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ACTUALITATEA

RECOLTAREA, 
TRANSPORTUL, 
ÎNSILOZAREA
FURAJELOR

Paralel cu lucrările amnle de re
coltare. transport si depozitare a 
produselor agricole, o deosebită a- 
tentie trebuie să se acorde. în a- 
ceste zile, strincerii si insilozării 
furajelor necesare animalelor pen
tru iarnă. Pe cimp există milioane 
de tone de produse secundare ale 
culturilor agricole — coceni, frun- 
ae și colete de sfeclă, otavă, res
turi legumicole etc. — care pot si 
trebuie să completeze baza fura
jeră. Timpul înaintat, pericolul că
derii brumelor, care oot degrada 
nutrețurile existente in cimp. im
pun să se ia măsuri gospodărești 
urgente pentru stringerea acestor 
produse, prevenindu-se pierderile.

Tinînd seama de cerințele dezvol
tării zootehniei, ale creșterii pro
ducției de came, lapte, lină, nume
roase întreprinderi agricole de stat 
și cooperative agricole din județele 
Sibiu, Constanța. Mehedinți. Sălaj, 
Harghita și altele au organizat e- 
chipe mixte de cooperatori și meca
nizatori pentru stringerea. transpor
tul. toca rea și presarea nutrețurilor 
în silozuri. Pentru scurtarea duratei 
de umplere și acoperire a silozu
rilor. munca este organizată în flux 
continuu, ceea ce creează premise 
pentru obținerea de nutrețuri de 
calitate bună. De altfel. în județele 
amintite, prevederile din graficele 
da însilozare a furajelor în actua
la perioadă au fost realizate in cea 
mai mare parte.

Din datele centralizate la Minis
terul Agriculturii. Industriei Ali
mentare și Apelor rezultă că. pină 
în ziua de 12 octombrie. însilozarea 
furajelor s-a efectuat în proporție 
de 87 la sută din plan în întreprin
derii® agricole de stat și 55 la sută 
în cooperativele agricole. Există 
însă numeroase cazuri cind intre 
unități și județe învecinate, cu con
diții in general asemănătoare, re
zultatele sint mult diferite. Pină la 
data amintită, cooperativele agrico
le din județul Constanta au însilo- 
zat 304 000 tone de furaje, repre- 
zentind 72 la sută din plan, în timp 
ca în județul Ialomița, realizările 
însumează 130 000 tone — adică nu
mai 45 la sută din prevederi. De 
asemenea. în județul Sălaj s-au în- 
silozat 80 la sută din cantitățile 
prevăzute, în vreme ce în unitățile 
cooperatiste din județul Cluj — nu
mai 45 Ia sută. Diferente și mai 
mari există între unități agricole 
situate în aceleași județe și, une
ori. chiar în aceeași comună.

Cu mai multă hotărâre e nevoie 
să se acționeze în vederea strin- 
geril tuturor cocenilor de porumb. 

’ a căror cantitate este apreciată la 
5—6 milioane de tone ; aceasta are 
o mare importantă pentru echili
brarea balanței furajere. Totuși, 
străbătînd Bărăganul, pe un traseu 
de citeva sute de km. In județe 
mari cultivatoare de porumb — Il
fov. Ialomița. Buzău. Brăila. Galați 
— se poate constata că recoltarea 
șl însilozarea tulpinelor de porumb

în stare suculentă sint lăsate pe 
ultimul plan al preocupărilor. Pe 
multe tarlale, de unde știuleții au 
fost culeși, tulpinile de porumb au 
rămas netăiate sau netransportate. 
Or. recoltarea porumbului nu poate 
fi considerată ca încheiată pină nu 
se string și ultimii coceni de pa 
cimp. Cu cit mai repede se va faca 
această lucrare, cu atit ciștigul va 
fi mai mare. Valoarea nutritivă a 
tulpinilor în momentul recoltării 
știuleților reprezintă aproximativ 
40 la sută din valoarea întregii 
plante de porumb. Prin lăsarea co
cenilor pe cimp pină se înnegresc 
și se risipesc frunzele, așa cum se 
intimplă in nu puține unități agri
cole. se pierde mai mult de jumă
tate din substanțele nutritive, ceea 
ce reprezintă, la fiecare hectar, e- 
chivalentul unei cantități de 700— 
800 kg cereale. Tocmai din aceste 
motive, tulpinile si frunzele de po
rumb nu trebuie risipite sub nici 
un motiv.

Este deci în interesul fiecărei u- 
nități agricole să stringă și să în- 
silozeze cit mai repede cocenii și 
celelalte furaje. în vederea echili
brării balanței de nutrețuri sucu
lente. potrivit calculațiilor făcute 
de Direcția generală a creșterii a- 
nimalelor din Ministerul Agricul
turii. este necesar să ae - Inailozeze 
minimum 4 milioane tone co
ceni de porumb și colete de sfe
clă. Dar pentru realizarea acestei 
cantități este absolut nevoie ca 
organele și unitățile agricole, spe
cialiștii să organizeze însilozarea 
tulpinilor de porumb.

Analizele de laborator și testele 
pe animale demonstrează că prin 
însilozarea cocenilor recoltați con
comitent cu știuleții se pot obține 
la hectar 1 600—1 800 unități nutri
tive și 95—100 kg de proteine. A- 
ceeasi cantitate de coceni strinsă 
odată cu știuleții. dar păstrată sub 
formă uscată în șire sau clăi, a- 
junge să conțină numai 1 000 de u- 
nități nutritive si 50 kg de protei
ne, pierderile fiind' de peste 35—38 
la sută la unitățile nutritive și a- 
proape 50 la sută la proteine. A- 
ceste argumente, care poartă girul 
stiintei, pledează convingător în 
favoarea luării unor măsuri ime
diate pentru recoltarea concomi
tentă a știuleților și tulpinilor' de 
porumb, nentru Însilozarea lor cît 
mai reDede.

Cantitățile de furaje existente a- 
cum în cimp sint mari și. de a- 
ceea, cu griiă de buni gospodari, 
cu toate mijloacele posibile să le 
stringem și să le punem neîntîr- 
ziat la adăpost de intemperii. în 
felul acesta, fiecare fermă zooteh
nică. fiecare unitate agricolă va a- 
sigura hrănirea corespunzătoare a 
animalelor în perioada de iarnă și 
iși va crea o rezervă cit mai mare 
de nutrețuri lnsilozate.

C. BORDEIANU

AEROPORT
SATU-MARE (Corespondentul 

„Scînteii", Octav Grumeza). — 
La Satu-Mare se desfășoară 
ample lucrări dc construcție a 
unui nou aeroport, cu pistă be
tonată — care va intra în func
țiune In decembrie anul viitor 
— unde va putea ateriza și de
cola orice aparat modem de 
zbor. Amplasarea acestuia in
tr-o zonă cu condiții meteorolo
gice extrem de favorabile (su
perioare tuturor aeroporturilor 
din țară), aparatele moderne de 
conducere și protecție a zboru
lui cu care va fi dotat vor asi
gura traficul curselor aeriene 
In medie 350 zile pe an.

CULTURALĂ

Au îndeplinit
planul anual

ARAD (corespondentul „Scîn- 
teii“, Constantin Simion). — 
Constructorii grupului de șantie- 
re-Arad, care înalță noul com
binat de Îngrășăminte chimice 
din ^localitate, raportează un im
portant succes : realizarea inte
grală a sarcinilor de plan din 
acest an. S-a creat astfel posi
bilitatea ca, în cele trei luni ră
mase pină la sfirșitul anului, să 
se realizeze suplimentar lucrări 
în valoare de 30. milioane lei. 
Constructorii sint deciși să pună 
la dispoziția montorilor. înainte 
de termenul stabilit, fronturi de 
montaj pentru circa 7 000 tone 
utilaje. La fabrica de amoniac 
și la hala NPK, fronturile de 
montaj au fost predate în între
gime. iar la fabrica de acid a- 
zotic — iri proporție de 90 Ia stftaT’ 
S-a încheiat, totodată, glisarea 
turnurilor de granulare. iar în 
cursul lunii decembrie vor fi 
terminate și predate toate fron
turile de montaj de la fabrica 
de acid azotic.

(--------------------------
Infr-una din aceste zile, 

printre lanuri întinse și 
nemărginite timpuri care 
se dezbracă de roadele 
toamnei, pe lingă grădini 
duios rizătoare și livezi 
încă frumos încărcate cu 
poame, parcurgem lungi 
și. in nu chiar mică mă
sură, asfaltate drumuri de 
țară prin părțile Bârladu
lui și, îndeosebi, pe va
lea fertilă a Elanului și 
prin alte cuprinsuri mol
dovenești care, alteîndva, 
i-au dăscălit copilăria lui 
Dimitrie Cantemir-Vodă. 
E. toamnă in lărgimile de 
atamă ale acestor olaturi 
străvechi. Peste păpușoa- 
iele in putere de pe la 
Oltenești sau Tîrzii și 
peste podgoriile cu zghi- 
hară ale Hușilor — unda 
vinul e roșu ca slngele 
de iepure — au căzut al
bastre și groase brume
le ; în balta Prutului de 
la Cirja Murgenilor se în
tind năvoade încăpătoare 
în care se zbat crapi cu 
zale ca argintul și lini de 
aur și. peste tot. prin ae
rul potolit și împovărat 

. de miresme campestre se 
simte adiind îmbietor a 
must dulce și a gutui 
coapte. Trecem pe la E- 
pureni, pe șesuri fără ho
tare, pe unde se sapă sfe
cla de zahăr, se seamănă 
griul și se cosesc cele de 
pe urmă otave.- pe unde 
se culeg harbuji grei 
ca obuzele și gogonele 
numai cît oul de puică și 
cătănț cu ochi încărcați 
de_ mulțumire la - cumim- 
tea'ș^ harnica rîvnă de pV 
tarlalele unde oameni, 
mașini și agregate agri
cole se află în toiul cam
paniei de recoltări șl 
semănături autumnale. E 
semn că adusă tn anii

noștri la lumină șl Ia spo
rită bunăstare, și răspun- 
zind îndemnului secreta
rului general fi partidu
lui. obștea muncitoare a 
satelor efectuează. îm
preună cu tinerimea stu
dioasă, trebi gospodărești 
care nu rabdă zăbavă.

— Pe unde oare pe aici, 
nt întrebăm in sinea

ajungă Dumitrașcu-Can- 
temir, voievod al Moldo
vei, una din cele mai 
strălucite figuri ale po
porului nostru, literat, is
toric și filozof care, așa 
cum spunea 
Petrovici : 
Moldavlae", < 
desigur, „un 
lea Marcu Aureliu pe un

profesorul 
„Descriplio 

ar fi fost, 
i al doi-

Pe plaiuri

cantemiresti
3

noastră, or fi fost, odini
oară, siliștenii ? Dar cele
lalte meleaguri ale baști- 

' nei răzășești a lui Cante- 
mir Constantin-Vodă, cel 
care, cum zice la letopi
seț bi-vel-vomicul Necul- 
cea, deși ~ -
ce numai 
țasă de 
„practică 
voroavă, __ _____ ,
minca bine ți bă bine", 
și îndeobște „nu 
mîndru, nici făcă 
tuială țării".

Și unde, sub aceste 
înalte orizonturi albastre, 
or fi fost interne late case
le părinților lui, in care, 
în urmă cu trei veacuri, 
intr-o tbamnă, poate tot 
atit de domoală ca aceas
ta, a deschis ochii dum
nealui, cel care avea să

„Carte nu știa, 
iscălitura învă- 
face", 

bună avea
era

totușl 
la 

sănătos,

era 
chel-

deschis porțile

9

Bucureștiul găzduiește o nouâ manifestare economică de prestigiu — Expo
ziția internațională de echipament, utilaje și materiale pentru agricultură, 
industria alimentară și industria de ambalaje,^ accesorii pentru turism, 

vinătoare și pescuit
(Relatări despre deschiderea expoziției — In pag. a III-a)

tron, explicabil lucru, 
mai modest decit acel de 
la Roma", dar ca om și 
mai uimitor poate, prin 
apariția sa neașteptată 
intr-o țară încă nepregă
tită și nedezvoltată pe 
atunci" ?

E, de bună seamă, mult 
de atunci I Dar de la 
omenimea de atunci, sta
tornicită de milenii pe 
Sloiurile moldave, va fi 

ivățat Dimitrie Cante- 
mir, copil fiind, că „ale 
noastre două țări" româ
ne, „măcar că supuse și 
ascultătoare sub monar
hii turcești, Ansă, nigi .stă- 
plnirea, nici, slobozenia 
lor n-au lăsat, că după 
multe sîngeroase și ro
mânești războaie, nici
odată piciorul din hota
rele sale afară nu și-a

X 
icos, ei înflpți șl ne- 
tmulși au rămas ; că 
deși împărăției Turcului 
bani a da obligate sint, 
însă bisericile, legea, ju
decățile, obiceiurile ne
smintite și nebetejite 
le-au păzit".

Din gura înțeleaptă a 
bătrinilor de pe aceste 
pământuri, din documente 
umane și din cele scrise 
se va fi încredințat Can- 
temir, așa cum, de altfel, 
a și lăsat scris in „Hroni
cul a toată țara româ
nească". precum că, in
tr-adevăr, „vestiții Ro
mani sint moșii și stră
moșii noștri ai moldove
nilor, muntenilor și ar
delenilor și a tuturora 
oriunde se află ; precum 
și singur numele cel de 
moșie arată Români che- 
mindu-se, și limba cea 
părintească ce din lati
nească se trage, neștirbit 
martur este".

Amintlndu-ne de aceste 
pline de miez cuvinte, ca 
de altminteri de toată 
opera cărturărească a a- 
cestui ilustru om de re
putație europeană, care, 
intre alte onoruri, a fost 
ales membru al Academi
ei din Berlin, unde a 
strălucit glndul lui Leib
niz, și care a deschis cu 
tute de ani înainte poar
ta academiilor străine sa- 
vanților români contem
porani — cugetind la 
semnificația profundă a 
imensei sale activități 
științifice șl la prestigiul . 
ei universal, ne oprim, la

Ion 1STRAT1

Combinatul metalurgic din Re
șița. Se pregătește o nouâ 

șarjâ de fontâ
Foto : M, Andreesca

0 floare
pentru flecare
de Ia un buchet

de florărese X

(Continuare 
tn pag. a m-a)

competiții" ne-sportive și ne-dorite

Recordul explicațiilor**
și „campionatul intențiilor" ■ ■■

Din nou despre producția, calitatea
și desfacerea articolelor de sport

Pe aleea din fața blocului 
— de o parte șî de alta — 
sute de arbuști. Florile se 
luaseră parcă la intrecere 
pentru... premiul frumuse
ții. Intrăm în holul blocu
lui și sunăm la citeva apar
tamente. Chiar din prag ne 
rețin atenția curățenia in
terioară. grija cu care fie
care locatar iși întreține 
spațiul locuibil...

„.De unde v-am relatat 
aceste succinte impresii î 
Nu vom numi doar o sin
gură adresă, pentru că ori
care din blocurile vizitate, 
fie el H 1. M 6 A, E 5 sau 
O 28 din Balta Albă, fie 
blocul Magheru nr. 9. fie 
blocurile K, B sau A din 
Drumul Taberei, fiecare în 
parte poate pretinde titlul 
de cel mai frumos bloc 
din cartier. Președintele a- 
sodațiel de locatari de la 
blocul Magheru nr. 9, vrind 
să întărească și mai mult 
cele văzute, ne-a expediat 
la redacție șl o voluminoa
să scrisoare din care spi
cuim : „Blocul nostru, lo
catarii săi. se mindresc nu 
numai cu aspectul îngrijit 
al locuințelor, dar și cu bu
nele rezultate obținute in 
acțiunea d«» economisire a 
energiei electrice, a gaze
lor. a apei. Astfel, printr-o 
mai judicioasă gospodărire 
a consumului, am economi
sit — în ultimele 12 luni — 
un volum de gaze echiva
lent cu consumul blocului 
pe o lună de zile, cota a- 
ferentă fiepărui locatar di- 
mlnulndu-se proporțional 
cu 66 lei/an. La apă. eco
nomia realizată în același 
interval de timp echivalea
ză cu consumul blocului pe 
două luni de zile, la ener
gia electrică (de întreține-

re și reparații), economiile 
echivalează cu cheltuielile 
pe 6 luni. Fiecare locatar a 
înțeles că. economisind 
apa, jșl îndeplinește nu nu
mai o obligație elementară, 
cetățenească — respecti
vele resurse materiale pu
țind fi utilizate superior de 
economia națională in fa
brici și uzine — dar că

o „radiografie" recentă a 
blocului P 15 din cartierul 
Balba Albă din Capitală.

...Sunăm la apartamentul 
nr. 16. însoțitorii noștri — 
șeful centrului I.C.R.A.L. 
nr. 13 si președintele aso
ciației de locatari — solici
tă gazdei să accepte să ne 
conducă prin incăperi. Ru
gămintea este acceptată. In

bește in ochi o lumină pu
ternică.

— Nu e prea mare becul 
de 100 de W din holul de 
la intrare ! — întreabă șe
ful I.C.R.A.L.-ului. Și văd 
că la baie aveți tot un bec 
de 100 de W...

— Cînd s-au ars n-am a- 
vut la îndemînă becuri mal 
mici, se 6cuză gazda. Și a-

99CAZUL P-15“
Un subiect de meditație pentru locatarii unui

și nu numai pentru ei
există la mijloc și un ele
ment de cointeresare strict 
dependent : economiile rea
lizate determină reducerea 
proporțională a cotelor de 
întreținere. (In prezent, ele 
sint la noi in bloc cu a- 
proape 20 la sută mai mid 
decit In urmă cu 5 ani)".

Iată ce Înseamnă să fii 
bun gospodar. chibzuit, 
cum se mai spune, cu băie- 
rile pungii strinse bine. 
S-a încetățenit însă pretu
tindeni spiritul de econo
mie. acționează in acest 
spirit cetățenii tuturor lo
calităților. tuturor cartiere
lor. tuturor blocurilor de 
locuințe ? Iată, de exemplu, 
ce constatări ne-a prilejuit

camere — ordine, curățe
nie. La bucătărie Insă...

— De ce risipiți gazele? 
— întreabă unul din Înso
țitori (pe aragaz era pus la 
încălzit un mic cazan dc 
rufe, care acoperea doar 
parțial cele trei ochiuri ce 
ardeau mai mult ...a pa
gubă). Știți bine că avem o 
spălătorie specială la sub
solul blocului I

— Să mai cobor două e- 
taje ? I

La un alt apartament — 
nr. 44 — instalațiile sanita
re erau atit de defecte In
cit apa 
fin tină
și la apartamentul 25. Cum 
nl se deschide ușa, ne iz-

curgea... ca la o 
arteziană. Sunăm

pol. tot ce consum, EU plă
tesc.

Replica în cauză — Invo
cată și de alți locatari al 
blocului P 15 — exprimă, 
de fapt, esența .Jogicli" 
oricărui „mină spartă". 
Chiar dacă noi plătim con
sumul exagerat de energie 
sau de orice alt combusti
bil — și, deci, aparent, nu 
am fi In culpă — nu tre
buie uitat ce înseamnă pen
tru economia națională ki
lowații consumați inutil. De 
aceea nimănui nu-i poate 
fi indiferent dacă un kilo
wat de energie, un metru 
cub de gaze sau de aDă o 
la ne... apa simbetel.

Pentru a înțelege cît de 
largă șl importantă este

problema economiei în ma
terie de consumuri casnice, 
redăm în continuare cî- 
teva calcule puse la dispo
ziție de specialiști. Dacă în 
Capitală, spre exemplu, 
toți locatarii s-ar îngriji să 
repare la vreme Instalațiile 
sanitare, s-ar economisi — 
la nivelul unui an — atî- 
ta apă cît este necesară a- 
provlzionării întregii popu
lații a municipiului Timi
șoara pe timp de 365 de 
zile. Dacă fiecare bucu- 
reștean ar economisi la el 
acasă numai un kilowat de 
energie pe lună, economia 
rezultată în decurs de un 
an ar fi suficientă pentru 
iluminatul public ai între
gii Capitale pe timp de 6 
luni sau pentru funcționa
rea I.O.R.-ului " -
de un an. 
conomislrea 
cub de gaze 
care familie 
înseamnă — 
tot atita combustibil 
este necesar pentru I 
ționarea _ ~ __ I .2_
prinderi din Capitală — _ 
zinele „23 August". „Repu
blica", „C.I.L. Pipera. Fa
brica de cinescoape. între
prinderea de articole de 
sticlă, Combinatul Jilava, 
Uzina de utilaj chimic, 
toate la un loo — timp de 
o săptămină.

$i — ceea ce. este mal 
Important — aceste econo
mii sînt posibil de realizat 
In fiecare gospodărie. de 
către fiecare cetățean — de
sigur, nu prin renunțare la 
confort, ci numai printr-o 
mai judicioasă, mal econo
mică folosire a consumuri
lor casnice.

curînd, Biroul executiv al 
Consiliului național pentru educație 
fizică și 6port — împreună cu îm- 
putemiciții ministerelor economice 
de resort, ai Uniunii centrale a coo
perativelor meșteșugărești, ai Comi
tetului pentru problemele consiliilor 
populare, ca și cu reprezentanții co
merțului — au luat în discuție as
pectele principale ale producției, 
calității și desfacerii articolelor de 
sport. Pornind de la datele și con
cluziile unui control efectuat în 
acest domeniu, Biroul executiv 
al C.N.E.F.S. și ceilalți participanți 
la ședință au adoptat clteva măsuri 
privind îmbunătățirea, diversificarea 
și sporirea producției materialelor, 
echipamentelor și instalațiilor pen
tru sport, turism și agrement, ca și 
pentru desfacerea acestora.

Este interesant să semnalăm de la 
bun început că în ultimii ani s-a 
acționat mai decis pentru dezvolta
rea și diversificarea producției arti
colelor de sport, turism și agrement 
atit în industria ușoară și a lemnu
lui, cît și tn industria locală și în 
cooperația meșteșugărească. Drept 
consecință a sporirii producției, a 
creșterii varietății sortimentale și a 
realizării unor progrese calitative, 
desfacerea materialelor va însuma la

sfirșitul anului 1973 — după cum
estimează specialiștii — 1 miliard și 
100 milioane lei, ceea ce înseamnă 
o creștere de 30 la sută față de 
1968. De la’schiuri și rachete de te
nis pînă 4a echipament sportiv pro- 
priu-zis, producătorii au conceput, 
realizat șl lansat pe piață mai multe 
sortimente, în cantități sporite. Spre 
exemplu, producția internă de ra
chete de tenis a crescut de la 5 200 
în 1970 la 50 000 în 1973, urmînd ca 
în anul viitor — după cum informa 
la ședința amintită reprezentantul 
Ministerului Comerțului Interior — 
să fie aduse pe piață peste 100 000 
de rachete 1

Notînd progresele înfăptuite în 
ultimii cîțiva ani, strădaniile produ
cătorilor și ale comerțului, nu s-ar 
putea să fie trecute cu vederea 
neajunsurile, în unele cazuri sub
stanțiale, din domeniul producției, 
al calității și desfacerii materialelor 
de sport După cum s-a discutat la 
ședința amintită șl după cum re
zultă și din concluziile consfătuirii 
de lucru, persistă serioase lipsuri, și 
rămîneri în urmă în raport cu ne-

Valeriu MIRONESCU
(Continuare in pag. a IlI-a)

__ pe timp 
în sfirșît, e- 
unul metru 
de către fie- 
din Capitală 
intr-un an — 

_____ 1 cit 
_ _____ func-
a 7 mari Intre- 

u-
Echipa
la scor

Mihai IONESCU

României a întrecut
echipa Finlandei în

preliminariile campionatului
mondial de fotbal

ALTE ȘTIRI Șl REZULTATE
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Cine intră într-o florărie mi
nat de ginduri rele ? Un buchet 
de flori, oricit de modest, este 
totdeauna purtătorul de cuvlnt 
al unor sentimente alese. Can
doarea liliacului alb, roșul viu 
al garoafelor invoalte, grația 
trandafirilor, distincția crinilor 
sînt tot atitea mijloace de ex
primare, în limba discretă a flo
rilor, a unor ginduri bune și 
frumoase.

Vizitind, deunăzi, renumitele 
sere de la Codlea, urmărind 
munca harnicului colectiv de 
aici (alcătuit în proporție de 70 
la sută din femei) am constatat 
că minutul acela de plăcută e- 
moție, cind dăruiești sau pri
mești o floare, este pregătit cti 
răbdare și meticulozitate. Unei 
garoafe, de pildă, Ii trebuie șase 
luni-pină ajunge la maturitate.,-

Tn aceste grădini sub sticlă, 
care nu cunosc repaosul hiber
nării, muncesc, așa cum spu
neam mai sus, mai mult femei. 
Le găsim nu numai în sere, ci și 
în birouri și laboratoare ; ele 
sînt prezente în toate sectoare
le de activitate, atit în calitate 
de simpli floricultori, cît și în 
funcții de răspundere. Despre 
ele, directorul întreprinderii, to
varășul Ion Băloiu, ne-a vorbit 
cu multă căldură șl respect.

