădi
rile sint c-a niște vile mai 
mari, iar aleile n-au margi
nile marcate cu va-. Din
colo de punctul de control, 
cu verificarea lui atentă — 
un parc obișnuit, o intrare 
obișnu.tă. o dactilografă o- 
bișnuită, un om...

...Da i un om. Acum îmi 
explic lipsa de emoție. 
N-am s.mțit că vin Fă cu
nosc un vechi șl călit ofi
țer de securitate ; nu m-a 
cuprins fiorul de a con
versa cu un personaj real 
și de mare valoare a pro
fesiei care a păscut mi'.url 
pe toate meridianele : ig
noram faptul că voi vorbi 
cu un adevărat volum de 
istorie șecretă. Cea mai 
mare curiozitate era să cu
nosc un bun profesion.st. 
indiferent de meseria lu:. 
Putea să fie un dirijor, un 
macarag.u. o dactilografă, 
un revizor contabil. Mă in
teresau nu exterioarele pro-

Cind se lăsă inserarea, 
until dintre noi zise :

— Eu n-aș mai sta in 
sala asta chiar dacă ci
neva m-ar gidila pe după 
urechi cu un mănunchi 
de urzici 1 Se poate ase
menea beznă 7 In uitati 
la lampa chioară de colo, 
care stă să cadă, parcă e 
făcută din picioare de 
barză moartă. Te ia cu 
fiori...

Ne-am îndreptat pri
virea spre tavanul restau
rantului Oltenia din Cra
iova. Și ce ne-au văzut 
ochii ? Numai lămpi oar- 

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dabe. Lămpi am zis 7 
de unde ! Niște burlane 
ruginite, retezate, găuri
te și agățate de tavan. în 
mijlocul plafonului tro
nează o... mam’mare a 
lămpilor oarbe, alcătuită 
din tuburi de sticlă de o 
calitate — să nu mai vor
bim. întrebăm :

— Cine a pocit in ase
menea hal cel mai mare 
local de consum din oraș?

— Niște tinichigii care 
se lăudau că fac treabă 
pentru fondul plastic — 
răspunseră cei inițiați. Au 
încasat și banii „benefi-

Cum am pășit pragul 
secției „ape" (a întreprin
derii de apă și canal din 
Capitală), am și dat cu 
ochii de biroul cititorilor 
de apometre. Toți citito
rii. chiar și cititorul-șef, 
citeau. Ce 7 Reclamațiile 
sosite cu poșta zilei 
la cetățeni. * 
pe scurt, 
abonații la 
treprinderea 
canal oprește 
de presiune fără să avi
zeze pe nimeni. Urma
rea : unii dintre benefi
ciari rămin cu mincarea 
negătită, alții cu rufele 
ude in baie, alții cu gura 
uscată ; 2) deși apa este 
adesea oprită, prețul ei, 
după aritmetica bizară a 
cititorilor, crește ! Un 
exemplu : in acest an. la 
blocul 02 de pe strada 
-Matei Voievod, apa a fost 
Întreruptă timp de citeva 
sute de ore. Abonamen
tele au costat însă pe lo
catari citeva mii de lei 
mai mult decit în 1972 
(cind apa n-a fost oprită 
atit de mult). Tov. T. 
Dascălu, împuternicitul a- 
sociației de locatari, dc 
la blocul respectiv, a 
emis părerea că risipa 
de apă care se produce 
din neglijența Întreprin
derii de specialitate e 
trecută pe seama abonâ- 
ților. Alți împuterniciți 
și cetățeni pretind că in 
loc să citească consumul

de 
Iată, foarte 

ce reclamă 
apă ; 1) În
de apă și 

pompele

de apă in aponiPtre, unii 
taxatori de la I.C.A.B. il 
citesc Jn... «lele.

Dar să vedem ce spun 
și reprezentanții I.C.A.B.- 
ului. Ing. V. Dumitru, șe
ful cititorilor : „Cetățe
nii nu au perfectă drep
tate. întreprinderea nu 
pierde pe conductele ex
terioare decit maximum 
10 la sută (!) din cantita
tea de apă manipulată. 
Restul pierderilor se în
registrează in rețeaua in
stalată in blocuri. — 
trebuie plătită de 
nați“.

Ing. C. Mihăiță, 
resortului reparații 
cauza cărora se întrerupe 
apa) : „Cetățenii nu au 
perfectă dreptate, 
se întrerupe apa. 
prinderea anunță lumea 
prin viu grai. N-ați au
zit oamenii noștri strigind 
pe străzi : „Apa, se în
trerupe apa" ? Cind e 
vorba de întreruperi mai 
mari anunțăm chiar In 
ziare. Noi căutăm mereu, 
dar nu găsim soluții mai 
bune de comunicare cu 
cetățenii".

Carevasăzică. unii spun 
că e albă, alții că e nea
gră. Unde să fie adevă
rul ? La stânga. la dreap
ta. la mijloc ? Direcția 
generală de gospodărie 
comunală știe ! Si... nu 
spune 7

Deci 
abo-

șeful 
(din

Cind 
lntre-

Gh. GRAURE
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In fiecare duminică. întreprin
derea de turism, hoteluri și res
taurante București 
excursii pentru 
Excursiile au loc pe 
București — Ploiești

organizează 
bucureșteni. 
itinerarele : 

— Văleni —
Cheia (cu plecarea la ora 7.30 din
fata centralei telefonice de pe
B-dul Metalurgiei, cartierul Ber-

ceni), București — Sinaia — Buș
teni — Predeal — Poiana Brașov 
(cu plecarea din cartierul Balta 
Albă — Titan, complex A-9 si din 
fata restaurantului „Cina") sf Bucu
rești — Pitești — Curtea de Argeș 
— Hidrocentrală (cu nlecarea la 
ora 7,30 din cartierul Drumul Ta
berei. din fața cinematografului

„Favorit'-). Pentru primul itinerar, 
costul excursiei este de 65 lei. 
iar pentru celelalte două — de 77 
lei de persoană. Informații supli
mentare se pot obține de la filia
lele de turism din Calea Victoriei 
nr. 100 și B-dul Republicii nr. 68, 
tel. 15.74.11 și 14.08.00.

j
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fesiei, ci esența și crezul ei. 
Profesia colonelului D. 
Popa este, cel puțin așa 
credeam la început, aceea de 
ofițer de securitate. Vechi, 
important, merituos și cre
dincios ofițer al servicii
lor așezate in dreptul ini
mii ei. A țării. Discuția 
mi-a conturat insă un alt 
profil. Mult mai complet

— Așteptați, probabil, să 
vă povestesc unele Intim- 
plări neobișnuite, cu urmă
riri palpitante și focuri de 
revolve-.
. — Dacă ele vă caracteri
zează biografia...

— Nu. Desigur, momen
tele de suspans nu lipsesc 
din biografa unui ofițer 
din aparatul securității sta
tului. Dar nu ele alcătu.esc 
esența activității. Poate fi 
dificil să capturezi un duș
man. sa siringi probe îm
potriva lui. să demonstrezi 
cj el e autorul unor fapte 
nepcrmî4£. Dar calități și 
mai mari iți trebuie ca să 
previi o acțiune dăunătoare. 
Să recuperezi un element 
care poate deveni pericu
los. Să atragi chiar un 
dușman de partea ta ! în 
raport cu acest stil și cu a- 
ceastă finalitate ale muncii 
noastre, acțiunile de colo
ratură polițistă sint mult 
mai simple.

— De ce este mai dificil 
să lămurești un inamic 
decit să te apropii de el 
ti să-i sari in spate ?

— Și a-i bara calea cea 
rea Înseamnă tot a te apro
pia de el pe nesimțite. E o 
apropiere intr-un fel mult 
mai complicată decit orice 
pirvdă pe ploaie și decit 
orice probă de agilitate pe

un teren Implnzit cu can
oane. E dificil pentru că te 
apropii nu de un om oare
care, ci de unul care, ini
țial, are ginduri foarte stră
ine de ale tale, decise și 
?ericuloase in raport cu ele.
n al doilea rind trebuie să 

te apropii fără să știe cine 
ești.

— Presupun că această

timpul o regulă obligatorie 
In practica organelor noas
tre.

— De ce este atit de im
portant acest contact ne
mijlocit ?

— Pentru că trebuie să 
apreciezi cu mult dlscemă- 
mint faptele. Să te gindești 
de zeci de ori ce rezultate 
obții pentru societate dacă

dar nu mai puțin di
ficil e să împiedici pe ci
neva să te trădeze din de
rută. Pe un asemenea ins 
trebuie să-l faci mai intii 
să te înțeleagă. Dar, în e- 
•gală măsură, am fost solici
tat și să-mi manifest încre
derea In om in înțelesul o- 
bișnuit al cuvîntului. Ne
obișnuit era doar că dez

rămin ofițer de securitate. 
E o intimplare că mă aflam 
lingă puțul minei, beam 
apă, cind secretarul de 
partid dădea să iasă din 
abataj,. A dat cu ochii de 
mine. „Nu vrei să mergi 
la o școală de partid ?". 
Aveam patru clase ; am 
mers La acea școală, apoi 
la alta, apoi la alta, de alt

O biografie a curajului 

și intransigentei

„apropiere" nu e făcută 
întotdeauna la propriu.

— Ba da. în ce mă pri
vește — da. Am ținut, de-a 
lungul întregii activități, 
să-mi cunosc nemijlocit, cu 
orice preț, adversarul. Sâ-1 
am cel puțin o dată in față, 
să-l văd inainte de a adop
ta tactica sau hotâririle ma
jore in legătură cu el. Une
ori acest stil comportă 
riscuri, fantezia ipostazelor 
in care apăream poate al
cătui o colecție sul-generis. 
dar metoda am respectat-o 
fidel, și cred că bine am 
făcut. Ea a și devenit cu

acționezi intr-un anumit fel 
și ce rezultate dacă acțio
nezi lntr-un alt fel. Cunos- 
cind nemijlocit realitatea 
poți evita interpretarea pur 
formală a faptelor, Încadra
rea lor pur formală In ar
ticole ale legii, primejdie 
posibilă In munca noastră.

— Din toate cele spuse 
înțeleg că sinteți poseso
rul unei mari încrederi in 
capacitatea omului de a se 
îndrepta.

— De a se îndrepta și. 
mai mult, de a ințelege. 
Adversarul cu intenții direct 
criminale e primejdios,

mințirea încrederii se putea 
solda cu consecințe grave 
pentru munca mea

— Oare nu există o pri
mejdie a excesului de au
toritate ? Profesia dumnea
voastră e obligatoriu in
vestită 'cu anumite prero
gative. Nu creează ele un 
simț deosebit al competen
ței ?

— Eu nu m-am con
siderat și nu mă consider de 
profesie ofițer, ci activist 
de partid. Totdeauna am 

, simțit că rămin un activist 
de partid. Nici n-am avut 
de gind să devin sau să

gen, m-am trezit ofițer po
litic, apoi — operativ. Une
ori n-am mai fost Întrebat, 
erau ani grei, sarcinile de
pășeau posibilitățile de 
a sta prea mult de vorbă. 
Dar prin însuși stilul ac
tual de muncă și ceilalți 
colegi al mei sint preocu
pați, inainte de toate, de 
baza politică a muncii lor.

— Am fost informat că 
sinteți absolvent al Facul
tății de filologie și docto
rand in- științe sociale.

— N-am Încetat nici
odată să studiez.

— Ce a însemnat cultura

generală pentru profesia 
dumneavoastră emina
mente de disciplină se
veră ?

— Asprimea .vieții m-a 
făcut să ură’sc nedreptatea, 
în cultură am regăsit pro
blemele de luptă împotriva 
nedreptății pe care mi le 
puneam eu însumi, chiar 
multe răspunsuri la între
bările mele. Asl«a m-a făcut 
să apelez și mai mult la 
cultură, la literatură în 
special. A intervenit apoi o 
altă transformare. Cu cit 
cunoșteam mai mult, cu atit 
imi dădeam seama cit de 
puțin cunosc. Deci, indi
rect, cultura mi-a format 
un simț al proporțiilor, de 
neprețuit In munca de 
securitate, a fost un im
bold in plus către cunoaș
terea profundă a omului șl 
un avertisment asupra re
lativității grandorii.

Intră un tlnăr. Se pare 
că discuția noastră, prelun- 
gindu-se, l-a ihtirziat, nu 
mai poate aștepta in ante- 
cameră.. înțeleg că-și iau 
rămas bun, Sint amindol 
emoționați. Colonelul ii 
spune ceva, el dă să ros
tească „Servesc patria !", 
dar Intre timp a’ fost îm
brățișat, vocea civilă i s-a 
înfundat în umărul hainei 
civile a colonelului și a ră
sunat foarte... civil. N-o 
pot reține ca element de 
atmosferă. Reluăm.

— Considerați, deci. în
crederea in oameni o armă 
imbatabilă. Totuși, nu se 
poate ca întotdeauna să fi 
rămas nedesmințitâ. în ce 
împrejurări încrederea a 
fost „dezarmată" ?

— în fața duplicității. 
Spuneam că îndreptarea 
greșelilor ține de puterea 
de înțelegere nemăsurată 
a oamenilor. Singurul ei 
dușman este înșelăciunea. 
Nu i-am putut opri să gre
șească pe cei care se stră
duiau continuu să inșelî, 
să se dedubleze, care-și 
propuneau un țel din a se 
preface.

— Deci sinteți un iubitor 
de oameni.

— Da.
— Aflindu-vă totuși in 

contact direct și frecvent 
cu dușmanul, uneori exas
perant de rău și de încă
pățînat. nu se poate să nu , 
fi simțit niciodată ură. O 
ură aprigă, cind iti vine sa 
stringi din dinți. Ce faceți 
cind uriți ?

— Iau poziție de drepți. 
—- ? ? ?
— Interior, bineînțeles, 

Stau „drepți" față de mine 
insumi. Dc fapt nu stau 
eu, ci pornirile mele ome
nești. Acest fel de mobi
lizare a stărilor psihice 
face parte din — puneți 
vă rog ghilimele — „de
formările noastre profe
sionale".

6 — Iar in momentele 
foarte, foarte grele ?

— în momentele fodrie, 
foarte grele zic tot in gind 
„Servesc patria !".

Revin in redacție cu o 
mașină de-a dinșilor care 
gonește „reflex". E al doi
lea șl ultimul element de 
atmosferă. Dar ce impor
tanță mai are ?

Sergiu ANDON
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RECOLTA ■ Transportată grabnic de pe cîmp
■ Depozitată în bune condiții

BACĂU

Unii string 
porumbul fără 
răgaz, alții mai 
așteaptă

Prin părțile Bacăului, porumbul 
B-a copt mai tirziu. Dar la ora ac
tuală poate fi recoltat peste tot. De 
altfel, oamenii harnici trudesc din 
zori și pină in seară la cules și 
transport La cooperativele agricole 
din Găiceana. Stănișești. Căbeșli. 
Plopana, Tătărești și in mul le alte 
unități, cooperatorii muncesc spornic 
la recoltat. Din urmă, mașinile și a- 
telajele transportă șliuleții și cocenii, 
■lâsind cale liberă tractoarelor 
pentru a pregăti terenul in vederea 

rezultai. Dină 
respective s-a 
porumb de pe 

■ ’ cul-
este

semănatului. Ca 
acum, in unitățile 
strins . ..
50—60 la sută din suprafețele 
tivate. iar semănatul griului 
practic încheiat. Pe valea Șiretului.

recolta de

la Săucești, unde porumbul a ajuns 
mult mai tirziu la maturitate, lucrau
la recoltat peste 200 de oameni. 
Pentru a grăbi culesul, porumbul 
este tăiat cu coceni cu tot si scos 
la marginea tarlalelor. Ce se recol
tează ziua se transportă noaptea.

Dar in vreme ce la Săucești. Podu- 
Turcului, Fărăoani, oamenii nu mai 
prididesc cu culesul porumbului, la 
Filipești, Blăgești, Șiretul și in alte 
citeva unități cu condiții naturale 
asemănătoare, lucrările sint abia ia 
început. în unele locuri, deși po
rumbul este copt, recoltatul se 
amină de pe o zi pe alta. Ca ur
mare. la Blăgești. de pildă, au fost 
recoltate doar 18 ha din cele 656 ha 
cultivate, iar la Șiretul — 20 ha din 
440. La cooperativa agricolă din satul 
Cirligi. recoltatul nici măcar nu a 
început. Pe cîmp — un om. în 
schimb, in curtea unității erau 
destui. Stăteau grămadă in jurul 
inginerului șef. Gheorghe Popescu, 
care își repara mașina. întrebindu-1 
cind va încefce recoltatul porumbu
lui. am primit un răspuns cam ne
sigur — .,de miine". Știți, continuă 
inginerul, abia am terminat cu car
tofii și, de, oamenii se mai o- 
dihne.se”.

Așadar. în vreme ce in alte coo
perative se lucrează $i noaptea, aici

nu se folosește din plin nici ziua. De 
altfel, in întreaga comună Filipești, 
de care aparține și satul Cirligi, re
coltatul porumbului infuzie. La coo
perativa agricolă din satul Onișcani, 
bunăoară, a fost adunată recolta de 
pe numai 20 ha din cele aproape 
400 ha cultivate, iar la Filipești — 
de pe 140 ha din cele 452 ha. Faptul 
■că nu se culege porumbul face să 
intirzie și semănatul griului. La 
Cirligi, de exemplu, nu se pot semă
na cu griu 100 ha deoarece nu s-au 
strins porumbul și sfecla. Cu ce se 
ocupă in acest timp conducerea co
munei ? Primarul. Gheorghe Rusu, 
împreună cu alți funcționari. se 
omora de zor cu transportul unei 
însemnate, cantități de fier forjat 
pentru construcția unuj gard la că
minul cultural din Cirligi. ..De săptă- 
mina viitoare vor ieși elevii din 
toate școlile din comună și, astfel, 
porumbul va fi strins în scurtă 
vreme” — susținea el. Aceeași si
tuație am întilnil și in cooperativele 
agricole din Horgești, Bucșești, Scor- 
țeni. unde recoltatul porumbului s-a 
făcut pinâ acum doar pe 10—20 ha 
din cele 400—500 ha cultivate. Esle 
bine ca elevii să dea o mină de 
ajutor, dar nu se poate concepe ca 
oamenii maturi să-și piardă timpul 
pe lingă casă, aminind recoltatul de 
azi pe miine. De altfel, faptul că 
mai este de strins porumbul de pe 
o importantă suprafață din județ 
arată că nu pretutindeni sini mobi
lizate toate forțele la această lu
crare.

