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guverna- 
Socialiste

tală la nivel înalt din România, vi
zitează R. P. Bulgaria. Convorbi
rile noastre, a spus el, sînt convor
biri între prieteni și frați, care au 
sarcini și scopuri comune — con
struirea socialismului și comunis
mului. Noi sîntem hotărîți să dez
voltăm prietenia și colaborarea 
pentru binele celor două popoare 
ale noastre, pentru pacea în Bal
cani și lumea întreagă.

Pe tot traseul mii și mii de oa
meni ai muncii, purtînd stegulețe 
tricolore și buchete de flori, au 
ovaționat și au salutat cu aplauze 
și nesfîrșite urale delegația ro
mână. Se vèdeau lozinci în cinstea 
Partidului Comunist Român, a po
porului român, a prieteniei ro- 
mâno-bulgare. Pretutindeni erau 
arborate drapelele celor două state, 
iar balcoanele și ferestrele caselor 
erau împodobite cu flori și co
voare multicolore.

La hotarul dintre regiunile So
fia și Plevna delegația română a 
fost întîmpinată de tov. Penko 
Gherganov, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid Plev
na, Gheorghe Petrov, președinte 
al sfatului popular regional, Mar
ko Markov, președintele organiza
ției regionale a Frontului Patriei.

Regiunea Plevna, vizitată astăzi, 
a cunoscut, asemenea întregii Bul
garii, o puternică dezvoltare în 
anii puterii populare. Ponderea 
principală în producția industrială 
o deține industria ușoară și ali
mentară. In ultimii ani aici a fost 
descoperită și pusă în valoare o 
zonă petroliferă. Regiunea este cu
noscută și datorită muzeelor și 
monumentelor sale istorice.

în drum spre Plevna, delegația 
română a făcut un scurt popas la 
gospodăria agricolă cooperativă de 
muncă din comuna Praveț. Mem
brii cooperativei i-au întîmpinat 
pe oaspeți cu piine și sare, acla- 
mînd îndelung pentru prietenia 
româno-bulgară. Pionieri au ofe
rit flori și cravate roșii. Președin
tele cooperativei a rostit un cuvînt 
de salut.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru primirea făcută, 
urînd membrilor cooperativei : suc
cese în muncă și în viața perso
nală.

Manifestări calde și spontane de 
prietenie au fost făcute delegației ' 
de partid și guvernamentale a ță
rii noastre la Iablanița și Luko- 
veț, în toate localitățile prin care 
a trecut în drumul spre Plevna.

In orașul Lukoveț o mare mul
țime de oameni aștepta trecerea 
delegației. în centrul localității s-a 
desfășurat un scurt miting. Tova
rășa Ivanka Dakova, prim-secretar 
al comitetului orășenesc de partid, 
a salutat pe oaspeții sosiți din Ro
mânia.

Mulțumind pentru cuvintele a- 
dresate poporului român, delega
ției de partid și guvernamentale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus 
că între partidele noastre, între 
popoarele noastre s-au stabilit re
lații de prietenie frățești. Noi vă 
dorim din toată inima mult suc
ces în construirea socialismului, în 
înflorirea Bulgariei socialiste.

In încheierea mitingului, tovară
șul Todor Jivkov și-a exprimat sa
tisfacția că tovarășii Nicolae Ceau
șescu și Ion Gheorghe Maurer, o 
delegație de partid și guvernamen-

SOFIA 15 (Agerpres). — trimișii 
noștri speciali transmit :

Delegația de partid și 
mentală a Republicii 
România, în frunte cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, însoțită de to
varășul Todor Jivkov și alți condu
cători de partid și de stat bulgari, 
a vizitat miercuri regiunea și ora
șul Plevna.

în drum spre orașul Plevna, de
legația s-a oprit la Botevgrad, unde 
a vizitat fabrica de semiconductori.

La intrarea în uzină, oaspeții au 
fost salutați cordial de Grigor 
Stroicikov, prim-secretar al Comi
tetului regional Sofia al P.C.B., Ni
kola Matev, președintele sfatului 
popular regional, ing. Lazar Dan- 
cev, directorul uzinelor, precum și 
de numeroși muncitori. Un grup de 
tinere muncitoare, îmbrăcate în 
Costume naționale, a oferit mem
brilor delegației și persoanelor 
care o însoțesc tradiționala pîine 
cu sare, vin și flori.

Directorul uzinelor a informat 
pe oaspeți despre istoricul și im
portanța acestei întreprinderi în 
economia națională a Bulgariei, 
însoțiți de cadre tehnice, membrii 
delegației au vizitat principalele 
sectoare de producție, interesîn- 
du-se de procesul de fabricație, 
însușirea și aplicarea metodelor de 
producție care asigură o bună ca
litate a producției.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți membri ai delegației au 
mulțumit pentru primirea căl
duroasă și au urat colectivului în
treprinderii noi succese în muncă. 
Ei au semnat în cartea de onoare 
și au oferit cadouri colectivului 
uzinei.
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Miting la Plevna
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Desigur, munca colectivă nu se 
limitează la simpla ridicare de 
mîini pentru adoptarea unei hotă-

InscripțieSTILUL DE MUNCA

AbecedarulPrima mtîlnire cu
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AL ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

PRINCIPIUL SUPREM
AL CONDUCERII DE PARTID

loan VOINA 
secretar al Comitetului regional 

Brașov al P.C.R.

Congresul al IX-lea al P.C.R. a acordat o deosebită atenție pro
blemelor legate de perfecționarea stilului de muncă al organiza
țiilor de partid. In această direcție are o însemnătate hotărîtoare 
aplicarea cu consecvență a principiului conducerii și al muncii 
colective — principiu suprem al conducerii de partid, care asigură 
funcționarea democratică a organelor și organizațiilor de partid.

Rodul experienței 
și înțelepciunii colective

Faptele arată că stricta respec
tare a principiului muncii colec
tive imprimă activității de partid 
un caracter viu, dinamic, stimu
lează inițiativa comuniștilor, oferă 
posibilitatea soluționării juste a 
celor mai complexe probleme. Ex
periența organelor de partid din 
regiunea Brașov confirmă că nu
mai prin participarea activă a 
membrilor acestora la dezbaterea 
și soluționarea tuturor probleme
lor în cadrul ședințelor de birou 
și al plenarelor de comitet, hotă- 
ririle și măsurile adoptate sînt cu 
adevărat expresie a gîndirii și ex
perienței colective.

Voi ilustra eficiența aplicării a- 
cestui principiu printr-un exem
plu. La începutul acestui an. co
mitetul regional de partid a ana
lizat preocuparea organizațiilor de 
partid și a conducerilor întreprin
derilor pentru îmbunătățirea cali
tății produselor, îndeosebi în in
dustriile constructoare de mașini 
și chimică, ramuri cu o mare pon
dere în economia regiunii. în a- 
cest scop a fost alcătuit un colec
tiv cuprinzînd, pe lingă membrii 
comitetului regional, activiști ai 
comisiei economice, specialiști 
din activul comitetului regional, 
comitetelor raionale și orășenești, 
activiști ai organizațiilor sindicale 
și de tineret. Sub directa îndruma
re a biroului comitetului regional, 
colectivul a studiat minuțios și tot
odată multilateral activitatea des
fășurată pentru ridicarea ca
lității produselor în 22 de între
prinderi. Concluziile studiului au 
fost dezbătute întîi într-o ședință 
de birou, după care referatul și 
proiectul planului de măsuri au 
fost trimise spre consultare tu
turor membrilor comitetului regio
nal de partid. Faptul că refera
tul prezentat plenarei a fost di
nainte cunoscut, că a tratat pro
blemele profund și argumentat, pe 
baza cunoașterii temeinice a rea
lităților. a relevat experiența po
zitivă semnalind totodată neajun
surile, a determinat o participare 
vie la discuții, a ridicat nivelul 
dezbaterilor, le-a imprimat com
bativitate. spirit critic, exigență 
partinică. Largul schimb de pă
reri care a avut loc. propunerile 
făcute au dat posibilitatea adop
tării. da sintetizare a gîndirii co
lective, a unor măsuri politice și 
tehnico-organizatorice menite să 
ducă la îmbunătățirea calității 
produselor, la înlăturarea anumi
tor deficiențe.