— Faima bună de care se 
bucură florile noastre se dato- 
rește, în mare măsură, pricepe
rii și conștiinciozității salariate
lor noastre, pasiunii și devota
mentului cu care se consacră 
muncii lor, atașamentului con
stant față de meseria aleasă : 
Viorica Seceleanu, Livia Cezar, 
Elena Trușcă, Frieda Weidembe- 
ker, ca să amintesc doar cîteva 
nume din zecile care se pot da 
drept pilde de statornicie în 
muncă. De aceea la noi nu exis
tă fluctuație de cadre. Anual, 
din serele de la Codlea Ies cir
ca 25 de milioane de flori. Mai 
mult de una pentru fiecare lo
cuitor al țării ! Despre renumele 
florilor de la Codlea se pot spu
ne multe. Ele sînt cunoscute de 
cumpărători din 19 județe și 
din Capitală — întreprinderea 
are 34 de magazine nroDrii spre 
care florile sînt transDortate in 
mașini special amenajate. Par
fumul trandafirilor din soiul 
Baccara, al garoafelor, în peste 
40 de nuanțe, de la albul cel 
mai alb, la roșul aprins, al 'fre- 
ziei sau al altor zeci de soiuri de 
flori este deosebit de Drețuit în 
circa 12 țări, de la Medîterana 
pină dincolo de cercul polar. 
Această prețuire este reflectată 
nu numai în cifre comerciale, 
foarte importante și ele, ci și 
în numeroasele distincții pe 
care „frumoasele" de la Codlea 
le-au primit. Din cele peste 20 
de medalii primite pînă acum, 
ultimele au fost acordate La ex
poziția de la Hamburg (o expo
ziție mult așteptată de specia
liști, pentru că se organizează 
o dată la un deceniu) : maran- 
tha — o plantă ornamentală de 
apartament — a primit medalia 
de argint, iar garoafele, tranda
firii și încă o plantă ornamen
tală — selaginella — medalii de 
bronz. Și mai sînt speranțe. 
Competiția nu s-a terminat. A- 
cum, în octombrie, tot acolo se 
organizează un concurs pentru 
aranjamente florale — „Cupa 
Europei" — la care va concura 
și o reprezentantă a serelor de 
la Codlea — Friederika Erșek. 
Cine știe ? Poate la palmaresul 
de medalii se mai adaugă una,..

Desigur, medaliile sînt o recu
noaștere a priceperii In mese
rie și salariatele de la Codlea 
se bucură pentru fleoare nouă 
distincție primită. Dar nu pen
tru medalii muncesc ele cu atita 
dăruire, ci pentru simplul fapt 
că iubesc florile.

— De Ziua femeii — ne spu
nea Jenica Joldeș, președinta 
comitetului sindical — ni se dă
ruiesc... flori. Le primim cu 
multă plăcere, deși muncim 
printre flori. Nu numai în acea 
zi. Oricind ni se oferă.

Femeilor care muncesc In se*  
rele de la Codlea, noi nu le pu
tem oferi flori tot atit de fru
moase ca acelea pe care le cul
tivă ele. Le adresăm Insă recU*  
noștința noastră pentru străda
nia lor de a aduce iarna în ca
sele noastre o fărîmă din grația 
și prospețimea naturii.

Rodlca ȘERBAN
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actualitatea culturală
CARNET
MUZICAL

• Marți, 16 octombrie 1973, va 
avea loc deschiderea stagiunii Ope
rei Române cu opera istorică 
„DOAMNA CH1AJNA" a compozito
rului Nicolae Buicliu. Libretul, sem
nat de Elena Cerne! și Nicolse Bui- 
clfu, este inspirat din nuvela cu 
același nume a scriitorului Al. Odo- 
bescu. Regia este semnată de Elena 
Cemei. in decorurile lui Roland 
Laub. Costumele — Elisabeta Be- 
nedek. coregrafia — Vasile Marcu, 
maestru de cor — Stelian Olanu. 
Conducerea muzicală aparține diri
jorului Constantin Petrovici. In ro
lul titular, artista emerită Elena 
Cemei.

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" își inaugurează noua sta
giune, joi 18 octombrie, ora 15.30. 
prin spectacolul „Te cintăm pămint 
străbun" prezentat intr-una din cele 
mai mari hale ale Uzinei de mașini 
grele București. Simbătă. 20 octom
brie, va avea loc la sediu, prezenta
rea spectacolului „Meleaguri ferme
cate". care s-a bucurat de succes in 
timpul stagiunii estivale.
• Filarmonica de stat „Oltenia", 

din Craiova, anunță pentru această 
seară deschiderea stagiunii de ope
retă cu lucrarea „Lâsați-mă să ciut" 
de Gherase Dendrino, spectacol rea
lizat de Nicolae Ciubuc-Vrancea și 
dirijorul Alexandru Piculeață, cu 
participarea soliștilor Filimon Simi- 
nic, Aneta Bacă, Eugenia Moraru. 
Titorel Pâtrașcu. Mânu Nedeianu ele.

• Dirijorul american Adrian Sun
shine și pianistul Dan Mizrahi sint 
protagoniștii concertului din această 
seară ai Orchestrei filarmonicii de 
stai din Oradea,

• Sala mica găzduiește astăzi 
după-amiază și seara două impor
tante manifestări camerale : la ora 
17 va avea loc concertul Cvintet
ului de suflători din Praga. iar seara 
se va desfășura recitalul clarine
tistului Aurelian Octav Popa, cu 
concursul violoniștilor Alexandru 
Gavrilovici și Eduard Popa, a vio- 
listei Flora Ghiulamila, a violonce
listului Dan Cavassi.

• Pianistul Dan Grigore susține 
miercuri seara la filarmonica bucu- 
reșteană un recital de miniaturi in
strumentale. iar joi, sub bagheta di
rijorului Emanuel Elenescu. va in
terpreta — in compania Orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii ro
mâne — Concertul nr. 2 pentru pian 
și orchestră de Rachmaninov.

• Orchestra de stat din Atena, 
condusă de dirijorul Andreas Pari- 
dis, va evolua vineri și sîmbătă 
seara, la Ateneul Român. în com
pania pianistului Aris Galuphalis.
. „TOAMNA MUZICALA 

BĂCĂUANA"
BACĂU (Corespondentul „Scinteii". 

Gh. Baltă). — Sub această denumire 
s-a -desfășurat la Bacău o amplă 

ț manifestare culturală, dedicată cin- 
tecului și portului popular. Aflată 
la cea de-a doua ediție, „Toamna 
muzicală băcăuană" a reunit soil ai 
artei noastre populare din 15 județe 
ale țării. Festivalul de la Bacău 
s-a deschis printr-o paradă a 
portului popular din diferite zone 
etnografice : a avut loc, de aseme
nea, vernisajul unei interesante expo
ziții de artă populară.

EXPOZIȚII
Vă Invităm să vizitați in această 

săptămină :
• Sala Dalles — Bd. N. Bălcescu 

nr. 18 : Trienala artelor decorative.
• Galeriile Apollo — Calea Victo

riei nr. 56 — Expozițiile : George 
Filipescu. Aurel Acasandrei, Petre 
Jecza, Victor V. Ciobanu.

• Ateneul Român : str. Franklin 
nr. 1—3 — „Pictură și grafică con
temporană din Republica Arabă 
Egipt".

• Comitetul pentru cultură și edu
cație socialistă al județului Sălaj 
enunță la Zalău deschiderea festivă 
a expoziției de tapiserie și pictură 
Bddis Erzs6bet.

• Sălile Muzeului de artă din Cluj 
găzduiesc „Salonul de gravură româ
nească contemporană" organizat de 
către Uniunea artiștilor plastici, co
mitetul județean pentru cultură și 
educație socialistă și filiala din Cluj 
a Uniunii artiștilor plastici. Partici
pă cu lucrări peste 100 de artiști 
plastici din întreaga tară. Cele peste 
170 de lucrări expuse au o tematică 
variată, inspirată din realitățile co
tidiene și realizate intr-o mare di
versitate de tehnici.

SCENA
PREMIERE TEATRALE

• TEATRUL TV. prezintă marți 16 
octombrie, in premieră pe țară, spec
tacolul „A cui e vina ? de Paolo di 
Vincenzo. Traducerea : Adriana Lă- 
zărescu. în distribuție : Mutei Ale
xandru. Mihaela Dumbravă. Marga 
Barbu, Chirii Economu, Mihai Fo- 
tino, Didona Popescu, Constantin 
Bârbulescu, Ion Henter, Victor Mol
dovan. Constantin Dinulescu, Gabriel 
Dănciulescu, George Ulmeni, Traian 
Zecheru, Petre Nicolau. Scenogra
fia : arh. Virgil Luscov. Ilustrația 
muzicală : ing. Lucian Ionescu. A- 
daptare pentru televiziune și regia 
artistică : Matei Alexandru.

• Cu ocazia Inaugurării noului 
edificiu al Teatrului din Tg. Mureș, 
ieri a avut loc premiera pe țară In 
limba maghiară a piesei „CINE 
UCIDE DRAGOSTEA" de Petru 
Vintilă. Astăzi, luni 15 octombrie, va 
avea loc premiera în limba română 
a piesei „PUTEREA ȘI ADEVĂRUL" 
de Titus Popovici.

• TEATRUL NAȚIONAL DIN TI
MIȘOARA și-a inaugurat stagiunea 
cu premiera lucrării lui Eugen Bar
bu : „SA NU-Ț1 FACI PRĂVĂLIE 
CU SCARA". Regia : Emil Reus. Sce
nografia : Virgil Miloia.

• TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CRAIOVA iși invită spectatorii la 
cea de-a doua premieră a stagiunii : 
„ULTIMA ORA" de Mihail Sebas
tian. Regia : V. Balogh. Scenogra
fia : Vasile Buz.

• TEATRUL „A. DAVILA" din 
Pitești a prezentat in deschiderea 
stagiunii premiera „Mama" de Karel 
Capek. Spectacolul a fost realizat in 
regia lui Petre Sava Băleanu și sce
nografia Beatricei Perișianu. Rolul 
titular este deținut de Ileana Focșa.

Următoarea premieră cu piesa 
„PROFESIUNE PENTRU ÎNGERI" 
de Dragomir Asenov este programa
tă pentru data de 18 octombrie.

• TEATRUL DE STAT DIN 
TURDA, care sărbătorește in acest an 
un sfert de veac de la înființare, și-a 
deschis recent stagiunea cu premie
ra piesei „Azilul de noapte" de Ma
xim Gorki, in regia lui Victor Tudor 
Popa, scenografia Iul Mircea Matca- 
boji și costumele Editei Schrantz Ku- 
novits.

• TEATRUL „VICTOR ION 
POPA" din Birlad și-a deschis sta
giunea 1973—1974 cu premiera : „Ci
titorul de contor" de râul Everac. 
Regia : Cristian Nacu. Scenografia : 
Al. Olian. în seara premierei va avea 
loc și festivitatea dezvelirii bustului 
lui Victor Ion Popa — in parcul tea
trului care îi poartă numele. Spec
tacolul se va mai juca la Birlad, iar 
premiera de deschidere a stagiunii 
permanente in orașul Vaslui va avea 
loc vineri 19 octombrie 1973, la ora 
20, in sala Casei de cultură a sindi
catelor Vaslui.

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
GALAȚI a înscris pe afișul acestei 
stagiuni o a ddua premieră : „Ava
rul" de Moliere — in regia Letiției 
Popa și scenografia lui Mircea Ni
colau. Rolul titular a fost încredințat 
actorului Gheorghe V. Gheorghe.

• In vederea apropiatului jubileu 
mărci nd 25 de ani de existență a 
TEATRULUI „VALEA JIULUI" DIN 
PETROȘANI, colectivul teatrului mi
nerilor pregătește 3 premiere : „Casa

Manifestarea a fost urmată de un 
simpozion pe tema „Grafica româ
nească contemporană", la care au 
participat artiștii plastici prezenți in 
expoziție cu lucrări, precum și cri
tici de artă.

• în sala Galeriilor de artă din Iași 
a avut loc vernisajul expoziției de 
pictură a iui Petre Buzatov. Expozi
ția cuprinde 24 de lucrări — compo
ziții. peisaje, flori, naturi statice.

• Școala populară de artă din ora
șul Sf. Gheorghe găzduiește expoziția 
de tapiserie a artistei populare 
Kasza Anna, din comuna Dănești 
(județul Harghita).

în sala de expoziții a muzeului ju
dețean din Sf. Gheorghe a avut loc 
vernisajul expoziției de pictură a ar
tistului Bartos Jeno.

• Filiala Argeș a arhivelor statu
lui. in colaborare cu biblioteca mu
nicipală din Pitești, a deschis la pa
latul culturii din localitate o expo
ziție documentară cu prilejul aniver
sării a 300 de ani de la nașterea ma
relui cărturar român Dimitrie Cante- 
mir. Expoziția cuprinde opere și fo
tocopii de pe actele oficiale semnate 
de domnitor. 

de mode" de Theodor Mănescn — 
cu care se va deschide stagiunea — 
In regia lui Ion Simlonescu și sce
nografia Iul Aurel Florea, „Cornada" 
de dramaturgul spaniol Alfonso Sas- 
tre. în premieră pe țară (regia : A- 
drlan Lupu. de la Teatrul evreiesc 
de stat ; scenografia : Virgil Popa) 
și „Fala fără zestre" de A. N. Os
trovski (regia : Marcel Soma ; sce
nografia : Virgll Popa).

• TEATRUL DE NORD DIN 
SATU-MARE, secția română, iși 
invită spectatorii la premierele : 
„INIMA RECE", dramatizare de E- 
duard Cavali. după basmul lui 
W. Hauff, regia — Zoe Anghel Stan
ca și „CLAVIGO" de Goethe, în re
gia lui Mihai Raicu.

• TEATRUL DE PĂPUȘI „AȘ- 
CHIUȚĂ" din Pitești și-a deschis 
cea de-a 25-a stagiune cu piesa 
„PANA DE AUR" de Toma Biolan. 
Regia : Aurel Anchldin ; scenogra
fia : Emil Moise.

în urma propunerii Inspectoratu
lui miliției a municipiului Craiova, 
TEATRUL DE PĂPUȘI DIN CRA
IOVA a scos in premieră, un specta
col intitulat „ATENȚIE, COPII", pe 
textul unui actor păpușar din tea
trul respectiv. Constantin Ionescu. 
Regia : Horia Davidescu ; scenogra
fia : EuStațiu Gregorian.

Spectacolul a fost primit cu un 
viu tnteres, atît de cadrele didacti
ce. cit și de cei peste trei mii de 
elevi din orașul Craiova și comu
nele județului Dolj.

OASPEȚI AI CAPITALEI
• Teatrul Național din Subotița 

(Iugoslavia), secția sirbo-croață. va 
prezenta vineri. 19 octombrie 1973, 
ora 20. în sala Comedia a Teatrului 
Național din București (in cadrul 
schimbului cultural cu Teatrul de 
stat din Tg. Mureș), comedia muzi
cală „MOFTUROz\SA“, a scriitoru
lui clasic sirb Kosta Trifkovici, în. 
regia lui Iovan Koniovici.

ECRANUL
PREMIERA FILMULUI 

ROMANESC 
,,DESPRE O ANUME 

FERICIRE”

Astă-seară are loc, la cinema
tograful „Patria", premiera fil
mului românesc „Despre o anu
me fericire". Scenariul — Con
stantin Chiriță, Andrei Blaier ; 
regia — Mihai Constantinescu 
(producție a Casei de filme nr. 
cinci). Este un film inspirat din 
actualitate și consacrat tinerei 
generații, o dezbatere pe tema 
maturității opțiunilor, a alegerii 
drumului in viață. în distribu
ție : Ovidiu Iuliu Moldovan, Ion 
Caramitru,- Tamara Crețulescu, 
Ernest Maltei, Colea Răutu, 
George Oancea, Mihai Pălă- 
descu, Stela Popescu, Mircea 
Constantinescu-Govora, Boris 
Ciornei. Imaginea — Grigore 
Ionescu ; muzica — Temistocle 
Popa.

MANIFESTĂRI 
CULTURALE 1UDFIENE 

1
BAIA MARE (Corespondentul 

„Scinteii", Gheorghe Susa). — Ieri 
s-a inaugurat festivalul „TOAMNA 
BĂIMĂREANĂ". Timp de o săplă- 
mină. Intre 14 și 21 octombrie, mu- 
n teiului Baia Mare. întregul Mara
mureș găzduiesc această amplă ma
nifestare cultural-educativft, aflată 
acum la cea de-a doua sa ediție. 
'Instituțiile culturale, cluburile din 
întreprinderi, căminele culturale 
își vor pune scenele la dispo
ziția a numeroase acțiuni po
litice, științifice, cultural-artisli- 
ce și sportive. în cele 8 zile ale 
festivalului, concertele corale și de 
fanfară, simpozioanele, galele de 
film, almanahurile culturale și mu
zeistice, expozițiile de carte și foto
grafie, recitalurile de poezie se vor 
împleti armonios cu parada portului 
popular, cu spectacolele de operă, cu 
dezbaterile publice pe diverse teme 
științifice și cu jntilnirile sportive. 
Alături de formațiile de amatori din 
județ (printre care corurile din 
Ardusat, Hideaga, Mogoșești, Vișeu 
de Sus, orchestra semisimfonică â 
Casei de cultură din Sighetul Mar- 
mației, dansatorii din Șomcuța 
Mare), vor da spectacole șl concerte 
Teatrul tineretului din Piatra Neamț. 
Opera română șl orchestra de came
ră a conservatorului „Gheorghe 
Dima" din Cluj, orchestra simfonică 
din Satu-Mare.

BUZĂU (Corespondentul „Scinteii", 
Mihal Bâzu). — Duminică, sute de 
artiști amatori ai căminelor culturale 
ale așezărilor de pe valea Slănicu- 
lui s-au întîlnit în comuna Lopă
ta ri la cea de-a 5-a ediție a „FESTI- 
VALULUI SLANICULUI". Solist! si 
grupuri vocale, echipe de dansuri, 
fluierași și cimpoieri au adus pe 
scena festivalului note Inedite din 
folclorul buzoian tradițional și con
temporan, recunoscut prin frumusețe 
și vitalitate.

CONSTANȚA (Corespondentul 
„Scinteii", G. Mlhăescu). — Aflate 
la cea de-a treia ediție, manifestă
rile culturale ale Constanței, grupa
te sub genericul „PONTICA — DIA
LOG CULTURAL CU VIAȚA", își 
propun In acest an un program cu
prinzător și variat, care se va des
fășura între 15 și 30 octombrie. El 
va sintetiza ' activitatea cultural- 
științifică și educativă a tuturor in
stituțiilor locale și a mișcării artis
tice de amatori, desfășurată de-a 
lungul întregului an, pentru tradu
cerea in viață a programului inițiat 
de partid privind educația comunistă 
a oamenilor muncii. O trecere în re
vistă a celor mai valoroase formații 
de artiști amatori din întregul ju
deț, o sesiune Jubiliară de comuni
cări științifice, organizată de univer
sitatea populară, sesiunea științifică 
a muzeului județean de' arheologie 
— „Memoria pămintului natal", o 
săptămină a teatrelor de păpuși, cu 
participarea a numeroase- formații 
din întreaga țară, manifestări oma
giale închinate împlinirii a 75 de ani 
de existență a bibliotecii municipale 
Constanța — sint doar citeva din ac
tivitățile de amploare ale actualei 
ediții a „Ponticelor". Manifestările 
vor avea loc nu numai în orașul 
Constanța, ci și la casele de cultură 
din Medgidia. Cernavodă, Hirșova, 
Mangalia, precum și la căminele cul
turale din numeroase comune șl sate.

RM. VÎLCEA (Corespondentul 
„Scinteii", Ion Stanciu). Simbătă 
a fost deschisă la Rm. Vilcea noua 
stagiune muzicală. Acest irriportant 
eveniment cultural-artistic a fost 
inaugurat de orchestra simfonică a 
conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu" din București, care a prezen
tat un concert al cărui program a 
cuprins Rapsodia I in la major 
de George Enescu, Concertul nr. 3 
pentru vioară și orchestră în sol ma
jor K.V. 216 de Mozart, precum și 
Simfonia a Il-a de Beethoven.

Corul uzinelor rețițene 
în R.S.F. Iugoslavia

REȘIȚA (Corespondentul „Scinteii", 
Nicolae Cătană). — în cadrul bunelor 
relații și a vizitelor reciproce pe 
care și le fac în mod statornic 
formațiile cultural-artistice din zo
nele limitrofe ale țării noastre și 
R.S.F. Iugoslavia, simbătă seara co
rul uzinelor reșițene, formație cente
nară, calificată pentru etapa a IV-a a 
concursului televizat „Cîntare pa
triei". a prezentat, la Pancevo, un 
concert care s-a bucurat de un deo
sebit succes. Formația reșițeană a 
fost oaspete al corului academic „Io
van Bondur" din comuna Pancevo, 
care nu de mult a prezentat concer
te la Reșița.

PENTRU CETĂȚEANUL CARE DOREȘTE 
SĂ-ȘI CONSTRUIASCĂ SAU SĂ-ȘI 

CUMPERE LOCUINȚĂ
ALTE ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI IN LEGĂTURĂ 

CU APLICAREA LEGILOR 4 Șl 5

ÎNTREBARE : Cum te stabi
lește ordinea de prioritate in 
situația achitării integrale a lo
cuinței la contractare, precum 
?i in cea a cîstiqdtorilor pe li
brete C.E.C. 7

RĂSPUNS : Tn cazul plății Inte
grale a unei locuințe, la Încheierea 
contractului, în cadrul categoriei de 
prioritate stabilită, sint aplicabile 
prevederile art. 17, alin. .2 din Le
gea nr. 4/1973, plata integrală avind. 
rol de departajare între cetățenii 
care se află pe aceeași treaptă (în
deplinesc aceleași condiții) în ordi
nea de prioritate stabilită de acest 
articol.

În legătură cu clștigătorii C.E.C., 
facem următoarea precizare : In ca
drul planului de locuințe prevăzute 
a se contracta cu populația, se asi
gură și numărul de apartamente 
pentru ciștigătorii C.E.C., care pri
mesc dreptul de prioritate a alege
rii apartamentului oftată cu cîști- 
gul la C.E.C.

ÎNTREBARE : Ce te înțelege 
prin salariul tarifar lunar care 
se ia in considerare la consti
tuirea avansului minim } sala
riul brut sau cel net ?

RĂSPUNS : Avansul minim și du
rata de rambursare a creditului se 
stabilesc — așa cum prevede legea 
— în funcție de „salariul tarifar lu
nar". Această prevedere se referă 
la salariul tarifar brut lunar.

ÎNTREBARE : Se pot atribui 
terenuri proprietate de stat 
pentru construirea de garaje ?

RĂSPUNS : în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 4/1973 și ale 
H.C.M. nr. 880,1973. atribuirea de 
terenuri se face numai în scopul 
construirii de locuințe și case de

Ilustrată din Predeal

Fiii DE SCURT-METRAJ PE ECRANELE CAPITALEI
(15—21 OCTOMBRIE 1973)

FERENTARI : Film dedicat vizi
tei președintelui Nicolae Ceaușescu 
in Italia, San Marino și Vatican ; 

i PACEA : Film dedicat vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
R.F. Germania ; PATRIA, EX
CELSIOR : Paciurea ; SCALA : 
Hotarul dintre două lumi ; LUCEA
FĂRUL. GRIVIȚA : Noul sat 
(Ruginoasa de la sat la oraș) ; CA
PITOL, BUCUREȘTI, FAVORIT : 
Fotografii ; CENTRAL : Elefantul 
grădinar ; AURORA. BUZEȘTI, 
LUMINA : Dimitrie Cantemir ; 
DOINA : Liliecii ; TIMPURI NOI : 
Orizont științific nr. 9/73 ; ÎNFRĂ
ȚIREA : Cine a furat apa ; DA
CIA: Orizont științific nr. 8/73 ; 
UNIREA : Pietre căzute din cer ; 
LIRA : Plante acvatice ; DRUMUL 
SĂRII : Zilele și nopțile unui băr
bat ; GIULEȘTI : File de istorie ; 

odihnă proprietate personală, nu si 
separat numai pentru garaje. în 
concluzie, nu se pot atribui terenuri 
proprietate de stat exclusiv pentru 
construirea de garaje, separate. ,

ÎNTREBARE : Cum se va 
proceda tn stabilirea priorități
lor pentru acordarea de cre
dite 7

RĂSPUNS : Organele de condu
cere colectivă din cadrul unităților 
socialiste vor întocmi anual listele 
cu salariațil din cadrul întreprinde
rilor recomandați să primească cre
dite pentru construirea de locuințe 
proprietate personală, In ordinea de 
prioritate prevăzută în Legea nr. 
4'1973, iar comisiile județene sau 
orășenești vor centraliza propuneri
le Întreprinderilor si, țlnind seama 
de importanta unităților economice, 
vor stabili prioritatea definitivă, cu 
respectarea prevederilor art. 17 din 
Legea nr. 4/1973. In același fel se 
procedează și In cazul acordării de 
credite pentru executarea locuinței 
în regie.

ÎNTREBARE : H.C.M. nr. 
880/1973 nu reglementează con
stituirea fi funcționarea aso- 

’ ciațiilor de cooperare pentru 
construirea de locuințe pro
prietate personală. Care este 
regimul juridic al acestora 7

RĂSPUNS : In legătură cu aceas
tă întrebare sint necesare citeva 
precizări. Mal întîi, H.C.M. nr. 2189/ 
1969, prin care s-a aprobat statutul- 
tip al asociației de cooperare. nu 
este abrogat. In aceste condiții, a- 
sociația poate fi constituită, dar nu
mai cu respectarea prevederilor Le
gii nr. 4/1973. referitoare Ia acorda
rea recomandării de către comitete
le sau consiliile oamenilor muncii 
din unitățile unde lucrează cei cara 
se constituie în asociație* *

ALTE PREMIERE 
CINEMATOGRAFICE

• împreună cu filmul „Despre o 
anume fericire" este prezentat in 
premieră scurt-metrajul Paciurca — 
producție a studioului „Alexandru 
Sahia". Evocare a personalității ma
relui sculptor român, de la a cărui 
naștere se împlinesc 100 de ani. Re
gia — Mirel Ilieșu. Imaginea — 
Doru Segall.
• Tu și eu — producție a studiou

rilor sovietice, în regia Larisei Șe- 
pitko. Film cu o problematică etică 
de actualitate, interpretat de Leonid 
Diacikov, Alla Demidova, Iuri Viz
bor ș.a.
• Y — 17 acționează — producție 

a studiourilor bulgare, in regla lui 
Willi Tankov. Un episod din lichi
darea unei agenturi de spionaj. Cu : 
Ivan Kondov. Iosef Vlaha. Dorotea 
Donceva.