Gheorghe BALTA 
corespondentul^ „Scînteii’

CARAȘ- 
SEVERIN

Experiența 
bunilor 
gospodari 
să fie extinsă

în județul Caraș-Severin s-au în
treprins o serie de măsuri și iniția
tive valoroase, care au determinat 
accelerarea ritmului la cules, pregă

tirea terenului și insămințări. Lucră
rile de recoltare a porumbului s-au 
intensificat în majoritatea cooperati
velor agricole. încă de joi seara, 
cooperatorii din Tzgar. Vermeș, Soș- 
dea, Buchin, Răcăidia, Măureni, Că- 
văran. Radimr.a, Cimpia și altele au 
anunțat încheierea recoltării porum
bului. Pînă acum, în cooperativele 
agricole din județ culesul porumbu
lui s-a făcut pe 70 la sută din su
prafață. Există insă unități agricole 
în care suprafețele recoltate sint 
mici. Ca urmare, nu există suficient 
teren care să poată fi pregătit și în- 
sămînțat cu griu. Bunăoară, coope
rativa agricolă din Ezeriș a recoltat 
doar 12 ha din cele 100 ha cultiva
te, iar cooperativa agricolă din Bă
nia — 72 ha din 453. Problema care 
se pune la ora actuală in aceste 
unități constă in identificarea supra
fețelor ajunse la maturitate, o parte 

La întreprinderea agricolă de stat Dragalina, județul Ialomița, porumbul de pe mare parte din suprafejele 
cultivate esle recoltat cu ajutorul combinelor

dintre ele fiind situate, într-adevâr. 
în zona de deal, și In concentrarea 
forței de muncă pe aceste terenuri. 
Se cere, de asemenea, generalizată 
experiența unităților fruntașe : lucrul 
în schimburi prelungite pe tractoa
re, eliberarea terenului noaptea spre 
a putea fi arat și pregătit pentru 
însămlnțări ziua, recoltarea cocenilor 
și pe timpul nopții. Esle evident că 
numai in acest fel se poate asigura 
o viteză zilnică corespunzătoare ce
rinței de a termina cit mai grabnic 
culesul porumbului și înmagazinarea 
lui în cele mai bune condiții.

O atenție deosebită trebuie acorda
tă in județ grăbirii ritmului de lu
cru in întreprinderile agricole de 
stat, unde atit recoltatul cit și insă- 
mințarea griului au ajuns doar cu 
ceva peste jumătate din suprafețele 
planificate. Esle posibil ca în aceste 
unități să fie folosite din plin trac

toarele, mijloacele de transport, ast
fel ca atit culesul, cit și insămînță- 
rile să poată fi intensificate.

Nicolae CATANA 
corespondentul „Scînteii"

PRAHOVA

Ritmul a crescut, 
dar se poate 
mai mult

în ultimele zile, in cooperativele 
agricole din județul Prahova ritmul 
recoltării porumbului s-a intensificat. 

La această lucrare participă mii de 
oameni și sint folosite un mare nu
măr de mijloace de transport. în 
ziua de 11 octombrie am întilnil la 
Buda Palanca peste 400 de coopera
tori care recoltau porumbul de pe 
parcelele lucrate în acord global. De 
asemenea, la Rifov erau in lanuri 
300 de oameni. La cooperativa Ari- 
cești-Rahtivani, inginerul Constan
tin Iordache, secretarul organizației 
de partid, ne-a spus că la muncă 
cîmpului sini, prezenți, dis-de.-dimi- 
neață. comuniștii, care dau exemplu 
de hărnicie, de buni gospodari. Așa 
se și explică faptul că. in această 
cooperativă agricolă, recoltatul po
rumbului de pe cele 450 hectare esle 
pe terminate.

Cu toate aceste rezultate bune, vi
teza zilnică la recoltarea porumbu
lui este incă sub posibilități. în u- 
nele unități se acționează cu înce
tineală, considerindu-se că pentru 
porumb mai este vreme destulă. Așa 
este cazul in cooperativele agricole 
Grădiștea și Boldești, unde nu s-a 
strins recolta decit dp pe suorafete 
reduse. La Cioranii de Jos. din 600 
hectare, pină în seara zilei de 11 oc
tombrie se recoltaseră doar 130 hec
tare.

Am vizitat în aceste zile și o se
rie de baze de recepție. La Mizil, 
șeful bazei, tovarășul Ion Andrei, 
ne-a spus că ritmul de preluare a 
porumbului este încă foarte scăzut, 
pentru că unele cooperative nu se 
grăbesc să-l recolteze, pe motiv că 
oamenii lucrează în vii? Ce arată ex
periența unităților cu rezultate bune? 
Cooperatorii din Vadu-Săpat, mari 
viticultori, se ocupă și de culesul 
strugurilor și al porumbului. Ei au 
achitat obligațiile contractuale, trans
portând Ia bază peste 300 tone po
rumb. Alte cooperative — Baba Ana, 
Cireșeanu. Conduratu etc. — cu su
prafețe de vie mai mici, n-au trimis 
in baze nici măcar un știulete. Așa 
cum se aprecia la recenta ședință a 
comandamentului județean, inginerii 
șefi și președinții unor cooperative 
nu respectă graficele și programele 
de lucru zilnice și săptăminale. Este 
necesar ca organele agricole județe
ne. secretarii comitetelor comunale 
de partid să ajute mai mult unită
țile agricole rămase in urmă, incit 
acestea să-și poară desfășura mun
cile de sezon ritmic, să recolteze si 
să transporte produsele cit mai re
pede.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

OLT

Gata culese, 
legumele 
stau 
în grădini

Datorită faptului că s-aU anunțat 
brume, organele agricole ale județu
lui Olt au recomandat cooperativelor 
agricole să siringă de pe cimp toate 
legumele și să le livreze pieței și fa
bricilor de conserve. Și. intr-adevăr, 
in fermele legumicole se depune o 
activitate intensă. Sute de coopera
tori recoltează ultimele Cantități de 
tomate, ardei, vinete, castraveți ele. 
Numai că Întreprinderea județeană 
de valorificare a legumelor nu tine 
pasul, cu ritmul recoltărilor. în multe 
unități, zeci de tone de legume stau 
zile întregi pină să fie transportate. 
La cooperativa agricolă Cozieni, de 
exemplu, 30 de tone de ardei si 5 
tone de roșii stau neridicate de cinci 
zile. Conducerea cooperativei a luat 
măsura de a sorta și depozita legu
mele intr-un loc acoperit. Dar C.L.F. 
Caracal nu trimite mașini pentru 
transportul lor. Aceeași situație am 
intîlnit și la cooperativele agricole 
Cioroiu și Gostavăț. Ne-am gîndit că 
probabil depozitul C.L.F. Caracal este 
arhiplin cu legume, din moment ce 
acestea se ridică așa de greu din 
unitățile producătoare. Dar am con
statat că acesta era gol-goluț in afa
ra cîtorva lădițe cu ardei gras, to
mate și conserve. Tot aici am. găsit 
și două autovehicule de mare capa
citate care nu erau trimise în uni-» 
tăți pentru ridicarea produselor. ..De 
ce să se strice legumele la noi — ne 
spune unul dintre -recepționeri. Mai 
bine să rămînă acolo în cîmp“. Dar 
de ce să se strice ? Există o prea 
mare abundență de legume ? Credem 
ca nu. Mai ales că pe piețele altor 
orașe din țară sint necesare canti
tăți mari de tomate și ardei. Se im
pun. așadar, măsuri hotărite din par
tea organelor județene pentru ca 
fiecare kilogram de ardei sau roșii 
să fie transportat din cimp și bine 
valorificat.

Fmilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii*

J
Privim bilanțul statistic referitor la 

realizarea planului de producție, pe 
trei trimestre ale anului, de către 
întreprinderile producătoare de mo
toare electrice din cadrul Centralei 
industriale de electrotehnică din Cra
iova. Din patru plusuri și un minus 
rezultă, pe ansamblu, un total po
zitiv. Adică patru unități ale centra
lei („Electroputere”-Craiova. „Elec- 
troprecizie”-Săcele. „Electromotor" - 
Timișoara și întreprinderea de ma
șini electrice din București) au în
registrat depășiri la planul produc
ției fizice, care se ridică la Ș7 MW 
motoare electrice, iar una — între
prinderea de motoare electrice din 
Pitești — o nerealizare de aproape 
55 MW. Iată cum răminerile in 
urmă dintr-o unitate pot să diminue
ze practic efec^ 
tele unor măsuri 
eficiente de supli
mentare a pro
ducției din cele
lalte întreprin
deri ! Și dacă a- 
nalizăm astăzi 
modul de realiza
re a planului la 
motoare electrice, 
o facem intrude 
este vorba de o 
grupă de produse 
deosebit de im
portante pentru 
economia națio
nală, care intră 
in componența 
multor altor mij
loace tehnice fa
bricate in diferi
te întreprinderi 

’ ' ' la
uz 

____ ___ la 
locomotivele elec
trice.

Pină la sfirsi- 
tul anului au mai 
rămas aproape 
trei luni, timp in 
care, printr-o pu
ternică mobiliza
re a colectivelor 
din întreprinderi, 
sub directa conducere a organizații
lor de partid, neajunsurile semnalate 
in realizarea planului la producția 
de motoare pot fi lichidate, iar res
tanțele recuperate. De la asemenea 
deziderate majore trebuie să se por
nească in stabilirea „strategiei" în
tregii activități din acest trimestru ! 
Nu- este loc pentru justificări și. cu 
âtît mai puțin, pentru automulțumi- 
re. însăși activitatea de pinâ acum, 
desfășurată de o bună parte din u- 
nitățile producătoare de motoare e- 
jectrice, experiența acumulată in or
ganizarea întregii activități in acest 
domeniu dovedesc că nimic nu este 
imposibil de înfăptuit atunci cind nu 
se precupețește nici un efort, cind 
»e acționează energic pentru lichi
darea neajunsurilor.

Iată un exemplu care merita să 
fie urmat — întreprinderea de ma
șini electrice din București. Aici, ca 
urmare a unui permanent control e- 
jeercitat de organele și organizațiile 
de partid, a unei riguroase organi
zări interne și a disciplinei bune in 
muncă, planul de producție a fost 
realizat ritmic, decadă cu decadă, lună 
de lună. Orice abatere de la planul 
zilnic de fabricație este analizată te
meinic, acționindu-se prompt pentru 
redresarea lucrurilor. în ultimă in
stanță. intervențiile comuniștilor, ale 
întregului colectiv urmăresc aplicarea 
cu operativitate și eficiență a unor 
măsuri politico-educative și tehnico- 
organizatorice. fie că este vorba de 
o problemă de producție sau de una 
socială. „Am extins munca in trei 
schimburi 1» toate atelierele de pre-

din țară, de 
aparatele de 
casnic pină

lucrări mecanice — ne spunea secre
tarul comitetului de partid al între
prinderii. Radu Păunescu. In para
lel. a continuat acesta, am restrins 
unele spații utilizate indeosebi ca 
birouri și am pus la dispoziția sa- 
lariaților nefamiliști un cămin de 80 
de locuri. în curind se va termina 
construcția unui alt cămin de 136 de 
locuri”. La rindul său. ing. Marin 
Ghinăraru preciza : „Ne străduim ca 
toate produsele noastre să nu depă
șească virsta unui cincinal, adică Ie 
modernizăm și le înnoim continuu. 
Concomitent, acționăm in permanen
ță pentru perfecționarea tehnologii
lor de fabricație”.

Rezultatele unui asemenea stil de 
lucru, dinamic și operant, apar fi
rești. în întreprindere, planul la pro-

— in jur de 20—25 la sută din can
titățile scadente in perioada respec
tivă. Neasigurarea de repartiții de 
către forul de resort pentru unele 
materiale din import (oțel lat cen
tru inele de consolidare), ca și ne- 
intrarea in funcțiune, la sfirșitul se
mestrului I, a unor utilaje cheie, au 
influențat, de asemenea, negativ 
realizarea pe sortimente a planului 
de motoare electrice.

Directorul întreprinderii timișore
ne. Marin Tănase, pe baza evaluării 
posibilităților existente la ora ac
tuală, preciza că în cursul trimes
trului IV vor fi lichidate toate res
tanțele. Din discuțiile avute cu di
rectorul unității și cu alte cadre de 
conducere de aici am reținut mă
surile care urmează să fie aplicate

lui. ing. Mihai Zisu, o singură între
bare :

— Ce măsuri aveți în vedere pen
tru recuperarea restanțelor ?

— Atenția noastră este îndreptată 
spre sectoarele mai grele ale între
prinderii — secțiile de sculărie și 
motoare fracționare. în principal, ne 
preocupă Îmbunătățirea disciplinei 
tehnologice și a muncii, asigurarea 
asistenței tehnice in toate schimbu
rile, creșterea gradului de utilizare 
a tuturor mașinilor-unelte. Ca rezul
tat al preocupărilor noastre, în lu
nile august și septembrie s-au ob
ținut cele mai mari cantități de pro
duse din viața întreprinderii. Aceste 
realizări ne dau garanția că, pină la 
sfirșiVul anului, ' ....

PATRU PLUSURI
Șl UN... MINUS

• Cind
• Cind

ECUAȚIE CU DOUA NECUNOSCUTE
își va găsi generalizare experiența înaintată ? 
vor fi lichidate restanțele ?

la contractele în
cheiate vom recu
pera restantele in 
bună măsură.

Despre situația 
existentă la între
prinderea piteș- 
teană am discutat 
și cu ing. Andrei 
Dunduc, directo
rul general ad
junct al centralei, 
care ne-a spus : 
„Conducerea cen
tralei a analizat 
în amănunțime 
starea de lucruri 
de la această uni
tate, întocmind un 
amplu plan de 
măsurj tehnico- 
organizatorice. A- 
ceste măsuri pri
vesc, între altele,- 
asigurarea nece
sarului de scule 
și piese de schimb, 
executarea unor 
lucrări in vederea 
eliminării „locu
rilor” înguste, a- 
chiziționarea- uti
lajelor pentru noi
le capacități ș.a. 
Sint măsuri care 
au și început să 
prindă viață. Din 
fost desemnat un

FABRICA DE AMONIAC DIN SLOBOZIA ȘI-A ÎNCEPUT PRODUCȚIA

Cum se naște seva pămîntului...

ducția-marfă a fost depășit, in nouă 
luni, cu peste 20 milioane lei, livrin- 
du-sc suplimentar, intre altele, mai 
mult de 15 000 kV motoare electrice. 
De notat că. in acest interval, com
parativ cu perioada corespunzătoare 
a anului trecut, nivelul productivi
tății muncii a crescut cu 11 Ia sută, 
pe această bază obținindu-se 83 la 
sută din întregul spor de producție.

Pornind de la acțste secvențe des
prinse din experiența colectivului 
bucureștean. întrebăm : ce împiedi
că alte colective — de pildă cei ăl 
întreprinderii de motoare electrice 
din Pitești sau cel al întreprinde
rii „Electromotor" din Timișoara — 
să înregistreze rezultate pe măsura 
dotării tehnice de care dispun, in 
concordanță cu necesitățile reale ale 
economiei naționale ?

Să ne oprim, mai intii, asupra si
tuației intilnife la „EIectromotor“-Ti- 
mișoara. Pină în prezent, pro- 
ducția-marfă obținută suplimentar 
însumează peste 50 milioane lei ; deși 
s-au livrat peste plan. între altele, 
pește 11 000 kV motoare electrice, to
tuși, la unele tipodimensiuni restan
țele se ridică la peste 1 300 motoa
re. Cum s-a ajuns la o asemenea 
situație ? în primul rind. ca urma
re a necorelării. în unele cazuri, a 
programării producției cu condițiile 
tehnieo-materiale de la
locuri de muncă. La acestea s-au a- 
dăugat și neajunsurile provocate din 
afară. Astfel. întreprinderile „Timi
șul" din Lugoj și ..Partizanul” din 
Gheorghieni au serioase restanțe in 
livrarea pieselor turnate contractat»

anumite

!n acest sens. îndeosebi, ele vi
zează creșterea indicelui de utiliza
re a mașinilor din atelierele prelu
crătoare, in principal prin sporirea 
numărului de muncii ori calificați din 
schimburile II și III, și realizarea 
unei producții mai mari' in cadrul 
atelierului-școală destinat practicii , 
ucenicilor. Nimi^ de zis. măsurile a- 
mintite și altele pe care le are in 
vedere conducerea întreprinderii 
pentru recuperarea restanțelor sint 
bune. Un singur lucru insă să nu 
se piardă din vedere : garanția ma
terială a lichidării răminerii in urmă 
o constituie rezultatele concrete ob
ținute in producție zi de zi. decadă 
cu decadă ! Acestui obiectiv trebuie 
să-i fie subordonată întreaga mun
că politică desfășurată de organiza
țiile de partid de aici, toate măsu
rile tehnico-organizatorice.

Cît privește situația de la între
prinderea de motoare electrice din 
Pitești, așa cum arătam, restanțele 
consemnate la această unitate au di
minuat simțitor producția suplimen
tară de motoare electrice realizată 
de celelalte întreprinderi componen
te ale centralei. Cauzele sint multi
ple. Fie că este vorba de „goluri” 
în aprovizionarea tehnico-materialâ, 
de neajunsuri in
produse noi sau de deficiențe or
ganizatorice, toate aceste deficiențe 
au fost lăsate să se aglomereze de 
la o perioadă la alta, sub privirea 
Îngăduitoare a conducerii întreprin
derii. Recent. la întreprinderea de 
motoare electrice a fost numită o 
nouă conducere. Adresăm directoru-

asimilarea unor

partea centralei a 
salariat care urmărește îndeaproape, 
in întreprindere, modul cum se mate
rializează acest plan de măsuri. E- 
scnțial este ca întreprinderea din 
Pitești să nu aștepte totul din a- 
farâ. ci să-și mobilizeze mai intens 
propriile forte”.

Da. așa este : colectivul întreprin
derii piteștene trebuie să-și mobili
zeze mult mai mult forțele de care 
dispune. Iată, în acest sens, un sin
gur argument. Trecind, recent, prin 
secțiile de producție aveam să ne 
convingem imediat de efectul pozitiv 
al măsurilor tehnico-organizatorice 
luate de conducerea întreprinderii și 
insă, 
dese 
care 
care 
rost.
sențe nemotivate. Cind vor fi lichi
date aceste deficiențe ? De aseme
nea, in cit timp centrala de resort 
va asigura întreprinderii utilajele 
necesare punerii in funcțiune a u- 
nor noi capacități productive ? Pînă 
la finele anului nu mai este mult, 
iar planul trebuie realizat necondi
ționat. producția de motoare elec
trice contind in mecanismul echili-, 
braț al economici.

centralei industriale. Totodată 
în unele sectoare am întilnil 
cazuri de indisciplină : mașini 
funcționau in gol. muncitori 
discutau sau se plimbau fără 
întirzieri de la program și ab-

Anchetă realizată de
Iile ȘTEFAN 
Gheorghe CÎRSTEA 
Cezar IOANA

De citeva zile, a început 
să producă fabrioa de amo
niac din cadrul Combinatu
lui de îngrășăminte chimice 
din Slobozia.