Planul de măsuri adoptat în 
plenara amintită a fost larg dezbă
tut în ședințele comitetelor raiona
le și orășenești de partid și în a- 
dunările generale ale comuniștilor. 
Membrii biroului și ai comitetu
lui regional, activiști ai comisiei 
economice și alte cadre cu munci 
de răspundere au ținut în aproa
pe toate întreprinderile din re
giune expuneri pe- teme legate de 
sarcinile actuale în domeniul îm
bunătățirii calității produselor. 
Totodată, ^membrii comitetului re
gional air -primit sarcini precise 
privind controlul îndeplinirii la 
timp a măsurilor adoptate.

După cinci luni de la plenară, 
putem aprecia că ea s-a dovedit 
rodnică. La uzina „Tractorul“ s-au 
adus, în acest răstimp, peste 100 
de modificări constructive și teh
nologice la diferite repere și sub- 
ansamble ale tractoarelor ; a cres
cut gradul de tehnicitate al turbo- 
suflantelor produse la uzina „Hi
dromecanica“ ; serviciile de con
cepție au fost întărite cu numeroa
se cadre inginerești ; s-a intensifi
cat activitatea pentru ridicarea 
pregătirii profesionale

Asemănător a procedat comite
tul regional și cînd a analizat pre
ocuparea organizațiilor de partid 
și conducerilor întreprinderilor 
pentru promovarea largă a pro
gresului tehnic, munca desfășura
tă în vederea consolidării econo- 
mico-organizatorice a cooperative
lor agricole de producție, activi
tatea de educare comunistă a ti
neretului etc.

O bună experiență in aplicarea

principiului conducerii colective 
au acumulat comitetele orășenești 
de partid Brașov, Sibiu și Mediaș, 
comitetele raionale de partid Tg. 
Secuiesc și Agnita. Să cităm un 
exemplu. Comitetul raional de 
partid Agnita, consultînd activul 
de partid, specialiștii din coopera
tivele agricole de producție, a 
orientat activitatea acestora spre 
dezvoltarea zootehniei, pentru care 
raionul are condiții favorabile.

„...Hotărîrile și mă
surile adoptate de or
ganele de partid tre
buie să fie rezultatul 
examinării părerilor și 
propunerilor făcute, 
expresia gîndirii între
gului colectiv

Comitetul raional a întreprins, cu 
sprijinul activului său, al specia
liștilor, un studiu temeinic al 
realităților, a stabilit un plan de 
măsuri menit să ducă la o puter
nică dezvoltare a zootehniei raio
nului. Consiliul agricol 
conducerile cooperativelor 
de producție s-au îngrijit 
gurarea bazei furajere 
timpul anului, cei mai destoinici 
cooperatori, în mare parte comu
niști, au fost repartizați în sec
torul zootehnic, s-a lărgit aplicarea 
retribuției suplimentare. Membrii 
comitetului raional au controlat 
sistematic înfăptuirea măsurilor 
stabilite. Rezultatul ? Numai în 
sectorul zootehnic cooperativele de 
producție din raion vor obține anul 
acesta venituri de peste 19 mi
lioane lei, ceea ce va determina o 
sporire considerabilă a avuției ob
ștești și a valorii zilei-muflcă.

Deși experiența Comitetului ra
ional de partid Agnita în domeniul 
dezvoltării zootehniei s-a dovedit 
valoroasă, ea nu a fost extinsă. 
In raioanele Mediaș (care are o bo
gată tradiție în dezvoltarea zooteh
niei) și Făgăraș, rezultatele ce se 
obțin sînt sub nivelul posibilități
lor reale, 
raionale : 
această 
matică 
ficare 
rabile, 
întreprinse — așa cum s-a proce
dat la Agnita — pe forțele tu
turor membrilor comitetului, ale 
activului de partid.

. Cele 
nu au

linie o activitate sfste- 
de descoperire și valori- 
a condițiilor lor favo- 

nu s-au bazat în acțiunile

Confruntări de opinii 
nu dezbateri formale

Experiența arată că de 
care dată măsurile stabilite sînt cu 
atît mai judicioase cu cit repre
zintă rezultatul unei confruntări de 
opinii, al participării active a tu
turor membrilor biroului sau co
mitetului de partid la studierea și 
dezbaterea problemelor.

Despre ce fel de confruntare de 
opinii, de participare activă la 
dezbaterea problemelor esențiale 
ale raionului poate fi vorba, cînd 
la o plenară cu activul comitetu
lui raional de partid, cum a fost 
cea ținută în primăvara acestui an 
la Sf. Gheorghe, din 293 de parti
cipant! au luat cuvîntul doar 4 
tovarăși ? în iunie, tot într-o șe
dință plenară a comitetului raional, 
s-au dezbătut din nou problemele 
agriculturii raionului, dezbatere 
la care au luat cuvîntul doar 9 
tovarăși, soldîndu-se cu un vag 
plan de măsuri. Sarcinile stabi
lite prin planul de măsuri sînt 
atribuite exclusiv conducerilor 
cooperativelor agricole, inginerilor 
agronomi, medicilor veterinari. Nu 
au fost precizate responsabilități 
pentru membrii comitetului raio
nal de partid.

Pe alocuri se mai manifestă 
tendințe de formalism în reparti
zarea de sarcini membrilor comi
tetelor raionale de partid. La un 
control efectuat de comitetul re
gional, s-a constatat că majorita
tea membrilor Comitetului raional 
de partid Rupea au una și aceeași 
sarcină : răspund de activitatea or
ganizației de bază din care fac 
parte.

Subliniind că munca colectivă 
reprezintă principiul suprem al 
activității de partid, Statutul 
P.C.R. precizează totodată că a- 
ceasta implică participarea tuturor 
membrilor comitetelor de partid Ia 
realizarea sarcinilor de zi cu zi, 
răspunderea personală a fiecăruia 
pentru activitatea generală a 
mitetului de partid respectiv.

de Nicufă TANASE

Pietroiul
de la miezul

nopții

In București a lost o dimi
neață cu soare. A fost în toa
tă țara un soare cu bucurii, cu 
zîmbete, cu temperatura emo
țiilor și a revederii. Si patru 
milioane de ghiozdane, servi
ete, mape au pornit legănîn- 
du-se, goale și ușoare ca ful
gul. Le-am urmărit pînă la li
ceul „Tudor Vladimirescu" din 
cartierul Militari, pînă la școa
la generală nr. 56, răsărită, 
nici n-am observat cînd, lîngă 
noile blocuri de pe șoseaua 
Mihai Bravu ; pînă la școala 
nouă, inaugurată ieri în 
mul Taberei.

Și totuși, ghiozdanele 
pline, pline de amintirile 
canței. Marea și muntele, ta
berele si excursiile, 
parfumul vacanței 
din primele cuvinte.

fost la

vizitat
Argeș. Dar tu ?

pentru toți o vacanță 
frumoasă, plină de întîmplări 
și de priveliști. Dar după cîte
va recreații, ghiozdanele s-au 
golit de amintiri. în locul lor 
au fost așezate cărțile care aș" 
teptau în teanc pe fiecare 
bancă. De la abecedarul cu 
poze colorate, pînă Ia manua
lele voluminoase din ultimele 
clase, de la „unu și cu unu 
fac doi", la astronomie și cal
culul probabilităților.