• Cei șase urși și clovnul Cibulka 
— producție a studiourilor ceho
slovace. in regia lui Oldrich Lipsky. 
Peripeții in lumea circului, intr-o 
povestire cu accente satirice. în dis
tribuție — Lubomir Lipsky, Jiri So
vak etc.

CRÎNGAȘI : Madrigalul la 10 ani ; 
FLOREASCA, VIITORUL : Din 
fluviu izvorăsc lumini ; VOLGA, 
ARTA : Recașul și oamenii săi ; 
GLORIA, FLAMURA : 23 august 
1973 ; MIORIȚA, TOMIS : în 
fiecare luni și joi ; MOȘILOR : O- 
paițe ; POPULAR : Premiera după 
75 de. ani ; MUNCA : Pentru o 
cauză dreaptă ; COSMOS : Dom
nia sa, pietonul ; FLACĂRA : Pi
ticul Cipi ; VITAN : Picătură + pi
cătură - viață : PROGRESUL : Su
flet din sufletul neamului său ; 
COTROCENI : Hochei contra ho
chei (U.R.S.S.) : RAHOVA : Zina 
cea bună (U.R.S.S.) ; FLAMURA : 
Cetăți ale spiritului bulgar (R.P. 
Bulgaria) ; DOINA : Întîlnirea, îm
părăția leneșilor, Jupiter trebuie 
salvat, Marty in Alaska, Mica rîn- 
dunică, Flori pentru Mihaela.

tv
PHOGRAMUL I
17.30 Cura da limbă franceză. L«c- 

ya 84.
18,00 Telex.
18,05 La ordinea allel. Azi, județul 

Vaslui.
18.20 Căminul.
18.40 Fragmente din spectacolul cu 

opera „Toaca" de Pucdni, În
registrat de pe scena Operei 
Române din București, cu 
prilejul ceiul de«ai VI-lea 
Festival internațional „Geor
ge Enescu", In rolurile prin
cipale : Radmila Hakocevjcl — 
R.S.F. iugoslavia, Vladislav 
Piavko — U.R.S.S., Octav 
Enlgârescu.
Conducerea muzicală Con
stantin Petrovici.
Regla artistică Hero Lupescu. 

19,00 Scena. Emisiune de actuali
tate și critică teatrală, 

is,ÎS Publicitate.
19.20 loot de seri.
19.30 Telejurnal.

• Cincinalul Înainte de termen. 
1973 — an hotfirltor.

20,00 Cintecul sAptămînil : „Nică
ieri", Muzica H. Măllneanu. 
Text Eugen Mlrea. Interpre
tează Ion Ulmeanu.

20,05 Ancheta TV : S.O.S. Natura. 
Emisiune de Ion Sava.

20.40 Muzică populară Interpretată 
de Tloă Borescu.

20,51 Revista Uterar-artlstlcă TV i 
„Rostind adevărul".

21,35 Publicitate,
31.40 „Fîntlna turmelor" — pro

ducție a studiourilor de te
leviziune spaniole, după pie
sa iul Lope de Vega. In dis
tribuție : Nuria Torray, Ma
nuel Dlcenta, Miguel An
gel, Antonio Puga, Vincent*  
8olar.
Regla Juan Guerrero Zamora. 
Episodul II. v*

32,19 24 de ore.

PROGRAMUL n

20,00 Film serial „Arthur". Produc
ție a studiourilor cinemato
grafice engleze. Ultimul epi
sod : „O comoară pentru 
Mark".

20.25 Arii și duete din operete. 
20,50 Teleenclclopedia.
21,30 Telex.
21,38 Drumuri In Istorie ; Radu da 

la Afumați.
11,53 Muzică ușoară cu Renata Va- 

sllescu.
33,10 Cărți și idei. Dezbatere asu

pra lucrării „Circulația in 
orașul modern" de dr. ing. 
Virgll Ioanld.

EXCURSII 
CU TARIFE REDUSE

După cum ni se comunică de 
la PUBLITURISM, în aceste 
zile oficiile județene de turism 
din întreaga țară organizează 
EXCURSII CU TARIFE REDU
SE pe diferite itinerare, cu vi
zitarea celor mai importante 
monumente istorice și de artă, 
zone turistice de un pitoresc 
inedit

Transportul se face In auto
care confortabile, iar cazarea 
are loc in cele mal elegante 
hoteluri din localitățile incluse■ 
în itinerarele respective.

La cererea întreprinderilor fi 
Instituțiilor se pot organiza ex
cursii pe perioade și Itinerare 
la alegere.

înscrierile se fac la sediile 
oficiilor județene de turism, pre
cum și la filialele întreprinderii 
de turism, hoteluri șl restau
rante București.

,-------------------- fi Din instanță în fata opiniei publice • Din instanță în fața opiniei publice

Asemeni 
puilor de cuc

— Tovarășe președinte, o să-i cresc eu. 
cum i-am crescut și pină acum. Ei habar 
n-au de copii... Mi-e greu sâ vă mărturi
sesc. e doară vorba de fata mea si de gi
nerele meu. dar așa nu se mai poate...

In ochii femeii vlrstnice lucește o boabă 
de lacrimă. Continuă mai mult șoptit :

— ...și nu vă mai spun că in loc de-o 
vorbă bună mă insultă amindoi. uneori 
chiar mâ lovesc... Dar ăsta-i alt necaz. Mi-e 
milă de cei doi copilași. V-am spus, i-am 
crescut eu : ii iubesc, nu mă-ndur de ei. 
însă mi-e greu numai din pensia mea. Poa- 
te-i obligați si pe ei să contribuie cu ceva 
bani, că doară sint copiii lor...

Se dă cuvintul celor doi părinți, care și-au 
lăsat copiii, ca puii de cuc. in alt cuib, și 
au plecai. EL forjor la uzina ..23 August" ; 
ca. „in căutarea unui serviciu mai bun"... 
Nu contestă afirmațiile celei care le crește 
copiii. Sint mulțumiți că aceasta a cerut 
instanței să-i fie Încredințați ei cei doi 
copii : sint chiar dispuși, dacă o fi cazul, 
să plătească și ceva bani...

Procesul s-a aminat. Am ieșit din sală 
odată cu cei trei. Pe culoar, fiecare din
tre soți au aruncat cile-o privire încruntată 
spre bătrlnă. Apoi au plecat Nici o între
bare despre cel doi copii care, la urma ur
mei. erau ai lor. Inimile lor nu s-au îndu
plecat in fata omeniei și.bunălălii femeii.

Bunica l-a urmărit un timp cu privirea, a 
clătinat din cap cu amărăciune și s-a în
dreptat grăbită spre sîatia de tramvai : o 

așteptau nepoțeii. Pentru durerea el demnă 
și pentru omenia de care a dat dovadă, 
nu vom publica numele celor doi... copii 
a’Dandonați ca puii de cuc.

Justificări 
cusute cu ață 

albă...
— Pe lingă faptul că a dus un trai mo

dest. noi probăm cu acte că cercetatul a 
împrumutat de la un prieten o sumă im
portantă. Separat de aceasta, mai dovedim 
că In cel mai rău caz nu i se pot reține 
decît vreo 19 000 de lei...

Doi „ași" ai baroului bucureștean se-n- 
trre in a demonstra ce viață plină de cum
pătare a dus Ion Constantinescu Iosef și 
ce calități de om stringător are. Așa de 
strineător incit, deși vreo cițiva ani n-a 
mai fost angajai nicăieri (din motive me
dicale). a reușit totuși să agonisească des
tule bunuri de valoare, care, unul peste al
tul. l-au adus in situația de a fi cercetat 
potrivit Legii 18. Procesul s-a desfășurat pe 
parcursul mal multor luni. S-au tăcut ex
pertize. s-au adus acte... A venit și mar
torul care a susținut că l-a dat împrumut, 
așa, bani peșin, nici mai mult, nici mal 
puțin de 80 000 de lei pentru că...... 11 era
oarecum prieten și a vrut să-l ajute să 
facă oarecum o treabă" (textual, n.n.).

Cu toate acestea, rămineau nejustificate 
temeinic lucruri In valoare de 177 500 lei. 

Exact valoarea autoturismului „Renault" 16 
și a unui imobil achiziționat de către cel 
cercetat. De unde atiția bani ? Iată însă că 
o intimplare din primăvara acestui an vine 
să facă lumină : I. C. Iosef, de meserie 
eroilor, angajat la cooperativa „Avintul îm
brăcămintei". a fost surprins de organele In 
drept lucrind acasă, pe cont propriu, cu 
doi ucenici, peste 30 de comenzi !

O adevărată „modestie", care pune în e- 
vidență culoarea albă a aței cu care fuse
seră însăilate justificările...

în spiritul exigențelor Legii nr. 18/1968, 
așa cum a fost modificată de curînd, in
stanța de judecată — președinte Gh. Mlha- 
lache, președintele Judecătoriei sectorului 
nr. 6 — a dispus trecerea celor două bu
nuri nejustificate. autoturismul șl imobilul, 
în proprietatea statului. O decizie in de
plină concordanță cu principiile eticii si e- 
chității noastre socialiste.

Zațul 
unei afaceri 

cu cafea
— Onorat tribunal, noi sintem niște temei 

cinstite și am rămas surprinse cind am 
aflat că ni se pune In sarcină asemenea 
învinuiri.

— Dar banii găsiți la dumneavoastră ?
— Din munca noastră I I-am economisit...
315 000 lel bani peșin, o mare cantitate 

de bijuterii, numeroase obiecte de lux... 

Atîta reușiseră să „economisească". în nick 
trei ani, Voicu Ana, Simion Marița și Po
pescu Maria, primele două gestionare, iar 
ultima vinzătoare la unitatea nr. 26 (str. 
Beldiman nr. 1) a fostului Trust local de 
cofetării și răcoritoare nr. 1 București. O 
adevărată performanță ! Numai că această 
performanță a fost realizată pe seama bu
zunarului clientului și a tejghelei unității. 
Profitînd de lipsa oricărui control din par
tea mai marilor trustului, cele trei delapi
datoare au transformat unitatea respectivă 
intr-o dugheană particulară în care intro
duceau mărfuri din afară (in special cafea 
și coniac) și le desfăceau după o rețetă pro
prie.

iată însă că a venii timpul ca cele trei cafe- 
gioaice să guste și amărăciunea zațului ; 
Secția a Il-a penală a Tribunalului Capi
talei le-a condamnat la pedepse intre 
15 și 18 ani închisoare corecțională, dispu- 
nlnd totodată și confiscarea „economiilor". 
Celor de la trust, care prin neglijența lor 
au girat întreaga afacere, cine le ghicește 
viitorul ?’ Nu de alta, dar a rămas destul 
zat și pentru nepăsarea din ceștlle dum
nealor...

Gura 
păcătosului...

...9 octombrie. O zi ca atitea altele din 
această toamnă, o zi în care Mircea Con
stantin s-ar fi putut afla oriunde în altă 
parte si nu într-o sală de tribunal. Dar 

Iul Mircea C„ altminteri un ins în plină 
vigoare, nu l-a plăcut să muncească, i-au 
fost mai dragi așa-zisele distracții, traiul 
pe apucate. închipuindu-și că societatea 
poate fi păcălită. A ajuns, cum era șl de 
așteptat, pentru Isprăvile lui, în boxa acu
zaților :

— Onorată instanță, aș vrea să mă Ju
decați.

în sală se face deodată liniște $1 toate 
privirile se întorc mirate spre inculpat ; In 
capătul sălii, un bătrlnel ce tocmai voia 
sâ iasă pe ușă se Întoarce înapoi. Circotași 
care să dea din colț în colț să amine ju
decata s-au mai văzut, dar așa... Gre
fiera rămîne și ea uimită, uitîndu-șl sus
pendată mina cu care voise să ia dosarul 
următor.

— Cum așa ?. întrebă magistratul, vice
președintele Judecătoriei sectorului 8. Ai 
mai putea beneficia de un termen. N-a so
sit Ia dosar caracterizarea de la întreprin
dere, cerută în apărare.

— Degeaba, tot n-are cum să fie mai 
bună decit ce v-aș spune eu...

— ? !
— Păi dacă In cele citeva luni de ser

viciu mă duceam tîrziu, de multe ori băut... 
Am și plecat de-acolo... Așa că ce să mai 
aștept.

...Cu o vreme în urmă. Mircea CL își fă
cea veacul prin gară : se dovedea foarte 
săritor, ajuți nd pe cite cineva să-și ducă 
bagajele, iar la momentul potrivit obiș
nuia să dispară cu ele cu tot. Acum. în 
instanță, îi sosise și nărăvitului ceasul să 
dea socoteală și singur își făcuse portretul. 
Cum se spune, gura păcătosului grăise, în 
6firșit, un adevăr I

Din caietul 
grefierului

„Recunosc că am refuzat să mă angajez 
In muncă și că i-am ultragiat pe cei doi 
subofițeri de miliție și i-am insultat pe 
ceilalți membri ai comisiei care veniseră 
să mă lămurească să-mi iau serviciu, dar 
eram iresponsabil, deoarece probez cu mar
tori că eu în mod normal și permanent sint 
în stare de ebrietate și deci și atunci tre
buie să fi fost..."

(Din apărările Inculpatului Aurică 
Gheorghe din București, strada Ronto- 
nlerilor nr. 18).

„Este adevărat că trecînd pe lingă un 
autocamion acesta mi-a zgiriat mașina mea, 
dar este șl mai curios că la venirea orga
nelor de miliție tot eu am fost găsit vinovat 
pentru că n-am ținut distanta laterală. A- 
tuncl, l-am șpus agentului că nu este în 
temă cu circulația, iar dumnealui drept 
răsnuns m-a dus să-mi ia singe pentru a- 
natiză, ceea ce eu am refuzat categoric, 
lntrucît nu băusem decît niște bere..."

(„Argumentația" Iul Despln Jenlcă, 
șofer la T.T.B.. condamnat un an și 8 
luni pentru conducere sub Influenta 
alcoolului și refuz In determinarea al
coolemiei. Dosarul nr. 3201/1973, Tribu
nalul Capitalei).

Fmlt MARINĂCHE 
Dinu POPESCU
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GIMNASTICĂ

Ieri, în Bucurețtl s-a deschis Expoziția Internajlonalâ de echipament, utilaje șl ma
teriale pentru agriculturi. Industria alimentari șl Industria de ambalaje, accesorii 

pentru turism, vînătoare șl pescuit

ROMÂNIA - FINLANDA 9-0!

-Așadar, ceea ce doream cu toții — 
chiar dacă nu cu toții am mărturi
sit public acest gind — s-a împlinit : 
ieri după-amiază. un ,.doisprezece" 
reprezentativ a învins pe fotbaliștii 
finlandezi cu 9—0. adică exact cu cit 
aveam nevoie pentru a devansa cu 
un gol pe partenerii noștri întru ca
lificarea la mondiale și a le lăsa, 
pentru Tirana, numai o singură șan
să — a victoriei.

Curd a fost, se știe — de pe sta
dion. de la radio, de la televizor. 
Derulînd, acum, filmul meciului de 
pe „23 August", să notăm aici nu
mai imaginile lui esențiale :

Min. 1 — Sandu Mircea trage nă- 
graznic. dar portarul Alaia respin
ge ; min. 3 -r- Deleanu expediază o 
,.bombă" direct In portarul advers : 
același minut — Deleanu e faultat 
în careu, dar nu se acordă Denalti. 
In patru minute putea fi 4—0. dar... 
0—0. în sfirșit. min. 7 — Dumitru 
execută o lovitură liberă de la 18 m. 
din stinsa (unghiul său preferat) si 
1—0. Cursa începe : min. 8 — Mar
cu : 2—0 ; min. 15 — ratează Sandu

Construcîorul Galați 
— F. C. Galați 0—0 ; Știinta Bacău— 
Progresul Brăila 2—1 : C.S.U. Ga
lați—Oțelul Galați 1—2 : Metalul 
Mija—Caraimanul 2—0 ; Gloria Bu
zău—Victoria Roman 2—0 ; Metalul 
Plopeni—Delta Tulcea 3—0 ; Petrolul 
Molnești—Viitorul Vaslui 2—0 : Cea
hlăul—C.S.M. Suceava 3—0 ; Celulo
za—C.F.R. Pașcani 1—0.

SERIA A II-A : Minerul Motru— 
Flacăra Morenl 3—1 ; C. S. Tirgo- 
viște—Metalul Drobeta 3—0 ; Gaz 
Metan—Electroputere 1—1 ; C.S.M. 
Sibiu—Dinamo Slatina 2—1 ; Progre-

handbal: Formația reprezentativă
feminină marchează progrese

DECLARĂ SPECIALIȘTII
în legătură cu modul de comporta

re al reprezentativei feminine a 
României Ia turneul internațional 
handbalistic de la Pitești am solici
tat părerea factorilor responsabili cu 
precătirea echipei noastre în vederea 
participării sale la apropiatul cam
pionat mondial care va avea loc in 
Iugoslavia. Antrenorul prim. Con
stantin Popescu : „Echipa are o com
portare mai bună față de trecut 
A căpătat mal multă Încredere, des
fășoară un joc mai precis, mai adap
tat la. cel practicat de adversare. 
E îmbucurător că a sporit eficacita
tea pe toate posturile ți mai ales 
că a devenit bună comportarea 
portărițel Stan. Nu sint totalmente 
satisfăcut de faptul că echipa ma
nifestă încă o mare Inconstanță 
de Ia joc la joc și chiar de la o re
priză la alta. Jucătoarele sint încă 
fragile în fata unor adversare dure 
și în astfel de situații nu se descurcă 
ușor. Or. campionatul mondial se 
va desfășura in condițiile unei lup’e 
aspre, foarte aspre, avem mult de 
lucrat In privința sporirii capacității 
fizice, a puterii de joc și a celei 
psihice. Spun aceasta deoarece gre
șelile au de cele mai multe ori o 
cauză psihică, ea constînd în impo-

DIN TOATE SPORTURILE
TENIS. N'ASTASE L-A ÎNVINS 

ȘI PE ORANTES

Tenismanul român Ilie Năstase a 
repurtat un remarcabil succes inter
national ciștigind duminică turneul 
de la Barcelona. După ce in semi
finale a dispus clar de cehoslovacul 
Kodes. învingătorul turneului de la 
Wimbledon. In finală Năstase l-a in
ii! nit pe cunoscutul jucător spaniol 
Manuel Orantes. La capătul unei 
partide spectaculoase, care a durat 
103 minute. Ilie Năstase a terminat 
Învingător cu scorul de 2—6. 6—1, 
fi—6. 6—4. Comentînd acest meci, a- 
gentiil» ’’ifemaționale de presă sub
liniază că primul set a revenit lui 
Orantes care a avut un serviciu mai 
precis. în continuare se arată, că 
posedind o îehnică superioară. Ilie 
Năstase l-a dominat pe spaniol. Se
tul trei a fost cel mai spectaculos, 
cel peste 5 000 de snertalori aplau- 
dindu-i furtunos pe final iști.

★
Finala probei de simplu bărbați 

din cadrul turneului internațional de 
1enis de la Tokio se va disputa intre 
cunoscuțil jucători australieni John 
Newcombe și Ken Rose wall. In se- 

Mircea ; mln. 23 — ratează Marcu ; 
mln. 25 — înscrie Sandu Mircea : 
3—0 (excelent gol. Înscris Drin în
toarcere din cădere) : min. 33 — vai! 
gata, gata să primim gol : min. 43 — 
Marcu : 4—0. si mln. 45 — Dumi- 
trache : 5—0. Băieții noștri pleacă 
SDre cabine'bine dispusi. dar în- 
diriiti.

După pauză, așteptăm 10 minute 
pentru ca in minutul 55 Pantea 
să... Întoarcă tabela de marcaj :
6— 0 ; apoi. min. 63 — Dumitrache :
7— 0 (un alt gol de kinogramă). Tri
bunele încep să numere scandînd : 
8, 9, 10 ! Și, numai peste două mi
nute. Sandu Mircea : 8—0. Golavera
jul echipei R. D. Germane este acum 
egalat. Avem însă nevoie să-l șl 
depășim. în 25 de minute echipa 
noastră trebuie să maj înscrie un 
gol. Va Înscrie 7 Numărătoarea in
versă începe : mai sînt 24 de fninute, 
23, 22. 20, 15, 13 (ce greu poate veni 
un gol !), 12, 11 (in tribune sintem 
gata să ne îmbolnăvim de inimă), 
10. 9 și... 9—0. A înscris Dudu Geor
gescu — abia intrat, In locul lui

București—Metalul București
1— 0 ; Autobuzul București—Chimia 
Rm. Vilcea 1—1 : Tractorul ‘Brașov— 
Ș. N. Oltenița 3—0 : Metrom Bra
șov— Carpați Brașov 2—0.

SERIA A III-A : Minerul Cav- 
nic—Victoria Cărei 1—3 ; Mureșul 
Deva—Minerul Anina 0—0 ; Olimpia 
Satu Mare—C.F.R. Arad 0—0 ; C.F.R. 
Timișoara—U. M. Timișoara 2—0 : 
Vulturii Lugoj—Arieșul 3—1 ; F. C. 
Bihor—Olimpia Oradea 1—0 ; Gloria 
Bistrița—Industria Sîrmii 2—1 ; Tex
tila Odorhei—Minerul Bala Mare
2— 2 ; Metalurgistul Cugir—Corvinul 
0—1.

sibilitatea de a 
la poartă in 
rul. In această 
trebuie

pasa, de a arunca 
lupta cu adversa- 
ordine de idei mai 

_____ să lucrăm pentru ștergerea 
diferenței de joc manifestată la an
trenamente față de cea de la intil- 
nirile directe cu adversarul".

Completind sau adăugind alte idei, 
Lucian Grigorescu, secretarul Fede
rației române de handbal, ne-a decla
rat : „Fată de intilnirile precedente 
de peste hotare — din primăvară — 
echipa este în evident progres. S-a 
cristalizat formația de bază, s-a îm
bunătățit și pregătirea ei fizică. 
Jucătoarele au ciștigat mai multă 
Încredere in ele. Turneul. înglobind 
«echipe dintre cele mai puternice — 
mă refer la campioane și vicecam- 
pioane — a oferit condițiile necesare 
de verificare pentru handbalistele 
noastre. Socotesc și eu că mai trebuie 
lucrat atit pe linie psihică în vederea 
creșterii încrederii jucătoarelor In 
capacitatea lor de realizare, cit și pe 
linia îmbunătățirii pregătirii atletice 
si a vitezei de circulație a balonului 
in toate compartimentele".

Gheorqhe C1RSTEA 
corespondentul „Scînteii

mifinale. Newcombe l-a Învins cu 
6—0. 6—3 pe vest-germanul Hans 
Juergen Pohmann, iar Rosewall a 
dispus cu 6—4, 7—5 de strd-africanul 
Chff Drysdale.

FOTBAL
în preliminariile C.M., Portugalia— 
Bulgaria 2—2

In cadrul preliminariilor Campio
natului mondial de fotbal, la Lisabo
na s-au lntîlnit in prezența a peste 
15 060 de spectatori selecționatele 
Portugaliei și Bulgariei. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
2—2 (0—0). Gazdele au deschis scorul 
în minutul 53 prin Simoes. Insă 
după numai două minute fotbaliștii 
buleari au egalat prin Bonev. In mi
nutul 65 Bonev și-a adus echipa In 
avantaj. Portughezii au egalat cu un 
minut înaintea fluierului final prin 
Quaresema.

Clasamentul grupei respective se 
prezintă astfel : 1. Bulgaria P p : 2. 
Portugalia 6 p : 3. Irlanda de Nord 
4 p : 4. Cipru 2 p_. Toate echipele au 
susținut cite 5 partide.

★

La Plevpn. In jocul echipelor de 
tineret, selecționata Bulgariei a in

Dumitrache. Toată echipa noastră se 
aruncă asupra lui, ca într-o grămadă 
de rugbl, In tribune se aprind torțe 
și... gata.

Evident, victoria ne bucură, și 
pentru maniera in care a fost obți
nută (joc avintat, ofensiv. într-un 
curat 4—2—4, ambiție, dăruire) me
rită să aducem — de data aceasta — 
cuvinte de laudă tuturor celor doi
sprezece- artizani ai ei : Răducanu, 
Sătmăreanu, Antonescu, Sameș, De
leanu, Dumitru, Dinu, Pantca, M. 
Sandu, Dumitrache, Marcu și Dudu 
Georgescu.

Dar deznodămlntul. In grupa a 
IV-a preliminară. îl vom cunoaște 
abia la 3 noiembrie, după partida 
de la Tirana, dintre Albania și R. D. 
Germană. Acest 9—0 a redus fotba
liștilor lui Buschner două dintre cele 
trei șanse ce le aveau : la 7—0 le 
era suficient un scor egal : la 8—0 
mai păstrau șansa incă unui meci 
suplimentar cu reprezentativa noas
tră, in caz de scor egal ; la 9—0 
musai să Învingă. Vor reuși ? Vom 
vedea...