...Sala tabloului de co
mandă. Acul cadranului ca
re indică nivelul amonia
cului in recipient a pornit 
în prima cursă „pe viu”. 
Cu fiecare oră. concen
trația apei' amoniacale 
crește. La ora 2 noaptea, 
cind concentrația atinsese 
nivelul maxim — 96 la 
sută — inginerii și opera
torii continuau să urmă
rească. cu aceeași încor
dare. dreptunghiul concav 
al cadranului. Toți știau că 
fiecare oră, cind instalațiile 
funcționează din plin, în
seamnă îngrășăminte pen
tru 300 ha. „A fost un exa
men greu al muncii, al gin- 
dirii tehnice românești 
confruntată de la cota zero 
a construcției cu probleme 
deosebit de dificile ale 
drumului nebătut. Cu 
toate acestea, miile de 
constructori de utilaje și 
montori, proiectanți și chi- 
miști au reușit să le de
pășească — ne-a spus in
ginerul Constantin Iovânel, 
directorul general al com
binatului. După prima șar
jă de amoniac, treapta ur
mătoare, de care ne des
parte cel mult o lună, va 
fi punerea în funcțiune a 
fabricii , de uree. Avem 
convingerea că granulele 
de uree, primele îngrășă
minte produse la Slobozia, 
vor ajunge pe ogoare pină 
la sfirșitul lunii viitoare. 
Nd obligă să ne înzecim 
eforturile noile sarcini tra
sate agriculturii cu prilejul 
„Zilei recoltei” de secreta
rul general al partidului, 
de a realiza in anul viitor 
producții record la toate 
culturile”.,

Am fost martori, in zi
lele premergătoare debu
tului noii fabrici, la pregă
tirea primei șarje de amo
niac — eveniment așteptai 
cu nerăbdare de toți locui
torii Sloboziei- și. mai ales, 
de „cavalerii griului” din 
Bărăgan. Numărătoarea in
versă n-a fost lipsită de 
emoții.1 Iată una din ulti
mele-secvențe ale „bătă
liei” pentru amoniac. Tre
cuse de 8 seara. Secția nr. 
1 producție era in alertă. 
Inginerul Miltiade Dobrin, 
șeful secției,- discuta aprins 
cu colaboratorii. Se ambi
ționaseră să găsească solu
ția pentru a pune in func
țiune turbocompresorul de 
aer. Pe întreg traiectul, 
utilajele funcționau irepro
șabil, cu excepția acestuia 
din urmă. La nici o încer
care mașina nu răspundea. 
Cum trecea de 300 de gra
de temperatura .în interio
rul cazanului, inlreg an-

• IN FIECARE ORĂ, ÎNGRĂȘĂMINTE 
PENTRU 300 DE HECTARE

• A VENIT „DOCTORUL IN COM- 
PRESOARE”

• EXAMEN DE EA COTA ZERO - 
REUȘIT CU BRIO

Instalația de spălare a bioxidului de carbon 
Foto : D. Cimpeana

grenajul inoepea sâ trepi
deze, se deregla. „Are un
deva o chichiță, care scapă 
calculelor noastre”. Pentru 
a ajuta la găsirea ei au 
venit de la Ploiești 
directorul combinatului și 
maistrul Dumitru Șerbă-

nescu. „doctor în compre- 
soare”, acu.m pensionar. 
Cu toate că era tirziu, a 
răspuns imediat invitației. 
Consultația a început pe 
loc. „Treaba nu e grea”, 
apreciază maistrul. A în
ceput reglajul, o adevărată 
„muncă de Sisif”, cum o

caracteriza inginerul Vaier 
Platon, directorul adjunct1 
al combinatului. Citeva su
timi de mm la dreapta, . 
alte citeva la stingă. Miș
carea a fost reluată de zeci 
de ori, dar instalația nu • 
intra pe făgaș. A trebuit . 
să fie înlocuite arcurile de 
la suporți. Vineri s-a luat 
hocărirea. Simbătă și du
minică. muncitorii de la în
treprinderea de piese din 
Sibiu le-au executat. Luni 
a inceput montajul La Slo
bozia. cu două echipe, con
duse de maiștrii Ion Ganea 
și Mitu Ursu. Dumini- 1 
că, cu o săptămină înainte 
de „Ziua recoltei”, a fo»t 
pornită instalația. Mul-. 
te _ore.au lucrat aici mon- 
torii Ștefan Cîrstea, Du
mitru Chivnici, Mihail 
Matei, Ștefan Duțu, Gheor- - 
ghe Ifrim. Traian Neagu ! • 
Turbocompresorul funcțio
nează acum la parametrii ’ 
din proiecte, ca toate ce
lelalte utilaje care au tre
cut cu brio probele tehno
logice.

Merită relevat că utilaje
le fabricii sint unicate exe
cutate pentru pnma oară 
in țară. Este remarcabilă 
contribuția uzinelor con
structoare de mașini care 
au realizat și livrat peste 
90 la sută din utilaje. Mar
ca întreprinderii „Grivița 
roșie” strălucește pe per
formerul șecundar. pe con
vertoarele de joasă și înal
tă temperatură, pe coloana 
de absorbție G.V. și reac
toarele de sinteză : însem
nele I.U.C. Ploiești se 
întîlnesc pe schimbătoarele 
de căldură, cele ale între
prinderii „23 August” pe 
compresoare, toate furni
turi de mare complexitate, 
proiectate și executate 
pentru prima dată in țară, 
întreprinderea „Vulcan” * 
realizat ventilatoarele d® 
aer și gaze arse, uzinele din 
Reșița motoarele sincrone 
de 4 500 kW și alte utilaje, 
F.E.A. — echipamentul d« 
automatizare.

înconjurat de cernozio
mul ciocolatiu al Bărăga
nului, Combinatul de în
grășăminte chimice din 
Slobozii este o cetate a 
industriei noastre socia
liste. O cetate în retortele 
căreia, zi și noapte, chi- 
miștii vor transforma, pes
te puțin timp, gazul metan 
și azotul dîn aer in sute de 
mii de tone de îngrășă
minte. sevă roditoare a pă- 
mintului. îngrășăminte ab
solut necesare pentru rea
lizarea unor producții re
cord în agricultură în anii 
viitori.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii*

_ore.au
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CĂMINUL CULTURAL r

o prezență activă, strîns legată
de realitățile satului

9
In cadrul amplei analize întreprinde de Plenara C.C. al P C.R. dm 

a—5 noiembrie 1071. consacrată activității ideologice, de ridicare a ni
velului general al cunoașterii și de educație socialistă a maselor, 
au fost subliniate contribuția de seamă pe care o pol aduce așezămin- 
tele culturale la realizarea acestor obiective, rolul și» sarcinile ce le 
revin.

Ne propunem. în rlndurile de față, să urmărim felul cum acesle 
orientări iși găsesc aplicare in viață. Pentru început, ne-am oprit aten
ția asupra căminelor culturale.

virstă. Participare» la ma-

O duminică frumoasă, la jumăta
tea lui septembrie. In comuna 
Moacșa-Covasna. în fața căminului 
cultural — zăvorit cu strășnicie — 
lntiinim doi săteni.

— La noi activitate culturală În
seamnă... cele două filme ce se pro
iectează săptăminal. în rest. ceea ce 
vedeți și acum — precizează aceștia.

Unde se află totuși directorul in 
această zi de virt pentru viața spi
rituală locală ? Ti găsim la bufetul 
comunei, sărbătorind victoria echi
pei de fotbal. După cele ce am auzii 
de la primii noștri interlocutori, nu 
ne-am mai mirat de faptul că Antal 
Andras, directorul căminului cultu
ral. nu ne poate prezenta nici un 
fel de plan de muncă. El însuși re
cunoaște că de mai bine de două 
luni instituția cultCirală din centrul 
satului stă închisă.

— Care a fost cea mai reușită ac
țiune din ultima rreme 7

— Prezentarea unei piese de tea
tru. S-a bucurat de

— Titiul piesei ?
— ...L-am uitat.
— Cum explicați, 

tatea așezămintului 
duceți ?

— Nu avem condiții. In comună 
sint mulți navetiști ; oamenii, mai 
mult femei, au destulă treabă și nu 
se interesează de acțiunile cultu
rale ; tinerii nu-s prea mulți, iar 
ceilalți vin mai greu pe aici.

Iată, așadar, trei motive princi
pale invocate de directorul din 
Moacșa. Trei cauze care, aparent, 
pot împiedica o reală și eficace 
muncă educativă și culturală. Am 
subliniat aparent, deoarece există 
zeci de alte exemple cind, in con
diții similare, 
obiective" s-au 
tente.

pe combine. în prezent, majoritatea 
tinerilor, după sosirea de la lucru, 
se încadrează in fermele agricole la 
recoltatul culturilor tirzii de toamnă. 
Tot ei amenajează pentru anul vii
lor un bazin de înot pe raza comunei.

Navetiști există in zeci și sute 
de comune din țară. Dar această con-

meilor In . __ . .
nifestările culturale, prezența la ac
țiunile.cu caracter educativ n-au fost 
nici un moment împiedicate de 
..treaba*'  pe care fiecare o aven. S-a 
dovedit astfel ca. dacă ațerămlntul 
cultural se străduiește să găsească 
limbajul comun cu publicul său. nu 
există nici o piedică insurmontabilă 
in calea succesului, a interesului viu.

Primul nostru interlocutor mai în- 
cercase o justificare a lipsei de acti
vitate : absența tineretului din co
mună. Dar. așa cum s-a arătat și 
in documentele Plenarei C.C. al 
I’.C.R. din noiembrie 1971, activita
tea cultural-educativă trebuie să fie

„Casele de cultură, cluburile, căminele culturale, care 
au o îndelungată tradiție, trebuie să desfășoare o activi
tate cultural-artistică multilaterală, să cuprindă milioane 
de oameni, îndeosebi tineretul, contribuind în mod activ 
la educația socialistă a maselor".

NICOLAE CEAUSESCU

un mare succes.

totuși, inactivi- 
pe care il con-

a$a-zisele 
dovedit

cauze 
neconsis-

sini mulfi navetiști”
Și mai

7,...In comună
— spunea Antal Andras, 
multi inca există in comuna Coșo- 
veni-Dolj. Localnicii lucrează la 
.Electroputere". la fabrica de con
fecții, la Direcția regională C.F.R. 
etc.

— Majoritatea pleacă dimineața si 
se înapoiază seara — ne spune Ion 
I. Ion. directorul căminului cultural.

— Deci nu pot participa la viața 
comunei ?

— Așa se credea. Și lotuși, am luat 
legătura cu comitetul U.T.C. de la 
uzina „Electroputere", unde lucrează 
cei mai mulți tineri navetiști de la 
noi. Ca urmare, in comună a luat 
ființă „Clubul tinerilor navetiști".

— Deși înființat doar de citeva 
luni — ne relatează președintele său. 
Marin Toma, strungar — clubul a 
reușit să coopteze peste 140 tineri 
din mai multe întreprinderi craio- 
vene. Profilul său ? Pe lingă activi
tățile cultural-artistice — in forma
țiile de muzică ușoară, brigadă de 
agitație etc. — acești tineri, in timpul 
liber, iau parte la viața economică și 
socială a comunei. De curind. in 
campania de recoltare a păioaselor. 
21 de membri ai clubului au lucrat

diție de lucru, după cum ne demon
strează cei din Coșoveni, nu poate 
constitui o piedică in calea unei bo
gate vieți culturale locale. Nave
tiștii continuă să fie legați sufletește 
de obștea satului : rămîne doar să 
se găsească acele modalități cultural- 
educative care să le stimuleze apti
tudinile și preferințele.

★

.....Femeile au destulă treabă și nu 
•e interesează de acțiunile cultu
rale" — era o altă scuză invocată la 
Moacșa.

Și femeile din Bălanii Mari — Co- 
vasna „nu-și mai văd capul de tre
buri". Comună mare, muncă destulă. 
Dar. concomitent, ele constituie nu
cleul de bază al Uniunii culturale 
..Bendek Elek". Anul trecut, de pil
dă. au luat ființă cinci cercuri soe- 
ciale pentru femei. După ce termi
nau munca la cooperativă, după ce 
iși puneau in ordine gospodăria, ele 
veneau la cursuri. Cele cinci cercuri 
amintite cuprindeau, practic, toate 
categoriile de virstă : unul era de
dicat tinerelor fete ; altul — intitu
lat „Dacă mama știe, copilul ciștigă" 
— iși propune educarea tinerelor 
mame ; „Sfatul gospodinei" se adre
sează femeilor de toate virstele : un 
al patrulea cerc, de țesut, iși pro
pune să valorifice tradițiile folclo
rice locale : ultimul — „Bunica po
vestește" — este un fol de scoală a 
bunicilor, adresindu-se evident fe-

multilaterală, să cuprindă masele 
largi de oameni’, tineri și vîrstnici, 
bărbați și femei. Prin modalități 
variate, prin inițiative inedite, ea 
trebuie să formeze convingeri, 
educe, să capteze in sfera sa 
influență o întreagă colectivitate. Un 
exemplu elocvent de ceea ce în
seamnă diversitate în activitatea 
unui cămin cultural l-am intilnit în 
comuna Zăbala-Covasna.

— Avem in momentul de față în 
plină activitate — ne relatează 
Csâszâr La jos, directorul căminului 
cultural — cinci formații de teatru 
ce prezintă spectacole în limbile ro- 

• mână și maghiară, un cor cu o 
vechime de peste 100 ani. un grup 
vocal, soliști vocali și instrumen
tiști. formație de dansuri, brigadă 
de agitație. Puteți asista, săptăminal, 
la acțiunile clubului tineretului. în 
sălile sale organizăm periodic expo
ziții de pictură, sculptură in lemn și 
cusături populare realizate de con
sătenii noștri.

Nu detaliem experiența de aici 
deoarece, mai presus de una sau alta 
din reușitele locale evidențiate pină 
acum, ne interesează cum se exolică 
succesele înregistrate in activitatea 
cultural-educativă in zeci, in sute 
de comune din țară, față in față cu' 
inactivitatea și țjpzinteresul care se 
manifestă in alte părți. In esență, a- 
preciem că două ar fi condițiile prin
cipale.

să 
de

în primul rînd, ANCORAREA 
PROBLEMATICII CULTURAI.-EBU- 
CATIVE IN REALITATEA COTI
DIANA A COMUNEI. La Zăbala, 
de pildă, există cineclub. Cineamn- 
torii țărani au realizat un scurt-me- 
traj dedicat campaniilor agricole, au 
folosit sute de metri de peliculă 
pentru a surprinde pe fruntașii 
ogoarelor în plin proces de produc
ție. au prezentat secvențe critice din 
viața de fiecare zi a colectivității 
respective. Iată insă că, intr-o co
mună din Ilfov. Găujani, di scutind 
planul de muncă al căminului pe 
una dintre lunile acestei veri, am 
putut constata că din 25 de manifes
tări. doar două se inspirau din date 
șl fapte din comună. Sursa diferită 
de la care pornește manifestarea 
culturală poate atrage publicul sau, 
dimpotrivă, il indepărtează de că
minul cultural. Procedeul, repetat 
de-a lungul unui sezon, conduce la 
una dintre cele două imagini, dia
metral opuse, a acestor așezăminte 
culturale : pustiu, cu lacăt la ușă, 
sau animat și primitor.

O altă sursă a succesului acțiunii 
culiurale o constituie CONSEC
VENȚA ORGANIZATORICA. La 
Bățanii Mari, cercurile pentru femei 
au o existență permanentă, după 
modelul cursurilor școlare sau uiTî-a 
versitare. Așa se explică succesul 
lor. Altfel, chiar inițiative notabile 
riscă, prin unicitate, să-și piardă 
puterea educativă. în comuna Ve- 
dea-Ilfov, organele locale au 
hotărit să folosească munca politică 
de masă in sprijinul rezolvării unor 
probleme legate de viața de fami
lie. Dar după un simpozion pe a- 
ceastă temă, care a umplut pină la 
refuz sala căminului cultural... n-a 
mai urmat nimic. Iar vechile neca
zuri au continuat să rămină la fel 
de actuale.

Cele trei răspunsuri oferite direc
torului de cămin cultural din Moacșa 
reprezintă, de fapt, citeva din nu
meroasele inițiative izvorite ca ur
mare a indicațiilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971. Larga 
adeziune a publicului. declanșarea 
interesului tuturor față de formele 
muncii cultural-educative de masă 
demonstrează justețea drumului pe 
care s-a pornit. Sub conducerea or
ganelor locale de partid, sub directa 
lor îndrumare, căminele culturale au 
dovedit cu fapte că pot aduce o con
tribuție mereu mai substanțială 
educația socialistă a maselor.

lui Johann Ludwig Red- 
slob. în Moldova 
rea apare in rc.- 
din .............*
min ----------
1825. in traducerea 
nului Vasile Virnav.
1372. cu prilejul aniver
sării bicentenarului naș
terii cărturarului, 
cietatca Academică 
mână" inițiază, sub

tăririi Moldovei" (Des
crierea), pe care cu pa
tru ani mai înainte in 
limba latină am scris-o... 
și pe aceea in limba 
noastră, ca ?i pe aceasta, a 
o întoarce vom pune os- 
tonință". Nu a mai ajuns 
>.ă facă acest lucru, dar, 
paradoxal. Cantemir era 
conștient că realizase o 
operă de sinteză In „Des-

,,Descrierea Moldovei" 
este astfel opera unui 
cărturar complet. Dacă 
exigențele științei actua
le au corectat sau au 
părăsit definitiv nu- 
meroa^e aspecte ale ope
rei. lucru firesc in “ 
voluția cunoașterii. se
sizabilă de altfel chiar 
la Cantemir in atitudi
nea față de lucrările sale

Puține sint acele cârti 
ale culturii românești,-și 
mai puține din cele ale 
anilor de început, alil de 
impămintenite in obiș
nuința noastră, a tutu
ror, așa cum este „De
scrierea Moldovei". Ori
care ar fi întinderea cu
noștințelor noastre des
pre viața domnitorului 
moldovean — teritoriu 
spiritual încă insuficient 
conturat și poate incă 
puțin proiectat pe fondul 
cunoașterii de masă — 
s-a reținut cu siguranță, 
înaintea altor opere. 
„Descrierea Moldovei". 
Nu știm dacă virtuțile 
interne ale lucrării, nu
meroase și definitorii 
pentru ansamblul operei 
cantemirești, nu 
dacă numai acestea, 
impus-o 
lucrări ale 
unele neindoielnic 
riguros și amplu 
zate ' ” ' ’
mii 
lor" __  „__ , _
descreșterea curții 
mane") ; avem insă con
vingerea că o asemenea 
carte destinată in spe
cial folosinții in afara ță
rii a fost „simțită" incă 
din titlu (doar in apa
rență de domeniul știin
țelor exacte) ca o pate
tică chemare patriotică 
adresată prin veac de 
ilustrul cărturar și domn. 
„Descrierea 
este, așadar, 
populară a 
fundamental ... ____ _
românești, un unicat plin 
de învățăminte, o carte 
pe care o iubim pentru 
tot ce ne aduce din tre
cut, cu slova ei incărcală 
de înțelesuri.