Cîți dintre copiii care au in
trat azi în prima lor zi de 
școală vor deveni ingineri, a- 
gronomi, profesori ? Va trebui 
să așteptăm 17 ani ca să-i 
numărăm. La sunetul clopoțe
lului startul spre anul 1982 a 
fost dat. In 1982 îi vor aștep
ta uzine moderne, centrale 
electrice, ogoare doldora do 
roadele mecanizării și chimi
zării. Iar anul 2000 îi va afla 
în deplină maturitate crea
toare.

Poate că am văzut prea de
parte, dar, priviți 1 — ghioz
danele sînt pline de visuri a- 
devărate.

...La ora cînd închei aceste 
rînduri 23 de milioane de cărți 
au fost scoase din ghiozdane, 
serviete, mape. Collie albastre 
le așteptau, raftul bibliotecii 
le-a primit ca pe cel mai de 
preț dar.

Sub soarele României socia
liste școala și-a deschis por-

AG8RPRES
In timpul vizitei la Fabrica de semiconductori din Botevgrad

Telefoto :

Locuitorii orașului Plevna au fă
cut o entuziastă primire delegației 
române. Pe întreg traseul mii de 
oameni aclamau pentru prietenia 
româno-bulgară, fluturind stegu
lețe tricolore. Așezate deasupra 
străzilor, pancarte mari purtau 
inscripții de salut în cinstea Par
tidului Comunist Român, a țării 
noastre, urări de bun venit oaspe
ților români.

în centrul orașului, în imediata 
vecinătate a Mausoleului închinat 
ostașilor ruși și români care au 
căzut în luptele din războiul din 
1877—1878, o companie militară 
prezintă onorul. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă compa
nia de onoare. Răsună imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste

mânia și ale Republicii Populare 
Bulgaria.

Membrii delegației române și 
conducătorii de partid și de stat 
bulgari care-i însoțesc iau loc în 
tribuna oficială, instalată în piață, 
unde are loc un miting, la care 
participă mii de oameni. Delega
ția țării noastre este salutată cu 
căldură çle președintele sfatului 
popular al orașului Plevna, Liuben 
Nacev.

Salutînd cu căldură prezența 
oaspeților români în mijlocul lo
cuitorilor orașului Plevna, vorbi
torul a spus printre altele : Azi 
în orașul nostru e sărbătoare și 
zîmbetul strălucește pe. fiecare 
față, întrucît în mijlocul nostru vă 
găsiți dv. frați români. Seculară

este lupta și frățească este prie
tenia care leagă cele două popoare 
ale noastre. Călită în luptele eroice 
de la Plevna, sudată cu sîngele 
miilor de ostași români căzuți vi
tejește pentru eliberarea noastră 
de sub jugul otoman, această prie
tenie înflorește tot mai mult în 
numele idealurilor comune socia
liste, în numele comunismului.

In veci va străluci în istoria 
noastră numele Griviței, al Plev- 
nei, unde în lupte devenite legen
dare armata română eliberatoare 
nimicea pe asupritori, a spus în 
continuare vorbitorul. Grivița a 
devenit simbol al prieteniei ro- 
mâno-bulgare. Astăzi această prie
tenie se dezvoltă și se întărește pe 
baza marxism-leninismului și a 
internaționalismului proletar în 
lupta comună pentru construirea 
socialismului în țările noastre.

(Continuare în pag. a IlI-a)

La Mamaia și Galați

Platforma 
dintre
ape

Judecata
onoarei

Intllniri
internationale 
ale pescarilor
sportivi

iezul nopții ! Dacă aș avea un 
orologiu ar bate de 12 ori. 
N-am. Resemnat, fac patul să 

mă culc. Zdrang! Un geam se face 
țăndări și-mi cade la picioare un 
pietroi, 11 ridic. De el e legat un 
bilet : „Cumpără-ți un fîș-fîș și 
vino mîine noapte la orele 24 la 
ceasul din piața Matache Măce
larul, altfel e de rău". Ce banc 
groaznic, am zis eu, și m-am cul
cat.

A doua noapte, pe la ceasurile 
0,25 — zdrang ! Alt geam spart, 
alt pietroi. Textul biletului, idem 
ca primul. Am zis eu ceva, dar 
să trecem peste asta și să con
tinui. A treia noapte lucrurile 
s-au petrecut aidoma. A patra 
noapte la fel.

— Cumpără-ți un fîș-fîș, mi-au 
spus ai casei, vrei să ne îmbolnă
vim de inimă ?

M-am dus să-mi cumpăr un

fîș-fîș. Am colindat prin toate 
magazinele. N-am găsit. Exact la 
miezul nopții, pietroiul cu biletul 
al cărui text vă este cunoscut. 
Am scris și eu pe o hîrtie : „Am 
vrut să-mi cumpăr unul, dar 
n-am găsit". L-am legat de pia
tră și l-am aruncat afară pe fe
reastră. După cîteva minute mi-a 
venit răspunsul (cu același pie
troi). „Dacă nu găsești de gata, 
fă-ți unul de comandă. Iți dau 
păsuire trei săptămâni".

Am umblat pe la diferite ate
liere care confecționează fiș-fîșuri 
și la toate mi s-a spus că lucrea
ză numai cu materialul clientului. 
De unde să cumpăr material, că 
nu se găsește. Prin nu știu ce 
împrejurare am aflat că la casa 
de mode din Piața Chibrit, chiar 
la capătul liniei autobuzului 34, 
s-ar găsi. Am alergat acolo.

— îmi faceți și mie un fîș-fîș ?

— Vă facem.
— In trei săptămîni mi-l puteți 

termina ?
— Sigur, dar dublu.
— Ce dublu ?
— Pardesiul.
— Adică cum ?
— O parte din fîș-fîș și alta 

din stofă
— Numai din fîș-fîș nu se 

poate ?
— Nu. Avem niște stofă greu 

vandabilă și trebuie să scăpăm 
de ea.

Ca să scap și eu de pietroaie 
mi-am comandat 
noaptea cu pricina m-am prezen
tat la ceasul de la Matache. S-a 
apropiat de mine o umbră și mi-a 
zis :

— Ți-am spus să vii îmbrăcat 
într-un fîș-fîș.

unul. Și în

(Continuare în pag. a IlI-a)

Țara noastră va găzdui peste cîteva zile 
Congresul Confederației internaționale de 
pescuit sportiv (C.I.P.S.), care se va ține la 
Mamaia între 21—24 septembrie, și al XII-lea 
Campionat mondial de pescuit staționar, care 
se va desfășura în ziua de 26 septembrie la 
Galați. In legătură cu aceste două manifestări 
internaționale, AI. Plăieșu, redactor al zia
rului nostru, a solicitat un interviu tovară
șului TIȚĂ FLOREA, președintele Comitetu
lui executiv al Asociației generale a vinăto- 
rilor și pescarilor sportivi.

— Care sint proble
mele la ordinea de zi 
a Congresului C.I.P.S.?

— La acest congres 
participă membrii con
ducerii Confederație: 
internaționale de pes
cui* sportiv, iar din 
partea celor 22 de a- 
sociații și organizații 
afiliate și-au anunțai 
sosirea reprezentanți 
din 20 de țări. Rapor
tul de activitate va ii 
ținut de dl. Karl Kreit
schi (Austria), pre
ședintele Confedera-

jiei. Se voi discuta 
probleme legate de 
dezvoltarea pescuitu
lui sportiv, de îmbu
nătățirea condițiilor 
pentru practicarea lui. 
Totodată, se vor dez
bate măsurile ce se 
impun pentru protec
ția apelor, problemă 
ce depășește sfera in
teresului strict al pes
cuitului.