In ceea ce ne privește insă, tră- 
gind linie și adunînd, scăzind și to- 
talizind, nu ne putem declara mul
țumiți pentru evoluția reprezentati
vei hoâstre in alte meciuri din pre- 
lifrififarftje •pfe'-'câre Te-â^chelâț ieri. 
Chiar și acest scor-fluviu (cei mai' 
categoric reușit vreodată de națio
nala României) nu poate recupera 
punctul pierdut la Helsinki, și nici 
nu reface impresia lăsată la Leipzig. 
Dar, despre toate acestea vom re
veni. pe Îndelete, într-un comenta
riu ulterior.

G. MITROI

ATLETISM

ARGEȘENCELE, CAMPIOANE!

A

Dl- 
numeros 

trei 
de 

fără

vins cu 2—1 (1—1) pe cea a Portu
galiei.

Ediția a V-a 
a Balcaniadei - 

o reușită

desfășurat 
Gheorghe 

---- — citat un
t

La sflrșitul între
cerilor celei de ■ 
V-a ediții a Cam
pionatelor balca
nice de gimnastică, 
desfășurate, la Sf. 

.. » am soli
citat un acurt ln- 

, tervlu lui Nicolae 
Vieru, secretar general al Federației 
române de gimnastică.

- — Pentru început, ce ne pu
teți spune despre nivelul actua
lei ediții a Campionatelor bal
canice de gimnastică 7

— încă de pe acum trebuie să 
constatăm că actuala ediție consti
tuie o reușită față de edițiile pre
cedente. privind nivelul tehnic al 
întrecerilor, nivel asigurat in special 
prin prezența echipelor noastre de 
gimnastică sportivă șl a celei de 
gimnastică modernă din Bulgaria. 
Dar. In afară de aceste echipe, la un 
nivel superior fată de edițiile pre
cedente s-au prezentat echipa de 
băieți a Bulgariei, cu foarte multe 
elemente tinere, și echipa de fete a 
Iugoslaviei, de asemenea mult Înti
nerită.

— Cum considerați evoluția 
la această ediție a echipelor 
noastre reprezentative ?

— Desigur, clștișarea titlurilor de 
campioni balcanici la gimnastică 
sportivă șl la băieți și la fete, atit 
pe echipe cit și la individual com
pus, de asemenea locul secund la 
gimnastică modernă, In urma valo
roasei reprezentative a Bulgariei, 
constituie un succes. Pentru echipele 
noastre de fete, atit pentru cea de 
gimnastică modernă ctt și pentru 
ceR de gimnastică sportivă, această 

-ediție a constituit o foarte bună ve
rificare în vederea participării la 
campionatul Europei ce va avea loc 
la 26—27 octombrie la Londra (pen
tru gimnastică modernă) și la 15—18 
noiembrie la Rotterdam (pentru 
gimnastică sportivă). Privind prin a- 
ceastă prismă, putem declara că, cu 
toate că în evoluția echipei feminine 
se constată un progres, trebuie a- 
duse încă multe îmbunătățiri. In spe
cial in ceea ce privește siguranța la 
sărituri (aterizare), siguranța In e- 
xecutie la bîrnă. îmbunătățirea exe
cuțiilor acrobatice de la sol. Trebuie 
să remarcăm buna comportare a lui 
Iuliana Simonfl și Rodica Sabău. în 
același timp, ne așteptam la mai 
mult de la Alina Goreac, Trușcă Ga
briela si Dobre Aurelia. Aș evidenția 
in mod deosebit măiestria cu care a 
evoluat campioana noastră Anca 
Grigoraș, care, totuși, pentru ca la 
europene să concureze cu șanse mai 
mari, trebuie să-și îmbunătățească 
acrobatica și coborirea de pe para
lele.

Echipa de băieți cu care ne-am 
prezentat la această ediție reprezintă 
de asemenea o formație remaniată. 
Pentru prima dată au evolyat în ,e- 
china 'nafibhălă sportivii GalI 'jsOâ'i 

Mnzilu. Lîvlu. 'Aîh gen'erâțț-ecfiiiVa; 
s-a comportat bihe, cu exceptî^’iâ^ 
ralelelor și In oarecare măsură a ni
velului la sărituri. Merită evidențiat 
în mod deosebit Grecu Dan, care a 
evoluat * *__ L _ 1 "...

Stadionul Repu
blicii a cunoscut, 
simbătă și dumi
nică, atmbsfera în
trecerilor cu care 
am fost obișnuițl 
în ultimul timp, 
adică .aceeași mare 
animație pe gazo
nul și pistele sta

dionului, dar, totodată, cu aceleași
tribune goale. lipsite de publicul
atit de necesar stimulării perfor
manțelor.

Trecind la întrecerile propriu-zise, 
remarcăm că ele au fost decise abia 
după disputarea ultimelor probe. 
Campionatul pe echipe la fete a fost 
cucerit in mod surprinzător, dar 
absolut meritat, de reprezentantele 
județului Argeș, la care atletele Li
ceului de atletism din Cîmpulung 
Muscel și-au adus o contribuție sub
stanțială ! Performanța fetelor din 
Argeș e cu atit mai importantă cu 
cît punctajul acumulat de ele (307 p) 
este superior celui acumulat de că
tre unele județe la un loc — atît la 
băieți cît șl la fete ! Formația 
namo, prezentînd un lot ___
și valoros de-a lungul celor 
etape, a reușit să ciștige titlul 
campioană la băieți, nu însă ___
emoții. Ei au fost conduși pină îna
intea ultimei probe (5 000 m) de 
atlețil C.A.U.

Cei care și-au adus contribuția la 
reușita întrecerilor se găsesc nu 
numai in rindul celor două fruntașe 
ale clasamentului (județul Argeș, la

★
La Kosice s-a disputat întîlnirea 

internațională amicală de fotbal 
dintre echipa locală Lokomotiv și 
formația Universitatea Cluj. Fotba
liștii cehoslovaci au obținut viei oria 
cu scorul de 3—0 (1—0).

BUGBI. SPORTUL STUDENȚESC 
A ÎNVINS PE STEAUA !

Campionatul național de rugbl b 
continuat duminică cu desfășurarea 
jocurilor din cadrul celei de-a 4-a 
etape. Iată rezultatele înregistrate : 
Sportul Studențesc—Steaua 7—3 ; U- 
niversitatea Timișoara—Farul Con
stanța 4—3 : Grivjța roșie—Vulcan 
6—4 ; Dinamo—Gloria 15—6 : Știința 
Petroșani—Rulmentul Birlad 9—3 ; 
C.S.M. Sibiu—Politehnica Iași 9—6 : 
Agronomia Cluj—Chimia Năvodari 
6—4.

în clasament conduc echipele Stea
ua și Grlvița roșie cu cite 10 
puncte. Campionatul se Întrerupe 
pină la 18 noiembrie, deoarece echi
pa națională urmează să susțină In 
deplasare jocuri cu echipele R. F. 
Germania (27 octombrie) și Franței 
(11 noiembrie).

probele, dovedind maturitate 
ciditate In timpul execuțiilor.

Interviu consemnat 
TOMORI Geza 
corespondentul „Scînteii'

foarte constant în toate 
și lu-

de

fete și Dlnamo, la băieți), dar și în 
rindul altora : Steaua (M. Perța,
V. Viscopoleanu, I. Gășltu, A. Po
pescu-Gheorghiu), Rapid (M. Za
har ia, Gh. Cefan), Metalul (Gh. 
Ghipu, M. Condovici), C.A.U. (L. 
TCrCk, Const. Stan), precum și ju
dețelor Prahova, Iași, Dolj care, 
chiar dacă nu și-au înscris numele 
pe lista ciștigătorilor de probe, au 
demonstrat că dețin suficiente cali
tăți pentru a o face Intr-un viitor 
nu prea îndepărtat.

La antipozi se plasează slabele re
zultate ale reprezentanților județu
lui Timiș. Ei s-au prezentat in nu
măr foarte mic și mult sub nivelul 
cerințelor impuse. de o astfel de 
competiție.

Octavian V1NT1LA

„Recordul explicațiilor46

(Urmare din pag. I)

voile mișcării sportive și cu cerin
țele crescinde ale populației. Aceste 
neajunsuri au ieșit și ies cu atit mai 
mult la suprafață în condițiile cind 
In intreaga țară se amplifică efor
turile pentru traducerea in viață a 
prevederilor Hotărârii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie—2 martie 
a.c, cu privire la dezvoltarea conti
nuă a educației fizice și sportului.

Datele arată că persistă de-a lun
gul anilor o neacoperire a cerințe
lor comerciale pentru contractări la 
unele materiale sportive, In procen
taje carfe, la unele articole, ating a- 
proape 50 la sută din necesar. împu
ternicitul comerțului informa, de pil
dă, asupra minusurilor cantitative la 
livrarea de anvelope si mingi (nea- 
coperiri în 1973 : 46 la sută la mingi 
handbal ; 35 la sută la fotbal ; 28 la 
sută la volei !), ca și la unele arti
cole de îmbrăcăminte și încălță
minte sportivă (30 la sută la pulovere 
PNA schi ; 66 la sută la pantaloni 
schi supraelastlci, apoi la bocanci 
schi-copii. rucsacuri, chiloți șaten, 
tricouri de sport, pantofi pentru at
letism etc.). De asemenea, dis
cuțiile au reliefat nu numai insufi
ciențele cantitative, ci și, în unele 
situații, gama sărăcăcioasă de sorti
mente. în special la articolele de tip 
popular pentru copii — In puține 
modele, culori și mărimi. De altfel, 
se cuvine să observăm că asemenea 
neajunsuri le constată orice amator 
de sport și orice părinte cind Intră 
prin magazine.

In ziarul nostru, de-a lungul ulti
milor ani au apărut cîteva articole 
cu privire la producția și calitatea 
materialelor de sport. Asistlnd la 
ședința menționată a Biroului exe
cutiv al C.N.E.F.S., aveam impresia

Exterior, cadre din

Ieri, 14 octombrie, la București 
șl-ă deschis porțile ETAVA *73.  
Această expoziție internațională 
are, după cum se știe, un profil 
bine definit, fiind axată pe pre
zentarea de echipament, utilaje șl 
materiale pentru agricultură, In
dustria alimentară și industria de 
ambalaje, accesorii pentru turism, 
vînătoare șl pescuit. La inaugurarea 
acestei prestigioase manifestări e- 
conomice internaționale, organizată 
de Camera de comerț a României, 
șl care consolidează o dată mal 
mult poziția dobmdită de Capitala 
tării noastre — de gazdă ospitalie
ră, de centru al întâlnirilor de r- 
ccst gen — au participat tovarășii 
Angelo Miculescu. ministrul agri
culturii, industrie! alimentare șl 
anelor. Nicolae M Nicolae. minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului 
conducerea unor ministere si în
treprinderi ' 
membri ai cornului diplomatic, di
rectori al pavilioanelor si reprezen
tanți ai firmelor de peste hotare 
expozante, ziariști români șl 
străini.

Despre importanța acestei mani
festări economice găzduite de țara 
noastră a vorbit tovarășul Roman 
Moldovan, președintele Camerei de 
comerț a României. A urmat 
vizitarea expoziției. La această edi
ție a expoziției — organizată pe o 
suprafață de circa 19 000 mp — 
expun țări cu o Îndelungată expe- 

. rientă în producția de mașini și 
echipamente pentru agricultură, 
industria alimentară, industria

de comerț exterior,

O delegație de activiști ai P. C. R. 
a plecat în R. P. D. Coreeană PE PLAIURI

O delegație de activiști ai P.C.R., 
condusă de Vasile Potop, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al P.C.R., a 
plecat într-o vizită de schimb de ex- 

■ periență în R.P.D. Coreeană, la invi
tația C.C.. al Partidului Muncii din 
Coreea.

La plecare, delegația a fost condu- 

Vizita delegației Congresului Sindicatelor 
pe întreaga Indie-AITUCi

între 5 și 13 octombrie a.c., o de
legație a Congresului- Sindicatelor pe 
întreaga. Indie — A.I.T.U.C. — con
dusă de dr. Ranen Sen. președintele 
A.I.T.U.C., membru al Parlamentului 
Indian, a efectuat o vizită de prie
tenie in Republica Socialistă Româ
nia, la invitația Consiliului Central 
al U.G.S.R.

Delegația Congresului Sindicatelor 
pe întreaga Indie a avut convorbiri 

. cu o delegație a Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, condu
să de tovarășul Mihai Dalea. pre
ședintele Consiliului Central al
U.G.S.R. Cu acest prilej, delegațiile 
s-au informat reciproc asupra preo
cupărilor actuale ale U.G.S.R. și 
A.I.T.U.C. și au efectuat un schimb

agriculturii și silviculturii din R. F. Germania
Duminică după-amiază a sosit în 

Capitală dr. Josef Ertl, ministrul fe
deral al alimentației, agriculturii și 
silviculturii din R. F. Germania, 
care, la invitația Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare și A- 
pelor, va face o vizită în țara noas
tră.

La sosirea pe aeroportul Ot'openl, 
oaspetele a fost întimpinat de An
gelo Miculescu, ministrul agricultu
rii, industriei alimentare și apelor, 
Nicolae Giosan, președintele Acade
miei de Științe Agricole și Silvice, 
Constantin Oancca, ambasadorul

stat.pe loc, lntr-atlt 
apăreau criticile pri-

că... timpul a 
de persistente _r____ _____  ....
vind calitatea unor articole de sport. 
Aceleași și' aceleași observații și cri
tici, cunoscute de ani și ani, s-au 
făcut auzite la adresa celor ce pro
duc mingi, tricouri. încălțăminte, 
ambarcațiunile sportive, unele apa
rate de gimnastică pentru uzul aso
ciațiilor și al școlilor. Am ascultat 
din nou — pentru a cita oară ? —
luările de cuvint ale imputerniciților 
ministerelor producătoare, argumen
tele lor, 
subiective", 
gajamente, _____ ______
are, desigur, nimeni intenția de a 
le pune la Îndoială competența sau 
buna-credință ori de a subevalua ca
pacitățile productive care fac posi
bile îmbunătățiri considerabile de 
ordin cantitativ și calitativ ale în
tregii game de materiale și echipa
ment spbrtiv. Totuși, așa după cum 
a reieșit atit din concluziile contro
lului cit și ale ședinței Biroului exe
cutiv al C.N.E.F.S„ în prea mare mă
sură'explicațiile, argumentele șl an
gajamentele ministerelor, centrale
lor, întreprinderilor, ca șl ale coope
rației meșteșugărești și altor inte
resați nu au acordat atenția nece
sară articolelor de sport, au căpătat 
caracter de rutină, diferitele intenții 
și măsuri preconizate in trecut ne- 
fiind urmărite cu perseverenta nece
sară. Despre numărul insuficient de 
mingi ca șî despre calitatea slabă a 
acestora — așa cum s-au exprimat 
deschis la ședință unii dintre parti
cipant — s-au mai purtat discuții 
și în urmă cu, trei, doi și un an, 
s-au formulat angajamente și' s-au 
stabilit r.lzTrl, 2_.  L1L.U-
practice continuă să fie cele sem
nalate __1. Z__  _'.J___
lucrurile șl In privința organizării 
desfacerii. Au devenit subiecte eter-

„cauzele obiective șl 
firește, urmate de an- 

lntenții și măsuri. Nu

măsuri, dar rezultatele
azi. _ Cam aidoma stau

organizării

E T A V A —73

Și
de ambalaje, in accesorii și ma
teriale privind amenajările tu
ristice, pentru vînătoare șl pes
cuit, precum și firme care dețin 
poziții dintre cele mal active în 
promovarea progresului în aceste 
domenii de activitate economică. în 
pavilioanele expozițlonale sint pre
zentate cele mal noi produse din 
ramurile respective, pe suprafețe 
considerabile, sugestiv înfățișate, din 
-U.R.S.S , Cehoslovacia, Republica 
Federală Germania, Israel. Italia, 
Iugoslavia, țări cu participări ofi
ciale, care expun sub pavilioane 
naționale, precum și ale celor 28 
de. firme independente din Anglia, 
Austria; Belgia, Danemarca, Elve
ția, Franța. Renubllca Democrată 
Germană. Renubllca Federală Ger
mania, Olanda, Polonia, Portugalia 
și Suedia.

Ca țară gazdă. România 
reorezentată la ETAVA ’73 
produsele expuse de centrale indus
triale si firme de comerț exterior 
din cadrul ministerelor industriei 
construcțiilor de mașini grele, In
dustriei chimice, industriei ușoare, 
agriculturii si industriei alimentare, 
economici forestiere sl materiale
lor de construcții, ale comerțului 
Interior, Uniunii centrale a coooe- 
rativelor meșteșugărești și din re
țeaua industriei locale. Participă, 
de asemenea, cu creații specifice, 
institute de cercetări și proiectări, 
care iși desfășoară activitatea- în 
ramurile economice cuprinse în 
profilul tematic al expoziției. Pre
zența României la ETAVA ’73 ilus
trează, în mod convingător, dina- 

erte 
nrin

să de Ion Clrcel, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost de față Li Min Su, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

de păreri cu" privire la evoluția re
lațiilor bilaterale dintre ‘ cele două 
organizații sindicale, precum și in 
legătură cu unele probleme ale miș
cării sindicale internaționale.

★
In timpul șederii in România, de

legația Congresului 
întreaga Indie a 
..Tractorul'' Brașov, 
fabrica de stofe de ... __
..Panduri" și întreprinderea 
tronica" din București, obiective so- 
cial-culturale și turistice din orașe
le București. Ploiești și Brașov, s-a 
lntîlnit și a discutat cu conducători 
de întreprinderi, activiști ai sindi
catelor. cu oameni ai muncii.

Sindicatelor pe. 
vizitat uzinele 
I.A.S. Prejmer. 
mobilă și relon 
' ' „Elec-

de
von 
ad-

României în R. F. Germania, 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți dr. Volkman 
Arnim, însărcinatul cu afaceri_
interim al R. F. Germania la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
In aceeași zi, dr. Josef Ertl, înso

țit de Angelo Miculescu. a vizitat 
expoziția internațională ETAVA '73.

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a ministrului vest-german, Însărcina
tul cu afaceri ad-interim al R. F. 
Germania la» București a oferit un 
dineu. (Agerpres) 

ne intențiile privind reconstituirea 
unei întreprinderi profilate pe vin- 
zarea articolelor de sport (intenții 
despre care se tot discută de cind o 
asemenea întreprindere a fost... des
ființată I) — ca și studiile despre 
moaernizarea unei rețele specializate. 
Nici pină astăzi nu s-a ajuns la ho- 
tărîrea creării unor magazine spa
țioase și moderne, cu destinație ex
clusiv sportivă, in fiecare centru ju
dețean, in timp ce in Capitală 
cele patru magazine din Lipscani 
nu sint capabile să vindă, în înghe
suiala cunoscută, decit o parte din 
produsele cuprinse in nomenclator.

Un fapt pozitiv al ședinței de lu
cru a Biroului executiv al C.N.E.F.S. 
cu imputerniciții producătorilor și ai 
comerțului constă in adoptarea unor 
măsuri practice pentru perfecționa
rea colaborării tuturor factorilor in
teresați, pentru o activitate comună 
permanentă Îndreptată spre îmbună
tățirea radicală a producerii și vin- 
zăril articolelor de sport. Aici subli-*  
niem, totodată, autocritica C.N.E.F.S. 
cu privire la absența unui plan de 
perspectivă in acest domeniu, nea
juns valabil și In cazul tuturor ce
lorlalți factori interesați — ceea ce 
validează ideea creării unor centre 
de studiu specializate pentru cerce
tarea și orientarea producției și a 
desfacerii echipamentului sportiv, în 
conformitate cu criteriile normelor 
și standardurilor moderne.

Subliniind încă o dată importanța 
acțiunilor comune preconizate ale 
C.N.E.F.S. și ministerelor producătoa
re, cooperației meșteșugărești și co
merțului, pentru satisfacerea cerințe
lor crescinde ale populației și ale 
mișcării sportive în privința articole
lor de sport, îi asigurăm concomitent 
•pe cititori că îi vom ține la curent 
cu ceea ce se întreprinde concret in 
acest sector de larg interes public. 

mhmul economiei noastre, succe
sele obținute In domeniile care fac 
obiectul acestei manifestări eco
nomice internaționale, sectoare în 
care se fabrică o gamă variată de 
produse, rin pas cu realizările pe 
plan mondial. Totodată, ETAVA '73 
reprezintă o expresie grăitoare a 
participării României la diviziunea 
internațională a muncii, la dez
voltarea colaborării și cooperării 
economice cu alte țări: Subliniem 
că in acest sector de producție ' 
s-au realizat importante schimbări 
de ordin calitativ, ca urmare a îm
bogățirii sortimentului produselcr, 
modernizării și introducerii In pro
ducție de noi echipamente, mașini 
și instalații cu caracteristici tehni
ce ridicate ș.a.‘Numai in ultimii 
ani. de exemplu, au fost asimilate, 
pe baza unor tehnologii moderne 
originale, circa 350 de instalații, e- 
chipamente, mașini șl utilaje des
tinate sectoarelor agrozootehnice, 
iar pentru anii 1974 și 1975 urmea
ză să între In producția de -serie 
alte 80 de noi tipuri de mașini cu 
utilizări rin toate compartimentele

• agriculturii.
Prin amploarea si valoarea parti

cipării, prin nivelul produselor 
expuse, se poate soune de pe acum 
că ETAVA '73 oferă toate condi
ții)0 pentru a marca un progres 
evident în dezvoltarea și diversifi
carea relațiilor comerciale dintre 
firmele participante șl. in mod 
deosebit, între întreprinderile 
românești șl partenerii lor comer
ciali din străinătate.

F>an MATEESCU 
George POPESCU

CANTEMIREȘTI
(Urmare din pag. I)

lăsat 
in 
pe

metamorfoză. Cu foar- 
la număr case co- 
oacheșe. asemănătoare 
vile, majoritatea întoc-

vremea amiezii, în centrul comunei 
Stănilești din județul Vasluiului. 
De mult tare, la obirșiile lui, satul, 
precum atestă bătrine testimonii 
istorice, s-ar fi numit Berbeceșli, 
poate din pricina numeroaselor tur
me de oi și mai cu seamă de ber
beci și de batali din rasa chivirdic, 
care colindau tălăngănind pe aci și< 
din^cdfe. tse aprovizionai'cw'‘brinue-, 
turi și cu păstrămuri. in secolele ' 
du.y, cămările Stambulului ! În
temeiat, așadar, in adincul vechi- 
mllor, satul, după cum a ” ‘ 
scris episcopul Melchisedec 
„Cronica Hușilor", exista incă 
timpul domniei pașnice a lui Ale
xandru cel Bun. Denumirea de 
mai tîrziu, susține un alt docu
ment, și-ar trage ființa lui ono
mastică de la un anume boier de 
curte, unul Stănilă. Acesta ar fi 
avut o casă plină de copii care, 
crescind, care mai de care ca niș
te falnici și viteji feciori, vestiți 
în apărarea gliei strămoșești, t-au 
adus locului lor natal un nou și 
strălucit renume. Acesta a ajuns 
pină în zilele noastre, odată cu 
atitea aduceri .aminte de altădată 
care glăsuiesc despre istorii cu 
Barnovschi Vodă, dar, mai cu sea
mă. cu Dimitrie Cantemir și cu 
Petru cel Mare. care, la 1711, s-au 
bătut cu oștlmile otomane chiar 
undeva pe-aci, pe sub dealurile de 
la Stănilești. pe șesul de la Gura 
Sărății ori pe lunca Vlădicii, pe 
sub măgurile de la Riioasa, pe la 
Gura Văii ori pe la Valea Obștii.

Pe aci. altul este acum cru
gul lumii ! Apăsați și strîmto- 
rațl de nevoi in trecut, azi în as
cendenta lor modernizare care nu 
renunță nici la pitoresc și nici 
la specificul local, Stănileștii lui 
1973. in tot mai frumoasa lor în
fățișare gospodăresc-edilitară, sint 
in vădită . - - .
te multe 
chete și 
unor mici 
mite în anii din urmă și desfăta
te de surizătoare grădinițe (ncă 
înflorate și de verdeață crescută 
pină sub cerdacuri, mal toate cu 
pereții inspirat zugrăviți' pe dina
fară ; cu acareturi mindre prin 
ogrăzi, cu rodnicia culturilor ce
realiere și legumicole, cu eficiență 
economică trasă de la sectorul zoo
tehnic, cu largul acces spre ci
vilizație șl cultură, Stănileștii, cu 
oamenii lui, trăiesc și parcurg, ca 
de attfel toată această zonă a țării 
și ca intreaga noastră patrie, un 
alt destin. Un destin căruia i s-a 
direcțional drumul șl care cores
punde unor visări pe măsura cer
titudinilor pe care ne rezemăm. 
Toate sint rezultatul unor inimoa
se și lucide strădanii cetățenești 
care au dus și duc mereu la în
semnate realizări și care conferă 
acestei localități o personalitate 
distinctă, plasind-o la loc de sti
mă in contextul înnoirilor de azi. 
După cum, tot mat vrednice de 
laudă sint, desigur, în peisajul 
Moldovei și al României prezen
tului socialist, atitea alte așezări 
pe unde cîndva l-au purtat pașii 
pe Dimitrie Cantemir-Voievod, la 
lași și la Suceava, pe la Popricani, 
Vlădiceni sau Borolea și prin păr
țile Ștefăneștilor, dincolo de munți, 
pe la băile de la Fărcașa. prin vll- 
celele de la Gura Jljlei, de la Tu- 
țora și de la Macsutul Hirlăului, 
pe la Vetrișoaia șl Movila Răbttei, 
pe la Prigorenil Iul Ion Neculce, 

unde, cu -cetăți Industriale și 
în-

Pe
cu blocuri, cu așezări sătești ... 
floritoare, cu cîmpii Intrate în tzo
dia belșugurilor, patria română se 
înalță și crește triumfător spre 
senina strălucire a viitorului, larg 
deschis înainte. la scara tuturor 
marilor și esențialelor dimensiuni 
ale sufletului nostru.
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I FAPTUL
Idivers
I „Minimeteo 
| rologii"
| din Ghenci
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Curtea școlii generale din sa
tul Ghenci, comuna Căuaș, ju
dețul Satu-Nare, are înfățișarea 
unei veritabile stațiuni de cer
cetări meteorologice. Aici, sub 
cerul liber, pe o platformă de 
cîfiva zeci de metri pătrați, 
stnt instalate un adăpost meteo
rologic cu barometru si termo
metru, un pluviometru pentru 
măsurarea precipitațiilor. un 
gnomon care indică ora locală, 
două ceasuri solare, indicatoare 
ale nordului magnetic fi nor
dului astronomic, arătătorul ste- 

pentru 
direcției 

instru

iri polare, o giruetă 
măsurarea vitezei și 
vlntului șl multe alte ___ _
mente dc acest gen. Toate sint 
construite in atelierul școlii de 
către elevi și maiștri, sub în
drumarea profesorului de geo- 
prafie-Molopie Șilimon Vdrdai 
Zoltan. Rezultatele obținute âe 
micii cercetători ai cercului de 
geografie-meteorologie n-au 
intirziat să depășească grani
ța școlii. Dovadă, interesul deo
sebit al locuitorilor satului, care 
se adresează cu încredere mini- 
meteorologilor ori de cite ori 
vor să afle prognoza pentru a 
doua ii.