înainte de a fi iubită, 
cartea trebuie, desigur, 
cunoscută : și, trebuie să 
recunoaștem, eforturile 
generațiilor succesive de 
a pune la indemina citi
torilor o lucrare de cali
tate au marcat un curs 
ascendent. O incursiune 
succintă in evoluția ti
păririi acestei lucrări rfe 
apare deosebit de intere
santă pentru destinul 
cărții.

Lucrarea a fost înche
iată in limba latină- (după 
aprecierile majorității 
cercetătorilor — in 1716). 
deci pe cind autorul se 
afla departe de țară. Ea 
constituie una din lucră
rile științifice 
Academiei din Berlin, al 
cărei membru 
Cantemir devenise 
1714.

Preluind sugestia Aca
demiei berlineze prin ca
re i se solicita o simplă 
mărturie asupra granițe
lor țărilor românești, 
destul de încurcate de 
cartografii europeni ai 
timpului, Dimitrie Cante
mir concepe și realizea
ză o lucrare de mare în
tindere, cu aspect mono
grafic. destinată să pre
zinte lumii culturale a Oc
cidentului, in limba ști
ințifică a vremii, rimagi
nea panoramică, desfă
șurată in timp și spațiu, 
a pămintului atit de 
scump lui. tara Moldovei. 
Așa s-a plămădit ..Des- 
criptio ăntiqui el hodi- 
erni status Moldaviae", 
lucrare in trei părți, una 
geografică, a doua po
litică și ultima „desp'-e 
starea bisericească și li
terară a Moldovei", cea 
mai completă descriere 
d° pină atunci a Moldo
vei, a istoriei și oameni
lor ei.

.4 lucra-
:.l romănfStc 

inițiativa lui Venia- 
Costache abia inCostache abia

e-

0 noua ediție a
știm 

au 
inaintea altor 

savantului, 
mai 

reali- 
(„Hronicul vechi- 

romano-moldo-vlahi- 
sau „Creșterea și 

oto-

Moldovei" 
o carte 

tezaurului 
al culturii

Radu CONSTANTINESCU 
TOMOR1 Geza
Nistor TUICU

Productie a studiourilor cehoslovace. Scenariul: Milos Macourek, OIdrich Lipsky. Re
gia: Oldrich Lipsky. Imaginea : Vladimir Novotny. Muzica: Vlastimil Hala. Cu: Lubo- 
mir Lipsky, Jiri Sovak, Milos Kopecky, Jan Libicek, Frantisek Fillpovsky, Z. Polanova, 
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„ROMÂNIA-FILM

CEI ȘASE URȘI ȘI CLOVNUL CIBULKA

promise

Dimitrie
din

DESCRIERII
MOLDOVEI

,.So- 
Ro-

«..._______
gi'ijlrea lui Papiu Ilarian 
și Massim. tipărirea pri
mei ediții bilingve — la
tină și română — a ..De
scrierii Moldovei". Tipări-, 
tâ ca prim tom al ..Ope
relor complete", ea a ră
mas pină de curind sin
gura ediție cu caracter 
științific, deși. între timp, 
numeroase alte ediții ale 
lucrării au apărut in 
limba română. „O nouă 
traducere — exactă ți 
lizibilă — era deci nece
sară — cităm din nota 
asupra ediției semnate 
de acad. D. M. Pipidi — 
și acesta e unul din mo
tivele pentVu care, in 
anul 
terii 
veac 
tații

MARGINALII IA CARTEA CĂRȚILOR
LEI DIMITRIE CANTEMIR

• pcnt'ru care, 
tricentenarului naș- 
ati torului șt la tin 
de la ediția Socie- 

...... Academice. Editu
ra Academiei Republicii 
Socialiste România o luat 
inițiativa acestei tipări
turi festive, menită să 
pună la indemina publi
cului larg, dar ți a spe
cialiștilor — istorici, et- 

geografi — pe 
nouă, 

tex- 
des-

/ {

• Șapte zile : CENTRAL —
11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ;
FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
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. CA
PITOL — 9,30 ; 11.43 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 : 20.45.
• Paradisul : SCALA — 9 : 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 con
tinuare.
• Stare de asediu : PATRIA —
9.30 : 12.15 ; 15 ; 17,45 : 20.30,
FESTIVAL — 8.30 ; 11 ; 13.30 : 16 ;
16.30 ; 21, FAVORIT — 10 ; 12,30 ; 
15.30; 18; 20,30.
• Lupta dup*  victorie : DACIA — 
9 : 1230 : 16 : 19.30.
• Pe aripile vlntulul : VICTORIA
— 9.30 : 14 ; 18.30.
• Parașutiștii : DRUMUL SĂRII
— 15.30 ; 13 : 20.15, MIORIȚA —
• : 11.15 : 13.30 ; 13.45 : 18 : 20.15. 
t 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 : 12.
• 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 t PACEA — 18 : 18 : 20.
• Heidi — 10 ; 12 ; 14 1 16-30,
Noaptea de Anul Nou — 18.30, 
Domnul Rippois — 20.30 : CINE
MATECA (sala Union).
• Albă ca zăpada șl cei șapte 
pitici : GRÎV IT A — 9 ; 11.13 ;
13 30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30. GLORIA
— 9 : 11.15 ; 13.3G ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
• Copernlc : POPULAR — 15.30 ;

• Fantoma lui Barb*  Neagră : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15.30 : 18 : 20,15.
• Ultimul cartuș ; <
MUNCA — 16 : 19-
• Legenda negrului
BUZEȘTI^ ...............
13 30; 15.45 :~18*: “20.15, TOMÎS 
» ; 11.15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18,15 ; *» A
• Departe de Tipperary : 
LESTI - ÎS,so : 1« : S0.1S. 
SILOB — 1S.S» : 
a Aventura Iul Poteldon : 
•jrA _ 15,30 : 15 : 20,15. VITAN — 
T’ Decol'areT’/’cRlMGASI — ÎS.30 : 

18 ; 20,15.
• Polițistul I LIRA — 18,30 . 18 ,

• ’Solarii : VIITORUL -
• O afacere pe cinste : VOLGA
— 9 ; 11.15 ; 13-30 : 15 43 : ?.8 ’
în îs ARTA — 15,30 : 18 • 20,1a.
• Micul »i marele Klaus : PRO
GRESUL — 15.30 : 18 :
a La răscruce de vlnturi . CO 
TROCEN1 — 15,30 : 18 : 20.11.
• Urmărire la Amsterdam : FLO- 
REASCA 15.30 : 18 : 20 W- rLA‘ 
CARA — 15.30 : 17.45 ; 20.• Septul de * iubi ; COSMOS -

• ’infailibilul1 RafHes : RAHOVA 
-• 15,30 ; 18 ; 20,15.

mai vechi sau față de 
scrierile lui Miron Cos- 
tin ..De neamul moldo
venilor" sau „Poema po
lonă", nu putem să nu 
recunoaștem și azi ope
rei domnitorului carac
terul aparte de înteme
iere. . realizată cu multă 
știință, cu încrederea de
plină că prin aceasta 
servește țara și poporul 
său. il înalță prin cu
noaștere in fața popoa
relor europene.

Deschisă către lumea 
din afară, „Descrierea 
Moldovei" năzuia să de-, 
vină și o carte de căpe
tenie a poporului său. 
Mărturia sa din „Hronic" 
stă mai presus de - orice 
speculații : „Cartea ho-

crierea Moldovei". fără 
a avea insă in toate păr
țile cercetări speciale de 
referință care să-i sus
țină științific opera ca
pitală. Este unul dintre 
motivele ce i-au ihtir- 
ziat tioărirea peste ho
tare. Cantemir. intrevâ- 
zind imperfecțiunea lu
crului său. dar si căile de 
perfecționare, lăsa o o- 
peră armonios concepută, 
dar insuficientă in de
talii.

Din manuscrisele căr
turarului. purtâte de fiul 
sau Antioh in valiza di
plomatică la Londra și 
Paris, abia după moar
tea acestuia din urmă, 
in 1771, apare o versiune 
germană sub îngrijirea

nografi, „ w 
lingă versiunea 
de mult așteptată, 
tul latin al ediției 
pre Cantemir ți vremea 
lui, un comentariu isto
ric adincit ți un studiu 
cartografic care să con
tinue cercetările deschi
zătoare de drum ale lui 
Gh. Vâlsan și P. P. Pa- 
naitescU".

Lucrarea de față apare 
ca o ediție de excepție 
prin conlucrarea 
tă a numeroși x
liști din diverse domenii. 
Traducerea după origi
nalul latin realizată de 
Gh. Guțu asigură o lec
tură pe deplin inteligi
bilă. cu respectarea par
ticularităților din text. 
Introducerea Măriei Hol- 
ban — realizată inteli
gent pe firul explicării 
locului deținut de aceas
tă lucrare in sistemul 
creației cantemirești — 
ca și comentariul isto
ric al lui N. Stoiceșcu și 
studiul cartografic de 
Vintilă Mihăilescu se în
cadrează in ținuta știin
țifică superioară a între
gii lucrări.

Ediția de față eviden
țiază convingător că in 
opera cu dimensiuni ex
cepționale, de o varieta
te derutantă a lui Dimi
trie Cantemir. „Descrie
rea Moldovei" se situ
ează la distanțe egale de 
toate lucrările sale pe 
care le unifică prin mij
locirea unei concepții di
rectoare. sintetizând în
treaga experiență a sa
vantului. artistului și o- 
mului, politic in jurul 
nucleului gin di rii și sim
țirii șale. crescută in 
ideea' și sentimentul iu
birii de țară. Produs de 
excepție al acțiunii și, 
mai ales, al spiritualită
ții românești, deplin in
crustată in conștiința na
țională. hrănindu-se pre
tutindeni din aceasta și 
năzuind s-o sporească, 
opera lui Dimitrie Can
temir retrăiește astăzi 
un moment editorial de 
seamă.

ferici- 
specia-

Emil VAS1LESCU

Conspirați*  »
Charley

BȘTI — 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 18 
; F- 30. AURORA - 9 : 11.15

20.30.
GIU-
MO-

UNI-

Formal (formalitate prin 
care se urmărește confor
marea și nu adevărata res
pectare a regulamentului 
de funcționare a lăcașelor 
Thaliei, care prevede des- 

stagiunii cu o 
”* sta- 

.... Teatrului Mic a 
început cu o piesă româ
nească, „A opta minune" 
de A. Lungu. o lucrare 
nereprezentativă pentru ni
velul dramaturgiei româ
nești actuale, popularizată 
și jucată destul de frec
vent la «firșitul sezonului 
trecut. .

Practic, debutul stagiu
nii a fost cel cu ^Phila
delphia, ești a mea". de 
Brian Friel. S-a pășit, și 
de data aceasta, cu stin- 
gul. Fiindcă, și de data 
aceasta, o excelentă tra
diție a Teatrului Mic — a- 
cefea de a promova in cul
tura românească autori 
străini inediți. prin creații
le lor cele mai recente si 
cele mai reprezentative, de 
certă valoare universală — 
a găsit o aplicare necrea
toare. (Și nu este . -
oară : dacă ne gindim că 
fi In ' „ ' .,
alături de Miller, am vă
zut o piesă de Suassuna, 
jucată, e drept, și pe alte 
scene ale lumii, dar destul 
de anemică la o confrun
tare cit de rit exigentă cu 
nivelul repertoriului străin 
promovat la noi și al 
blicului).

..Irlanda — spunea 
fiu al ei care a fost 
Shaw. intr-un pasaj 
produs și in programul 
de sală — este o «Stare de 
spirit-". Ca să fim drepți, 
„Philadelphia, ești a mea", 
această scriere ce il con
sacra ca dramaturg in 
1966, la Festivalul de la 
Dublin, pe învățătorul 
Brian Friel. avea calita
tea de a fi reprezentativă 
pentru o anumită stare 
de spirit contemporană.

chiderea „ __
premieră originală), 
giunea ”

Era apropiată de univer
sul de probleme și frâ- 
mintări al oamenilor des
pre care vorbea, al acelor 
tineri irlandezi striviți de 
sărăcie, chinuiți de ipo
crizie, apăsați de răceală, 
de comportamentele ste- 
reotipe (manifestări ale a- 
lienării. dar și ale unei 
ancestrale ambiții de di
simulare a mizeriei și su
ferinței, ale unei ances
trale voințe de supravie-

tă in exclusivitate de au- 
tomatisme. O vagă ezi
tare in mecanica gesturi
lor trădează realitatea sau 
nostalgia căldurii umane 
(intilnirea dintre tată și 
fiu, noaptea). ' 
țita partidă de șah [ 
fi și o demonstrație 
forță morală, nu una 
insensibilitate.

Există o indecizie a 
ytudinii scriitoricești — co
mune cu cea a eroului —

Nedezmin- 
poate 

de 
i de

al i-

iubite (chiar nedemne 
marea dăruire), din preaj
ma prietenilor din copi
lărie (chiar meschini și 
lăudăroși) — învăluie to
tul și pe aproape toată 
lumea.

Mai interesantă sub ra
port literar decit sub unghi 
teatral. „Philadelphia, ești 
a mea" e lipsită insă de 
originalitatea tematică și 
de ineditul viziunii, ca și 
de meritul explorării In

CARNET TEATRAL

„Philadelphia, ești a mea!"
de BRIAN FRIEL la Teatrul Mic

prima
stagiunea trecută.

pu-

acel
B. 

re-

țuire demnă). Prima scrie
re a lui Brian Friel 
intr-adevăr, apropiată 
acea Irlandă in care 
grarea spre America 
venise de mult un feno
men de masă.

„Philadelphia, ești a mea" 
reface, aparent 
de fapt, fie 
perspectivă satirică, 
dintr-una afectivă, 
mentală, rutina vieții unor 
oameni modești — nedez
mințită nici intr-o zi de 
excepție (ajunul plecării 
tinărului Gar la iubitoa
rele rude din Philadel
phia). însuși contrastul a- 
cesta intre cele două Per
spective implica o atitu
dine critică. Lucrurile nu-s 
Insă chiar așa simple. E- 
xistența nu este domina-

era, 
de 

emi- 
de-

neutru, 
dintr-o 

fie 
senti-

relalivizează 
răspicate 

Si

afir- 
deja 

carac- 
schlțate, 

surdină sen- 
tumultuoase, 

după ce părea 
friu liber, care

• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Gun
nar Stacrn (Suedia). Solist : Că
tălin Il'ea — 20.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan" — 19.30.
• Teatrul Național „I.L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Un flutu
re pe lampă — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.

e Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă-

teatre
gureanu) : Casa de mode — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Va
lentin și Valentina — 20.

• Teatrul Mic : A opta minune 
— 19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Trăsnitul 
meu drag _ 19.30 (ia Sala Pa
latului) : Jos pălăria ! — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" ; Siciliana — 
19.30.
• Circul „București" : Al treilea 
gong la... circ — 19,30.

care 
mațiile 
formulate, 
terizările 
care pune 
timentelor 
imediat 
a le da _ „ _
diminuează acuitatea con
flictelor, o dată contura
te. Protestul Iul Gar nu 
■are nimic din violența „fu
rioșilor" — aceasta și fiind
că eroul e un tlnăr „năs
cut bătrin", maj profund 
?i mal Înțelept decit co
legii săi de generație. O 
aceeași lumină tristă. o 
aceeași melodie noștalgi- 
că — despre „trista victo
rie" de ciștigat in Ameri
ca și dulcea-suferință din 
preajma „ierbii verzi de- 
acasă", din preajma fetei

adincime a unor stări de 
spirit specifice climatului 
social și tradițiilor etice 
irlandeze. E lipsită de 
forța contestării, de care 
dăduse dovadă cu un dece
niu in urmă un Osborne, 
ca șl de vigoarea ex
presiei dramatice și de re
plică a celor mai bune 
piese scrise in aceeași pe
rioadă.

Spectacolul Teatrului Mic 
(regia Sorana Coroamă, 
scenografia : Adriana Leo- 
nescu) urmează firul și 
nivelurile piesei, nu adau
gă și nu mută accente ; 
creează, cînd este cazul, o 
oarecâre atmosfera pă
trunsă de nostalgia unei 
Irlande patriarhale ; contu
rează citeva tipuri cind o 
permit partitura și acto- •

rul (și nu e greu de ima
ginat că Olga Tudorache
— Madge, Vasile Nițules- 
cu — Boyle. Tatiana Iekel
— Elise. Ion Manta — S. 
B. Donell sint remarca
bili) ; trece de la sarcas
me la poezie, de la melă- 
foră la imaginea semnifi
cativă a 
niere.

Soluția 
blării lui 
tre-Oameni, .... ___ ,
blajin și dezorientat, sfi- 
șiat de întrebări (interpre
tat cu profesionalitatc și 
sensibilitate de tinărul 
actor Mișu Dinvale) și 
Gar-Numai-Cu-El — du
blul, Sosiul — 
violent, agresiv ........... .
Pomoje) ește cea mai dis
cutabilă. Insolitul intro
ducerii unui personaj — 
dimensiune interioară în- 
tr-un cadru de tradițio
nal realism — nu este sufi
cient explorat. Cele 
va intuiții privind psiho
logia introvertitului 
creț, cu bogata viață 
fletească) și a dedublă
rii sint abia schițate, Re
lația-celor doi Gar 
neprocesuală, 
orice revelații 
insuficient de 
dramatic și scenic, ratîn- 
du-se astfel și această 
șansă de spectaculos.

Toate aceste observații
— aparent de amănunt — 
urmăresc de fapt să atra
gă atenția asupra unui pe
ricol dintre cele mai se
rioase pentru orice specta
col : pericolul cenușiului, 
al neinteresantului, al plic
tisirii spectatorului Înain
te de ultima replică. înain-, 
le de ultima cădere de cor
tină.

gesturilor ruti-

scenică a dedu- 
Gar in Gar-Prin- 

eroul real,

sarcastic 
(Nicolae

cite-

(dis- 
su-

este 
lipsită de 

reciproce, 
tensionată

Natalia STANCU

Deschiderea lucrărilor celei de-a 6-a
Conferințe de betoane

Joi la Constanta au început lucră
rile celei de-a 6-a Conferințe de be
toane. organizata de Consiliul na
țional al inginerilor și tehnicienilor 
și Ministerul Construcțiilor Indus
triale. Conferința reunește circa 300 
de specialiști din domeniul cercetă
rii. proiectării și invățămintului su
perior. precum și din unitățile de 
construcții și de producție a prefa
bricatelor din beton.