(Continuare 
în pag. a III-a)
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[ • Cum se întemeiază

un sat • 8 zile pe podul 

de gheafă • Un tren în 

I lungul bălții ?
I ______________

O R M A 

DINTRE

APE
Bălța — Întindere cuprin

să într-o imensă Îmbrățișare 
de către Dunăre și brațul 
Borcea — sugerează un ză- 
cămint de metale prețioase. 
Pînă acum citi va ani nu 
prea i se cunoștea valoarea. 
Călătorului care mergea cu 
trenul. între podul de peste 
Borcea și cel de la Cerna
vodă. nu i se înfățișau de- 
cît apă și sălciile pletoase 
printre care se furișau ratele 
sălbatice Iarna, o dată cu 
înghețul, aici se înslăpîneau 
lupii și porcii mistreți. Și 
iată că acum cartografii vor 
fi nevoiti să modifice harta 
pentru că Balta nu mai este 
baltă și nici nu mai justifi
că o asemenea denumire.

Poezia, care ținea de un 
anume mister ce învăluia 
această împărăție a mlaști
nilor. s-a destrămat l-a 
luat locul alta nouă, izvo- 
rîtă din puterea creatoare a 
omului. Zecile de mii de 
hectare redate agriculturii 
au fost transformate într-o 
platformă a porumbului si 
florii-soarelui Cu greu s-ar 
putea găsi un teren mai priel
nic celor două plante decît 
porțiunea strînsă în chingile 
Dunării și Borcei unde, îna
inte vreme, nu se putea con
ta pe cîtiva saci de grăun
te. Era de ajuns să se ridice 
cotele celor două ape și to
tul rămînea înecat. Astăzi, 
numeroasele gospodării de 
stat înființate pe fostele 
mlaștini (numai In raionul 
Fetești sînt opt) au sarcini 
de plan ce se ridică la sute 
de vagoane anual.

Am trecut Borcea cu ba
cul și he-am afundat în ceea 
ce se chema odată Baltă. 
Rareori mi-a fost dat să văd 
asemenea pădure de porumb 
și floarea-soarelui ca aici. 
Numai terenurile G.A.S. 
Grădiștea se întind pe a- 
proape 6 000 de hectare. A- 
nul trecut s-au obtinut 4 500 
kg porumb boabe. 1 950 kg 
floarea-soarelui la hectar șl 
4 400 000 lei beneficii. Au 
fost și terenuri care, deși 
neirigate, au dat 8—9 000 kg 
de porumb la ha Firește a- 
ceste rezultate se aseamănă 
întrucîtva cu niște experi
ențe de laborator dar care 
vor fi introduse cu timpul 
In „producția de serie". La 
cele șapte brigăzi ale gos

podăriei aflate la distantă 
de cîtiva kilometri una de 
alta s-au construit în ulti
ma vreme sedii permanente 
înzestrate cu dormitoare 
pentru muncitorii sezonieri, 
bucătării și săli de mese 
Peste tot am întîlnit curățe
nie și bună gospodărire.

Două lucruri lipseau : cile 
un aparat de radio și o mică 
bibliotecă, absolut necesare 
muncitorului în timpul liber 
Președintele comitetulu(i de 
sindicat ne-a declarat tră la 
ei nu sînt prevăzute fonduri 
pentru așa ceva în acest 
caz de ce nu rezolvă ase
menea probleme consiliul 
sindical regional ? Sînt mii 
de muncitori veniti în Bal 
tă pentru cîteva luni, din 
toate colțurile tării Nu tre
buie să se îngrijească cine
va și de felul cum Iși pe
trec timpul liber ? Din cînd 
în cînd caravana cinemato
grafică vine prin comunele 
raionului. Dar mai bine ar 
fi dacă cei care îndrumă a- 
ceastă caravană s-ar fi gîn- 
dit s-o trimită și în Baltă 
fiindcă și acolo trăiesc și 
muncesc oameni.

Pe nesimțite am trecut în 
perimetrul G.A.S Dudești 
Aceleași lanuri bogate se 
înșiruie în lungul diguri
lor de apărare și al canale
lor de scurgere. La Dudești 
sînt condiții cu totul aparte 
datorită izolării sale de res
tul lumii Cînd vremea este 
bună, cei 16 km pînă la Fe
tești sau cei 2 km pînă la 
Dunăre iar apoi cu bacul 
pînă pe malul dobrogean nu 
sînt greu de străbătut. însă 
cind se umflă apele și încep 
să bată în diguri, nu-i chip 
să mai ieși Dar oamenii 
s-aü adaptat Pînă prin 1956, 
aici nu erau decît o casă și 
două magazii. în prezent te 
întîmpină un sat cu 70 de 
clădiri unde locuiesc perma
nent 180 de familii, un sat 
cu școală și cinematograf, 
cu dispensar și o uzină elec
trică in construcție Nu lip
sesc nici televizoarele (în 
număr de 31), nici aparate
le de radio (vreo 80). nici 
biblioteca cu 2 800 de vo
lume și nici abonamentele 
la ziare și reviste care se 
ridică la 260. Cu alte cu
vinte, o așezare ca oricare 
alta, atîta doar că nu-1 tre

cută încă pe nici o hartă. în 
acest sat unde activează o 
organizație de partid cu 
peste o sută de comuniști 
oamenii nu numai că nu se 
simt izolați ci. dimpotrivă, le 
stăruie în preajmă grija și 
atenția permanentă fată do 
viata și preocupările lor, 
sint ajutați în momentele de 
restriște. îndrumați.

Iată cîteva biografii. 
Gheorghe Ionașcu are 29 de 
ani A venii la Dudești de 
prin părțile Buzăului Avea 
cincisprezece ani. Acum e u- 
nul dintre cei mai buni me
canici de atelier, face parte 
din comitetul de partid și 
ești sigur că tractoarele tre
cute prin mina lui nu te 
lasă în brazdă. Sau altul. 
Vasile Grigore. E din regiu 
nea Argeș Acum cîtiva ani 
s-a angajat aci ca funcțio
nar. însă, cum se simțea ne
voia unor cadre de specia
liști cu calificare superioară, 
conducerea gospodăriei l-a 
sfătuit să urmeze Facultatea 
de mecanică (fără frecventă) 
din Craiova, i s-au creat 
condiții de învățătură în 
prezent. Grigore e inginer

legîndu-se cu încă o rădă
cină de Dudești. Și cîteva 
cuvinte despre Constantin 
Cazacu. Cînd a venit la Du
dești în 1956, nu avea nici 
o calificare. Nici carte nu 
știa prea multă. A fost re
partizat în sectorul zooteh
nic Era din cale afară de 
arțăgos Din te miri ce li 
sărea țandăra Organizația 
de partid s-a ocupat de el 
cu răbdare, l-a ajutat să se 
califice Astăzi, Cazacu este 
brigadier zootehnic și pre
ședinte al comitetului de 
sindicat. Examenul cel mai 
greu, atît pentru el cit și 
pentru ceilalți locuitori al 
Dudeștilor, a fost în iarna 
lui 1963 într-o noapte s-a 
dat alarma Apele Borcei, 
în continuă creștere, spăr
seseră digul intr-un punct 
aflat la 20 de km depărta
re. Pe măsură ce se apropia 
pericolul se impunea salva
rea bunurilor gospodăriei și 
în primul rînd a animalelor. 
Singura cale era podul de 
gheata peste Dunăre spre 
malul Dobrogei. Dar închi- 
puiti-vă ce a însemnat să 
se treacă pe acest pod îndo