Zbor... penal
In repetate rinduri, mal 

mulți cetățeni au sesizat că unii 
salariați de la centrul de achi
ziții din orașul Vinju Mare 
(Mehedinți) falsifică diferite 
acte, insușindu-și importante 
sume de bani. In urma unui 
control, organele de miliție au 
constatat că sesizările erau în
temeiate. Niccdae Boșog. șef de 
centru, in Înțelegere cu Nicolae 
Tudor, Anghelina Șuiu, Eleo
nora Istodor, Anica Popescu, 
Neo Marin, Minodora Pătru și 
Ana Bojneag, achiziționa de la 
diferiți cetățeni cantități însem
nate de pene pe care le trecea 
la o calitate inferioară. Modifi- 
cind apoi actele, ei efectuau 
decontul pentru calități superi
oare, insușindu-și diferența de 
bani. într-o scurtă perioadă de 
timp, numai prin modificarea 
calității penelor achiziționate, 
cei in cauză și-au însușit 48 400 
lei. Acum, ce£ 8 urmează să-și 
ia-'„zborulu pma In fața instan
ței de judecată.

Ce este și ce trebuie să fie

AUDIENȚA
Este știut efi materializarea prin

cipiilor profund democratice ale vie
ții noastre politice, economice și so
ciale presupune — ca o condiție ab
solut necesara — cunoașterea nemij
locită și foarte exactă a realității 
de către organele care conduc. A- 
ceasta reprezintă o garanție in plus 
că se va lua decizia potrivită in mo
mentul potrivit. Despre metodele de 
investigare și cunoaștere a realității, 
despre necesitatea lărgirii șl adinci- 
rii acestei cunoașteri, despre „ab
sorbția" informației utile de la ce
tățean și folosirea ei ca atare în 
decizia administrativă, altfel spus 
despre audiența ca instituție și nu 
ca fapt in sine, am avut nu demult 
o convorbire cu tovarășul C. Oiță, 
prim-vicepreședintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular jude
țean Olt La început, interlocutorul 
nostru a ținut să precizeze :

— La ora ac
tuală, premisa 
certă a cunoaște
rii exacte a reali
tății in care tre
buie să se acțio
neze o constituie, 
desigur, deschide
rea largă pe care 
administrai la de 
stat o are spre 
cetățean, atrage
rea reprezentan
ților oamenilor 
muncii, a nume
roaselor organiza
ții de masă și 
obștești în me
canismul de conducere a societății. 
Concomitent insă cu aceste Înnoiri 
organizatorice, practica frecventă a 
conducerii a selectat o seamă de 
criterii, forme și metode de asimi
lare promptă a tuturor informațiilor 
utile, de către structurile care decid. 
Cu alte cuvinte, s-au așezat bazele 
unei largi consultări a maselor de 
oameni ai muncii, s-au asigurat con
diții pentru mai buna funcționa
re a instituției audienței, in sen
sul cel mai larg și cuprinză
tor al noțiunii, ca formă de orien
tare ji asimilare selectivă șl cores
punzătoare a Inițiativelor cetățenilor.

— Deci, lărgiți sfera noțiunii de 
audientă, acordindu-i o înțelegere și 
o valoare mai mare decit se obiș
nuiește in limbajul curent.

— Intr-adevăr, audiența ajunsese să 
însemne în general împrejurarea în 
care un conducător este sesizat direct 
de cetățean despre situații in care un 
funcționar din subordinea sa nu și-a 
făcut cum trebuie datoria sau i se 
cer rezolvări pentru cazuri neobișnui
te. Această accepțiune îngustă poate 
deveni anchilozantă, ba chiar dăună
toare. De fapt, audiența trebuie înțe
leasă ca un dialog intre cetățean și 
autoritate; purtat in orice moment, 
că orice, mijloace, prin intermediul 
deputaților, al comitetelor de cetă
țeni și, mai ales, prin contacte ne
mijlocite, un dialog pentru a cărei 
bună desfășurare nu poate exista un 
rețetar și care trebuie întotdeauna 
urmat de măsuri. De fapt, aceasta 
este și rațiunea existenței adminis
trației — să pună in mișcare toate 
mijloacele de care dispune, pentru 
ca. îndeplinind politica partidului 
într-un sector de activitate, să gă
sească — împreună cu cei pe care 

trebuie lă-i slujească, cetățenii — 
soluțiile optime pentru o problemă 
■au alta la ordinea zilei.

— Audiența la un organ de au
toritate nu este, prin urmare, dată 
de cantitatea de cuvinte și de ama
bilități care se schimbă, ci de 
{iromptitudinea șt eficiența mftsuri- 
or ce se iau, valorificlnd și valori- 

rind pe de-a-ntregul Inițiativele ce
tățenilor. In sensul considerațiilor 
făcute de dumneavoastră, v-am ruga 
să spuneți și cum ați procedat prac
tic...

— Exemple am putea da foarte 
multe. De la electrificarea efectivă 
a tuturor caselor din toate satele, la 
rezolvarea problemei alimentării cu 
apă a comunelor din zona Cotmeana 
(operațiune care părea aproape im
posibilă, date fiind condițiile natu
rale vitrege), de la finalizarea ini
țiativei de a construi brutării in 

EXPERIENȚA CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN OLT DE

MONSTREAZĂ, CU PUTEREA DE CONVINGERE A FAPTELOR, 

UTILITATEA Șl EFICIENȚA DIALOGULUI PERMANENT CU 

CETĂȚENII

toate comunele și pină la continua
rea construcției băilor comunale in 
ritm susținut.

...Intr-adevăr, aceste realizări dau, 
In mod elocvent, măsura audienței, 
în sensul discutat, pe care dorin
țele născute din nevoi obiective și 
sugestiile făcute de cetățeni au gă
sit-o la cei care puteau să decidă și 
6ă treacă la fapte, Acțiunile inspi
rate in acest fel continuă : In pre
zent 17 băi, cu frizerii, coafură, căzi 
și dușuri, sint deja în funcțiune, 
alte 65 sint in lucru, iar în anul vii
tor se va construi restul pină la 96 
— cite comune sint in județ. In ju
rul datei de 15 noiembrie va fi gata 
și proiectul de construcție a unor 
băi mai mici în satele îndepărtate, 
izolate. Acest proiect va fi trimis 
din timp — ca și celelalte, de alt
fel — comitetelor executive din 
localitățile respective pentru a fi 
dezbătut cu sătenii.

— Am mai putea aminti acțiunea 
pentru valorificarea judicioasă a te
renurilor din curțile cetățenilor șl 
din preajma caselor, în urma căreia 
s-au plantat 4 milioane butași de 
viță altoită și 400 000 de pomi fruc
tiferi (in special in zona de sud a 
județului — unde locuitorii duceau 
lipsă de fructe), organizarea unor 
distilerii si secții de prelucrat fructe 
și valorificarea legumelor obținute 
în gospodăriile proprii, sprijinirea 
țăranilor cooperatori în organizarea 
culturii intensive a legumelor tim
purii și de toamnă pe loturile aju
tătoare, și multe ale acțiuni de acest 
fel, inițiate de locuitorii județului, 
acțiuni în urma cărora veniturile 
populației au sporit simțitor. Astăzi, 
in circa 10—12 comune din județ, nu
mai din producția de legume, fie

care famjllc cîștlgă peste 25 000 de 
lei anual I Marea majoritate a aces
tor realizări cu care ne mindrim 
sint datorate Inițiativelor cetățeni
lor, pe care noi le-am preluat și, 
dacă putem spune așa, le-am desă- 
virșit, adăugind soluțiile propuse 
de dinșii, plusul de tehnicitate și 
organizare ale specialiștilor.

— Din tot ce ați relatat pină 
acum reiese că satul v-a reținut 
atenția în mod special.

— Da și nu. Da, pentru că Intr-a
devăr am privit mai mult către sat. 
Și era firesc, pentru că in județul 
nostru satul era mult rămas In 
urmă. Nu, pentru că 60 la sută din 
muncitorii de la Întreprinderile din 
județ provin din mediul rural, unde 
continuă să șl locuiască. Deci, re- 
zolvind in aparență problemele sa
tului, am rezolvat indirect șl multe 
din problemele orașului și ale jude

țului in general. 
Cum ? Pornind de 
la propunerile și 
inițiativele cetă
țenilor, pe care 
le-am coroborat 
cu problemele 
care derivă din 
schița de siste
matizare a ju
dețului, cărora 
le-am adăugat pe 
cele rezultate din 
necesitatea asi
gurării industriei 
și agriculturii cu 
forța de muncă 
necesară. Astfel, 

finind seama ■ că la țară o casă 
se realizează mult mai ușor decit 
la oraș, i-am sprijinit pe mun
citorii navetiști să-și construias
că in satul lor case bune, con
fortabile și moderne — ceea ce în
seamnă că, practic, am rezolvat pro
blema locuinței pentru 60 la sută din 
muncitorimea orașelor județului. în 
plus, restul familiilor acestora lucrînd 
în continuare in cooperativă, o im
portantă forță de muncă, în loc să 
devină în oraș numai consumatoare, 
rămîne mal departe productivă, îm
bunătățind aprovizionarea localită
ților urbane. Și numai din acest 
fapt decurg o serie de alte rezol
vări implicite, favorabile atit satu
lui, cit și orașului.

Argumente în plus găsim într-un 
crîmpei din evocarea pe care am au
zit-o de la bătrinul Ion Jijeu, țăran 
cooperator din comuna Poboru, si
tuată în zona Cotmeana — unde de 
curind începuse să curgă apă la pri
mele robinete :

„Care era om tînăr putea să 
meargă cîțiva kilometri pentru o 
căldare de apă bună. Dar bătrinii 
beau apa din lacurile care se făceau 
pe cite o vale. Cind era timpul mai 
secetos secau toate puțurile, toate 
izvoarele. Atunci stăteam de noaptea 
la coadă pentru o căldare de apă. 
Făceam focul lingă puț și așteptam 
să se siringă apă pe fundul puțului 
cit pentru o găleată, două. Care avea 
car cu boi pleca cu butoiul la Al
bești... Ahum bem apă de la «șurub». r 
Ce n-a mai pomenit neam.de nea-’ 
mul nostru I".

Florin CIOBANESCU

Deschiderea
„Decadei cărții 

românești"
La librăria bucureșteană „Mlhai 

Emlnescu" a avut loc, luni, festivi
tatea deschiderii „Decadei cărții ro
mânești", ediția 1973, manifestare 
culturală destinată evaluării activi
tății noastre editoriale din acest 
an, stimulării interesului pentru lec
tură al milioanelor de cititori.

Despre locul și Importanța „de
cadei" în cadrul activităților de 
popularizare a cărții românești, des
pre realizările noastre editoriale au 
vorbit Mircea Slntlmbreanu, direc
torul Direcției literaturii, publicații
lor culturale și scenariilor de film 
din Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, și Amza Săceanu, .pre
ședintele Comitetului de cultură șl 
educație socialistă al municipiului 
București.

Prima zi a „Deoadei cărții româ
nești" in Capitală a fost rezervată 
Editurii politice.

Manifestări similare au avut loc 
in Întreaga țară, ele fiind marcate, 
totodată, prin inaugurarea unor ex
poziții de carte, prin lntllnlri intre 
autori, editori, librari și cititori.

# . (Agerpres)

La Academia Republicii Socialis
te România a fost sărbătorit, luni, 
într-un cadru festiv, pictorul Ale
xandru Ciucurencu, cu prilejul îm
plinirii vlrstei de 70 de ani.

In semn de omagiu adus maestru
lui care a dăruit artei românești și 
universale lucrări de o neprețuită 
valoare, la manifestare au partici
pat academicieni, artiști plastici, 
critici de artă, alți oameni de artă 
șl cultură,

Evocind prestigiul de care se 
bucură întreaga creație a artistului, 
acad. Miron Nicolescu, președintele 
Academiei, acad. Al. Philippide, 
Brăduț Covaliu, președintele Uniu
nii artiștilor plastici, și prof. Gh. 
Achiței, rectorul Institutului de arte 
plastice „N. Grigorescu", au relevat, 
în alocuțiunile lor, vocația de colo
rist, intensitatea cromatică, carac
terul umanist al operei lui Alexan
dru Ciucurencu, care l-au impus 
ca pe unul dintre cei mai mari și 
autentici creatori din mișcarea plas
tică românească.

în încheiere, pictorul Alexandru 
Ciucurencu a mulțumit pentru cal
dele cuvinte ce i-au fost adresate.

(Agerpres)

AZI SE DESCHIDE IN CAPITALĂ 
AL IX-LEA CONGRES INTERNAȚIONAL 

AL CHIMIȘTILOR COLORIȘTI
în zilele de 2—5 octombrie se des

fășoară in București lucrările celui 
de al IX-lea Congres Internațional al 
chlnilșlllor colorlștl. Organizat de 
către un comitet internațional — for
mat din reprezentanți ai asociațiilor 
inginerești din țări socialiste — 
acest congres are loc la interval de 
doi ani, pe rind, in flecare din aces
te țări. Congresul grupează specla- 
liști din state socialiste și invitați 
din alte țări.

Anul acesta, congresul are ca te
matică generală „Progrese (ehnlco- 
ștllnțifice In domeniul finisării ma
terialelor textile". Organizarea des
fășurării congresului este asigurată 
de Consiliul Național al Inginerilor 
și Tehnicienilor, In colaborare cu 
Ministerul Industriei Ușoare. La 
lucrările congresului iau parte circa 
400 finisori iextlliști, colorlștl, chl- 
mlșil șl cercetători din țară șl circa 
150 specialiști de peste hotare (11 
țări). Manifestare de cert prestigiu 
Internațional, congresul contribuie la 
cunoașterea șl generalizarea color 
mai noi metode șl procedee tehno
logice de prelucrare chimică a fibre
lor textile, naturale șl sintetice. Cu 
aceBt prilej au loc schimburi de ex

încheierea lucrărilor celui 
de-al XVfll-lea Congres al F.I.J.E.T.

Luni la amiază s-au încheiat lu
crările celui de-al XVIII-lea Con
gres al F.I.J.E.T,

In timpul celor două zile de dis
cuții au luat cuvlntul : Jean Hureau 
(Franța), Andră Lascaratos (Grecia), 
Nikolai Todorov (Bulgaria), Șerban 
Cioculescu, membru corespondent al 
Academiei (România), Miguel Alber
to Martinez-Mongo (Spania), Jean 
D. F. I. le Mercier de l’Ecluse (Fran
ța), Jean Raul Delfell (Belgia), J.W.M. 
Ben Smit (Olanda). Georges Plai
sance (Franța), Vladimir Cemov 
(U.R.S.S.), Pop Simion (România), 
Bojan Bolgar (Bulgaria), Toma 
George Maiorescu (România), San
tiago Fernandel-Fernandez (Spania), 
Hifzi Topus, șeful Departamentului 
circulației și dezvoltării comunicații
lor UNESCO, și loan Grigorescu 
(România).

în alocuțiunile rostite, vorbitorii 
au subliniat valoarea referatului 
principal „Rolul ziaristului și al scrii
torului de turism în formarea tu

Reuniunea internațională a comisiei laboratoarelor 
de materiale de construcții și structuri de construcții

IAȘI (Corespondentul „Scînteii", 
Manole Corcaci). — Ieri s-au deschis 
la Iași lucrările comisiei 24 a labo- 

- ratoarelor de. materiale de construcții 
și structuri de construcții (RILEM), 
care se întrunește anual în vederea 
emiterii unor recomandări pentru 
specialiștii din sectorul construc
țiilor din diferite țări. Această 

periență și de Idei Intre «peclalîș*  
tli și cercetătorii din domeniul colo*  
rlstlcll și finisării textile.

Programul congresului cuprinde 
prezentarea a peste 30 de referate 
(din partea țărilor socialiste), ori
entate Îndeosebi in următoarele di
recții principale : metode, teorii și 
tehnologii noi in domeniile vopsirii, 
imprimării șl apretării ; noutăți in 
privința fabricării șl aplicării unor 
noi coloranți elaborați ca urmare a 
dezvoltării impetuoase a producției 
de fibre sintetice ; procedee noi de 
finisare superioară ; aspecte teore
tice privind modificările fizlco-chl*  
mice ale materialelor textile ; tra
tarea ignifugă a materialelor texti
le ; tratarea antimicroblană a unor 
produse textile destinate Îmbrăcă
mintei și lenjeriei ; măsurarea in
strumentală a culorii și aplicațiile el 
In industria textilă ș.a, O zi a fost 
prevăzută pentru vizitarea unor În
treprinderi textile reprezentative din 
București șl din provincie, oferind 
astfel participanților la congres pri
lejul să-și completeze schimbul de 
experiență chiar la locul de producție.

T. C.

ristului modern", prezentat de delega
ția României, și au exprimat cuvinte 
de apreciere pentru modul in care 
țara gazdă a pregătit lucrările aces
tui congres. S-a subliniat, de aseme
nea. rolul turismului și al profesio
niștilor condeiului din acest dome
niu de activitate la mai buna cu
noaștere reciprocă, la apropierea șl 
cooperarea dintre popoare.

In Încheierea lucrărilor. Gyfirgy 
Vecsey, președintele F.I.J.E.T., a ex
primat gratitudinea față de atenția 
acordată congresului de guvernul ro
mân, evocind, in context, conținutul 
mesajului adresat participanților la 
această reuniune internațională de 
către președintele «Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer.

în cursul aceleiași zile, congresiștii 
au vizitat stațiunile Neptun, Jppiter, 
Venus. Saturn și orașul Mangalia.

Seara au luat parte la un cocteil 
oferit de Automobil Clubul Român.

(Agerpres)

manifestare științifică, care va dura 
trei zile, reunește reprezentanți ai 
institutelor de proiectare,- ai institu

itelor de cercetare și învățămint din 
domeniul • construcțiilor din Bucu
rești, Cluj șl Iași, precum și membrii 
comisiei din R. F. Germania, Fran
ța, Austria și România

I
I
I
I
I

Fiind în concediu de odihnă, 
Costache Traian, revizor de cale 
ferată la stația Pirscov (Buzău), 
pornise, intr-una din zile, spre 
comuna Viperești. Cum drumul 
trecea pe lingă calea ferată, 
C.T. iși mai arunca din cind in 
cind privirea spre linie. Puterea 
obișnuinței ! In dreptul km 40,5. 
a observat că o șină era ruptă. 
Fără să mai stea pe ginduri, 
C.T. a alergat intr-un suflet la 
stația Pirscov, anunțind defec
țiunea și oprind trenul de per
soane 5457 care tocmai se pre
gătea să plece. Deși in conce
diu, revizorul de cale ferată s-a 
dovedit, ți de această dată, la 
datorie.

Jubileu
forestier

După cum precizează un docu
ment inedit, în anul 1873, In 
depozitul de lemne Iemuș-Re- 
ghin au sosit două plute uria
șe, încărcate cu 676 bușteni, 
care urmau să fie transformați 
in scinduri. In acest scop, au 
fost montate aici două gatere 
de 24 și 36 de țoii. De la aceste 
două plute avea să pornească 
istoria de un secol a unei în
treprinderi in care forestierii 
din Reghin incrustează adevă
rate comori in lemn. După în
fățișarea sa de astăzi, nimeni 
nu-i dă insă această virstă. Și 
poate tocmai in aceasta constă 
farmecul unui asemenea jubileu.

Imprudență 
tragică

Ilie Ciobanu, montator pe șan
tierul Termocentralei Bucurețti- 
Sud, lucra, intr-una din zilele 
trecute, la montarea focarului 
de la cazanul nr. 5. Operația se 
efectua insă in condiții deose
bite. Pentru că l.C. se afla la 
o înălțime de circa 35 de metri. 
De prisos să mai spunem că, 
intr-o asemenea situație, se ce
rea să respecte cu strictețe nor
mele de protecție a muncii. E 
drept, l.C. urcase pe schelă cu 
centura de siguranță asupra sa. 
Din păcate însă, el a conside
rat că nu e cazul să o foloseas
că, iar colegii din apropiere 
n-au găsit nici ei necesar să-l 
determine să facă acest lucru. 
Imprudența a avut consecințe 
tragice. La un moment dat. I C. 
s-a dezechilibrat ți a căzut in 
gol. A fost transportat imediat 
la spital, dar cu toate îngriji
rile acordate nu a mai putut 
salvat.

fi

Rubrică redoctată de
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ți corespondenții „Scînleîi"

Turneul cvartetului
„Glinka“
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ț
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în cadrul turneului pe care-1 
întreprinde In țara noastră, 
cvartetul de coarde „Glinka" din 
U.R.S.S. va prezenta un concert 
extraordinar, duminică, 7 octom
brie a.c., ora 20, in studioul de 
concerte din strada Nuferilor nr. 
62—64. Programul susținut de 
formația oaspete, alcătuită din 
Aleksandr Arenkov — vioara I, 
Serghei Pișciughin — vioara II, 
Mihail Gheller — violă și Dmi
tri Ferștman — violoncel, cu
prinde Cvartetul nr. 4 de Bartok

Bela, Cvartetul nr. 13 in si be
mol minor op. 138 de D. Șosta- 
kovici și Cvartetul in mi minor 
op. 59, nr. 2 „Razumovsky" de 
Beethoven. In zilele de 9 și 11 
octombrie a.c., artiștii oaspeți 
vor susține alte două concerte 
in orașele Bacău și Iași, Bilete
le se vind, pentru concertul din 
București, la casa A.R.I.A., din 
Calea Victoriei nr. 68—70, tel. 
13.53.75, iar pentru cele din pro
vincie la agențiile teatrale din 
localitățile respective.
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ROMÂNIA-FILM 
prezintă;

„SINGUR"
Scenariul și regia : Janusz 
Nasfeter; imaginea: Wies- 
law Zdort; muzica : Wal- 
demar Kazanecki. Cu : Ro
man Mosior, Piotr Szczer- 
kowski, Halina Kossobudz- 
ka, Malgorzata Lesniewska, 

Jolanta Bohdal.

I
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LISTA DE CÎȘTIGURI
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștlgă- 
toare la tragerea la sorți lunară din 

30 septembrie 1973

cinema
• Copernic : CAPITOL — 10; 16; 
19,15.
• Ce se întlmplă, doctore 7 : 
GRADINA CAPITOL — 19,15.
• Singur : CENTRAL — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Stare de asediu : PATRIA — 
9.30; 12.15; 15; 17,45; 20.30, FES
TIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21. la grădină — 19,30.
• Pisica junglei : SALA PALA
TULUI — 17,30 (seria de bilete
— 4740) ; 20 (seria de bilete — 
4741), LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, la grădină
— 19,15.
• De-aș fL.. Harap Alb : DOINA
— 9,30; 11,30; 13,30; 15.30; 17,30.
• Program de filme documenta
re : DOINA — 20.
• Cu cărțile pe față : SCALA —
9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21, la grădină — 19,15, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• Șapte zile : GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Legenda negrului Charley : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 19.
• Parașutiștii : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15.30; 18: 20,15.
• O afacere pe cinste : GLORIA
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30,
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30, la grădină — 19,15, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15: 20.30.
• Nunta de aur : UNIREA — 16; 
18; 20. la grădină — 19.
• Vară capricioasă — 10; 12; 14; 
16.30, O. K. Nero — 16,30, Caruse
lul — 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union),
• Albă ca zăpada fi cel șapte 
pitici : BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30. la grădină — 1».
• Conspirația : LIRA — 15,30; 18; 
20.15, la grădină — 19.30.
• Jandarmul la plimbare : LU
MINA — 8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20.45.
• Departe de Tipperary : ARTA
— 15,30; 18; 20,15, la grădină —
19, COTROCENI — 15,30; 18;

. 20,15.