La lucrări iau parte, de asemenea, 
specialiști din Bulgaria. Cehoslova
cia. R. D. Germană, Grecia, Polo
nia. Spania și U.R.S.S.

Timp de trei zile, participanții la 
conferință vor dezbate o serie de 
probleme referitoare la dezvoltarea 
teoriei și practicii betonului precom-

primat și industrializarea acestuia, in 
concordanță cu progresele și tendin
țele pe plan mondial, și vor efectua 
vizite pc șantierul docurilor uscate 
din portul Constanța, la poligonul 
destinat cercetării coroziunii, din ca
drul ÎNCERC, și la Întreprinderea de 
prefabricate și materiale de construc
ții din localitate.

Participanții la conferință au fost 
salutați de tovarășul Vasile Vilcu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Constanța, acad. Ște
fan Bălan, vicepreședinte al Consi
liului național al inginerilor și teh
nicienilor. și de ing. Constantin Io- 
nescu. adjunct al ministrului con
strucțiilor industriale.

(Agerpres)

t
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba franceză. 
Lecția 63.

9,30 Curs de limba rusă. Lec
ția 62.

10,00 Telex.
10,05 Patrie, pămlnt de 'aur. Cln- 

tâ corul Palatului Culturii 
clin Ploiești. Dirijor Gh. lo- 
nescu.

10.15 Istoria filmului sonor — 
emisiune consacrată cinema
tografiei din R.P. Ungară.

11,45 Muzică populară interpre
tată de Maria Marcu.

1 12,no Telejurnal.
16.00—17.00 Teleșcoală.
17.30 Curs de limba engleză. Lec

ția 61.
18,00 Telex.
18,05 Tragerea Loto.
18.15 Cunoașteți legile ?
18.30 Atenție la.., neatenție. 
18.50'Revista economică T.V.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. • Cincinalul Îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 CIntecul sSptămlnii : „De-a 
colindat aceste locuri cine
va". Muzica, Va&ile Vese- 
lovschi. Text, Mihai Maximi
lian. Interpretează Doina 
Spătaru-Olinescu.

20,06 Studioul de poezie : „Nemu
ritoare corabie. tara" 
spectacol literar-muzlcal 
regrafic.

20,25 Prlm-plan : învățătoarea 
Deltă.

20,50 Film artistic „Atenție, 
murai" — o producție a 
diourilor cinematografice 
poneze.

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL II

co-

din

sa- 
stu- 
ja-

20,00 Reportajul săptămfnil : 
zi la Veneția". Emisiune 
Alexandru Stark.

20.2Q Pagini muzicale 
popularitate. 
IV-a de Robert ___ _
Interpretează orchestra 
diotelevizlunli 
rljor Roberto Benzi. 

20.50 Telex.
20,55 Mai aveți „ ......... .

„Aviația astăzi și mline".
21,30 Gala maeștrilor : Elena Cer- 

nel — prim-soUstă a Operei 
Romăne din București, 

22,05 Biblioteca pentru toți ;
Davila.

de mare 
Simfonia a 

Schumann, 
.cl.csUa Ra- 
franceze. Di-

o întrebare T

Al.
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Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit 
scrisorile de acreditare a trimisului 
extraordinar și ministru plenipotențiar 
al Republicii Federative a Braziliei

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A PRIMIT DELEGAȚIILE 
ORGANIZAȚIILOR DE TINERET DIN UNELE TÂRÎ 

SOCIALISTE $1 F.M.T.D.

Lutnd cuvintul tn cadrul so
lemnității de prezentare a scri
sorilor. ministrul plenipotențiar 
Federico Carlos Carnauba a trans
mis, din partea președintelui țârii 
sale, cordiale urări de fericire per
sonală președintelui Nicolae 
Ceaușescu și de prosperitate po
porului român.

..Doresc să fac cunoscut Exce
lenței Voastre — a spus el — cit 
de onorat mă simt de a prelua 
conducerea misiunii diplomatice a 
Braziliei la București și de a pu
tea contribui astfel la dezvoltarea 
bunelor relații, existente între Bra
zilia și România, relații care, sînt 
sigur, vor continua să se dezvolte 
in spiritul prieteniei și al înțele
gerii reciproce de care vor benefi
cia cele două țâri ale noastre, 
amîndouă fiind ramificații ale 
aceluiași bogat și glorios trunchi 
latin".

Arătînd că, în spiritul tradițiilor 
sale. Brazilia își aduce astăzi con
tribuția pozitivă pe calea găsirii 
unor soluții capabile să garanteze 
pacea și dezvoltarea liberă a tu
turor popoarelor, șeful misiunii di
plomatice a Braziliei a spus, în 
continuare :

..Este pentru mine o mare sa
tisfacție, domnule președinte, să 
remarc coincidența punctelor de 
vedere ale Braziliei și României în 
ceea ce privește soluționarea uno
ra dintre cele mai importante pro
bleme internaționale actuale, ca 
apărătoare, atît una cit si cealaltă, 
a principiilor suveranității națio
nale. autodeterminării, neames
tecului în treburile interne ale 
altor state și soluționării pașnice 
a problemelor internaționale, co
incidența a punctelor de vedere, 
care, de altfel, s-a manifestat deja 
de multe ori în cadrul organisme
lor internaționale.

In ce privește relațiile specifice 
Intre cele două țări ale noastre, 
eu voi face tot ce-mi va fi posibil, 
domnule președinte, pentru ca ele 
să continue a se dezvolta și inten
sifica într-o manieră realmente a- 
vantajoasă pentru cele două țări".

..Sînt sigur — a spus el în în
cheiere — că extinderea schimbu
rilor comerciale româno-braziliene 
va contribui în mod substanțial la 
progresul economiilor celor două 
țări ale noastre, al căror ritm de 
creștere indică posibilitatea unei 
mai mari dezvoltări a comerțului 
lor reciproc4'.

A luat apoi cuvîntul președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Mulțumind 
pentru urările ce i-au fost adre
sate personal, precum și poporu

Vizita delegației parlamentare japoneze
PRIMIREA LA MAREA
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia. Ștefan Voitec. a primit, joi di
mineața. la Palatul M.A.N., delegația 
parlamentară japoneză, condusă de 
Daisuke Akita, vicepreședinte al Ca
merei Reprezentanților, care face o 
vizită in țara noastră.

La întrevedere au luat parte Ilie 
Murgulescu. vicepreședinte al M.A.N., 
Aurel Vijoli. președintele Grupului 
parlamentar pentru relații de prie
tenie România — Japonia. Dumitru 
BalaJifl. Traian lonașcu, Gheorghe 
Vasilichi, președinți de comisii per
manente ale M.A.N.

A fost prezent Masao Kanazawa, 
ambasadorul Japoniei la București.

în timpul convorbirii, desfășurată 
!ntr-o atmosferă de cordialitate, s-a 
realizat un schimb de opinii privind 
activitatea si rolul activ al parla
mentarilor din cele două țări in pro
movarea bunelor relații româno-ja-

Adunări consacrate Zilei de solidaritate 
cu lupta poporului sud-african

Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa a organi
zat, joi după-amiază. in Capitala, o 
adunare consacrată Zilei de solidari
tate cu lupta poporului sud-african 
împotriva apartheidului și pentru e- 
hberarea deținuților condamnați pen
tru opoziția lor față de această poli
tică reprobabilă.

La adunare au participat reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, reprezentanți ai unor organi
zații. instituții $i întreprinderi din 
Capitală.In cadrul adunării a luat cuvîntul 
secretarul general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și A- 
frica prof. dr. doc. Stanciu Stoian 
Condamnind politica de apartheid 
dusă de regimul rasist de la Preto
ria vorbitorul a subliniat soli
daritatea militantă «1 simpatia activă 
a poporului român cu popoarele care 
luptă împotriva colonialismului și 
neocolonialismului. Împotriva ponti
cii de discriminare rasială și a ori
căror forme de asuprire.

Cu același prilej, la Casa de cul
tură a studenților din Capitală a 
a vut loc, joi seara, un miting. J_n ca
doul căruia Ion Sasu, președintele 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Centrul uni
versitar București, a relevat semni
ficația datei de 11 octombrie, dată 
ce marchează, anul acesta. împli
nirea unui deceniu de la elaborarea 

adoptarea, de către Adunarea Ge
nerală a O.N.U., a rezoluției prin care 
se cerca incetarea Înscenărilor judi- 
c are din Republica Sud-Africană.

Tineretul si studenții romani, or
ganizațiile lor revoluționare, a spus 
apoi Ioan Bari, secretar al Conci
liului Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România, in 

lui român, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul 
său. un cald mesaj de salut pre
ședintelui Braziliei și urări de 
progres și prosperitate pentru po
porul brazilian.

..După cum vă este cunoscut 
— a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — România. hotărîtă 
să-și aducă întreaga contribuție la 
realizarea unui climat de pace, 
securitate și colaborare interna
țională. dezvoltă larg relațiile sale 
cu toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială.

Situăm la baza acestor relații 
principiile respectării indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile inter
ne. deplinei egalități in drepturi 
și avantajului reciproc.

Constatăm cu satisfacție că re
lațiile dintre România și Brazilia, 
întemeiate pe stimă și respect 
mutual, cunosc o evoluție pozitivă. 
Apreciem că există reale posibili
tăți pentru dezvoltarea lor în vii
tor. pe multiple planuri. Așa cum 
ați remarcat, este în interesul 
țărilor noastre ca, prin eforturi 
comune, să intensificăm schimbu
rile comerciale și cooperarea eco
nomică, tehnico-științifică și în 
alte domenii dintre România și 
Brazilia".

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Avem convingerea că activita
tea dumneavoastră în calitate de 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Republicii Fede
rative a Braziliei în România va 
contribui la dezvoltarea continuă 
a relațiilor româno-braziliene, la 
întărirea cooperării și prieteniei 
dintre .popoarele noastre, in inte
resul ambelor țări, al cauzei gene
rale a colaborării. înțelegerii și 
păcii în lume. Vă doresc mult 
succes in activitatea dumneavoas
tră și vă asigur că în realizarea 
nobilei misiuni ce v-a fost încre
dințată vă veți bucura de tot spri
jinul Consiliului de Stat, al guver
nului român și al meu personal".

DuDă prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a avut o convorbire 
cordială, prietenească, cu ministrul 
plenipotențiar brazilian, Federico 
Carlos Carnauba.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, și Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Au fost, de ase
menea, de față membri ai misiunii 
diplomatice a Braziliei la Bucu
rești.

ADUNARE NAȚIONALĂ
poneze. relevindu-se, totodată, dorin
ța comună de lărgire pe multiple 
planuri a colaborării dintre România 
și Japonia, in interesul ambelor po
poare. al cauzei păcii.

Delegația parlamentară japoneză a 
vizitat, joi. uzina bucureșteană „E- 
lectronica".

Tn cursul aceleiași zile, parlamen
tarii japonezi au fost oaspeții orașu
lui Ploiești, unde au avut întrevederi 
la Consiliul popular județean Pra
hova și au vizitat intreprinderea ..1 
Mai". Combinatul petrochimic de la 
Brazi. Institutul de cercetări pentru 
viticultură și vinificație de la Va
lea Călugărească.

Președintele consiliului popular 
județean, Ton Catrinescu. a oferit un 
dineu In cinstea (oaspeților.

(Agerpres) 

cuvîntul rostit cu acest prilej, își 
reafirmă solidaritatea militantă cu 
lupta poporului sud-african împo
triva politicii de apartheid, pentru 
eliberarea deținuților politici care 
suferă de pe urma regimului ra
sist. pentru respectarea drepturilor 
omului, a libertății și independen
ței popoarelor, împotriva imperialis
mului. colonialismului și neocolonia
lismului".

Din partea studenților africani care 
se pregătesc in instituții românești 
de invățămint superior, a vorbit Je
wel Canisius Kufandada. președin
tele Uniunii studenților africani in 
Republica Socialistă România. Infie- 
rind politica de apartheid, vorbito
rul a salutat ideile de solidaritate, 
pace și de unitate între forțele pro
gresiste din întreaga lume.

★
Adunări similare au avut loc la 

cluburile Întreprinderii ..Carbochim" 
din Cluj și al întreprinderii auto 
Craiova.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

13. 14 și 15 octombrie. In țară : Vre
mea va continua să se răcească la 
începutul intervalului, cind cerul va 
prezenta innorări accentuate și local 
va ploua. In zona de munte, izolat, 
se vor semnala lapoviță și ninsoare. 
Vini potrivit. , cu intensificări de 
scurtă durată din sectorul nordic. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
intre minus 2 și 8 grade, izolat* *mai 
cobori’0. iar maximele intre 11 și 21 
de grade.

Cu prilejul celei de-a 30-a aniver
sări a Zilei armatei populare po
lone, generalul de armată Ion Ionlță, 
ministrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare generalului- 
broni Wojciech Jaruzelski, ministrul 
apărării naționale al Republicii 
Populare Polone.

★
Joi după-amiază, la Casa centrală 

a armatei a avut loc o adunare fes
tivă consacrată celei de-a 30-a ani
versări a Zilei armatei populare po
lone, la care au luat parte generali 
și ofițeri superiori, maiștri militari și 
subofițeri din garnizoana București.

Au participat Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul Republicii Populare Po
lone la București, colonelul Czeslaw 
Nowicki, atașat militar, aero și naval, 
și membri aj ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ralul-colonel Vasile Ionel, adjunct al 
ministrului apărării naționale.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit ambasadorul Jaro
mir Ocheudszko.

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al Republicii Populare 
Polone la București s-a lntllnit cu 
ofițeri și ostași din clteva unități mi
litare ale armatei noastre populare.

' *
Joi, 11 octombrie a.c., a părăsit de

finitiv țara noastră Thor Brodtkorb, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Norvegiei in Republica So
cialistă România.

★
La palatul culturii din Ploiești s-a 

deschis, joi la amiază, o expoziție 
cubaneză, consacrată vieții și activi
tății revoluționarului Ernesto Che 
Guevara.

Ambasadorul Cubei, Nicolas Rodri- 
guez Astiazarain. și președintele Co
mitetului de cultură și educație so
cialistă al județului Prahova. Mihail 
Vulpescu, au rostit cuvintări.

• (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

tar al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, Nicu 
Ceaușescu. vicepreședinte al Consi
liului Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România.

Adresindu-se participant ilor la 
întilnire. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

Aș dori ca. in numele Comitetului 
Central al partidului, să salut in mod 
călduros pe reprezentanții organiza
țiilor de tineret din țările socialiste 
și ai Federației Mondiale a Tine
retului Democrat, care s-au reunit 
la București pentru un schimb de 
experiență in problemele activității 
tineretului muncitoresc.

Sper că organizația noastră de ti
neret a organizat bine reuniunea. Aș 
fi deosebit de mulțumit dacă aceas
tă întilnire va contribui la promova
rea colaborării intre organizațiile 
noastre și-se va reflecta in folosirea 
mai bună de către fiecare dintre ele 
a experienței — și pozitivă și ne
gativă — a organizațiilor care s-au 
reunit, pentru ca activitatea In rin- 
dul tineretului muncitoresc din fie
care țară să se desfășoare în condi
ții mai bune.

încă o dată vă urez să vă simțiți 
cit mai bine in România. (Aplauze).

Exprimind sentimentele de gratitu
dine «ale delegației sale pentru pri
lejul de a se intilni cu secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
Kim En Nam, vicepreședinte al C.C. 
al Uniunii Tineretului Muncitor So
cialist din R.P.D. Coreeană, a relevat 
în alocuțiunea sa faptul că reuniu
nea de la București a oferit un ca
dru propice pentru un larg schimb 
de experiență, in interesul colaboră
rii tineretului muncitoresc, prieteniei 
și sprijinului reciproc, contribuind 
totodată, la întărirea relațiilor reci
proce dintre țările socialiste.

Participind la această întilnire — 
a spus el — am putut cunoaște suc
cesele mari obținute de tineretul 
muncitor din România, sub conduce
rea Partidului' Comunist Român, in 
frunte cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Am reți
nut cu deosebit interes succesele ti
neretului și poporului dumneavoas
tră in realizarea planului cincinal, a 
programului stabilit de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân privind construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. Fo
losesc acest prilei pentru a arăta că 
tineretul din R.P.D. Coreeană se 
bucură de succesele obținute de tine
retul dumneavoastră in construcția 
socialismului.

Vreau să exprim încă o dată mul
țumirile noastre pentru sprijinul a- 
cordat de poporul și tineretul ro
mân. de partidul său înțelept, de gu
vernul țării dumneavoastră. în lupta 
noastră pentru reunificarea pașnică 
a patriei. Știm că Partidul Comunist 
Român ne-a sprijinit in toate mo
mentele și, in numele întregului nos
tru tineret, vreau să exprim cea mai 
caldă recunoștință.

Noi apreciem mult relațiile care 
există intre organizațiile de tineret 
din țările noastre, de prietenie și 
colaborare, pe care le vom întări și 
in viitor.

Exprim încă o dată recunoștința 
noastră pentru primirea de către 
dumneavoastră. stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. și vă ros să-mi 
îngăduiți să vă urez multă sănătate, 
succes In activitatea dumneavoastră 
plină de merite.

ADUNARE FESTIVA CU PRILEJUI CEIEI DE-A 24 ANIVERSĂRI 
A PROCLAMĂRI

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de cea de-a 24-a aniversare a înte
meierii Republicii Democrate Ger
mane. la întreprinderea agricolă de 
stat Jidvei. județul Alba, a avut 
loc, joi după-amiază, o adunare 
festivă la care au participat nume
roși salariati ai I.A.S.. țărani coope
ratori. cadre didactice din comună. 
Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei R. D. Germane la 
București.

In cuvintul rostit cu acest prilej, 
ing. Gheorghe Mărgineanu. directo
rul Întreprinderii agricole de stat, a 
înfățișat preocupările muncitori
lor. tehnicienilor și inginerilor în
treprinderii pentru traducerea in 
viată a sarcinilor trasate de Con
gresul al X-lea și Conferința na
țională ale partidului. Vorbitorul a 
evocat, totodată, relațiile de priete-

Cronica zilei

Inminind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu drapelul organizației U- 
niuhii Tinerilor Comuniști din Cuba. 
Enrique Ribet Herrera, secretar al 
C.C. al U.T.C., a subliniat : Delega
ția cubaneză ține să exprime astfel 
satisfacția pe care o simte pentru a 
fi putut participa la această intil- 
nire cu secretarul general al Parti
dului Comunist Român.