ielnic 1 200 de taurine, 
11 000 de oi, 4 500 de porci 
— în timpul celor opt zile 
cît a durat operația. La în
ceput, oamenii se temeau 
că vor fi înghițiți sub stra
tul gheții. Ca să-i îmbărbă
teze, Constantin Cazacu a 
trecut primul, ținînd o vacă 
de funie La urmă au fost 
lăsati cei 750 de batali. Ion 
David, brigadierul de la ovi
ne, a pornit-o înainte cu un 
știulete de porumb ca să-i 
amăgească. Bătălii se înși
raseră în urma lui. Cînd să 
ajungă dincolo, s-au speriat 
din cauza unui zgomot și 
s-au întors alergînd. S-au 
strîns unul într-altul chiar 
la mijlocul Dunării. Gheata 
începuse să se lase. Firișoa
re de apă tîșneau din cră
pături. Lazăr Manea, secreta
rul comitetului de partid, 
care se afla pe mal, s-a repe
zit, a apucat un batal de 
coarne și l-a tras cu putere, 
zmulgîndu-1 din ghem. Cei
lalți s-au luat după el. Așa 
au putut fi salvați. Zile și 
nopți de trudă, de abnega
ție pentru a fi salvat avutul 
statului Iată și bilanțul 
pierderilor : un cîine uitat 
în lanț și patru găini. „Am 
mai avut noi de luptat și 
Înainte cu ridicarea diguri
lor, cu deirișările și deseca
rea fepșilor (ochiuri imense 
de apă râmase după ce Du
nărea și Borcea se retrăgeau 
in mătcile lor) dar ca bătă
lia din iarna aceea n-a mai 
fost alta", își amintește Eu
gen Ovezea, directorul gos
podăriei.

încolo s-a muncit și se 
muncește obișnuit, cu ceva 
mai multă tenacitate cerută 
de condițiile locului. Jepșilu 
au devenit adevărate stra
turi de grădină. în ultimii 
patru ani, gospodăria a adus 
în depozitul de bucate al 
statului 29 608 tone de po
rumb iar în ultimii trei — 
3 178 tone sămînță de floa
rea-soarelui. Iată cifre dem
ne de toată mindria pehtru 
mica suflare omenească a 
noului sat Dudești.

★
La întoarcere ne abatem 

din nou pe la sediul 
G.A.S Grădiștea. Din dis
cuția cu inginerul Nico
lae Luca, directorul gospo
dăriei, a reieșit o bogată ex
periență în practica agrico

lă din Baltă precum și o a 
tractie nescăzută pentru o 
goarele ei. deși lucrează aici 
din 1953 și-i venit de pe me
leagurile bogate în licoare 
de struguri ale Panciului

— Principalul in munca 
noastră, ne spune tovarășul 
Luca, este să nu considerăm 
nici o clipă că știm totul, că 
am aflat totul chiar dacă ani 
la rtnd am obtinut recolte 
mari. Și incă ceva : aici, in 
Baltă, fără să cunoști iriga
țiile și desecările nu te poji 
descurca. Din păcate, ase
menea discipline se predau 
prea puțin in școlile noas
tre. Aș vrea să mai spun că 
deși Balta a dat rezultate 
foarte bune, incă nu și-a a- 
rătat măsura tuturor resur
selor sale. Pentru asta ar fi 
necesar să se pună la punct 
sistemul de desecare, să se 
irige grindurile nisipoase. 
Nu însă și terenurile /oase 
— așa cum preconizează u- 
nii specialiști — intrucit 
pinza freatică e la supra
față și n-ar fi economic. Se 
simte și nevoia construirii 
unor diguri de comparti
mentare a băltii. O altă 
problemă care ne preocupă : 
transportul produselor din 
Baltă. Noi trebuie să produ
cem kilogramul de porumb 
la prețul de 0,60 lei. in timp 
ce transportul unui aseme
nea kilogram pînă la silozul 
din Fetești, peste Borcea. 
ne costă cel puțin 0,30 lei. 
Este mult. Un calcul sumar 
arată că numai cele opt gos
podării de stal cheltuiesc 
anual cu transportul produ
selor lor circa 34 000 000 lei.

—• Si ce propuneți ?
— Să se amplaseze in 

lungul și pe curba de nivel 
cea mai (naltă a băltii o li
nie ferată, fie șl îngustă, 
care să fie racordată cu sta
ția Ovidiu. După socote
lile mele, cheltuielile s-ar 
amortiza în maximum doi 
ani șl nu-i greu de bănuit 
ce economii de bani, de timp 
și de muncă s-ar putea rea
liza.

în ce măsură există posi
bilități pentru înfăptuirea 
propunerii lui Nicolae Luca, 
rămîne de văzut Un lucru 
e însă sigur : Balta încă n-a 
spus tot ce avea de spus. 
Roadele ei vor fi și mai îm
belșugate

Gheorghe VLAD
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REDACȚIEI
COPIII AFLAȚI 

ÎN ÎNTREȚINEREA 

STATULUI
BADEA ILIE — București
Alocajia de stai nu se acordă pentru 

copiii care sînt în întrefinerea statului 
sau a unei organizații obștești. Copiii 
care se află ca interni sau semiinterni în 
casele de copii, școli profesionale, școli 
sau grădinițe speciale ajutătoare (defi
cient! fizic, întîrziafl mintal etc) fac parte 
din categoria celor care sînt în întreți
nerea sfatului și deci nu li se acordă 
alocafia pe timpul respectiv.

Dacă acești copii sînt încredințați pă
rinților în perioada vacantei de vară, ne- 
maiaflîndu-se în întreținerea sfatului sau 
a unei organizații obștești, alocația se 
acordă potrivit prevederilor legale.

PROGRAMUL MEDICILOR
CARE FAC DE GARDĂ

Dr. G. CÄRBUNESCU — Tr. Severin
Potrivit Ministerului Sănătății și Preve

derilor Sociale, în cazuri deosebite, cînd 
asisfenfa medicală a populației și acti
vitatea unităților ambulatorii nu este 
prejudiciată, programul de lucru de 7 
ore în medie pe zi al medicilor din 
policlinici poate fi diminuat pînă la 6 
ore pe zi — cu aprobarea secției regio
nale de sănătate și prevederi sociale. în 
acest caz, personalul medical va efectua 
24 ore gardă lunar pentru completarea 
programului în spital, policlinică, stație 
de salvare etc.

Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le" (sala Comedia) : Oameni și 
șoareci — ora 19,30, (sala Studio) : 
Inttlnire cu Îngerul — ora 19,30. 
Teatrul evreiesc (grădina din str. 
Mircea Vodă nr. 5) : Idei... pentru 
o revistă — ora 20. Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase“ 
(sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Cu muzica... e de glumit — 
ora 20 Festivalul internațional al 
teatrelor de păpuși și marionete 
— Sala Savoy — Teatrul de pă
puși și umbre din provincia Hu
nan (R. P. Chineză) — ora 16 și 
ora 20. Sala Țăndărică — Teatrul 
National de păpuși din Buda
pesta — ora 16 și ora 20.

TELEVIZIUNE
19,00 — Jurnalul televiziunii (I). 

19,20 — Pentru cei mici : „Hai 
ghicește I“. 19,40 — Film pentru
cei mici : „Purcelușli și lupul“. 
20,00 — Ctnlece șl jocuri din dife
rite regiuni ale tării. 20,45 — Film: 
„Prietene de noapte“. 22,15 —
Jurnalul televiziunii (II) și Buletin 
meteorologic.

CINEMATOGRAFE

Din noul peisaj ai orașului Deva Foto : Gh. Vințilă

TRANSPORTUL SALA-
RIAȚILOR NELOCALNICI

DIN CONSTRUCȚII
VLAD D. STANCU - Șantierul I.E.M. 