• Acea pisică blestemată : TIM
PURI NOI — 9,15—20,15 In con
tinuare.
• Bărbații; MUNCA — 16; 18; 
20.
• Urmărire Ia Amsterdam : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, PROGRESUL — 15,30; 18;
20,15.
• Micul și marele Klaus : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Dreptul de a iubi : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,15, la grădi
nă — 19.
• Lupta după victorie ; FLO
RE ASCA : — 15,30; 19.
• Perechile : MIORIȚA — 9;
11,45; 14,30; 17,30; 20,30.
• Valter apără Sarajevo : FLA
CĂRA — 15,30; 19.
• Afecțiune : RAHOVA — 16;
18: 20.
• Fantoma lui Barbă Neagră : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20.15.
• Dragostea Începe vineri : VI- 
TAN — 15,30; 18; 20,15, la grădi
nă — 19,15.
• Aventura Iul Poseidon : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20.15.
• Autostop ; CRINGAȘI — 16; 
18; 20.
• Infailibilul Raffles : PACEA — 
15,30: 17.45; 20.
e Poienile roșii : VIITORUL — 
16; 18; 20.
• O floare șl doi grădinari : AU
RORA — 9,15; 12; 16; 19. la gră
dină — 18.30.
• Cartea junglei : POPULAR — 
16; 18; 20.
• Drumul spre Vest : MOȘILOR
— 10; 15,30; 18; 20,15, la grădină
— 18.15.

dio a Teatrului Național „I, L. 
Caragiale") : ...Eseu — 19,30.
• Teatrul satiric muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Jos pălăria ! — 19,30.
• Circul „București" : Al treilea 
gong la... circ — 19,30.

LISTA OFICIALĂ

teatre
ÎRadioteleviziunea română (Stu- 

loul din str. Nuferilor) : Con
cert simfonic — deschiderea sta
giunii. Dirijor : Ioslf Conta. So
listă : Lola Bobescu — 20.
• Teatrul Național ,.I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Cui 1-e 
frică de Virginia Woolf ? — 20. 
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala dJn bd. Schitu Mâgu- 
reanu) : Joc de pisici — 20.
• Teatrul Mic : A opta minune 
— 19.30.
• Teatrul Giulești (In sala Stu

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10.00 Telex.
10,05 Revista . literar-artistică TV.
10,45 Cintece gorjeneștl cu Polina 

Manollâ.
11,00 Lanterna cu amintiri — pro

ducție a Studioului cinema
tografic București.

12,05 Telejurnal.
16,30-17,00 Lumea copiilor
17.30 Curs de limbă germană. 

Lecția a 61-a.
18.00 Telex.
18,05 Cum vorbim:
18.20 Avanpremieră.
18.25 Omul șl muzica lui : Modest 

Mussorgski.
18,50 Publicitate.
18.55 Timp șl anotimp în agricul

tură.
19.10 „înflorești, pămînt al bucu

riei", Clntă corul ansam
blului „Rapsodia română".

19.20 1001 de seri ; „Premiul lui 
Donald" (II).

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

20,00 Clntecul săptămînll : „Bucu
rești, orașul .meu" de Ro
bert Flavian. Text — Eugen 
Rotaru. Interpretează Ga
briela Teodorescu.

10,05 Reflector.
20.25 Publicitate.
20.30 Teatru TV : „Prețioasele ri

dicole" de Mollâre (premie
ră).

>1,35 „Vis de dragoste" — Ima
gini coregrafice pe muzlcfl 
de Liszt.

21.55 Itinerar Indian.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

30.00 Deschiderea stagiunii de con
certe 1973-1974 a formațiilor 
RadioteleviziunlL

22,00 Roman foileton : Vinul
roșu". Episodul V.

a libretelor de economii cu doblndă șl clștiguri Ieșite clștlgătoare la tragerea 
la sorți pentru trimestrul III 1973.

Nr. libre
tului câști

gător

Valoarea cîștigurllor
parțială | totală

1 2 139 293 50 000 50 000
1 123 122 40 000 40 000
1 1 168 462 30 000 30 000
1 947 144 20 000

740 088 20 000
2 880 827 20 000
2 432 636 20 000
1 481 368 20 000 100 000

Terminația
libretului

29 72 912 10 000
29 88 293 10 000 580 000

.29 37 471 5 000
29 46 628 5 000
29 91 242 5 000
29 82 403 5 000
29 20 147 5 000
29 04 037 5 000 870 000

CÎȘTIGURI 290 cu 4 focuri 3 894 1 980IN 290 cu 4 focuri 1 469 1 980 1 148 400
ARAGAZUR 290 cu 3 focuri 9 126 1 734

CU 290 cu 3 focuri 7 397 1 734
BUTELIE 290 cu 3 focuri 7 736 1 734 1 508 580

290 0 221 1 000
290 0 530 1 000
290 1 641 1 000 870 000
290 6 440 500290 6 691 500290 9 536 500290 2 323 500290 5 200 500290 3 070 500290 3 395 500 1 015 000

TOTAL : 4 590 clștiguri In obiecte, în valoare de lei: 6 211 980

fi

la
573
z5

âs

» S x?
1*

u

SJ

E v « w

Valoarea 
cîștigurllor

par
țială totală

1 53 80S 36 100 000 ’100 060
1 58 620 33 75 000 75 000
1 47 903 56 50 000 50 000
1 55 954 31 25 000 53 000
1 67 938 03 10 000 10 000
1 58 664 16 5 000
1 82 920 04 5 000
1 12 073 28 5 000
1 87 610 50 5 000 10 000

Termi-
nația 
seriei

100 579 02 2 000
100 662 29 2 000
100 985 01 2 000
100 976 53 2 000 800 000
100 539 29 1 ooo
100 222 35 1 000
100 757 14 l 000
100 962 56 1 000
100 676 46 1 000
100 349 47 1 000
100 030 03 1 060 T00 000

1 000 M 08 800
1 000 82 32 800
1 000 31 05 800 > 400 000
4 109 TOTAL LEI î 4 180 000

Ciștigurile revin întregi obliga
țiunilor de 200 lei. în valoarea câști
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor câștigătoare.

Plata cîștigurllor se efectuează prin 
sucursalele (filialele) C.E.C.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de eoonomll cu clștiguri 

Ieșite clștlgătoare la
TRAGEREA LA SORȚI PENTRU 

TRIMESTRUL III 1973

— Titularii libretelor ciștLgătoare 
pot alege in limita valorii ciștiguri- 
lor ce li se cuvin obiectele prefe
rate.

— Ciștigurile, inclusiv cele în ara
gazuri cu butelii se acordă integral 
titularilor libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal cu 
cel puțin 10% din valoarea cîștigului; 
pentru ceilalți titulari, dștigul este

de 10 ori mai mare decit soldul me
diu trimestrial al libretului. Libre
tele cu sold mediu trimestrial mai 
mic de 50 de lei nu beneficiază de 
ciștig.

Ciștigătorii de aragazuri cu butelii 
trebuie să se prezinte la sucursalele 
(filialele) C.E.C. In termen de 30 de 
zile de la data tragerii la sorți-

Calcularea și Înscrierea clștiguri-. 
lor In librete se efectuează de către 
sucursalele (mialele) C.E.C.

Nr. crt
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

clștlgătoare
Procentele de 

ciștig

1 136 250*/»2 854 200%3 589 100»/.4 510 50%5 138 25%6 817 25%7 518 25’/»8 887 25»/.9 453 25%10 620 25%li 635 25%12 729 25%13 828 25%14
15 ,756

301
25%
25*/.

t V

I 
I

I

neam.de
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CU PRILEJUL ANIVERSĂRII PROCLAMĂRII

R P. CHINEZE

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A GUINEEI

telegrame și scrisori adresate C.C. al P.C.R., Recepția de la Ambasada

tovarășului Nicolae Ceaușescu, R. P. Chineze
Excelenței Sale

Domnului AHMED SEKOU TOURS

24-a ani- 
Republicii

Dind expresie gîndurilor și senti
mentelor comuniștilor, ale tuturor 
lucrătorilor din sistemul comerțu
lui exterior, in telegrama Comite
tului de partid din MINISTERUL 
COMERȚULUI EXTERIOR se 
spune t

Ne exprimăm satisfacția pentru 
faptul că așezarea bazelor unei 
trainice conlucrări economice din
tre România și cele șase țări a 
constituit unul dintre obiectivele 
importante ale vizitei, fiind înche
iate peste 40 de înțelegeri bilate
rale — acorduri comerciale și de 
cooperare, convenții, protocoale — 
fundamentate pe principiile inde
pendenței, egalității și avantajului 
reciproc. In conformitate cu Hotâ- 
rirea Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. din 26 septembrie 1973, 
Ministerul Comerțului Exterior, îm
preună cu celelalte ministere și in
stituții centrale, a elaborat progra
me speciale de măsuri, menite să 
asigure transpunerea in practică in 
cele mai bune condiții a preve

derilor înțelegerilor bilaterale 
/ lunile de cooperare convenite i 
. . zis vizitei.
“Dind expresie sentimentului 
profundă recunoștință pentru spi 
jinul permanent pe care il dați 
dezvoltării și creșterii eficienței ac
tivității de comerț exterior, comu
niștii din Ministerul Comerțului 
Exterior vă asigură, iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, că vom denune 
toate eforturile pentru a extinde si 
diversifica conlucrarea economică 
cu țările vizitate, in interesul po
porului român, al popoarelor lati
no-americane. al cauzei colaborării 
șl păcii în lume.

Și 
cu

de

gaiâm să onorăm cu cinste Înda
toririle ce ne revin pe lima coope
rării și colaborării !n domeniul a- 
gr col cu țările Americli Latine.

Mobilizate de prețioasele indicații 
c» ati transmis prin scrisoarea 
adresată lucrătorilor din agricultu
ră. conducerea ministerului și or
ganizația de partid au întocmit un 
program de lucru și au inițiat ac
țiuni concrete pentru stringerea 
întregii recolte, transportarea și de
pozitarea produselor, insămințarca 
culturilor de toamnă în timpul op- 
t m și la un înalt nivel agrotehnic, 
precum și executarea lucrărilor 
pregătitoare ale producției anului 
viitor.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, că lu
crătorii din Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Ape'.oi, 
precum și cei din unitățile din 
subordine sint ferm hotăriți să 
pună in valoare și să acționeze cu 
toată capacitatea, priceperea și en
tuziasmul pentru realizarea unui 
belșug de produse agroalimentarc, 
să îndeplinim in bune condiții sar
cinile ce revin agriculturii, adu- 
cmdu-ne astfel contribuția la în
făptuirea programului stabilit de 
Congresul al X-lea .și Conferința 
Națională a partidului din iu
lie 1972.

Noi, slujitorii ogoarelor — se ara
tă in telegrama MINISTERULUI 
AGRICULTURII, INDUSTRIEI A- 
LIMENTARE ȘI APELOR — 
exprimăm totala noastră adeziune 
și prețuire față de neobosita acti
vitate ce ați desfășurat în cele sa^e 
țări ale Americil Latine, cu rezul
tate deosebit de rodnice. Ne an-

in telegrame sosite din partea 
colectivelor a numeroase întreprin
deri industriale, odată cu exprima
rea satisfacției pentru rezultatele 
fructuoase ale vizitei In America 
Latină, se raportează despre succe
sele obținute in muncă in perioada 
din urnă și se exprimă angaja
mentul de a îndeplini in mod e- 
xemp’a? sarcinile de plan din acest 
an pentru a contribui, alături de 
întregul popor, la realizarea actua
lului cincinal înainte de termen. 
Asemenea telegrame au fost adre
sate de : Uzinele mccanicc-Timi- 
șoara. Combinatul de fibre sinte
tice Iași, întreprinderea de osii și 
hoghiuri-Balș, Combinatul de pre
lucrare a lcmnului-Suceava, Com-

\

blnatul de pielărie șl încălțăminte 
„Clujana", Combinatul de îngră
șăminte chimice din Tg. Mureș, 
întreprinderea Mccanlcă-Cuglr.

Din partea țăranilor cooperatori 
din comuna Ighiu. jud. Alba, ca 
și din numeroase alte comune, au 
continuat să sosească telegrame In 
care, după ce se adresează felici
tări pentru succesul vizitei in Ame
rica Latină, se exprimă hotărirea 
de a depune toate eforturile pen
tru indeplinirea sarcinilor cuprinse 
in scrisoarea adresată de pc me
leagurile latino-americane de secre
tarul general al partidului lucrăto
rilor de pe ogoare.

O nouă expresie a adeziunii celor 
ce activează pe tărimul cercetării 
științifice oferă telegrama adresa
tă de colectivul Institutului de 
Chimie Macromolecular! „Petru 
Pont" din Iași.

Sentimentele studenților și ca
drelor didactice din țara noastră 
și-au găsit expresie și în telegra
ma adresată de Comitetul de partid 
al Centrului Universitar Timișoa
ra ; iar gindurile sportivilor sint 
exprimate in telegrama adresată de 
Clubul sportiv „blnamo"-București.

în telegramele menționate, ca și 
In numeroase altele, se acordă o 
înaltă prețuire activității desfășu
rate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, prin rezultatele fructuoase 
obținute in această acțiune po-Iitică 
de mare însemnătate, a contribuit 
la sporirea prestigiului patriei, la 
creșterea influenței socialismului, 
la promovarea cauzei păcii și prie
teniei între popoare. Odată cu de
plina aprobare față de rezultatele 
vizitei, in telegrame este reafirma
tă adeziunea entuziastă la întreaga 
politică internă și externă a parti
dului și statului nostru, hotărirea 
de a depune noi eforturi pentru 
indeplinirea sarcinilor ce revin fie
cărui colectiv, cu convingerea că 
aceasta corespunde intereselor fun
damentale ale poporului român și 
reprezintă, totodată, o contribuție 
în spirit intemaționakst. la lupta 
mondială pentru independență, 
pace și progres.

Cu prilejul celei de-a 
versărl a proclamării 
Populare Chineze, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Li Tin 
Ciuan, a oferit luni scara o recep
ție in saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Chivu Stoica, președintele Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R., pre
ședintele Asociației de prietenie 
româno-chineză, Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Gheorghe 
Necula, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Marii Adunări Na-

ționale. George Macovcscu, ministru! 
afacerilor externe, Toan Avram, 
Nicolae Agachi, Mihail Florescu. Ion 
Crăciun, miniștri, Nicolae M. Nicolae 
șl Mlhal Suder, miniștri secretari 
de stat, general-colonel Ion Ghrpr- 
ghe, prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, membri ai C.C. al P.C.R., 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, oameni 
de știință și cultură, generali ți 
ofițeri superiori, ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

In timpul recepției, conducătorii 
de partid și de stat s-au Întreținut 
cordial cu ambasadorul Republicii 
Populare Chineze.

Plecarea delegației Ministerului Invățămintului
și Științei din R. F. Germania

Minîslrul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu. a primit Ia 1 octom
brie pe Klaus von Dohnanyi, mi
nistrul federal al invățămintului și 
științei din R.F. Germania, care 
face o vizită in țara noastră. In ca
drul convorbirii, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea relațiilor româno-vest-ger- 
mane.

dinte al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul educației și invățămintului.

A fost de față Volkmar von 
Arnim, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.F. Germania la Bucu
rești.

Președintele Republicii Guineea 
Secretar general al Partidului Democratic din Guineea

CONAKRY
Cu prilejul cclel de-a XV-a aniversări a proclamării Republicii Guineea, 

am deosebita plăcere să vă transmit. în numele partidului Comunist Roman, 
al Consiliului de Stal, al guvernului, ponorului român și al meu personal, 
cordiale felicitări și cele mai bune urări cto sănătate si fericire Excelentei 
Voastre, iar poporului guineez prieten urările noastre de bunăstare ai mult 
succes in aDărarea independenței de stat, in dezvoltarea economică li ao- 
cială a patriei Sale. ..intimi exprim convingerea că relațiile de prietenie sl colaborare multila
terală dintre țările, partidele și popoarele noastre vor continua să se dezvolta 
și să se întărească in viitor in interesul ambelor Donoare. al luptei împo
triva imperialismului și colonialismului, pentru independentă naționala, pen
tru pace și progres social.

Cu cca mai înaltă considerație.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului 
Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Academia ..Ștefan Gheorghiu" și-a 
deschis cursurile in noul an de in- 
vățămînt Participant» la adunarea 
festivă, organizată cu acest prilej, 
studenți, cursanți și cadre didactice, 
au adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care se spune, printre altele :

în spiritul general care animă În
tregul nostru popor, sintom hotăriți 
g- in noul an de invățămînt să ne 

7 centrăm eforturile către Drobie- 
meie de calitate ale Drocesului in- 
structiv-educativ, asigurind îmbună
tățirea conținutului științific și ideo
logic. precum și a ținutei didactico- 
pedagogice a prelegerilor, cursurilor, 
dezbaterilor și seminariilor, o orien
tare mai fermă spre problemele teo-

retice si practice ale construcției so
cialiste.

Apreciem ca o manifestare deose
bită a solicitudinii conducerii supe
rioare de partid, a dumneavoastră 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
dezvoltarea bazei materiale a acade
miei noastre. Vă asigurăm că grijii 
Si solicitudinii pe care ne-o acordați 
vom răspunde printr-o mobilizare 
sporită in indeplinirea multiplelor 
sarcini pe care ni le-ați încredințat.

Relevind gindul unanim al tuturor 
cadrelor didactice, se spune mai de
parte in telegramă, ținem să expri
măm ferma noastră adeziune la po
litica internă si internațională a par
tidului. hotărirea noastră de a aplica 
cu fermitate in viață linia politică a 
partidului și statului, elaborată de 
Congresul al X-lea al partidului.

împărtășim întru totul admirația 
și înalta prețuire pe care întregul 
partid. întregul nostru popor o dau 
activității remarcabile desfășurate 
de dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. in timpul vizitei oficiale 
întreprinse în America Latină. Mo
dul strălucit in care ați reprezentat 
si ați exprimat sentimentele pro
funde de pace și colaborare ale po
porului român, prestigiul internațio
nal înalt al personalității dumnea
voastră sint o expresie concludentă 
a creșterii rolului României socia
liste in lume in promovarea idealu
rilor de pace si pțogres social, a co
laborării și înțelegerii intre națiuni, 
a cauzei socialismului și comunis
mului.

(Agerpres)

★
In cadrul vizitei întreprinse în 

țara noastră, delegația condusă de 
ministrul federal al invățămintului 
și științei din Republica Federală 
Germania, prof. dr. Klaus von Doh
nanyi, a fost oaspete al municipiu
lui și județului Iași. Membrii dele
gației au vizitat Universitatea „Al I. 
Cuza", Institutul politehnic „Gh. 
Asachi" și Institutul agronomic 
„Ion lonescu de la Brad", comple
xul studențesc din cartierul Tudor 
Vladimirescu. atelierele-școală de la 
întreprinderea „Victoria" și Grupul 
școlar de industrie ușoară. In tim
pul vizitei, oaspeții s-au interesat 
despre desfășurarea invățămintului 
superior In Iași. De asemenea, de
legația a vizitat întreprinderea a- 
gricolă de stat Cotnari.

Continuindu-și vizita In țara noas
tră, ministrul federal al invățămin- 
tului și științei din R.F. Germania 
și ceilalți membri ai delegației au 
fost oaspeții județului Suceava. Aici, 
ei au vizitat mănăstirile Sucevița, 
Moldovița și Voroneț, .comuna Mar
ginea, renumită prin arta ceramiș- 
tilor ei și Cimpulung Moldovenesc, 
unde au vizionat un reușit specta
col folcloric.

In cadrul unei conferințe de pre
să, organizată înainte de plecare, mi
nistrul federal al invățămintului și 
științei din Republica Federală Ger
mania a ținut să-și exprime deplina 
satisfacție pentru faptul de a fi pri
mit de președintele Consiliului de 

, Stat al României, Nicolae Ceaușescu, 
și de a fi avut cu acest prilej un 
schimb de vederi in probleme privind 
dezvoltarea relațiilor bilaterale. în
deosebi pe linia invățămintului, 
științei și tehnologiei.

Vizita mea-in România, a spus în 
continuare oaspetele, a fost deosebit 
de utilă .și interesantă. In cadrul con
vorbirilor cu conducerea Ministerului 
Educației și Invățămintului si a Con
siliului Național pentru Știință îi 
Tehnologie, cu rectori, decani, cerce
tători, cadre didactice, am convenit 
ca dialogul purtat să fie continuat 
pentru a facilita o dezvoltare viitoa
re mai mare a cooperării noastre In 
aceste domenii.

Desure școala românească, minis
tru! Klaus von Dohnanyi a afirmat : 
„Cred că in România s-a pornit cu 
multă consecvență și fermitate pe 
un drum pe care eu personal îl 
consider necesar și potrivit, adică 
pe calea îmbinării teoriei cu practi
ca, a școlii cu experiența de pro
ducție. a cercetării științifice cu dez
voltarea economiei și industriei".'

Se împlinește astăzi 
un deceniu și jumă
tate de la proclamarea 
Republicii Guineea — 
unu! din primele state 
ce și-au dobîndit suve
ranitatea in Africa tro
picală.

Acest eveniment Is
toric a deschis tinăru- 
lui stat largi perspec
tive pentru lichidarea 
grelei moșteniri colo
niale. pentru dezvol
tare economică, socia
lă și culturală. Bucu- 
rindu-se de sprijinul 
maselor largi populare, 
guvernul guincez a 
trecut, imediat după 
proclamarea indenen- 
denței. la naționaliza
rea băncilor și crearea 
unei monede naționa
le. la stabilirea con
trolului de stat asu
pra principalelor ra
muri ale economiei. Pe 
harla economică a 
Guineei au apărut nu
meroase întreprinderi 
noi, moderne — pro- 
prtotate de stat.

Punerea In valoare 
a marilor zăcăminte 
de bauxită — Guineea 
fiind unul din princi
palii producători din 
lume — a dus la 
crearea unor impor
tante întreprinderi, în 
care capitalul străin 
mai deține unele po
ziții. La începutul a- 
cestui an. președintele 
Seku Tur6 a anunțat 
însă.că Societatea in
ternațională Dentru

exploatarea bauxitei 
(F.R.I.A.) va deveni o 
societate economică 
mixtă. în care Guineei 
ii va reveni 49 la sută 
din capital. Șeful sta
tului a menționat, tot
odată. că statului ii 
vor reveni 65 !a su
tă din beneficiile rea
lizate de F.R.I.A. de 
pe urma exploată
rii bauxitei guineeze. 
Au fost anunțate pla
nuri privind extinde
rea exploatării bauxi
tei din regiunea Boke. 
construirea .unei ’ căi 
ferate capabile să 
transporte 8 milioane 
de tone minereu pe 
an. Pe aceeași linie, 
a valorificării resurse
lor naționale, Guineea 
a încheiat o convenție 
cu Zairul. Nigeria, Al
geria și.Liberia în ve
derea exploatării ză
cămintelor de fier din 
munții Nfmba și Sia- 
mandou,

Eforturi însemnate 
se fac. de asemenea, 
in domeniul agricul
turii — ramură in 
care lucrează 80- la 
sută din populația ță
rii. O mare importan
tă se acordă dezvoltării 
rețelei gospodăriilor de 
stat înființate în urma 
haționalizării plantații
lor ce aparținuseră 
coloniștilor străini, 
precum și fermelor 
create cu ajutorul in
vestițiilor de stat.

în Guineea, forma- •

rea de cadre nation»- 
ie este considerată ca 
o problemă prioritară ; 
în vederea dezvoltării 
largi a instrucțiunii 
DUblice. statul acor*  
dă fonduri importanta 
pentru construcția ,de 
școli de toate gradele, 
de la cursul primar 
pinâ la invățămintul 
superior.

In țara, noastră sînt 
cunoscute și se bucură 
de simpatie și solida
ritate eforturile po
porului guineea în
dreptate spre consoli
darea independenței 
naționale. Intre Româ
nia și Guineea s-au 
stabilit și se dezvoltă 
relații de prietenie și 
colaborare. Semnarea 
unor acorduri eco
nomice. precum și 
realizarea unor înțe
legeri intre cele două 
țâri au contribuit la a- 
dincirea cooperării ro- 
mâno-guineeze. Cu pri
lejul frecventelor con
tacte stabilite între 
factori de răspundere 
din cele două țări, s-a 
convenit să fie fruc
tificate in . continua
re largile posibilități 
existente pentru 
tinderea 
politice, ____
tehnico-științifice 
culturale, spre binele 
celor două țări șl po
poare. al cauzei co
laborării și păcii tu 
lume.

. ___ .. ex- 
raport urilor 
economice,

•i

A. BUMBAC

(Agerpres) 
a părăsit Capitala, în
spre patrie, delegația 
prof. dr. Klaus von

Luni seara 
dreptîndu-se 
condusă de ,___  ____
Dohnanyi, ministrul federal al in- 
vățămintului și științei din R.F. 
Germania, care, la invitația Minis
terului Educației și Invățămintului, 
a făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost conduși 
de Paul Niculescu-Mizil, vicepreșe-

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor mixte de viață pentru luna 
septembrie 1973 au ieșit cîștigătoare 
următoarele opt combinații de litere:

1)
2)
3)
4)

Toți

George Macovescu. ministru! afa
cerilor externe al. Republicii Socia
liste România, a trimis ministrului 
afacerilor externe al Republicii Gui-

neea. Fily Cissoko, o telegram! da 
felicitare cu prilejul celei de-a XV-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Guineea.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

5) V.F.O.
6) U.E.Y

7) B.W.I.
8) C.G.O.

cărora le-au ieșit 
sau mai multe din

FOTBAL — Adnotări la etapa a VIII-a în cîteva rînduri

fost o etapă într-un fel „inter
mediară". sensibil marcată atit de 
precedentele întreceri internaționale 
ale selecționatelor române, cit și de 
preocupările unora dintre cluburile 
noastre fruntașe pentru meciurile- 
retur din cadrul cupelor europene. 
Din formații au lipsit jucători deți- 
nind importante valențe tactice, fie 
din cauza unor accidentări, recente, 
fie pentru necesități de refacere — 
Țarălungă, Dumitrache. Dobrin, Troi. 

I Randamentul altora, dintre cei pre- 
i zenți totuși pe teren, s-a redus sim

țite- _ Nunweiller. Deleanu. Dinu. 
< Marcu. Se înțelege. aceste referiri 
I nominale vizează pe Dinamo. Uni- 
vr-tsîtatea Craiova și F.C. Argeș, e- 

I ‘jfa.pe angajate in competițiile conti- 
i rientului intercluburi, deși acestea 
' trei nu au fost singurele formații ce 
«-au resimțit intr-un grad sau altul 
Ide pe urma disputelor intern ați o- 
' nale.