Luind cuvintul. Eduardo Martinez, 
reprezentant al F.M.T.D., a spus : 
Aș vrea, in primul rind, ca în nu
mele Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat să-mi exprim marea 
satisfacție dc a vă saluta personal, 
să vă mulțumesc dumneavoastră și. 
prin dumneavoastră, întregului 
partid, organizației do tineret, clasei 
muncitoare și poporului român pen
tru atmosfera caldă și frățească pe 
care am simțit-o in zilele petrecute 
aici, la București, unde ni s-au ofe
rit cele mai bune condiții pentru 
activitatea noastră.

Dorim să urăm Partidului Comu
nist Român. Uniunii Tineretului Co
munist. guvernului, clasei muncitoare 
și poporului român succese cit mai 
mari in edificarea patriei socialiste 
multilateral dezvoltate, pe calea con
solidării triumfului luptei antlimpe- 
rialiste a popoarelor lumii, pentru 
pace, progres social, pentru priete
nie. solidaritate internațională.

Vorbitorul s-a referit apoi pe 
scurt la acțiunile și obiectivele Fe
derației Mondiale a Tineretului De
mocrat, la activitatea acesteia, pusă 
in slujba împlinirii aspirațiilor tine
rei generații, pentru un viitor mal 
bun, pentru progres social și pace în 
lume.

Federația Mondială a Tineretului 
Democrat mulțumește pentru co
laborarea și cooperarea Uniunii Ti
neretului Comunist la activitatea or
ganizației noastre și apreciem con
tribuția sa ca fiind o expresie a 
voinței partidului șl tineretului dum
neavoastră. Partidul și organizația 
dumneavoastră de tineret iși aduc 
mari și semnificative contribuții la 
pacea, solidaritatea, unitatea și prie
tenia tineretului lumii. Apreciem 
in cel mai inalt grad această con
tribuție constructivă a Uniunii Ti
neretului Comunist din România la 
activitățile F.M.T.D.

Vreau să exprim incă o dată 
mulțumirea pentru Intilnirea cu 
dumneavoastră, care dovedește a- 
tenția pe care o acordați tineretu
lui. rolului său in societatea con
temporană și vă dorim sănătate și 
succes în activitatea dumneavoastră 
închinată cauzei socialismului, păcii 
și progresului social in lume.

A luat apoi cuvintul G. P. Eli
seev. secretar al C.C. al Urvunii ti
neretului Comunist Leninist din 
Uniunea Sovietică.

încheierea lucrărilor intilnirii organizațiilor 
de tineret din unele țări socialiste

Joi s-au încheiat lucrările Intil
nirii organizațiilor de tineret din 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.P.D. Coreeană. Republica Cuba, 
R.D. Germană. R.P. Mongolă. R.P. 
Polonă. R.P. Ungară, Uniunea Sovie
tică, R.D. Vietnam, organizată la 
București, intre 8 și 11 octombrie, 
de Către C.C. al U.T.C.

R. D. GERMANE
nie și de colaborare statornicite în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană, 
relații care, prin eforturile celor 
două popoare, se dezvoltă continuu, 

în continuare, a luat cuvintul dr. 
Hans Voss. ambasadorul Republicii 
Democrate Germane la București. 
Relevind relațiile de prietenie din
tre Republica Democrată Germană 
si Republica Socialistă România, 
vorbitorul a subliniat faptul că oda
tă cu încheierea Tratatului de prie- 
-tenie. colaborare și asistentă mutua
lă din primăvara anului 1972. rela
țiile dintre cele două tari au mar
cat o fază nouă, superioară.

Ambasadorul a adresat, cu a^est 
prilej, mulțumiri Republicii Socia
liste România pentru sprijinul și a- 
jutorul acordat Republicii Democrate 
Germane in eforturile sale pentru 
primirea in Organizația Națiunilor 
Unite și in alte organisme internațio
nale.

♦ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ECHIPA R. D. GERMANE A TRECUT PE PRIMUL LOC 
IN „TROFEUL CARPAȚI"

întru-unul din meciurile derbi ale 
competiției internaționale feminine 
de handbal dotate cu „Trofeul Car- 
pațl“, care se desfășoară în Sala 
sporturilor din Pitești, s-au întil- 
nit ieri seară reprezentativele Iu
goslaviei și. României. La capătul 
unui joc in care s-au dovedit su
perioare din punct de vedere tehnic 
și tactic, handbalistele iugoslave au 
obținut victoria cu scorul de 13—8 
(7—4). Cele mai multe goluri pen
tru formația învingătoare au fost 
înscrise de Palaversa (4). Tortl șl 
Antici — ambele cite 3. Din echipa 
română s-a evidențiat Rozalia Soș 
autoarea a 4 goluri.

In celelalte două partide dispu-

ASTĂZI ÎNCEPE BALCANIADA DE GIMNASTICA
• ÎNTRECERILE SE DISPUTA IN NOUA SALA DE SPORT DIN 

SF. GHEORGHE
SF. GHEORGHE (Corespondentul 

„Scinteii", Geza TUmori). Astăzi, in 
noua sală de 6port a orașului va 
avea loc ceremonia de deschidere a 
celei de-a cincea ediții a Campiona
telor balcanice de gimnastică. La a- 
ceariă ediție, pe lingă echipele Bul
gariei, Iugoslaviei și României, care 
au fost prezente și la edițiile prece
dente. vor participa, pentru prima 
dată, și gimnaste și gimnaști din 
Grecia și Turcia. Pe lingă întrece
rile de gimnastică sportivă (care 
programează numai exerciții libere), 
vor avea loc și Întreceri de gimnas
tică modernă. Dintre participant)!

In timpul de cind n« aflăm In 
capitala României — București — am 
avut numeroase intilniri cu tinere
tul român, am făcut cunoștință cu 
numeroși oameni, am purtat dis
cuții. am ascultat intervenții. Și 
trebuie să vă spunem, tovarășe se
cretar general, că pretutindeni am 
văzut dragostea uriașă a tineretu
lui român față de partid, față de 
realizările imense pe care le ob
ține România in perioada actuală. 
Cu un sentiment de mare recunoș
tință am aflat despre faptul că vom 
avea o întilnire cu dumneavoastră. 
Ne exprimăm recunoștința fierbin
te pentru că. in pofida faptului că 
sinteți deosebit de ocupat cu re
zolvarea problemelor de stat, ați 
găsit timp să vă întâlniți cu noi. 
Pentru noi aceasta este incă o ex
presie a modului concret in care 
Partidul Comunist Român orientează 
activitatea U.T.C., a atenției deo
sebite ce o acordă tineretului.

Relevind caracterul fructuos al in- 
tilnirii de la București, vorbitorul a 
subliniat că participants s-au bucu
rat. in capitala României de o at
mosferă de prietenie, colaborare, 
unitate și sinceritate. Și in aceasta 
constă marele merit al organiza
torilor, al Uniunii Tineretului Comu
nist. pentru care noi exprimăm pro
funda recunoștință.

Urăm tineretului român. întregu
lui popor român noi realizări, suc
cese in îndeplinirea hotăririlor ce
lui de-al X-lea Congres al P.C.R., 
realizări tot mai mari in dezvolta
rea economiei țării sale, in educa
rea tinerei generații.

Urînd t o v a r â ș.u 1 u i Nicolae 
Ceaușescu multă sănătate, succes și 
fericire. G. P. Eliseev a inmînat 
conducătorului partidului si statu
lui nostru un portret al lui Vladi
mir Ilici Lenin.

în încheierea Intilnirii a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, cuvlntarea sa fiind 
primită cu vie satisfacție șl puter
nice aplauze.

In numele Uniunii Tineretului Co
munist. al organizațiilor de tineret 
prezente la întilnire, tovarășul Ion 
Traian Ștefâncscu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, a mulțumit 
din toată inima secretarului general 
al partidului pentru aprecierile calde 
la adresa tineretului, a rolului ce-i 
revine in viața contemporană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de stat 
s-au fotografiat, apoi, cu membrii de
legațiilor organizațiilor de tineret și 
reprezentanții F.M.T.D.

La Încheierea întrevederii, oaspe
ții și-au luat rămas bun cu deose
bită căldură de la conducătorul par
tidului și statului nostru.

La întilnire a luat parte și o de
legație a F.M.T.D.

In cadrul intilnirii s-a realizat un 
amplu schimb de experiență asupra 
activității in rîndul tineretului mun
citoresc.

Intilnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă prietenească, de înțelegere 
și colaborare.

Sosirea unei delegații 
a Asociației de prietenie 

sovieto-română
La -invitația Consiliului General 

A.R.L.U.S., joi a sosit In tara noas
tră o delegație a filialelor din Nov
gorod și Iaroslavl ale -Asociației de 
prietenie sovieto-română. condusă 
de K.M. Okuniova, adjunct al șefului 
secției industrie și transport al Co
mitetului regional Novgoro.d al 
p.c.u.s.

La sosire, delegația a fost salutată 
de Octav Livezeanu. membru al Bi
roului Consiliului general A.R.L.U.S.. 
de activiști A.R.L.U.S.

Au fost de fată membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești. Vizita ce o vor Întreprinde in 
țara noastră, va prilejui membrilor 
delegației un util schimb de expe
riență cu reprezentanți ai conducerii 
A.R.L.U.S. și ai unora dintre filia
lele asociației.

(Agerpres)

tate in ziua a treia a turneului s-au 
Înregistrat următoarele rezultate : 
Ungaria — Selecționata secundă a 
României 12—9 (6—3) ; R.D. Germa
nă - U.R.S.S. 16—11 (8—4).

In clasament, pe primul loc a tre
cut echipa R.D. Germane cu 5 
puncte, urmată de România (I), Un
garia — 4 puncte, Iugoslavia — .3 
puncte, U.R.S.S. — 2 puncte și 
România (II) — zero puncte.

Astăzi este zi de odihnă. Compe
tiția se reia simbătă, cind sint pro
gramate următoarele jocuri : Româ
nia (II) — Iugoslavia ; R.D. Ger
mană — Ungaria'; România (I) — 
U.R.S.S.

(Agerpres)

străini menționăm prezența multi
plei campioane la gimnastică mo
dernă — Maria Gigova, multipla 
campioană balcanică Maia Blagoeva, 
campionii balcanici Raiclo Hristov 
și Stefan Zoev. Din echipa țării 
noastre vor face parte : femei — 
Anca Grlgoraș, Alina Goreac, Ga
briela Trușcă, Aura Dobre și Si- 
monfi Iuliana. La bărbați — Dan 
Grecu, Constantin Petrescu, Mircea 
Gheorghiu, Gall Istvan, Nicolae O- 
prescu, Liviu Mazilu.

Programul de astăzi (de la ora 
17.30) prevede doar evoluția gim- 
naștilor, cu exerciții liber alese.

Excelentei Sale Domnului general-locotenent 
JUAN DOMINGO PERON 

Președintele națiunii argentinene
BUENOS AIRES

Evenimentul LnsUlăril Excelenței Voastre In înalta funcție președinte 
al națiunii argentinene și a doamnei Isabel Martinez de Peron ca vicepre
ședinte al Republicii Argentina îmi oferă o nouă și deosebit de plăcută oca
zie ca. in numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania, al 
poporului român, aj meu personal si al soției mele, să vă adresez cele mai 
calde felicitări șl urări de succes deplin in nobila dumneavoastră misiune 
dedicată asigurării independenței fi suveranității naționale, prosperității •> 
fericirii poporului argentinean. , . .

în România sint cunoscute și privite cu interes și multă simpatie eror- 
hirile Argentinei pentru dezvoltarea sa economică și socială, activitatea pe 
care o desfășoară pe plan internațional in favoarea păcii și cooperării mtie 
națiuni libere si egaJ? in drepturi.

Poporul român este animat de dorința sincera de a dezvolta continuu, 
pe multiple planuri, relațiile tradiționale de prietenie și colaborare cu po
porul argentinean, de a conlucra activ In vederea progresului lor economic 
și social, pentru o lume mai bună, mai dreaptă, o lume a păcii.

Ne exprimăm via satisfacție că raporturile intre Romania și Argentina, 
favorizate de afinitățile de limbă și cultură ale celor două popoare și sti
mulate de voința comună de apropiere .și cooperare, cunosc o dezvoltare 
ascendentă, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, 
egalității in drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc.

îmi exprim convingerea că vizita pe care o voi face In frumoasa dum
neavoastră țară, la amabila invitație a Excelenței Voastre, va constitui un 
moment important in extinderea relațiilor romăno-argentinene In toate do
meniile, politic, economic, tehnico-științific. cultural, în folosul popoarelor 
noastre, al cauzei progresului, păcii și colaborării internaționale.

Exprimind sentimentele de caldă prietenie pe care poporul român Ie 
nutrește față de poporul argentinean prieten, reînnoiesc Excelenței Voas
tre asigurarea înaltei și distinsei mele considerațiuni.

Excelenței Sale
Președintelui Consiliului, de Stat al Republicii Socialiste România 

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
BUCUREȘTI

Mulțumesc cordial Excelenței Voastre pentru felicitările transmisa eu 
ocazia intrării Republicii Federale Germania in Națiunile Unite.

Asigurarea păcii și promovarea bunăstării oamenilor sint obiective pen
tru a căror realizare Națiunile Unite au militat neobosit, intrarea în Na
țiunile Unite constituind pentru țara mea un apel de a întări propriile stră
duințe pe acest tărim, in strinsă colaborare cu celelalte state membre.

GUSTAV W. HEINEMANN
Președintele

Republicii Federale Germania

POLONIA

„Gminele" acționează
cu succes

în R. P. Polonă se 
desfășoară cu succes 
procesul de perfecțio
nare a activității de 
conducere în sistemul 
consiliilor populare, 
sarcină trasată de Con
gresul al VI-lea al 
P.M.U.P. O primă eta
pă a acestui proces o 
constituie introduce
rea unui nou sistem de 
organizare administra
tivă in mediul rural. 
In locul așa-numitelur 
„gromade" — mici 
centre administrative 
la sate — au fost în
ființate ..gmine“- (co
mune). constituite ca 
microraioane *hle  vieții 
economice și social- 
cultUrale. După cum 
ne declara Edward 
Raczka. director al Bi
roului Consiliului de 
Miniștri pentru pro
blemele consiliilor 
populare, „gminele" au 
apărut ca răspuns la 
necesitatea creării u- 
nui cadru adecvat dez
voltării satului polo
nez. In anul 1954. in 
vechea împărțire, in 
țară existau 8 769 „gro
made", al căror nu
măr s-a redus la ju
mătate în 1956. Dar. 
după cum arăta inter
locutorul nostru, nici 
această reorganizare 
nu s-a dovedit sufi
cientă : problemele
administrative conti
nuau să se afle in 
competenta unor ve
rigi intermediare — 
„poviat"-urile (raioa
ne) — fapt ce provo
ca tergiversări și greu
tăți tn rezolvarea lor.

înființarea ..gmine- 
Ior“. centre puternice 
la nivel local, inves
tite cu largi preroga
tive și avind rolul de

verigi administrative 
de bază, are menirea 
să ducă la stringerea 
legăturii intre organe
le de stat și sate, la 
înviorarea întregii ac
tivități in zona rurală. 
Numărul „gminelor" 
stabilit de consiliile 
populare voievodale, 
ca șl propunerile și 
sugestiile acestora au 
fost supuse aprobării 
Plenarei a Vl-a a C.C. 
al P.M.U.P., consacra
tă problemelor perfec
ționării conducerii In

CORESPONDENTA 
DIN VARȘOVIA

sistemul consiliilor 
populare, apoi aproba
te de Consiliul de Mi
niștri. Pe harta Polo
niei au apărut astfel 
2 367 de unități admi
nistrative — „gmine". 
Conducătorul ..gminei" 
este reprezentantul 
Consiliului de Stat pe 
plan local ; el dispu
ne de largi împuterni
ciri și este. totodată, 
direct răspunzător pen
tru activitatea sa in 
fata prezidiului consi
liului popular raional. 
In fiecare „gmină" 
funcționează serviri 
agro-veterinare. repre
zentanțe ale bănci
lor. De asemenea. în 
vederea ridicării con
tinue a nivelului cul
tural. In ..gmine" s-au 
înființat case de cul
tură și, incepînd cu a- 
cest an de învătămint, 
școli in care predau 
cadre didactice cu stu
dii superioare. în pre
zent numărul acestor

Plenara C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — La 

11 octombrie, la Varșovia a avut loc 
Plenara C.C. al P.M.U.P., informea
ză agenția P.A.P. In cadrul plenarei 
au fost dezbătute tezele raportului 
C.C. al P.M.U.P. la prima conferin
ță națională a partidului, precum și 
raportul Comisiei de Stat a Planifi
cării privitor la dezvoltarea social- 
economică a tării pe anii 1971—1973.

Plenara a hotărit ca prima con
ferință națională a P.M.U.P. să aibă 
loc la Varșovia, la 22—23 octombrie 
1973.

Succese ale economiei 
naționale a R.D. Vietnam

HANOI 11 (Agerpres). — Bilanțul 
realizărilor întreprinderilor indus
triale din R. D. Vietnam in cel de-al 
treilea trimestru al acestui an dove
dește ritmul rapid al activităților 
desfășurate in scopul refacerii eco
nomiei naționale afectate de urmă
rile războiului.

Astfel, rezultate deosebit de bune 
au fost înregistrate in industria chi
mică și in cea extractivă conexă, 
nouă întreprinderi și mine de im
portanță majoră din acest sector în- 
deplinindu-și planul trimestrial in 
proporții variind intre 101 și 158 la 
sută.

Cu 95 la sută a crescut. în compa
rație cu al doilea trimestru al, anu
lui in curs, producția de ansamblu a 
întreprinderilor constructoare de mă
lini si a celor metalurgice.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Slat 

al Republicii Socialiste România

școli se ridică la 700, 
dar se preconizează ca. 
odată cu generalizarea 
invățămintului obliga
toriu de 10 ani. în 
toate „gminele" să 
funcționeze asemenea 
centre de învătămint. 
Această măsură este 
apropiată că o nouă 
acțiune pe calea apro
pierii dintie sat și 
oraș.

Fondul „gminei". în
ființat de Consiliul de 
Miniștri. este folo
sit pentru acoperirea 
necesităților locale, 
pentru construirea de 
case de cultură, școli, 
amenajarea de dru
muri etc. El se ridică 
la 4—5 miliarde de 
zloți, constituind un 
important factor în 
dezvoltarea acestor noi 
unități administrative,

— Bilanțul noilor u- 
nități administrative 
pe primele opt luni, 
ne declara E. Raczka, 
este pozitiv, ele dove- 
dindu-se adecvate con
dițiilor din Polonia. 
Primul lor „examen" 
l-a constituit campa
nia de recoltare a ce
realelor, care s-a des
fășurat anul acesta In 
condiții mult mai bune 
decit anul trecut. A- 
cest lucru a fost sub
liniat si de premierul 
Piotrlfaroszewicz, care. 
In cuvintarea rostită 
cu prilejul „Zilei re
coltei" in orașul Bia
lystok, i-a felicitat pe 
conducătorii tuturor 
„gminelor" pentru ac
tivitatea depusă și re
zultatele obținute.