2 — București
Sînt cazuri cînd salariafilor nelocalnici 

de la șantierele de construcfii-montaj 
nu li se poate asigura cazarea. In aceste 
cazuri unitatea unde lucrează le asi
gură transportul gratuit pe distantă 
de 3—40 km la locul de muncă și îna
poi la domiciliu prin acordarea de abo
namente C.F.R. sau I.R.T.A. sau să efec
tueze transportul lor cu mijloace proprii 
sau închiriate, indiferent de categoria 
și de cuantumul salariului lor. i........ ,f

BAZA DE CALCUL
A AJUTORULUI

DE BOALĂ
VIORICA STAMATE — Tg. Mureș
Cuantumul ajutoarelor pentru incapa

citate temporară de muncă determinată 
de boală sau accident se stabilește în 
raport cu vechimea neîntreruptă în 
muncă, pe baza salariului tarifar.

La salariul tarifar se adaugă sporurile 
pentru condiții deosebite de muncă pre
cum și orice alte sume care potrivit dis- 
pozifiunilor legale fac parte integrantă 
din salariul tarifar, cuantumul maxim al 
ajutorului fiind de 90 la sută din acest 
salariu.

Angajafii care se află în incapacitate 
temporară de muncă la data aplicării unei 
majorări de salariu stabilită prin hotă- 
rîre a Consiliului de Miniștri beneficiază 
de ajutoare recalculate pe baza salarii
lor tarifare majorate.

Toată povestea a început In 
ziua cînd Constantina Graur — lu
crătoare In secția „balast" a fabri
cii de lămpi fluorescente „Electro- 
far" din Capitală — s-a prezen
tat la circumscripția medicală 
203 — pe la sfîrșitul lunii sep
tembrie 1963. Diagnosticul pus 
aici : intoxicație cu mercur. A fost 
trimisă imediat la Clinica de boli 
profesionale Medicii erau neliniș
tiți și intrigați în același timp. Pa
cienta lucra Intr-o secție unde 
n-avea contact cu mercurul. Și 
totuși prezenta cifre mari la anali
ze. Cum s-a îmbolnăvit 7 A fost 
întrebată :

— Folosiți cumva medicamente 
cu mercur, pomezi, alifii 7

— Nimic — a răspuns, ea.
A fost pusă sub observație, 1 s-a 

prescris un tratament,, a primit me
dicamente gratuit, așa cum pri
mesc cei In această situație, i s-au 
dat concedii medicale. N-au aju
tat La 19 noiembrie un nou con
trol. Diagnosticul : absorbție cres
cută. De unde ? Dacă totuși la 
secția „balast" era o sursă neștiu
tă de intoxicație ?

Să facem o vizită în această 
secție. Aici se lucrează ambalaje. 
Oricine își poate da seama că nu 
există un contact profesional cu 
mercurul. Dar poate greșim. Să 
vedem ce părere are Inspecția de 
Stat pentru igienă și protecția 
muncii, cel mai autorizat for, anu
me creat pentru a apăra sănătatea 
celor expuși la boli profesionale 
Avem în față o adresă a sa : „în 
secția „balast* nu există nici un 
risc pentru viața și sănătatea mun
citorilor. De aceea nici nu s-a re
dus timpul de lucru".

Nu numai aici nu sînt cazuri de 
îmbolnăvire profesională de acest 
gen Dar nici în toată fabrica. „în 
anii 1962, 1963, 1964, în urma ac
țiunilor Inspecției de Stat — or
ganele centrale și raionale — nu 
s-a înregistrat nici un caz de îm
bolnăvire datorită mercurului". Și 
atunci, cum se explicau cele 
întîmplate Constantinei Graur ? 
Cum s-a îmbolnăvit numai ea 
din toată secția ? La analize — 
situația neschimbată : cifrele
creșteau. Și ceea ce uluia era 
că, în ciuda rațiunii și logi
cii, creșteau cu toate că pa
cienta era de mult în concediu

medical șl, prin urmare, scoasă 
dintr-un mediu presupus nociv.

Cazul preocupa serios pe me
dici. S-au făcut noi și complicate 
examene de laborator. La Labora
torul de toxicologie al Inspecției 
de Stat, Constantina Graur figu
rează de vreo 7 ori în fișe. Numai 
într-o jumătate de an. Eliminările 
importante de substanță toxică 
continuau, cauzele continuau și 
ele să rămînă inexplicabile. La 12 
decembrie 1963 este internată în 
spitalul din raion, iar după 18 zile 
— pentru a i se asigura condiții 
și mai bune de tratament — a fost 
dusă eu Salvarea la Institutul de 
Medicină Internă.

Dar nici aici nu 1 s-a putut veni 
de hac intoxicației. Și Institutul, și 
Clinica de boli profesionale se a- 
flau în fața unei situații nevero
simile.

Nimeni, și subliniem lucrul a- 
cesta, n-a pus la îndoială o clipă 
măcar buna credință a pacientei. 
Pînă la 6 februarie 1964. în acea 
zi a ieșit de la laborator o analiză 
de-a dreptul alarmantă. Se ajun
sese la o cifră exorbitantă. E drept, 
de vreme ce Constantina Graur nu 
se afla în producție, se confirma 
încă o dată caracterul neprole- 
sional al îmbolnăvirii. Totuși, dis
cordanța aceasta manifestă, stă
ruitoare, dintre expunerea ’ profe
sională inexistentă și valorile mari 
ale eliminărilor cu mercur — a fă
cut să se contureze parcă o ușoară 
suspiciune Dacă, în ciuda afirma
țiilor ei, bolnava...

— Imposibil — și-au zis mulți. 
Așa ceva se întîmplă foarte rar. 
Dar... prevederile legislației socia
liste cu privire la bolile profesio
nale, concediul de boală profesio
nală și pensionarea pentru acest 
motiv sînt deosebit de avantajoase 
și, prin urmare, și deosebit de 
tentante... Pe lumea asta sînt și oa
meni slabi de înger...

Taina acestei bizare alchimii a 
fost descifrată pe neașteptate. O 
asistentă a surprins bolnava pe 
cînd se ungea pe corp cu o po- 
madă. Rezultatul analizei Labora
torului de la Institutul pentru Con
trolul de Stat al medicamentelor 
și cercetări farmaceutice ? Reacții 
Intens pozitive 1 Pomada avea 
mercur 1

Să ne oprim aici șl să facem o 
recapitulare. Doctori, asistenți, la- 
boranți au consultat, vegheat, ana
lizat și răsanalizat pe Constantina 
Graur. Numai și numai s-o scape 
de pericolul unei intoxicații miste
rioase cu mercur, să-i redea sănă
tatea, să poată munci și trăi în li
niște. S-a bucurat de concedii me
dicale, de medicamente gratuite, 
de o spitalizare excelentă, pînă și 
Salvarea a fost pusă la contribu
ție. Și totul pentru ce ? Ca să se 
descopere că nu era decît o sca
matorie 1 Cîți oameni au fost puși 
pe drumuri degeaba, cîți bani iro
siți, cită energie cheltuită de 
prisos 1

Să ascultăm părerea șefului de 
secție, tov. Schnaps :

—- Nu-i plăcea munca. Unde a 
fost dată, nu muncea.

O adresă oficială a Clinicii de 
boli profesionale a informat, așa 
cum se cuvenea, întreprinderea 
„Electrofar" despre povestea cu 
pomada. Reproducem finalul :

„Ținînd seama de cele de mai 
suș, considerăm necesar să se ana
lizeze atît situația medicală a Con
stantinei Graur, cît șl plata ajuto
rului de boală".