Presupunem că motivele arătate 
mai sus au făcut cam dificilă rezol
varea sarcinilor de campionat din 
etapa trecută. Universitatea Craiova, 
Dinamo, F.C. Argeș — deși jucau pe 
terenurile proprii — au cîștigat greu, 
la limită (peste tot. același scor : 
2—1 !), ele acționînd în general sub 
potențialul cunoscut. Rivalele la ti
tlul campionatului precedent, forma
țiile craioveană și dinamovistă, au 
marcat golurile victoriilor abia in ul
timele minute de joc ; de asemenea, 
e de reținut faptul că ambele au a- 
vut, in favoarea lor, cile o lovitură 
de la 11 m.

Din punctul de vedere al clasamen
tului. cea de-a VIII-a etapă a prile- 
■i?.;’ actualilor lideri, studenții cra- 
/.-eni, să obțină o desprindere, de 

%u mai puțin trei puncte, față de e- 
I chipele situate ia vecinătatea ime- 
| diată. Totuși, sint de părere că a- 
\ ceasta desprindere n-are darul să di- 
Yninueze considerabil asprim.pa și 
V-umusețea luptei pentru titlu în pre- 
Vntul campionat. Iată. F.C. Con- 
Buța. echipă cu 5oc suficient de si- 
' și relativ stabilă în rezultate, va 

.^icasă" următoarele două par- 
în timp ce Universitatea va a- 
n meci greu, conjunctural. cu 

la Arad, iar apoi va avea in 
Craiova, pe Dinamo într-un 
derbi al acestei toamne fot- 
Asa stind lucrurile, cel pu- 

turul campionatului s-ar 
□Dta pentru primul loc sâ 
trei formații, cu multiple 

departajare.
\ locul al patrulea in cH- 
\cat echipa Steaua. In 
V. citeva referiri la 

T^spre care er^d că de- 
■nai valoros din intre-

gul campionat. Luat bob cu bob și 
post cu post, inclusiv ..rezerviștii", 
constați lesne că această echipă nu-și 
fructifică, prin joc și rezultate, valo
rile de care dispune. Nu mai depar
te decit duminică. Steaua nu și-a sa
tisfăcut nici propriii suporteri, nu atit 
din cauza scorului — F.C. Petrolul, 
una dintre cele mai viguroase for
mații, va fi adversară redutabilă 
pentru oricine ! — cit in privința mo
dului fragmentat și oarecum intîm- 
plător in care iși desfășoară activi
tatea pe teren. Bizare apar și unele 
așezări ale jucătorilor, de parcă echi
pa n-ar avea nici un sfătuitor pe 
banca antrenorilor. La un moment 
dat, formula atacului era Pantea, 
Năstase, Iordănescu. Răducanu, pe 
deasupra, toți deplasați spre partea 
dreaptă a terenului ! Tehnicienii clu
bului trebuie să înțeleagă că ama
torii de fotbal, indiferent dacă sint 
sau nu suporterii Stelei, au dreptul 
să pretindă calitate și permanență la 
nivel calitativ in jocul unei formații 
care poartă in rindurile ei âtitea 
„speranțe" ale fotbalului nostru...

Miercuri deci, va fi iarăși un pri
lej de măsurare a forțelor fotbaliști
lor noștri cu echipe de peste hotare, 
unele dintre acestea avind o reputație 
bine stabilită. în „Cupa campionilor 
europeni", Dinamo intră în luptă 
împotriva lui Crusaders din Belfast 
avind avantajele unei victorii și ale 
unui gol marcat in deplasare. Nădej
dea pentru calificarea in turul al 
doilea este. Drin urmare, considera
bilă. Recuperarea, foarte probabilă, 
a lui Dumitrache va întări forța de 
atac a echipei in comnarație cu 
meciul de la Belfast. Să sperăm 
că remedierea unor neajunsuri in 
halfia dinamovistă, semnalate la me
ciul cu Politehnica Timișoara, ca și 
refacerea virfului de asalt în compo
ziția Dumitrache-Georgescu. ne vor 
aduce satisfacția unei calificări. în 
„Cupa cupelor". Chimia Înfruntă pe 
Glentoran la Belfast intr-un meci al 
ambiției și al tenacității in lupta 
sportivă, elemente de carac‘r>r ce le 
a^e din plin curajoasa echipă din 
Rimnicu-Vilcea.

Cel mai renumit dintre adversarii 
de miercuri va fi echina italiană Flo
rentina, adversara Universității Cra
iova. Va fi o partidă ce va cere un 
mare efort de voință și de calitate 
din partea Universității, o confirmare 
a maturității de care aceasta din 
urmă a dat dovadă Jn meciul de la 
Florența. După cum îmi spunea 
Gianfranco Pangani. trimisul R.A.Î. 
fradiotoleviziunea Italiană) — sosit 
incă de vinerea trecută in avangarda 
prunului de ziarist! Italieni — Fio
rentina, ca dealtfel toate echipele

din peninsulă în această perioadă de 
timp, n-are incă o formă perfectă 
din care cauză e de presupus că va 
activa foarte prudent în apărare, 
menținînd drept virfuri de atac doar 
doi jucători — pe Spegiorin și pe 
Saltutti. De partea cealaltă, cum e 
și normal, antrenorii craioveni plă
nuiesc o desfășurare ofensivă a echi
pei lor, fără a neglija insă nicî o cli
pă -contraatacul advers. Ei contează 
pe o linie ofensivă desfășurată pe 
aripi cu Marcu și Țarălungă, avind 
drept virfuri pe Oblemenco și Bălan, 
iar ca organizator al acțiunilor, pe 
Niță. jucător cu antitudini construc
tive speciale. Va fi la Craiova,- spe
răm. un meci de zile mari, pentru 
care încă de luni dimineața fuseseră 
vindute peste 22 000 de bilete !

Sarcina cea mai grea, o știm cu 
toții, va fi aceea a piteștenilor de la 
F.C. Argeș. Grevați de numeroase 
indisponibilități in meciul tur (1—5), 
piteștenii continuă să aibă mari go
luri in formație chiar cu ocazia re
vanșei. Antrenorul Ștefan Coidum 
îmi spunea că Trol și Barbu. In mod 
sigur, nu vor disputa meciul retur, 
în timp ce Dobrin (internat pentru 
refacere șl recuperare la soitalul Spi- 
neni) are puține șanse de a juca 
miercuri. Totuși, cunoscîndu-i pe ar
geșeni, sîntem înclinați să dăm 
crezare antrenorului si jucătorilor de 
la F.C. Argeș cînd afirmă că vor în
cerca să realizeze „imposibilul" ! în 
fotbal, uneori, este posibil să 'reali
zezi și „imposibilul" 1

VOLEIi Turneul reprezentativei 
feminine a României in R. P. Chi
neză. Continuindu-și turneul în 
R. P. Chineză, reprezentativa femi
nină de volei a României a jucat la 
Nanking cu selecționata regiunii 
Țiansu. Voleibalistele românce au 
obținut victoria cu scorul de 3—0.

V.A.J.
Z.V.I. 
A.E.M. 
M.J.Y

... asigurații 
cîștigătoare una 
aceste combinații de litere înscrise 
in polițele lor urmează să se adre
seze unităților ADAS pentru a li se 
stabili drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri lunare este necesar ca 
asigurații să achite primele de asi
gurare la termenele stabilite.

Cronica
Luni dimineața a sosit In Capi

tală D. P. Komarova, ministrul asi
gurărilor sociale din R.S.F.S.R., 
care, însoțită de un grup de specia
liști, va face o vizită in tara noas
tră.

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Cornel Hidos, ad
junct al ministrului muncii, și de 
alte persoane oficiale.

ATLETISM. Două victorii ale 
sportivilor noștri la concursul de la 
Varna. Pe stadionul „Iuri Gagarin" 
din Varna au luat sfirșit Întrecerile 
concursului de atletism organizat cu 
prilejul celui de-al X-lea Congres 
internațional olimpic.

In ziua a doua de concurs, spor
tivii români au obținut două victorii.

Virginia Ioan a cîștigat proba de 
săritură in înălțime, cu performanța 
de 1.85 m, fiind urmată de Cornelia 
Popescu — 1,82 m și de Christine 
Wartel (Franța) — 1,76 m. Cursa
masculină de 400 m garduri a fost 
ciștigală de Viorel Suciu, cronome
trat in 52"90/100. L-au urmat bulga
rul Kaloianov — 53’’78/100 și vest- 
germanul Taimmer — 54”40/100.

Valeriu MIRONESCU

întrecerile dintre tinerii atleți ro
mâni și cei ucraineni. Intilnirea 
internațională de atletism desfășu
rată la Kiev intre selecționatele 
masculine și feminine de tineret ale 
R.S.S. Ucrainene și României s-a 
încheiat cu scorul general de 
176—167 puncte in favoarea gazde
lor. La feminin, atletele românce au 
cîștigat cu 70—65 puncte, iar la mas
culin a terminat învingătoare cu 
111—97 puncte echipa R. S. Ucrainea
nă. In cele două zile de întreceri au 
fost înregistrate o serie de rezultate 
remarcabile, in fruntea lor 6ituîn- 
du-se noul record european de ju
niori in proba de aruncarea suliței 
(82,26 m) realizat de atletul român 
Gheorghe Megclea.

ACTUALITATEA LA TENIS
Okkcr, învingător in (ața lui 

Newcombe. Turneul internațional 
de tenis de la Chicago, concurs 
contind pentru „Marele premiu- 
F.I.L.T.", s-a încheiat cu‘ victoria cam
pionului olandez Tom Okker, care a 
cișligat cu 3—6. 7—6. 6—3 finala sus
ținută cu asul ‘ ’ ’
Newcombe/

In finala probei 
australian 
Davidson a întrecut cu 
7—6 perechea engleză 
trick-Graham Stilwell.

★
Din cauza unei ploi torențiale, fi

nalele turneului internațional de te
nis de la Barcelona nu s-au putut 
disputa, fiind aminate.

După cum se știe, in finala probei

australian John

de simplu bărbați urmau să se întâl
nească jucătorul român Ion Tiriac 
și italianul Adriano Panatta.

Deoarece tenismanul italian a fost 
nevoit să părăsească Barcelona, fiind 
angajat in alt turneu, 
au hotârit 8ă-i ’ 
ambii finaliști.

........organizatorii 
declare ciștigătorl pe

John
de dublu, cuplul 
N e wcombe-O wen 

6—7, 7—6,
Gerald Bat

★
tenisman australian 

(37 ani) a terminat 
turneul internațional 
(California). In finala

Cunoscutul
Roy Emerson 
învingător In 
de la Alamo ________ ____ ____
probei de simplu, Roy Emerson l-a 
intilnit pe tinărul suedez Bjorn Borg 
(18 ani), pe care l-a învins cu 5—7, 
6—1. 6—4.

în «semifinale, Emerson l-a elimi
nat cu 5—7, 5—2, B—1 pe Arthur 
Ashe (S.U.A.). iar Borg a dispus cu 
6—3, 6—2 de Ray Moore (R.S.A.).

INDIA

zilei
A fost de față N. A. Netesov, con

silier al Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești.

La amiază, oaspeții au făcut o vi
zită la Ministerul Muncii, unde au 
fost primiți de ministrul Petre Lupu. 
Cu această ocazie a avut un achimb 
de păreri si informații in probleme 
din domeniu! de activitate al celor 
două ministere.

Citadelele progresului economic
Călătorul pe meleagurile indiene, 

în universul unei civilizații și cul
turi multimilenare, cu monumente, 
temple și opere literare care măr
turisesc inepuizabilele resurse și 
energii creatoare ale acestui popor, 
descoperă destul de reoede că In
dia este mai mult decit istorie și 
legendă. . Fiindcă alături, dinamică 
și hotărită. se relevă India seco
lului XX, pe care o preocupă mo
dernizarea structurilor, dezvoltarea 
și progresul in toate domeniile. Și 
astfel, pe întinsul țării au apărut 
și continuă să apară centre indus
triale și hidrocentrale, despre care 
incă Nehru spunea că reprezintă 
„noile temnle" de care nu se poate 
lipsi o țară ca India, decisă să va
lorifice astfel imensul său poten
țial uman și material.

Atenția s-a îndreptat, în primul 
rind, sore înfringerea dificultăților 
legate direct de urmările secolelor 
de stăoinire colonială — foametea, 
maladiile endemice, analfabetis
mul. șomajul. Forțele și resursele 
au fost angajate in acțiuni de mare 
amploare, concretizate in succesive 
planuri cincinale. Au fost așezate 
astfel temeliile unei industrii na
ționale. bazată pe Industria grea, 
și au fost create ramuri de însem
nătate esențială — siderurgia, in
dustria energetică, chimică, con
strucțiile de mașini.

Eforturile au fost mari, pe mă
sura obiectivelor proouse, dar re
zultatele sînt vizibile și aduc 
transformări Înnoitoare in viata po
porului. Pe harta țării au fost în
scrise numele unor noi centre me
talurgice, comnlexe de construcții 
de jpasini. rafinării și uzine petro- 

termo și hidrocentrale 
baraje și sisteme de iri-

chimice, 
electrice, 
ga ții.

Un rol 
perarea 
construcția 
cu țări socialiste, printre care 
și România, cu alte țâri ale lumii. 
Potrivit proiectelor și planurilor In 
curs de desfășurare, industria me
talurgică urmează să-și ridice ca
pacitatea de producție ta 18.7 mi
lioane tone în 1975 ; obiectivele ul
terioare pe termen lung prevăd 29

de seamă l-a avut coo- 
internațională a Indiei In 
i acestor mari obiective 
socialiste,

milioane tone în 1985 și circa 100 
milioane tone la finele acestui se
col. De unde se vede că ideea dez
voltării economice și ridicării ni
velului de trai este direct legată 
de creșterea producției de oțel, de 
industrializare. Edificator pentru 
efortul depus în acest proces al ’ 
dustrializării este faptul că in 
timii 20 de ani au fost puse 
funcțiune peste 30 000 fabrici 
diferite dimensiuni, producția ... 
dustrială dublîndu-se in această 
perioadă. Remarcabile sînt și ci
frele care oglindesc extinderea în- 
vățămintului ; au fost construite 
zeci de mii de noi școli, elemen
tare și secundare, au apărut mai 
multe universități ; concomitent 
s-a dezvoltat construcția de spitale, 
teatre, cinematografe, șosele mo
derne. •

La dimensiunile Indiei, obiecti
vele dezvoltării devin din ce in ce 
mai cuprinzătoare, angajează do
menii din ce în ce mai vaste. Unul 
din scopuri este ca economia na
țională și, în primul rind, indus
tria să se bazeze într-o măsură 
crescindă pe resursele și produ
sele proprii. De altfel, o practică, 
frecvent întilnită prin citeva mari 
uzine vizitate, este ca și in cazurile 
în care se "Importă mașini, a doua 
generație de mașini de același tio, 
chiar perfecționate, să fie fabricate 
în India. Intr-adevăr, marile pro
grese realizate de India pe calea 
dezvoltării industriale intr-un sfert 
de secol de ia cucerirea indepen
denței — termen, desigur, scurt in 

-istoria une^ țări — iși găsesc ex
presie in faptul că astăzi ea poate 
construi și exporta in alte țări nave 
maritime, avioane, echipament elec
tronic. locomotive și vagoane, fa
brici- de ciment, mașini grele, o 
gamă largă de produse industriale, 
aducindu-și astfel contribuția la 
dezvoltarea colaborării interna- ’ 
ționale.

Există o veche tradiție a legătu
rilor dintre România și India. Po
porul nostru a urmărit cu simpa
tie lupta poporului indian pentru 
cucerirea și apoi pentru întărirea 
independenței sale naționale, pașii 
pe care-i realizează pe calea dez-

in- 
ul-
in 
de 
in-

voltării economica de sine stătătoa
re. Relațiile de prietenie și co
laborare dintre cele două țări au 
cunoscut de-a lungul anilor o con
tinuă dezvoltare, avind ca temelie 
principiile independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului in treburi
le interne și avantajului reciproc. 

Dorința comună a Indiei și Româ
niei, angajate intr-un amplu efort 
constructiv, de a extinde raportu
rile bilaterale de cooperare econo
mică și schimburile comerciale și-a 
găsit, de altfel, expresie concretă, 
fecundă, intr-un șir de -acorduri da 
colaborare româno.-indiană în do
meniile economic, tehnico-științific, 
cultural. Roadele acestora se ma
terializează în conlucrarea specia
liștilor români cu cei indieni la ex
plorarea și valorificarea rezervelor 
petroliere ale Indiei, la construirea 
rafinăriei de la Gauhati și a com
binatului de lubrifianti de la Hal- 
dia. lingă Calcutta. O fructuoasă 
colaborare s-a realizat în construi
rea termocentralei de la Singareni, 
a bazei mecanice de la Baroda și 
in alte obiective edificate prin ac
țiuni' comune de cooperare.

Un important rol in dezvol
tarea relațiilor româno-indiene 'îl au 
vizitele reciproce și convorbirii*  _ 
dintre conducătorii celor două sta
te. Vizita făcută in India, în 1969, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
de tovarășul Ton Gheorghe Maurer, 
vizita făcută de primul ministru al 
Indiei, Indira Gandhi. în 1967 la 
București, precum și vizita pe care 
o va face, incepînd de miine. în 
tara noastră președintele Tndiei, 
Varahagiri Venkata Giri, marchea
ză etape însemnate in evoluția as
cendentă a relațiilor bilaterale.

Convorbirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Giri vor confirma, fără îndoială, 
incă o dată dorința celor două po
poare de a dezvolta raporturile de 
prietenie și colaborare în toate do
meniile. în interesul’ ambelor țări 
și națiuni, al cauzei păeii, pro
gresului și înțelegerii internaționala,

t. RODESCU
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viața internațională
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CAIRO 14 (Agerpres). — „Forțe
le armate egiptene au declanșat, 
duminică dimineața. o ofensivă ge
neralizată” — anunță un comunicat 
oficial dat publicității la Cairo. Ac
țiunea, arată comunicatul, a fost 
declanșată in conformitate cu pre
vederile inițiale ale planurilor de 
luptă. Bătălia continuă Intre forțe
le blindate egiptene si cele israelie- 
ne. „Trupele egiptene — precizea
ză comunicatul — înaintează cu suc
ces de-a lungul Întregii linii a fron
tului".

Refertndu-se la luptele care au 
avut loc simbătă, un alt comunicat 
militar egiptean, difuzat de postul 
de radio Cairo, informează că au 
fost doborite 16 aparate lsraeltene, 
între care trei elicoptere. „Aviația 
Inamică a încercat să întreprindă 
simbătă diverse raiduri aeriene îm
potriva forțelor egiptene amplasate 
la est de Canalul Suez. Apărarea 
antiaeriană a respins avioanele ina
mice. doborind 16 dintre ele“. Co
municatul adaugă că, simbătă seara, 
forțele aeriene egiptene au atacat, 
simultan, concentrări de tancuri și 
blindate Israeliene pe axa nordică 
si sudică a Sinaiului, distrugind un 
număr important dintre ele. Se pre
cizează. totodată, că 4 aparate egip
tene au fost doborite de către for
țele israeliene în cursul acestor an
gajamente.

CAIRO 14 (Agerpres). — Preșe
dintele Republicii Arabe Egipt, An
war Sadat, a promulgat un decret 
potrivit căruia Adunarea Poporului 
este convocată, marți, in reuniune 
extraordinară — relatează agenția 
M.E.N. Hotărirea șefului statului 
egiptean a fost adoptată în contex
tul evoluției situației din Orientul 
Apropiat, arată agenția.

DAMASC 14 (Agerpres). — ..Lup
tele au fost reluate cu intensitate, 
pe mare și pe uscat" — anunță un 
comunicat militar sirian, dat publi
cității în primele ore ale zilei de 
duminică. „Forțele siriene terestre, 
sprijinite de formațiuni ale aviației, 
sint angajate în ciocniri violente 
care se desfășoară pe înălțimile Go
lan. cuprinzind toată linia frontului, 
de aproximativ'96 km".

„Avioanele inamice — arată co
municatul — au lansat un raid asu
pra unuia dintre aeroporturile si
riene. Apărarea antiaeriană siriană 
a intrat in acțiune doborind două 
aparate israeliene".

In același timp, comunicatul men'- 
ționează că o violentă bătălie nava
lă s-a desfășurat, duminică dimi
neața. la ora 1,30, la nord de por
tul Latakia. Forțele navale siriene, 
precum și artileria de coastă au 
reușit să scufunde două vedete Ina
mice.

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
Pentru eliberarea deținuților 

palidei din Africa de Sud
NAȚIUNILE UNITE 14. — Trimi- 

»ul special Agerpres, V. Martalogu, 
ransmite : Comitetul politic special 
u Adunării Generale. O.N.U. a adop
tat, fără vot, o rezoluție prin care 
;e cere guvernului sud-african eli
berarea deținuților politici întemni
țați pentru opoziția lor față de po
litica de apartheid.

Comitetul special pentru apartheid 
i trimis un mesaj de sprijin orga- 
nizatorilor reuniunii ce urmează să 
siba loc la 21 octombrie, la Johannes
burg, pentru comemorarea lui Ah
mad Timol, tinărul învățător de 20 
de ani întemnițat pentru opoziția 
față de politica de apartheid și ucis 
in închisoare in urmă cu doi ani. 
Comitetul a denunțat tortura crimi
nală și tratamentul aplicat detinu- 
ților politici in Africa de Sud, de- 
clarindu-se solidar cu cei care su
portă aceste persecuții in lupta lor 
justă pentru libertate și demnitate 
umană.

ziei. R. D. Germane și R.S.S. Bielo
ruse.

Reprezentantul țării noastre, Aurel 
Sanislav, a arătat că. pornind de la 
necesitatea întăririi rolului O.N.U. 
și fiind promotoare activă a acestei 
idei, delegația română nutrește con
vingerea că dezbaterile vor facilita 
adoptarea unor măsuri vizînd mo
dernizarea structurilor și proceduri
lor bugetare ale O.N.U., care să 
permită o mai bună utilizare ,a re
surselor, să înscrie activitățile ei in 
procesul destinderii, cooperării și 
democratizării vieții internaționale. 
Referindu-se la proiectele de pro
gram supuse dezbaterii, vorbitorul a 
prezentat o serie de sugestii de na
tură să amelioreze conținutul și 
forma lor de prezentare, in așa fel 
incit ele să devină un instrument 
eficace in vederea unei mal bune 
planificări financiare a activităților 
O.N.U.

Dezbateri in Comitetul pentru 
probleme administrative 

și bugetare
în Comitetul pentru probleme ad

ministrative și bugetare au continuat 
dezbaterile pe marginea proiectului 
bienal de buget-program pentru anii 
1974—1975 și a planului pe termen 
scurt pentru perioada 1974—1977. In 
ședința de vineri au luat cuvintul 
reprezentanții României, R. P. Chi
neze, Sri Lanka, Columbiei. Indone

Conferința ministrului român 
al afacerilor externe

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, șeful delegației române 
la sesiunea a 28-a a O.N.U.. a ținut, 
la invitația Consiliului pentru re
lații externe din New York, o con
ferință despre poziția României pri
vind stabilirea securității și dezvol
tarea cooperării in Europa.

La conferință au luat parte mem
brii consiliului, diplomați. profesori 
universitari, cercetători in domeniul 
relațiilor externe și politicii inter
naționale, publiciști, specialiști in 
dreptul internațional.

Totodată, un purtător de cuvînt al 
armatei siriene anunță că trei eli
coptere israeliene s-au infiltrat în 
regiunea Damascului, lansind bom
be asupra orașului.

Surse militare oficiale siriene pre
cizează că în cursul luptelor care 
au avut loc vineri in regiunea înăl
țimilor Golan au fost distruse 45 
de tancuri israeliene.

TEI AVIV 14 (Agerpres). — In 
cursul nopții, unitățile de artilerie 
israeliene amplasate pe teritoriul 
sirian, in zona înălțimilor Golan, 
au bombardat regiunea Damascului 
— a anunțat un purtător de cuvînt 
militar reluat de agențiile de presă. 
Au fost bombardate liniile de apă
rare ale orașului, fiind atinse o se
rie de obiective militare aflate in 
suburbiile capitalei siriene — a pre
cizat un purtător de cuvint citat de 
agenția Associated Press.

Ultimul comunicat militar dat pu
blicității duminică dimineața, la 
Tel Aviv, informează că forțele Is
raeliene au atacat și cucerit o serie 
de linii fortificate pe axa Kuneitra- 
Damasc. în prezent, ele înaintează 
pe trei direcții spre capitala siria
nă, aflîndu-se la numai 14 mile (23 
km) de aceasta.

Făcind bilanțul luptelor înregis
trate simbătă în zona înălțimilor 
Golan, un purtător de cuvint mili
tar israelian a precizat că forțele 
israeliene au distrus 70 de tancuri 
siriene și au doborit 19 avioane.

Referindu-se la frontul egiptean, 
un comunicat oficial israelian infor
mează că în zorii zilei de dumini
că forțele egiptene amplasate in 
Sinai au declanșat o ofensivă gene
ralizată de-a lungul întregii linii a 
frontului. Atacul egiptean a fost 
precedat de violente tiruri de arti
lerie și repetate raiduri aeriene.

Un purtător de cuvint militar is
raelian a precizat că avioane de 
tip „Mirage" au participat la ata
cul declanșat de forțele egiptene 
împotriva celor Israeliene in regiu
nea Sinaiului — relatează agențiile 
de presă. Comunicatul arată că o- 
fensiva egipteană a fost oprită în 
toate sectoarele și că 30 de tancuri 
inamice au fost distruse.