Gheorqhe 
CIOBANU

Varșovia

Încheierea Plenarei

C. C. al P. t. din Japonia
TOKIO 11 (Corespondentă de la 

Fl. Țuiu). La Tokio a-au încheiat 
lucrările celei dc-a 12-a Plenare a 
C.C. al P.C. din Japonia, care a 
dezbătut documentele ce urmează să 
fie prezentate Congresului al XII-lea 
al P.C.J., convocat pentru 14 noiem
brie a.c. S-au purtat discuții pe 
marginea „Proiectului de instaurare 
in Japonia a unui guvern democrat 
de coaliție", a planului de revizuire 
a programului partidului, precum și 
pe marginea rezoluției plenarei. Au 
fost discutate, de asemenea, căile de 
întărire organizatorică și politică a 
Partidului Comunist din Japonia. 
Plenara a aprobat un proiect care 
prevede ca. tn următorii trei ani, 
numărul membrilor de partid să 
ajungă la 400 000, iar tirajul organu
lui partidului — „Akahata" — eă 
ajungă, cătr$ sfirșitul acestei perioa
de, la circa 4 milioane de exemplara 
zilnic.

Intr-un apel, apărut în „Akahata", 
participantii la plenară condamnă cu 
hotărire acțiunile juntei militare chi
liene care a înlăturat guvernul le
gal de Unitate Populară și cer pu
nerea imediată in libertate a secreta
rului general al P.C. din Chile, 
Luis Corvalan, și a altor patrioțl 
chilieni.



viața internațională
Evenimentele din Orientul Apropiat

Largă aprobare a proiectului 
propus de România

• Nerecurgereo la forță - elementul esențial al așezării 
relațiilor intereuropene pe baze noi

GENEVA 11. (Corespondenți de I*  C. Vlad). — în cursul zilei de 
Jel. organul special de lucra al Conterinței pentru securitate și coope
rare in Europa a încheiat prima rundă a dezbaterilor asupra proiectu
lui românesc de document privind măsuri c»re să facă efectivă nere- 
curgerea la forță și ia amenințarea cu forța in relațiile dintre statele 
participante la conferință.

Prezentind detaliat prevederile din 
document. șeful delegației române, 
ambasadorul Valentin Lipatti, a ar
gumentat concepția țârii noastre de 
edificare a unor relații noi între 
state pe continentul european. potri- 
v.t căruia la baza sistemului de 
’ecuritat? trebuie să stea nerecurge- 
rea la forță și la amenințarea cu 
forța în relațiile interstatale și re
glementarea exclusiv pe cale paș
nică a tuturor diferendelor. Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, a subliniat ambasadorul 
Valentin Lipatti, ii revine sarcina 
importantă de a elabora și adopta 
in faza sa finală un program de mă
suri concrete care să asigure repu
dierea forței în toate domeniile re
lațiilor dintre state. In acest sens, 
a arătat reprezentantul român, de o 
importanță deosebită pentru promo
varea și așezarea pe baze juridice 
a noilor relații dintre state ar fi exa
minarea posibilității de încheiere a 
unui trata’ multilateral general-eu- 
ropearu privind nefolosirea forței și 
a amenințării cu forța pe continent. 
Desigur, acestea nu ar fi decit mă
suri inițiale conforme stadiului ac
tual al relațiilor dintre state in Eu
ropa, urmind ca ulterior să se a- 
dopte și alte măsuri, îndeosebi cu 
privire la reducerea forțelor armate 
și armamentelor. încetarea cursei 
înarmărilor, in primul rînd a cursei 
înarmărilor nucleare, renunțarea la 
folosirea armelor nucleare.

Numeroase delegații au evidențiat

caracterul original și novator al 
propunerilor cuprinse în documen
tul românesc, In acest sens, repre
zentanții Italiei. Elveției. Greciei, 
Belgiei. Canadei. Spaniei și ai altor 
țări au relevat caracterul unitar al 
planului de măsuri propus de Româ
nia. Reprezentantul Canadei a ară
tat că proiectul românesc are un 
caracter profund politic, cuprinzînd 
măsuri concrete privind nefolosirea 
forței in toate sectoarele de care 
se. ocupă conferința. Reprezentantul 
Greciei a relevat că nerecurgerea 
la forță constituie elementul esen
țial al așezării relațiilor europene 
pe baze noi. La rindul său. repre
zentantul Italiei a apreciat că tes
tul supus dezbaterilor de România 
constituie o inițiativă ce prezintă 
interes nu numai prin problemele 
de bază pe care le ridică, dar și 
prin unghiul inedit al abordării R- 
cestora. Reprezentanții Olandei, 
S.U.A., Spaniei. Iugoslaviei. Angliei, 
Portugaliei, Greciei. Ciprului. Elve
ției s-au pronunțat pentru exami
narea cu atenție a propunerilor ro
mânești în cadrul organului special 
de lucru, avînd in vedere că ele co
respund pe deplin mandatului aces
tui organ aprobat de conferință.

în cursul aceleiași zile au conti
nuat. de asemenea, dezbaterile in 
subcomisiile pentru principiile rela
țiilor dintre state, pentru schimburi 
comerciale, cooperare industrială si 
tehnico-științifică. schimburi cultu
rale, informații și contacte umane.

suverane și egaleDezbaterile intre state 
cale sigura de realizare a unei cooperări trainice

Un interviu al președintelui I. B. Tito
BELGRAD 11 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția Taniug. pre
ședintele Iosip Broz Tito a acordai, 
recent. Televiziunii daneze un inter
viu in care, referindu-se la Conferin
ța pentru securitate și cooperare în 
Europa, a spus : „Noi considerăm 
Conferința de securitate și cooperare 
europeană drept o reuniune a unor 
Stale suverane și egale și nu un dia
log intre două blocuri. Aceasta este 
Singura cale pentru realizarea unei 
securități durabile și unei cooperări 
po bază de egalitate în Europa". 
Președintele iugoslav a exprimat, de 
asemenea, dorința Iugoslaviei de a 
contribui la stabilirea principiilor 
•are trebuie să devină temelia coo
perării egale a tuturor țarilor euro
pene pe baza recunoașterii reciproce 
și respectării condițiilor și elemente
lor specifice fiecărei țări. Pe această 
bază, a spus el. vor fi făcute pro
punerile iugoslave și, la rindul său.

Iugoslavia va studia cu atenție pro
punerile tuturor celorlalte țări, in
clusiv cele occidentale, și va acorda 
sprijin acelora care consideră că 
duc la o mai bună înțelegere, o mai 
strinsă cooperare intre țările Eu
ropei.

CAIRO 11 (Agerpres). — Comuni
catele date publicității joi de către 
Comandamentul general al 
armate egiptene relevă că ___
după-amiază, in sectorul central al 
Peninsulei Sinai, a avut loc o luptă 
do peste patru ore cu tancurile is
raeliene, care au încercat să opreas
că înaintarea egipteana in această 
zonă. Forțele israeliene au fost res
pinse după ce au suferit grele pier
deri în vieți omenești, arme și blin
date. Retrăgîndu-se spre est, tancu
rile israeliene au fost urmărite de 
blindatele egiptene, care au reușit să 
incercuiasca o parte din aceste efec
tive. O a.ltă bătălie, menționează co
municatele, s-a angajat intre cele 
două părți, terminată, joi dimineața, 
prin distrugerea efectivelor inamice. 
Pierderile israeliene se ridică la 25 
de tancuri și vehicule blindate.

Pe de altă parte, comunicatele date 
publicității la Cairo menționează că 
forțele aeriene egiptene au efectuat, 
miercuri seara, un raid împotriva 
pozițiilor israeliene de le Abou Ro- 
deis, de pe litoralul Mării Roșii, și 
din zona Balouza, de pe coasta mt- 
diteraneeană. provocind „grele pier
deri în material de luptă și vieți o- 
menești". în replică la aceste atacuri, 
adaugă comunicatele, aviația israc- 
liană a încercat, joi dfrnineața, să 
bombardeze aeroporturile egiptene si
tuate la nord de Delta Nilului, la 
Port Said și in regiunea Canalului 
Suez. Interceptind avioanele ina
mice. aviația egipteană a doborit pa
tru aparate israeliene, iar alte canei 
au fost doborite de către apărarea 
antiaeriană. Comunicatele arată că 
mai multe încărcături de bombe lan
sate de avioanele israeliene au căzut 
asupra unor sate din zonele respec
tive. provocind victime in rindul 
populației.

Agenția MEN relatează că forțele 
egiptene și-au consolidat pozițiile in 
Sinai, după ce au avansat in inai 
multe puncte, și că trupe și material 
de luplă au continuat să treacă peste 
Canalul Suez,

în cursul luptelor aeriene de 
miercuri au fost doborite zece avioa
ne israeliene.

★

DAMASC 11 (Agerpres). — In tot 
cursul zilei de joi. luptele de tancuri, 
sprijinite de artilerie, au con
tinuat pe înălțimile Golan — anun
ță comunicatele militare date publi
cității Ia Damasc și reluate de a- 
gențiile de presă. Se relevă, potri
vit agenției U.P.I., că. in această zi, 
luptele au reinceput in momentul in 
care trupele israeliene au inițiat a- 
tacuri. in toate direcțiile, împotriva 
forțelor siriene avansate. „Trupele 
noastre de la liniile frontului, adau
gă comunicatele, au respins toate 
încercările inamicului, provocindu-i 
pierderi in oameni și echipament".

forțelor 
miercuri

Pe de altă parte, la Damasc s-a 
anunțat că aviația israeliană a bom
bardat, în cursul zilei, forțele teres
tre, dispozitivul de ap&rare antiae
riană și aeroporturile siriene. For
țele aeriene siriene și sistemul de 
apărare antiaeriană au intrat in 
acțiune împotriva aviației inamice, 
impiedieînd-o să-și atingă obiecti
vele. în cursul zilei, potrivit comu
nicatelor militare de la Damasc, au 
fost doborite aproximativ 80 de 
avioane israeliene.

în noaptea de miercuri spre joi, 
potrivit unui alt comunicat militar 
sirian, vedete și nave de război is
raeliene au bombardat obiective ci
vile situate pe coasta siriană, la 
Burj Islam, Latakia si Tartous, pre
cum și instalațiile petroliere de la 
Banias. Forlele navale și artileria 
de coastă ale Siriei au intervenit, 
luptele dintre cele două părți du- 
rind două ore. Opt vedete israelie
ne au fost scufundate, iar celelalte 
respinse. Cu același prilej a fost 
scufundată nava comercială gre
cească ..Samir Gote". De partea si
riană nu au fost înregistrate pier
deri — menționează comunicatul.

★
TEL AVIV 11 (Agerpres). — Joi. 

purtătorul de cuvînt militar al arma
tei israeliene. reluat de agențiile de 
presă, a declarat că forțele siriene 
au fost respinse dincolo de linia de 
încetare a focului existentă după

războiul din 1967 șl că tancurile 
israeliene au pătruns pe teritoriul 
sirian. In aceeași zi, seara, ministrul 
israelian al apărării, citat de agenția 
Reuter, a declarat că trupele țării 
sale de pe frontul de nord „se depla
sează pe drumul oare duce de Ia 
Kuneitra (centrul districtual din 
Platoul Golan) spre Damasc". Ulte
rior, la Tel Aviv 6-a anunțat că 
tancuri și unități de infanterie israe
liene au pătruns pe o distanță de 6 
mile in interiorul Siriei, pe drumul 
care duce spre Damasc — transmite 
agenția Associated Press.

In cursul nopții de miercuri spre 
joi. forțe israeliene au traversat, po
trivit purtătorului de cuvînt. Cana
lul Suez, in sectorul sudic al aces
tuia, și au atacat convoaie militare 
in teritoriul egiptean. Tot in cursul 
nopții, unități navale israeliene au 
atacat rafinăriile petroliere din por
tul sirian Latakia, precum și din 
porturile Banias și Tartous. PurtAto- 
rul de cuvint a arătat că, în cursul 
luptei, au fost scufundate două nave 
siriene purtătoare de rachete. EI a 
menționat că toate navele israeliene 
l-au reîntors la bază.

★
OUAGADOUGOU 11 (Agerpres). 

— Guvernul Voltei Superioare a ho- 
terît să rupă relațiile diplomatice cil 
Israelul — a anunțat, la Ouagadou
gou, Aii Arraud, ministrul voltez al 
afacerilor externe.

Azi, festivitățile de 
a președintelui

instalare
Peron

„Voința poporului chilian 
nu poate fi înfrîntă44

Norvegia va acționa
In sprijinul destinderii 

pe continent
OSLO 11 (Agerpres). — La Oslo a 

avut loc deschiderea oficială a se
siunii parlamentului norvegian (Sior- 
tingul). Tn discursul tradițional 
rostit cu acest prilej. regele Olav 
al V-lea a declarai că politica ex
ternă a țârii râmine neschimbată. 
Feafirmind adeziunea la alianța 
nord-atlantică. el s-a pronunțat, tot
odată. pentru intensificarea relațiilor 
cu țările socialiste. „Norvegia, a de
clarat suveranul, va acționa con
structiv pentru realizarea de către 
Conferința pentru securitate și coo
perare in Europa a unor rezultate 
pozitive și durabile".

Un interviu acordat
ROMA 11 — Corespondență de "la 

R. Bogdan). Luis Corvalan, secre
tarul general al Partidului Comunist 
din Chile, a fost vizitat in închisoa
rea unde este deținut de un trimis 
special al Televiziunii italiene, că
ruia i-a declarat că, in pofida lovitu
rii de stat militare care a dus la 
răsturnarea guvernului Unității Popu*-  
lare. „militarii nu vor putea opri 
lupia poporului".

„Am fost arestat la 27 septembrie 
— a spus Luis Corvalan — și timp 
de opt zile am fost ținut intr-o celuia 
in care nici măcar nu putearq să mă 
mișc. Acum mă aflu într-o ‘ celulă 
normală, dar nu am voie să citesc și 
să primesc vizite. Asupra mea a fost 
exercitată îndeosebi o presiune mo
rală".

întrebat despre consecințele situa
ției din Chile asupra partidelor mar
xiste din America Latină, Luis Cor
valan a răspuns : „Fără îndoială, a- 
ceste evenimente vor avea repercu
siuni nefavorabile asupra dezvoltării 
și progresului pe întregul continent. 
Sint convins, totuși, că popoarele 
continentului nu vor putea fi oprite 
din mersul lor înainte".

de Luis Corvalan
Referindu-se la actuala situație 

existentă pe plan intern, secretarul 
general al P.C. din Chile a relevat 
că „evenimentele care se desfășoară 
în Chile se vor repercuta negativ a- 
supra dezvoltării țării. Consider 
însă că poporul va continua să lup
te : marxismul și alte ideologii care 
corespund intereselor fundamentale 
ale majorității societății nu vor putea 
fi distruse".

In legătură cu acțiunile viitoare ale 
partidului comunist, Luis Corvalan a 
menționat că, deocamdată, este greu 
de precizat ce curs vor urma â- 
cestea. ..In orice caz — a precizat 
el — pot să vă spun că nu ne vom 
lăsa antrenați ân acțiuni teroriste".

In • încheiere, conducătorul Partidu
lui Comunist din Chile a declarat : 
„Iubesc libertatea, dar nu mă tem de 
moarte. Dacă mă vor condamna la 
moarte, mă vor transforma, împotri
va voinței mele, intr-un martir'.

★
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — Gu

vernul R. P. Polone a hotărit să 
suspende provizoriu relațiile diplo
matice cu Chile — se arată într-o 
declarație a guvernului polonez.

TURCIA: in ajunul alegerilor parlamentareA

vor avea 
,___________ Circa 17

milioane de cetățeni cu drept de voi. 
li o populație de aproape 39 milioa
ne de locuitori, sint chemați să de
semneze dintre 3 811 candidați pe 
cei 450 de viitori membri ai Camerei 
deputaților (Medjilas) și o treime din 
numărul membrilor Senarului, adică 
60 de persoane.

Precedate, de o campanie electorală 
de mare intensitate, alegerile de du
minică sint apreciate de observatori 
ca înscriindu-se printre cele mai im
portante care s-au desfășurat in Tur
cia _ ținîndu-se seama de clarifică
rile de ordin politic, economic și so
cial pe care se așteaptă să le aducă 
viitorul scrutin în viața țârii. Pentru 
că evoluții mai vechi sau mai re
cente. in diverse domenii, au dus la 
acumularea a numeroase probleme, 
unele devenite acute, ale căror pre
mise de soluționare se consideră că 
pot fi create numai prin alegerile 
generale.

Pe plan politic, se scontează ca 
scrutinul să definitiveze procesul de 
consolidare a situației interne, În
ceput prin alegerea, in martie a.c„ a 
noudui președinte al republicii si for
marea. In aprilie, a cabinetului de 
coaliție bazat pe majoritatea parla
mentară. Aceasta a devenit necesară 
după memorandumul de la 12 martie 
1971 al celor 4 generali — astăzi in 
retragere — în urma căruia ?-a in
trodus starea excepțională și s-au 
format cabinete ..deasupra partide
lor". . .In domeniul economic-social exis
tă. de asemenea, aspecte specifice, 
într-un comentariu publicat recent, 
ziarul ..Cumhuriyet" sublinia că 
t.problemele societății turcești con
temporane sint : șomajul, alfabetiza
rea, dezvoltarea industriei și reparti-

La 14 octombrie, in Turcia 
loc alegeri parlamentare.

zarea echilibrată a veniturilor11. Țară 
in curs de dezvoltare. Turcia a cu
noscut. in ultimii ani. un proces de 
dezvoltare a unor ramuri ale induș- 
iriei — proces care a dus concomi
tent la creșterea numerică a clasei 
muncitoare, a micilor meseriași și. in 
general, a celor ocupați in producție. 
Exodul specific al brațelor de muncă 
de la sate spre marile centre urbane 
a generat ’ dificultăți suplimentare 
privind asigurarea locurilor de mun-

CORESPONDENȚ A 
DIN ANKARA

că. locuințelor, instrucției, instalații
lor și asistenței sanitare etc. Crește
rea prețurilor, care afectează toată 
lumea capitalistă, a atins serios și 
Turcia. Date oficiale arată că, numai 
In ultimii doi ani, prețurile au cres
cut aici cu 40 la sută, afectind. în 
primul rind. pe cei cu venituri mici. 
Consecințele s-au reflectat atît pe 
plan social — printr-o intensificare 
a acțiunilor revendicative — cit și 
pe plan politic. Pe de o parte, in ca
drul partidelor a avut loc o polariza
re, un proces de reorientare mal 
pronunțată spre stingă sau spre 
dreapta. însoțit de sciziuni la virfuri, 
din care au rezultat noi partide poli
tice. Pe de altă parte, toate cele opt 
formațiuni pun accentul pe proble
mele de strictă actualitate în progra
mele lor electorale. Soluțiile propuse 
sint. bineînțeles, diferite. Ele pot fi 
grupate însă în două concepții de 
dezvoltare economico-socială, repre
zentate de programele principalelor

formațiuni politice: Partidul dreptă
ții. condus de Suleyman Demirel, ex
ponent al forțelor .^liberale". care, la 
alegerile din 1969. a obținut 256 locuri 
în Medjilas. și Partidul republican 
al poporului, condus de Bulent Ece- 
vit (145 de locuri in 1969). care se 
autoplasează „la stingă centrului".