Adresa a fost discutată în colec
tivul secției. Ecaterina Raicu, Elena 
Giurgiu, Vasile Ștefan, Miron Crls- 
tescu, muncitori și șefi de echipă,

JUDECATA 
ONOAREI

Poate analiza e infirmată de tre
cutul, de prestigiul și considerația 
de care se bucură ca muncitoare 
Constantina Graur ? Poate avem 
de-a face cu un om care și-a făcut 
un punct de onoare din a fi printre 
cei buni în producție, de o corec
titudine ireproșabilă în îndeplini
rea obligațiilor profesionale ? Să 
mergem la fabrică. Am stat de 
vorbă cu muncitoarele Stanca Jota 
și Virginia Niculaie din secția 
Constantinei. Sînt comuniste, mun
citoare vechi O cunosc bine.

Le-am spus că vrem să facem 
portretul colegei lor. S-au alarmat :

— Vreți să scrieți ceva frumos 
despre ea ? Nu scrieți.

— De ce ?
— Tot umblă cu reclamați!...
Pe urmă au început să-și ia vor

ba din gură :
— Nu știm cum se putea îmbol

năvi la „balast".
— E o înșelătoare.
— A vrut, probabil, să ia pensie.

au avut cuvinte aspre de dezapro
bare pentru nefericita victimă a 
mercurului. Mecanicul Ștefan Pa- 
velescu a spus că ea a frustrat sta
tul și fapta săvîrșită trebuie sanc
ționată.

Constantinei Graur i-a sărit țan
dăra. Cine a trimis adresa ? Cine 
i-a lezat onoarea, demnitatea ? Bă
nuielile au căzut pe doctorul Gr, 
Popescu, medicul care a îngrijit-o. 
L-a dat în judecată pentru calom
nie. Ca să-l învețe minte 1 După 
medici, era pus în mișcare alt sec
tor : justiția 1

Procesul a început la 20 aprilie 
1964. Cu acte, martori, înfățișări, 
mă rog, cu tot ce-i putea fi agrea
bil inculpatului, care altă treabă nu 
avea decît să se țină de procese. 
Trei luni mai tîrziu — surpriză 1 Re
clamanta se răzgîndește și cere 
stingerea procesului. I-a venit 
mintea cea de pe urmă ? A avut re- 
mușcări ? Nu. A cerut stingerea 
pentru a aprinde alt proces —

contra doctorului Laurențiu Pliat, 
conferențiar universitar și șef al 
Clinicii de boli profesionale. Fă
cuse investigații și ailase că el 
era de fapt semnatarul adresei.

AI doilea proces a început la 14 
august 1964. Culpa : onoarea leza
tă, calomnie, jignirea demnității. 
Perseverase în povestea cu mercu
rul, îl făcuse să salte la cifre ame
țitoare, putea să dea înapoi în fața 
celuf care se lega de bunul ei cel 
mai scump pe lume : onoarea ? A- 
ceastă onoare trebuia reparată.

Și a început judecata onoarei.
— Au fost multe înfățișări — ne-a 

spus doctorul Pilaf, evocînd cu 
mîhnire acest episod. S-au cerut 
probe, martori, acte de tot felul. 
Am pierdut un timp prețios cu ju
decata. A durat vreo 6 luni ! în 
fond, reclamanta m-a tras la răs
pundere pentru faptul că mi-am 
făcut datoria A fost o obligație 
cetățenească și legală de a sem
nala tot ce poate aduce prejudicii, 
daune avutului obștesc".

Părerea aceasta și-o însușește și 
o împărtășește și doctorul Smarak, 
medicul întreprinderii „Electrofar", 
care a tratat-o și el pe Constanti
na Graur.

— Un medic are un dublu rol : 
să apere sănătatea muncitorilor, să 
Ie acorde asistența medicală de 
care au nevoie și, în același timp, 
să apere legalitatea populară îm
potriva celor care încearcă să pro
fite de prevederile pline de uma
nism ale legislației sanitare.

Să dăm cuvîntul și președintelui 
instanței de judecată : „...din conți
nutul actelor dosarului reiese cu 
prisosință că numărul mare de mi
crograme nu se datorește mediului 
în care lucra, ci mijloacelor de 
care aceasta s-a folosit pentru a 
induce în eroare (subi, ns.) condu
cerea Clinicii de boli profesionale. 
Or, în această situație, bine a pro
cedat inculpatul cînd, în calitate de 
director al Clinicii, a sesizat unita
tea reclamantei despre procedeele 
necinstite (subi. ns.)... Sesizarea a 
oglindit o neregulă comisă de re
clamantă care friza prevederile 
Codului penal" (subi, ns.) (Sentin
ța penală 254 din 1965).

Să rezumăm : inducere în eroare, 
procedee necinstite, nereguli comi
se, irizarea prevederilor Codului 
penal 1 Un buchet complet. Sînt

toate acestea compatibile cu onoa
rea unui om ?

E clar : dacă e cineva care s-a 
ghidat după legile onoarei și prin 
grija pentru sănătatea omului mun
citor, și prin grija pentru interesele 
statului, apoi acela era tocmai 
omul dat în judecată și nicidecum 
cel care se plîngea că 1 s-a zgîriat 
onoarea. Așa a apreciat și justiția, 
pronunțînd o sentință prin care 
obliga pe Constantina Graur la 
plata cheltuielilor de judecată și 
scoțînd de sub acuzația de vătă
mare a onoarei pe doctorul Lau
rențiu Pilaf.

Ne-am fi oprit atei pentru a doua 
recapitulare : judecători, avocați, 
acte, alți bani, și alt timp irosit 
Dar e încă prea devreme. Constan
tina Graur a înaintat recurs, 
atacînd sentința tribunalului „1 
Mai". Pentru motive rămase necu
noscute, însă, la prima înfățișare 
reclamanta a declarat că-și retrage 
recursul.

Sentința instanței de fond a ră
mas definitivă, iar Constantina 
Graur a rămas cu ce bruma de 
onoare o mai fi avînd după toate 
cele petrecute.

★
Am căutat s-o cunoaștem pe 

Constantina Graur. E o femeie de 
44 de ani, îmbrăcată cu gust ; am 
găsiț-o în sectorul ambalaje.

— Cum v-a îngrijit doctorul Po
pescu ? — am întrebat.

— Foarte bine 1
— Șl atunci de ce l-ați dat în 

judecată ?
— 1111
— Dar recursul de ce l-ați re

tras ?
— N-am mai vrut să umblu prin 

judecăți !
Și după o clipă de gîndire :
— Și dacă vreți să știți, toa

te-mi vin de acolo că m-am luat 
după capul mamei.

După capul mamei, fostă moașă 
pe vremuri.

Dar se poate admite ca un om să 
dea de pomană de lucru, luni și 
luni de zile, medicilor, judecători- 
lör și altor zeci și zeci de funcțio
nari de stat, și pe deasupra să se 
iacă și vinovat de procedee necin
stite — cum spune sentința tribuna
lului — fără să-l doară nici capul 
măcar ?