In prezent, luptele continuă cu 
intensitate.

Surse oficiale militare din Tel 
Aviv informează că, de la declanșa
rea ostilităților, forțele israeliene 
au capturat, pe cele două fronturi, 
peste 400 prizonieri egipteni și si
rieni, între care 58 de ofițeri — re
latează agenția France Presse.

BAGDAD 14 (Agerpres). — După 
o scurtă vizită întreprinsă la Riad, 
in cursul căreia a conferit cu rege
le Feisal, președintele Ugandei, Idi 
Amin, a sosit, duminică dimineața 
la Bagdad — anunță agenția irakia
nă de presă. El urmează să aibă 
convorbiri cu generalul Ahmed, Has
san al Bakr, cu privire la evoluția 
situației din Orientul Apropiat.

Ciocniri violente 
între studenți 

și politie
BANGKOK 14 (Agerpres). — în 

ultimele zile, in capitala Tailandel 
au avut loc puternice demonstrații, 
la care au participat peste 200 000 de 
studențl care au cerut eliberarea co
legilor lor arestați și acuzați de 
„complot împotriva statului", precum 
și elaborarea unei noi constituții. Ca 
urmare a acestor acțiuni, anunță pos
tul de radio Bangkok, vicepremierul 
Tailandei a declarat că guvernul 
acceptă eliberarea studenților ares
tați și că va promulga o nouă con
stituție in octombrie 1974.

Dar, duminică cțlmineșța, un mare 
număr de studenți, adunați la Uni
versitatea Thammasat, din centrul 
orașului Bangkok, au cerut elabora
rea noii constituții înainte de sfirși- 
tul acestui an. Intervenția poliției a 
dat naștere la violente ciocniri. Pos
tul de radio țailandez a anunțat că, 
in urma acestor incidente, guvernul 
a hotărît să instituie interdicții de 
circulație in capitală. Pe de altă 
parte, unități ale armatei, însoțite de 
tancuri, au pătruns în campusul uni
versității și au deschis focul asupra 
miilor de studenți aflați acolo. Po
trivit martorilor oculari, citați de 
agențiile France Presse și United 
Press International, aproape 200 de 
studenți au fost uciși și alți peste 
200 răniți. Puternice ciocniri intre 
studenți și forțele de ordine s-au 
produs și pe străzile din jurul uni
versității.

Postul de radio țailandez a anun
țat, totodată, că guvernul a propus 
unor conducători ai organizațiilor 
studențești, printre care secretarului 
general al Centrului Național al Stu
denților din Tailanda — cea mai 
mare organizație studențească din 
țară — să trimită reprezentanți pen
tru începerea de convorbiri.

Demisia guvernului
Guvernul mareșalului Thanom Klt- 

tikachorn și-a prezentat, duminică, 
demisia — a anunțat postul de radio 
Bangkok, citat de agențiile France 
Presse și United Press International. 
Demisia guvernului intervine in 
urma unor puternice manifestații 
studențești, care au avut loc în ulti
mele zile în capitala tailandeză.

Opțiunile partidului. 
conservator

între 10 șl 13 octom
brie. la Blackpool au 
avut loc lucrările ce
lei de-a 91-a conferin
țe anuale a partidului 
conservator. partidul 
guvernamental in An
glia. In ședința fina
lă de simbătă dimi
neața a luat cuvin
tul primul ministru. 
Heath, care. în calita
te de lider al parti
dului. a trasat liniile 
directoare ale politicii 
interne și externe a 
conservatorilor și’ im
plicit a guvernului 
britanic. In cadrul 
conferinței au mai 
luat cuvintul. pe lin
gă numeroși delegați. 
16 miniștri, care au 
explicat pe fiecare 
sector in parte deta
liile politicii conser
vatorilor. •'

Concluzia principală 
ce se desprinde la în
cheierea lucrărilor este 
că partidul conserva
tor a Început de pe a- 
eum să se pregătească 
pentru alegerile gene
rale viitoare, care, po
trivit părerii observa
torilor. vor avea loc 
în toamna anului 1974. 
De aceea. oratorii 
și-au axat cuvintârile 
asupra a ceea ce con
sideră ei pozitiv in cei 
peste trei ani de gu
vernare. Miniștrii, ca 
și șeful guvernului, 
au afirmat că econo
mia britanică ..s-a 
echilibrat în ultimul 
timp, inregistrind un 
progres evident", nu
mărul șomerilor „a 
scăzut-, iar rata in
flației s-a redus in
tru cit va.

Pe de altă parte, 
vorbnorii au criticat 
vehement partidul la
burist și programul 
acestuia. Campania 
pentru viitoarele ale
geri generale a fost 
astfel, practic, declan
șată.

Față de politica u-

nor ample naționali
zări preconizate de, 
conferința partidului 
laburist de săptămină 
trecută, s-a accentuat 
acum in mod insistent 
asupra încrederii con
servatorilor in „socie
tatea liberei inițiati
ve". Dar în cursul 
examinării situației, 
chiar și o serie de 
delegați conservatori 
au constatat că „în a- 
ceastă societate a bel
șugului" există foarte 
multi oameni care 
„trăiesc în sărăcie".

Situația din Chile
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SANTIAGO DE CHILE 14 (Ager
pres). — Alți cinci chilieni, acuzați 
de „a fi atacat reprezentanți ai for
țelor armate", au fost împușcați, 
sîmbătă, relatează agenția Reuter.

în cursul nopții s-a anunțat, din 
ordinul expres al generalului Pino
chet. interzicerea publicării sau 
transmiterii, de către presă și radio- 
televiziune, a oricăror știri cu privire 
la execuțiile care au loc in țară, fără 
o aprobare prealabilă din partea 
autorităților, relevă agenția Fran?e 
Presse.

Secretariatul Tribunalului interna
țional ..Bertrand Russel" a anunțat 
simbătă că pe Stadionul Național 
din Santiago de Chile, unde se află 
numeroși deținuți, se practică tortu
ra și a lansat un apel opiniei publi
ce internaționale pentru salvarea 
resortisanților străini care se mai 
află în Chile.

din 
in- k
ex-

CORESPONDENTA 
DIN LONDRA

că „mii de oameni nu 
au de lucru" și că 
„pentru mulți liberta
tea de alegere consti
tuie doar o formulă 
lipsită de conținut". 
Delegatul William 
Williams Wynne s-a 
referit la „creșterea 
nestăvilită a prețuri
lor" și „deficitul ba
lanței de plăti". To
tuși. după cum a re
ieșit și din propune
rile privind faza a 
treia a programului 
antiinflationist, pentru 
viitor numai prețul 
laptelui nu va mai cu
noaște creșteri — în 
schimb preturile ce
lorlalte produse agro- 
alimentare urmind să 
înregistreze noi majo
rări

In ceea ce privește 
Irlanda de Nord, pre
mierul britanic a ară
tat că „s-au făcut 
progrese în ciuda tu
turor dificultăților". 
„Dar rpai avem încă 
o cale lungă de par
curs. a spus el. Nu e- 
xiștă o soluție ușoară 
si rapidă, nu va fi un

final rapid". Scopul 
guvernului britanic, a 
spus premierul, este 
„reconcilierea dintre 
Irlanda de Nord și Re
publica Irlanda, din
tre protestanți și cato
lici. dintre diversele 
partide politice 
Irlanda de Nord 
săsi“.

In problemele
terne, tonul dominant 
al conferinței a fost 
favorabil tendinței de 
destindere, 
tarea de 
premierul 
Heath s-a 
pentru „o 
a păcii" și pentru „re
lații echitabile intre 
țările din Est și Vest". 
Primul ministru a a- 
nunțat că in prima 
săptămină a anului 
viitor va face o vizi
tă in R. P. Chineză și 
că dialogul dintre An
glia și Uniunea So
vietică urmează să fie 
reluat. Ministrul de 
externe. Home, a sub
liniat că in relațiile 
dintre state trebuie să 
predomine principiul 
neamestecului in tre
burile interne ale al
tor state, ca și prin
cipiul bunei vecină
tăți. „Noi dorim des
tindere. Aceasta în
seamnă o politică de 
bună vecinătate" — a 
spus Home.

La rindul său. lor
dul Carrington, subli
niind „progresele rea
le în procesul destin
derii" internaționale, 
a relevat importanța 
lărgirii relațiilor și 
contactelor între țări
le din Est și Vest. In 
acest context, el a, e- 
vidențiat necesitatea 
ca „conferința asupra 
securității și cooperă
rii in Europa să se în
cheie cu succes".

In cuvin- 
încheiere, 

Edward 
pronunțat 

diplomație

Nlcolae 
PLOPEANU

pentru eliberarea Africii
NOI MĂSURI PENTRU DEZVOLTAREA LUPTEI 

ANTICOLONIALISTE

în capitala Somaliei urmează să 
se deschidă luni lucrările Comitetu
lui de coordonare pentru eliberarea 
Africii al Organizației Unității A- 
fricane. Deși programată, initial, ca 
o reuniune de rutină. întrunirea de 
la Mogadiscio capătă o semnifica
ție deosebită. între altele datorită 
faptului că are loc la scurt timp 
după ce cauza eliberării africane a 
obtinut o victorie însemnată prin 
proclamarea Republicii Gulneea- 
Bissau. Acest eveniment, care, pe 
bună dreptate, este apreciat ca fiind 
de natură să dea un nou impuls 
luptei de eliberare. îsi pune puter
nic amprenta asupra actualei re
uniuni — menită să adopte o serie 
de măsuri efective privind coordo
narea si intensificarea acțiunilor 
pentru abolirea definitivă a colonia
lismului de ne continentul african.

După cum subliniază presa din di
ferite țări africane, măsurile de co
ordonate a acțiunilor anticolonia
liste sint cu atît mai necesare, cu 
cit lupta de eliberare a intrat într-o 
fază nouă, mai avansată. Un comu
nicat recent al Partidului African 
al Independentei din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde relevă, ast
fel. că forțele patriotice dau puter
nice lovituri trupelor portugheze, 
pentru eliberarea ultimelor teritorii 
ocupate de colonialiști. La mii de 
kilometri de această zonă. Mișcarea 
Populară pentru eliberarea Angolei 
a trecut la noi forme de luptă. în 
prezent atacurile forțelor patriotice 
fiind efectuate de mari unităti. dis- 
punînd de mijloace tehnice puter
nice. Concomitent. în zonele elibe
rate ale Angolei. care cuprind a- 
proape iumătate din suprafața tării, 
peste un milion de oameni desfășoa
ră o intensă activitate pentru edifi
carea unei noi vieți. In Mozambic, 
luptătorii FRELIMO au alungat tru
pele portugheze de pe un sfert din 
suprafața tării. patriotii detinînd 
controlul în provinciile Cabo Del
gado și Nyassa. precum și o întinsă 
porțiune din provincia Tete. Luptele 
se desfășoară în cinci provincii, tru
pele colonialiste fiind supuse unor 
puternice presiuni.

In triunghiul din extremul sud al 
Africii se intensifică lupta de elibe
rare a poporului namiblan împotriva 
dominației coloniale a R.S.A., După 
cum se arată într-un document al 
Consiliului Națiunilor Unite pentru

Namibia, publicat zilele trecute, si
tuația din această tară se caracteri
zează prin generalizarea opoziției 
fată de domînhtia străină, ceea ce. 
împreună cu lupta armată pentru 
independentă, „constituie evoluția 
cea mai încurajatoare din ultimul 
an". Este cunoscut, de asemenea, că 
în Africa de Sud au loc ample ac
țiuni ale populației de culoare îm
potriva politicii rasiste de apartheid. 
In Rhodesia, potrivit unui comuni
cat recent, forțele -naționale de eli
berare Zimbabwe au întreprins o se
rie de operațiuni militare încununate 
de succes Împotriva unităților re
gimului rasist, acțiuni soldate. între 
altele, cu anihilarea unui lagăr mili
tar al armatei rhodesiene din zona 
Urungwe. Aceste acțiuni, care vin 
să se alăture puternicelor demon
strații de protest fată de regimul de 
la Salisbury, demonstrează voința 
crescîndă a poporului Zimbabwe de 
a obține o reală independentă a, tării.

Evoluția favorabilă a luptei de e- 
liberare națională din Africa este 
urmărită cu profundă simpatie si 
adincă solidaritate de poporul nos
tru, de opinia publică progresistă de 
pretutindeni. Animată de sentimente 
internaționaliste, de frăție militantă 
cu lupta popoarelor africane pentru 
lichidarea ultimelor rămășițe ale 
colonialismului pe continent, pentru 
abolirea apartheidului. România so
cialistă se pronunță cu hotărîre pen
tru respectarea dreptului sacru al 
acestor popoare de a fi stăoine pe 
destinele lor. socotind că ele au 
dreptul să folosească toate mijloa
cele. inclusiv lupta armată, pentru 
înlăturarea jugului străin. O expre
sie pregnantă a prieteniei si soli
darității tării noastre cu mișcările 
de eliberare din Africa o constituie 
relațiile de prietenie si colaborare 
stabilite cu aceste mișcări, sprijinul 
politic, diplomatic si material acor
dat luptei popoarelor respective pen
tru cucerirea independentei, pentru 
împlinirea năzuințelor lor de a-și 
făuri singure destinele. In acest 
sens, poporul român salută reuniu
nea din capitala Somaliei, care își 
propune să adopte măsuri pentru co
ordonarea și intensificarea acțiuni
lor mișcărilor de eliberare. în 
scopul grăbirii procesului de lichi
dare a ultimelor rămășițe ale colo
nialismului de pe pămintul Africii.

Augustin‘BUMBAC

Cei 1 700 de muncitori ai fabricii de motociclete din Meriden (Marea Bri- 
tanie), ale căror locuri de muncă erau periclitate în urma hotărîrii condu
cerii de a închide fabrica, au hotărît să continue producția. în. Foto

grafie : pichet de muncitori la intrarea în uzină

Azi se deschide 
CONGRESUL APIMONDIEI
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 

(Corespondență de la Valentin Pău- 
nescu). — La Buenos Aires, sub pre
ședinția prof. dr. V. Harnaj (Româ
nia), președintele Apimondiei, a avut 
loc, intr-un cadru festiv, ședința 
Comitetului de organizare a celui 
de-al 24-lea Congres al Apimon
diei. Participanții la lucrări au luat 
act cu satisfacție că atit congresul, 
care se va deschide luni, cit și ex
poziția internațională apicolă și cele
lalte manifestări apicole organizate 
cu acest prilej se vor desfășura sub 
înaltul patronaj al președintelui Ar
gentinei.

Prof. dr. V. Harnaj a fost primit 
în audiență de ministrul argentinean 
al agriculturii, Horacio Giberti, și de 
alte persoane oficiale, cu care a avut 
convorbiri referitoare la desfășura
rea congresului și la dezvoltarea 
apiculturii mondiale. Totodată, gaz
dele au manifestat un interes deose
bit pentru stabilirea de legături de 
colaborare cu România pentru dez
voltarea unei industrii moderne api
cole In Argentina.

agențiile de presatransmit:
0 delegație de partid șl 

guvernamentală bulgară, 
condusă de Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, va face o vizită oficială 
de prietenie în R.P.D. Coreeană, în 
cea de-a doua jumătate a lunii oc
tombrie, la Invitația C.C, al Parti
dului Muncii din Coreea.

Tito
Președintelui Iosip Broz

i-a fost acordat, pentru anul
1971, „Premiul Nehru pentru înțe
legere internațională" — distincție 
anuală indiană care se acordă unor 
personalități ce s-au evidențiat prin 
eforturile lor in promovarea păcii 
și apropierii între popoare. Același 
premiu.’ pentru anul 1972, a fost de
cernat scriitorului și filozofului 
francez Andrâ Malraux.

Camera Reprezentanți
lor, cea de-a doua cameră a Con
gresului american, a adoptat proiec
tul de lege limitind la 60 de zile 
intervalul de timp in care președin
tele Statelor Unite poate să angaje
ze trupele americane intr-un con
flict peste hotare. fără aprobarea 
forumului legislativ. In favoarea 
proiectului de lege, care stipulează 
că șeful statului are obligația să ex
pună Congresului, în termen de 48 
de ore, rațiunile ce l-au determinat 
să trimită trupe într-o regiune unde 
se desfășoară lupte sau unde există 
riscul iminent al declanșării • unui
atac împotriva S.U.A., au fost ex
primate 238 voturi, contra 123. An
terior, proiectul de lege fusese a-
probat și de Senat.

Miniștrii de externe ai 
țărilor membre ale Ligii 
drubs, aflati la New York pen
tru a participa • la dezbaterile Adu
nării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite, au hotărît să accepte 
ca Mauritania să devină membră a 
organizației — informează agenția 
M.E.N, In felul acesta, Mauritania. 
devine cel de-al 19-lea membru al 
Ligii arabe. /

Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.D. Vietnam a dat 
publicității, simbătă, o declarație în 
care se arată că, ignorind prevede
rile Acordului de la Paris privind 
încetarea războiului și restabilirea 
păcii in Vietnam, Statele Unite con
tinuă să acorde un important aju
tor militar administrației de la Sai
gon. Guvernul R.D. Vietnam, sub
liniază declarația, cere Statelor Uni
te să sisteze imediat ajutorul mili
tar pentru administrația saigoneză 
și să pună capăt definitiv angaja
mentului lor militar și intervenției 
lor în treburile interne ale popu
lației sud-vietnameze.

La Frankfurt pe Main 
s-au deschis lucrările unei confe
rințe a tineretului muncitor din 
R.F.G., convocată la Inițiativa con
ducerii Partidului Comunist Ger
man. Sute de delegați, sosiți din 
toate landurile R.F. Germania, re
prezentanți ai tineretului muncito
resc, ai tinerilor din mediul rural, 
al studenților și elevilor, vor exa
mina problemele luptei tineretului 
vest-german pentru drepturi socia
le, pentru securitate șl destindere în 
Europa,

Negocierile interclpriote 
— Ministrul afacerilor externe al 
Greciei, Khristos Xanthopoulos-Pa- 
lamas, a declarat că negocierile in- 
tercomunitare din Cipru vor con
tinua să avanseze, întrucît s-a Sta
bilit o procedură care va permite 
să se Identifice sferele posibile de 
acord. El a reafirmat interesul gu-> 
vemului grec in problema cipriotă 
și în reglementarea acesteia prin 
luarea în considerare a pozițiilor tu
turor părților interesate.

In localitatea Dives-sur-Mer, 
din Normandia, s-a deschis o 
expoziție de artă roihânească. 
Numeroși vizitatori au apreciat 
creațiile poporului nostru, re
prezentate printr-o serie de 
costume din diverse zone etno
grafice, covoare, țesături, cera-*  
mică și ustensile din lemn.
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Ploi torențiale în Franța. . 
La Saint Tropez, străzile sint aco
perite de aproape 60 de centimetri 
de apă, la Saint Rafael au fost 
Inundate numeroase cartiere, iar la 
Antibes, un torent de noroi a luat, 
pur și simplu, pe sus automobilele. 
Tcaficul feroviar între Marsilia și 
Nisa a fost Întrerupt. Pe de altă 
parte, în zona de nord de Alpil Ma
ritimi ș-au semnalat ninsori, circu
lația rutieră fiind întreruptă in une
le puncte datorită stratului de ză
padă care a atins peste 25 de centi
metri.

Capturarea unui mare 
contrabandist.Jule’PiazM-cu- 
noscut în lumea Interlopă sub nu

mele de „Domnul Jo“, a fost arestat 
la Paris chiar în momentul în care 
își începea o nouă carieră, cea de 
falsificator. Polițiștii care l-au ares
tat au găsit în apartamentul său 
nu mal puțin de 1 000 de acte de 
identitate, 100 de permise de condu
cere auto, precum și materiale ul
tramoderne destinate imprimării în 
offset. Toate acestea se aflau la un 
loc cu un stoc masiv de monede de 
10 dolari falsificate.

0 reuniune extraordinară 
a Organizației țărilor arabe 
producătoare de petrol sc 
va ține marți, 16 octombrie, în Ku
weit, a anunțat Abdel Aziz Hussein, 
ministrul de stat kuweitian pentru 
problemele președinției consiliului.

Președintele Comisiei ca
nadiene pentru energie, 
R. A. Stead, a declarat că impune
rea unor restricții asupra exportu
rilor de gaze naturale și unor pro
duse petroliere — intrate în vigoare 
cu o săptămină în urmă — a fost 
determinată de creșterea neobișnui
tă a livrărilor pe piața Statelor 
Unite — piață confruntată, în pre
zent, cu o criză energetică. El a 
precizat că în cercurile de afaceri 
canadiene se exprimă tot mal in
sistent temerea că sporirea vertigi
noasă a prețurilor la produsele pe
troliere în S.U.A. ar putea antrena 
același proces și în Canada. Men
ținerea actualului ritm al exportu
rilor la aceste produse ar putea să 
ducă La o penurie pe piața națională.

Corabie în miniatură... 
la costul unui mare 

vapor
Un meșter libanez a realizat 

recent, in miniatură, copia unei 
corăbii cu pinze de tipul celor 
folosite de multe secole la pes
cuit și cărăușie pe apele liniș
tite ale Golfului Persic. Minia
tura, care reproduce pînă la 
cele mai mici detalii suratele 
sale reale, măsoară 65 de centi
metri și cintărește două kilo
grame. întrebat de preț, mește
rul respectiv s-a mulțumit să 
spună doar că prețul acestei lu
crări, realizate în trei luni, 
este.., „cu ceva mai mic decii 
costul actual al unui mare vapc?< 
modern de pasageri". Trebuie 
precizat că miniaturala corabie 
nu a fost confecționată din 
lemn sau oțel, ci în întregime 
din aur galben și alb de 18 ka
rate. Corpul navel are cite pa
tru hublouri, pe fiecare parte, din 
pietre prețioase. Catargele șl 
restul suprastructurii, ca șl an
cora sînf din aur galben. Biju
tierul Assad Daou, cunoscut și 
prin faptul că a lucrat nu de 
mult un inel avind montată o 
bucată de piatră selenară, a exe
cutat comanda „corăbiei de aur" 
pentru un emir de pe țărmul 
Golfului Persic.

Atmosfera de pe Jupiter 
în laborator

în vederea pregătirii celor 
două zboruri pe Jupiter, pre
văzute pentru sfirșitul acestui 
deceniu, cercetătorii americani 
încearcă să reproducă intr-un 
laborator al Universității Mary
land condițiile atmosferice ale 
planetei înconjurate de nori. 
Conform declarațiilor conducă
torului acestui experiment, dr. 
Cyril Ponnamperuma, condițiile 
chimice ale straturilor su
perioare ale învelișului noros ar 
putea fi propice unor forme 
primitive de viață. Se pare că 
Jupiter are un fel de atmosferă 
asemănătoare celei pe care o 
avea Pămintul în urmă cu 
aproximativ 4 miliarde de ani 
și care a favorizat apariția vie
ții ; de aceea n-ar fi exclus — 
consideră savantul american — 
ca pe Jupiter să aibă loc feno
mene similare.

Cinematograf 
tridimensional

După cinematograful stereo
scopic, realizat prin filmarea 
din două puncte diferite cu 
proiecția ulterioară simultană a 
ambelor imagini pe un ecran 
special, în U.R.S.S. se lucrează 
în prezent la obținerea filmului 
tridimensional cu ajutorul holo
grafici. In acest scop, la Institu
tul unional de cercetări știin
țifice ih domeniul cinematogra
fiei și fotografiei a fost creat un 
laborator de holografie, unde 
6-au obținut mai întii imagini 
tridimensionale statice de mari 
proporții. Ele oglindesc atît de 
fidel și de clar detaliile obiec
tului reprodus incit creează im
presia netă a unui obiect ade
vărat. O experiență de acest 
fel a .fost realizată cu modelul 
Lunamobilului. Acest model a 
fost așezat pe un postament 
special în fața căruia a fost 
instalată o placă fotografică cu ' 
diagonala de un metru. O rază 
laser, reflectată și mărită prin 
lentile speciale și îndreptată 
asupra plăcii fotografice, a fixat 
pe ea imaginea Lunamobilului. 
Pătrunzînd prin sticlă, raza in
vizibilă a fost apoi reflectată de r 
Lunamobil și s-a reîntors prin 
placa fotografică. In felul aces
ta, prin dubla iradiere s-a for
mat imaginea tridimensională. 
Prelucrarea plăcii fotografice 
s-a făcut după procedeele obiș
nuite.

Pentru salvarea tigrilor

Un milion de dolari pentru a 
ăsigura supraviețuirea tigrului I 
Suma va fi distribuită de Fon
dul mondial al naturii guver
nelor Indiei, Nepalului, Bangla
desh și Indoneziei, in scopul 
creării unor rezervații în care 
aceste feline vor primi ocrotirea 
de care au nevoie pentru a fi 
salvată întreaga specie, aflată 
pe cale de dispariție. In 1945 au 
fost „recenzați" în India 20 000 
de tigri, Iar în 1971 — doar 1850. 
Dintr-un număr de o sută de 
mii de tigri existenți în întreaga 
lume cu mai puțin de o jumă
tate de secol în urmă, au rămas 
astăzi doar 5 000 de exemplare !

Colecționar 
de stilouri... celebre

N. Kazakov, din Sofia, este 
posesorul unei neobișnuite co
lecții de stilouri, care cuprinde 
peste 1 000 de instrumente de 
scris de acest fel, de diferite 
tipuri. Un loc de cinste în ca
drul colecției 11 ocupă „unelte
le de lucru" a 78 de cunoscut! 
poeți și prozatori contemporani 
care și-au trimis stilourile înso
țite de autografe, colecționaru
lui din Sofia.