Majoritar timp de opt ani, Parti
dul dreptății promovează o politică 
bazată pe „economia mixtă", in ca
drul căreia inițiativa privată, legată 
strins de participarea capitalului 
străin, este încurajată pentru â juca 
rolul predominant in dezvoltarea in
dustriei, agriculturii și serviciilor. 
Fără a nega principiul „economiei 
mixte", Partidul republican al po
porului susține o formă de dezvolta
re economică și socială întemeiată 
pe extinderea sectorului public, prin 
naționalizarea resurselor miniere și 
petroliere, industriei grele, băncilor 
și societăților de asigurare. Acest 
partid este, de asemenea, adeptul li
mitării ponderii capitalului străin în 
economia turcă.

Observatorii din Ankara sint de 
părere că disputa electorală se poar
tă, în esență, între cele două 
formațiuni politice. în acest sens, se 
relevă o evidentă sporire a audienței 
Partidului republican al poporului, 
îndeosebi printre cei stabiliți la ora
șe in uLtimii ani, printre micii mese
riași și tineri.

Tuturor celorlalte șase partide nu 
li se atribuie perspective deosebite. 
Se așteaptă insă ca ele să influen
țeze într-o măsură importantă rezul
tatele finale ale disputei, îndeosebi 
pentru că s-au desprins, de fapt, din 
cele două principale partide și se 
adresează aceluiași electorat.

Ion BADEA

Un apel al secretarului general al 0. N. U
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres).

— Secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, a 
cerut, joi. Israelului, Egiptului și Si
riei să înceteze ostilitățile și văr
sările de singe și să găsească alte 
posibilități decit războiul pentru so
luționarea crizei din Orientul Apro
piat. Secretarul general al O.N.U. a

făcut, apel la cele trei guverne să 
examineze de urgență posibilitatea 
„de a face din acest conflict tragic 
punctul de plecare al unui nou efort 
către o reglementare". El a declarat 
că situația actuală din Orientul 
Apropiat ar putea crea o amenin
țare pentru pacea și securitatea in
ternațională.

BUENOS AIRES. 
(Corespondență de 
la V. Păunescu). — 
Astăzi, la Buenos 
Aires au loc festivită
țile consacrate instală
rii generalului Juan 
Domingo Peron in 
funcția de președinte 
al țării. După cum se 
știe, generalul 
și soția sa. 
Peron, < 
Frontului 
la alegerile 
septembrie 
funcțiile de președinte 
și, respectiv, vice
președinte, au obținut 
aproape 62 la sută din 
sufragiile corpului «- 
lectorat.

După ce a guvernat 
Argentina, prin man
dat electoral, timp de 
nouă ani și trei luni 
și după 
litic 
ani, 
ron revine la ____
cerea țării cu un pro
gram politic care în
trunește adeziunea ma
jorității națiunii.

Ultimele zile dinain
tea ceremoniilor ce se 
vor desfășura in ve
derea instituționaliză- 
rii victoriei electora
le au cuprins 31 eve
nimente cu implicații 
in viitor. Ne referim 
la suita de întilniri 
ale președintelui ales 
cu conducători ai miș
cării justiția liste, gu
vernatorii și vicegu
vernatorii provincii
lor, cu conducători ai 
mișcării sindicale, re
prezentanți ai între
prinderilor, ca și cu

Peron
Isabel 

candidați ai 
i justițialist 

din 23 
pentru

I

un exil po- 
de peste 18 
generalul Pe- 

condu-

conducători ai unor 
partide politice ,și co
mandanți 
1.ei. Este 
exponenți 
forțe care 
fă pentru 
tale și 
maximă a 
naturale, 
unei dezvoltări 
librate a . 
lui ' național, 
larea < 
nomice 

-rămase 
berar ea 
orice 
pendență", 
discrepanțelor sociale.

In capitala Argenti
nei preliminariile in
stalării au și început, 
prin activitățile desfă
șurate de către delega
țiile speciale străine, 
sosite pentru a parti
cipa la festivități. 
Joi dimineața, delega
țiile străine au depus 
flori la monumentul 
eroului național ar
gentinean. El Liberta- 
dor, general San Mar
tin.

ai arma- 
vorba de 
ai acelor 

se pronun- 
suverani- 
utilizarea 
resurselor 
obținerea 

echi- 
potențialu- 
'. stimu- 

creșterii eco- 
a regiunilor 
in urmă, eli- 

i țării ,.de 
formă de de- 

atenuarea

La toate aceste ma
nifestări a fost pre
zentă și delegația țării 
noastre, condusă de 
tovarășul Emil Bod
naraș. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat 
— care, participă la 
festivități dind expre
sie bunelor relații 
prietenești, in con
tinuă ascendentă, din
tre poporul român și 
poporul argentinean.

In timpul primirii 
la președintele provi
zoriu. Râul Lastiri, 
tovarășul Emil Bod
naraș a transmis. in 
numele Consiliului de 
Stat. președintelui 
provizoriu al Argenti
nei omagii si 
de prosperitate, 
partea poporului 
mân. întregii națiuni 
argentinene. Răspun- 
zind, președintele
Râul Lastiri a mulțu
mit, rugind ca ace
leași sentimente si^fie 
transmise poporali 
român din partea po
porului argentinean.

urări 
din 
ro-

MONROVIA 11 (Agerpres) — Cu ocazia es
calei făcute la Monrovia, capitala Liberiei,, in 
diurn spre Argentina, tovarășul Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a fost întimpinat de 
James Greene, vicepreședinte al Republicii Li
beria, Richard A. Henries, președintele Came
rei deputaților, R. Francis Okai. ministru de ex
terne, și alte personalități oficiale.

Cu acest prilej, vicepreședintele Liberiei a ex
primat. in numele președintelui William R. Tol
bert, sentimente de prietenie față de România, 
rugind ca aceste sentimente să fie transmise pre
ședintelui Consiliului de Stat. Nicolae Ceaușescu.

Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Declarație comună 
sovieto-japoneză

MOSCOVA 11 (Agerpres). — De
clarația comună sovieto-japoneză. 
semnală la încheierea vizitei in 
U.R.S.S. a primului ministru al Ja
poniei, Kakuei Tanaka, evidențiază 
satisfacția părților față de dezvolta
rea favorabilă, in ultimii ani, a re
lațiilor bilaterale, care au progresat 
considerabil in domeniile politic, 
economic și cultural.

Părțile s-au înțeles să continue 
convorbirile referitoare la încheierea 
Tratatului de pace intre cele două 
țări intr-o perioadă corespunzătoare 
a anului 1974.

L. I. Brejnev, N. V. Podgornii. și 
A. N. Kosîghin au acceptat invitațja 
de a vizita Japonia.

Vizita delegației de partid
și guvernamentale a

R. D. Germane
in R. P. Mongolă

BATOR
Bator au

ii (Agerpres). — 
început convorbi-

ÎNTREVEDERI LA O.N.U. ALE MINISTRULUI 
AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

Satisfacție față de perspectivele relațiilor 
româno — latino-americane

NAȚIUNILE UNITE 11. — Trimi- / 
sul Agerpres. V. Martalogu, trans
mite : Ministrul afacerilor externe 
al României, George Macovescu, a 
oferit, miercuri seara, un dineu în 
onoarea șefilor delegațiilor la actuala 
sesiune a Adunării Generale ale 
unor state latino-americane — Ar
gentina, Bahamas, Columbia. Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador. Guyana, 
Mexic. Panama, Peru și Triaiciad- 
Tobago.

In toasturile rostite în timpul di
neului, invitații au ținut să subli-

nieze importanța vizitelor efectuate 
recent in mai multe state latino- 
americane de președintele Consiliu
lui de Stat al României. Nicolae 
Ceaușescu, exprimind satisfacția gu
vernelor lor pentru rezultatele aces
tora și convingerea asupra efectelor 
pozitive ale contactelor avute cu a- 
cest prilej pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre România și statele lati- 
no-americane. ale căror afinități de 
limbă, cultură și origine latină au 
fost relevate de vorbitori.

Convorbirile 
chino-canadiene

ULAN
La Ulan _ ____ _ ______
rile intre delegația de partid și gu
vernamentală a R.P. Mongole, con
dusă de Jumjaaghiin Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol. președintele 
Consiliului de Miniștri, și cea a R.D. 
Germane, condusă de Erich Honec
ker, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Socialist Unit din Germania.

Reafirmarea ■ poziției țării noastre in legătură 
cu situația din ~ '

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a avut o întrevedere cu 
ministrul de externe adjunct al Si
riei, Muhammad Zakaria Ismail. In 
cadrul convorbirii avute s-a proce
dat la trecerea în revistă a unor 
probleme care stau in fața comuni
tății internaționale, un accent deo
sebit punindu-se pe situația actuală 
din Orientul Apropiat. în context, 
ministrul român a reafirmat punctul 
de vedere al guvernului țării noas
tre, potrivit căruia ținerea sub ocu
pație a teritoriilor arabe menține 
un teren permanent de conflict și 
război. El a subliniat necesitatea în
cetării ostilităților militare, actionin- 
du-se pentru o soluție politică, pen
tru retragerea trupelor israeliene din

Orientul Apropiat
teritoriile arabe ocupate, garantarea 
independenței și suveranității tutu
ror statelor din zonă și pentru re
zolvarea situației populației palesti- 
nene în conformitate cu năzuințele 
sale.

De asemenea, ministrul de externe 
român s-a întîlnit, la sediul O.N.U., 
cu ministrul afacerilor externe al 
Pakistanului, Aziz Ahmed. Cei doi 
miniștri au analizat stadiul relații
lor de colaborare dintre România și 
Pakistan, relevind cursul ascendent 
al acestora, în beneficiul ambelor 
state. Au fost, de asemenea, abor
date unele probleme internaționale 
actuale, între care situația din Asia 
de Sud și recrudescența conflictului 
din Orientul Apropiat.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT.5

Convorbirile bulgaro- 
austriece, la care au particiPat 
Franz Jonas, președintele Austriei, și 
Todor Jivkov, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, au 
continuat la Viena. Au fost discu
tate probleme ale relațiilor bilate
rale și unele probleme internaționale 
de interes reciproc.

Ambasadorul U.R.S.S. la 
Pekin, Vasili Tolstikov, a făcut o 
vizită prințului Norodom Sianuk, 
șeful statului, președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiei. In 
cursul convorbirii a avut loc un 
schimb de păreri în legătură cu si
tuația din Cambodgia. Partea sovie
tică a exprimat sprijinul sau față 
de lupta dreaptă a patriciilor 
khmeri, sub conducerea Frontului U- 
nit Național al Cambodgiei și Guver
nului Regal de Uniune Națională.

Convorbiri între R.D.G. și 
R.F.G. Din inițiativa ministrului 
de finanțe al R. D. Germane, la 
Berlin au debutat convorbirile din
tre R. D. Germană și R. F. Germa
nia în probleme legate de plățile și 
deconturile necomerciale dintre cele 
două țări, tratativele fiind purtate 
la nivel de secretari de stat ai mi
nisterelor de finanțe ale celor două 
state germane. S-a convenit ca aces
te convorbiri să fie continuate la 22 
noiembrie a.c., la Bonn.

Consultări pentru desem
narea unui nou vicepreșe
dinte al S.U.A. Imediat după ce 
Spiro Agnew și-a prezentat demisia 
din funcția de vicepreședinte al Sta
telor Unile. președintele Nixon, a 
început o rundă de consultări pentru

ocuparea postului rămas vacant. El 
l-a primit pe liderii Partidului Re
publican din. Congres — senatorii 
Hugh Scott și Robert Griffin — pre
cum și pe Gerald Ford și Leslie 
Arends, care conduc grupul republi
can in Camera Reprezentanților,

Libia și-a proclamat de
plina suveranitate asupra 
Golfului Siria Mare, &><* “!>>- 
du-1 in apele teritoriale ale țării — 
anunță agenția libiană de informații 
— ARNA. Agenția precizează că 
„Golful Sirta Mare este supus com
petenței legislative, juridice și admi
nistrative a Libiei. în ce privește 
navele și persoanele".

Senatul S.U.fi. a adoptat 
un proiect de lege, ““‘«nd 
la 60 de zile intervalul de timp în 
care președintele Statelor Unite poa
te să angajeze trupele americane 
într-un conflict peste hotare fără 
aprobarea Congresului. Textul pro
iectului stipulează că șeful statului 
are obligația să expună Congresului, 
în termen de 48 de ore, rațiunile care 
l-au determinat să trimită trupe 
într-o regiune unde se desfășoară 
lupte, sau unde există riscul declan
șării unui atac împotriva S.U.A,

Premiul Nobel pentru me- 
diCÎnâ pe anu^ 1973 a fost decer
nat savanților Karl von Frisch, pro
fesor la Universitatea din Miin- 
chen, Konrad Lorenz, director ad
junct al Institutului de psihologie a 
comportamentului de la Institutul 
Max Planck, și Nikolaas Tinbergen, 
profesor la' Universitatea din Oxford'

Congresul internațional de

De citeva zile, la 
- Baku se desfășoară 

cel de-al XXIV-lea 
Congres internațional 
de astronautică, cu 
participarea a 1 500 de 
specialiști din diferite 
țări. Manifestarea pri
lejuiește interesante 
comunicări și conclu
zii privind rezulta
tele celor mai recente 
cercetări spațiale. 
Astfel, un grup de 
specialiști americani a 
ajuns la convingerea 
că, in trecut, pe pla
neta Marte au existat 
condițiile de presiune 
și temperatură nece
sare pentru' formarea 
riurilor și lacurilor, 
așa-numitele „canale" 
marțiene, vizibile cu 
ajutorul telescoape- 
lor, fiind, prin ur-

mare, albii ale foste
lor întinderi de apă. 
Opinia aceasta a fost 
întărită prin prezen
tarea unor fotografii 
ale suprafeței mar
țiene, pe care apăreau 
clar munți de oriaine 
vulcanică, dune de 
nisip și alte forme de 
relief.

Congresul a prile
juit examinarea posi
bilităților de realizare 
a unei stații orbitale 
internaționale cu echi
paj uman, care să 
graviteze în jurul lui 
Marte.

O altă comunicare 
importantă a vizat 
mecanismul produce
rii erupțiilor solare. 
Un specialist sovietic 
a comunicat. în legă
tură cu aceasta, că un 
model teoretic al e-

astronautică

rupțiilor a fost con
firmat de cercetările 
efectuate in Cosmos. 
Conform acestei teo
rii. in urma unor fe
nomene complexe, in 
coroana solară are loc, 
periodic, încălzirea 
plasmei la tempera
turi extrem de ridi
cate. ceea ce duce la 
expulzarea unor in
tense fluxuri de elec
troni și protoni. Du- 
rind uneori citeva ore, 
erupțiile solare pro
voacă puternice 
tuni magnetice 
Terra, perturbind 
păturile radio, iar e- 
nergia degajată cu a- 
cest prilej este echi
valentă cu cea pe care 
o poate elibera deto
narea simultană a ci- 
torva zeci de bombe 
atomice.

fUT- 
pe 
le

PEKIN 11 (Agerpres). — Joi au 
continuat, la Pekin, convorbirile din
tre premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze. Ciu En-lai, și primul 
ministru al Canadei. Pierre Elliott 
Trudeau, care efectuează o vizită 
oficială in China.

In aceeași zi, Ciu En-lai a oferit 
un banchet in onoarea lui P. E. Tru
deau, in cursul căruia ambii au 
rostit cuvîntări, exprimind satisfac
ția in legătură cu evoluția relațiilor 
multilaterale dintre cele două țâ^i ți 
credința că actuala vizită a premie
rului canadian in China va stimula 
și mai mult înțelegerea și prietenia 
dintre cele două popoare și va des
chide perspective și mai largi rela
țiilor bilaterale.

a

la Vientiane -
o mare victorie
poporului laoțian

NEVA 11 (Agerpres). — InSAM_______  .
zilele de 8 și 9 octombrie a avut 
loc conferința comună a Comitetu
lui Central al Frontului - Patriotic 
Laoțian și a Comitetului de alianță 
al Forțelor neutraliste patriotice din 
Laos — transmite postul de radio 
Pathet Lao.

Prințul Sufanuvong. președintele 
C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, 
a prezentat un raport politic, în t j e 
a făcut o analiză a situației actuale 
din țară. El a apreciat acordul in- 
terlaoțian încheiat la Vientiane și 
semnarea protocolului la acord drept 
o mare victorie a poporului laoțian, 
preconizînd, totodată, acțiuni comune 
ale forțelor patriotice menite să 
contribuie la transpunerea in prac
tică a acordului. în scopul consoli
dării și menținerii unei păci durabile 
Si............................al realizării înțelegerii naționale.

PROBLEMELE SOCIALE
ALE MUNCITORILOR

DIN EUROPA OCCIDENTALĂ
Un 

al Biroului 
al Muncii

raport 
Internațional

GENEVA 11 (De la corespondentul 
nostru). La sediul Biroului Interna
țional al Muncii din Geneva a fost 
dat publicității un raport consacrat 
problemelor sociale ale muncitorilor 
din țările Europei occidentale. Docu
mentul va constitui baza, dezbateri
lor celei de-a doua Conferințe re
gionale europene a Organizației In
ternaționale a Muncii. Deși au fost 
făcute unele progrese în ameliora
rea condițiilor de muncă și de viață, 
îndeosebi ca urmare a creșterii pro
ductivității muncii — constată ra
portul menționat — mișcările so
ciale din Europa occidentală nu au 
încetat să se amplifice in cursul ul
timului deceniu și este de prevăzut 
că această tendință va continua. 
„Semnele de nemulțumire aie mun
citorilor devin din ce în ce mai nu
meroase. Conflictele de muncă se 
multiplică și se agravează in multe 
țări, și unele categorii de oameni ai 
muncii — funcționari, intelectuali, 
salariați ai instituțiilor publice — 
care participau rareori, in trecut, la 
astfel de acțiuni, devin tot mai 
activi".

Lupta pentru o repartiție mâi 
justă a produsului național consti
tuie un obiectiv important al acțiu
nilor revendicative.
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