V. SEBASTIAN

UN CARTOF, DOI CARTOFI : 
Patria (completare Mircești în pas
tel) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21, Capitol (completare Satul din 
Ucraina noastră) — 9,30; 11,45;
14; 16,30; 18,45; 21, rulează și 
grădină — ora 19,30, Grivița (com
pletare Simetrie) — 10; 12,15; 16;
18,15; 20,30, Expoziția — Piața 
Scînteii — (completare Simetrie)
— 19,15. RUNDA 6: Republica 
(completare Suită bănățeană) — 
9,30; 11,45; 14; 19; 21,15. CINE
VA ACOLO SUS MĂ IUBEȘTE : 
Luceafărul (completare Știați că...)
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
Feroviar (completare Știați că...)
— 10,30; 13,15; 16; 18,45; 21,30,
Excelsior (completare Știați că...)
— 9,15; 12; 14,45; 17,30; 20,15, Sta
dionul Dinamo (completare Inven
ția epocii) — ora 19,30. DANSUL 
ETERN ; Carpați (completare Sport 
nr. 4/1965) — 10: 12; 14; 16; 18,15;
20.30. Flamura (completare Sport
nr. 4/1965) - 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30 SAMBA: București (completa
re Mircești în pastel)—9; 11,30: 14; 
16,30: 19; 21,15, Tomis (completa
re : A cui e vina ?) — 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, rulează si la 
grădină — ora 19,30, Melodia 
(completare A cui e vina ?) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30. Gră
dina Progresul — ora 20. CARAM
BOL : Moșilor (completare Satul 
din Ucraina noastră) — 16; 18,15
20.30, rulează și la grădină —t
ora 19,30. HOȚUL DE PIERSICI: 
Festival (completară Fata de pe 
Someș) - 10;'12; 14; 16,15: 18,45; 
21, Floreasca (completare Și a- 
tuncl...) — 10,30: 12,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30 APORT, MUH
TAR I — cinețnasqop : Victoria 
(completare Acolo unde Carpații 
întîlnesc Dunărea — cinemascop)
— 10; 12; 14; 16; 18,15: 20,30, Aria
(completare Acolo unde Carpații 
înttlnesc Dunărea —-, cinemascop) 
16; 18,15; 20,30, rulează și la gră
dină — ora 19,30, Lira (completare 
Goso mincinosul) — 15,30; 18. E- 
VADATUL — cinemascop : Central 
(completare Muzeul Zambaccian) 
9,30; 11,45; 14, 16,15; 18,30; 20,45. 
ROMULUS ȘI REMUS - cinema
scop : Lumina (completare Melo
diile străzii — cinemascop) — 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15,
Dacia (completare Melodiile străzii
— cinemascop) —8,45—13 în con
tinuare; 16; 18,30; 21, Grădina
Festival — ora 19,45. ȘOFERII IA
DULUI : Un’on — 15,30; 18; 20.30. 
PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na - ora 10. FEMEIA NECUNOS
CUTĂ : Doina - 11.15; 13,30; 16; 
18,30; 21. LA CARNAVAL: Tim
puri Noi (completare Poveste din 
Tanganica — Ana Golubkina — 
Spori nr. 4/1965) — 10—21 In con
tinuare. MARȘUL ASUPRA RO
MEI : Giulești (completare Lucră
rile Marii Adunări Nationale) — 
16; 18,15; 20,30, înfrățirea Intre 
popoare (completare Prietenul meu 
Max) — 10,30; 15,45; 18; 20,15, A 
9-A EDIȚIE A TOCURILOR OLIM
PICE DE IARNA : Cultural (com
pletare 180 de zile tn Atlantic) — 
16; 18,15; 20,30. VIAȚĂ DIFICILA: 
Buzești — 14,30; 17; 19,30, rulează 
și la grădină — ora 20, Arenele 
Libertății — ora 20, Modern (com
pletare Mircești tn pastel) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, 21,30. CĂPI
TANUL DIN TENKES (ambele se
rii) : Cosmos — 16;19,30, Ferentari 
(completare Lucrările Marii Adu
nări Naționale) — 16; 19,30. PEN
SIUNEA BOULANKA : Crtnqasi
— 16; 18,15; 20,30. LALEAUA
NEAGRĂ — cinemascop • Bucegi 
10; 12,30; 16; 18,30; 21, 'rlează șt 
la grădină — ora 19,30. DOMNUL
— cinemascop : Unirea (completa
re Construim) — 16; 18,15, rulează 
și la grădină — ora 19,30, Drumul 
Sării (completare Construim) — 
15,30; 18; 20.15. PROCESUL PRO
FESORULUI WEIR : Flacăra (com
pletare Mtine tncepe azi) — 10; 
15; 17,45; 20,30, Miorița (comple
tare Pe uscat și pe ape) — 9,15; 
12; 15; 18; 21, Grădina Vitan — 
ora 19,30. BANDA : Vitan (com
pletare Pionleria nr. 4/1965) —
15; 17; 19; 20,45. RACHETELE NU 
TREBUIE SĂ DECOLEZE — cine
mascop : Munca (completare Lu
crările Marii Adunări Naționale)
— 16; 18,15; 20,30. UNORA LE 
PLACE JAZUL : Popular — 10,30; 
16; 18,30; 21, Volga — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21. STRIGĂTUL: 
Viitorul (completare Surtsul) — 
15,30; 18; 20,30, GrăCkia Colenti- 
na — ora 19. NEAă Ol ȘOIMĂ- 
REȘTILOR — cinemascop (ambele 
serii) : Colentina (completare Șo- 
nîrle) — 16; 19,30. CULORILE LUP
TEI — cinemascop : Rahova (com
pletare La o parte, taiga — cine
mascop) — 16; 18,15, rulează și la 
grădină — ora 20.

Timpul probabil pentru zilele 
de 17, 18 și 19 septembrie a.c. în 
tară : Vreme frumoasă si căldu
roasă, cu cer variabil. Innourări 
mai accentuate se vor produce tn 
nord-vestul țării unde Izolat vor 
cădea ploi locale. Vînt slab, pînă 
la potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în creștere la început 
apoi staționară. Minimele vor fi 
cuprinse intre 5—15 grade iar ma
ximele între 20—30 grade. Local, 
ceață Ia începutul Intervalului. In 
București : Vreme frumoasă ți 
călduroasă, cu cer variabil. Vînt 
slab. Temperatura in creștere la 
început apoi staționară.
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VIZITA In r. p. bulgaria a delegației 
DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 

A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

La mitingul din orașul Plevna Telefoto B.T.A.—AGERPRES

FUNERALIILE TOVARĂȘULUI 
MIHAIL MACAVEI

(Urmare din pag. I-a)

Vizita dv. întărește și mai mult 
legăturile noastre de prietenie și 
bună vecinătate, a spus în înche
iere vorbitorul.

Primit cu puternice aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, care, după ce a sa
lutat pe participant^ Ia miting și 
a mulțumit pentru primirea căl
duroasă făcută, a spus : Vizita 
noastră în Bulgaria frățească con
stituie o nouă manifestare a bu
nelor relații cu vechi și puternice 
tradiții dintre țările noastre, o 
contribuție la întărirea legăturilor 
de prietenie și . colaborare interna
tionalists dintre partidele și po
poarele noastre.

Avem prilejul să cunoaștem 
nemijlocit unele din realizările pe 
care le-a obținut poporul bulgar, 
sub conducerea Partidului Comu
nist, în construirea socialismului, 
transformările petrecute în viața 
poporului bulgar.

Plevna și împrejurimile sale în
fățișează un însuflețitor tablou al 
acestor înnoiri. Pitorescului na
turii, mîna harnică a oamenilor 
muncii bulgari i-a adăugat frumu
seți noi — întreprinderi indus
triale, schele petroliere, coopera
tive agricole.

Vă felicităm din suflet pentru a- 
ceste realizări și vă urăm noi iz- 
bînzi în înfăptuirea politicii par
tidului, pentru continua înflorire 
economică și culturală a orașului 
și regiunii Plevna.

între țările noastre a spus vorbi
torul, s-au statornicit de veacuri 
trainice relații de prietenie. Lupta 
pentru libertate și independență a 
fost pentru ambele noastre popoare 
o cauză sfîntă, în numele căreia 
ele au dat nenumărate jertfe. Chiar 
acest oraș ai cărui oaspeți sîntem 
acum reprezintă o nepieritoare 
mărturie a acestei lupte eroice, în 
care și-au vărsat sîngele românii și 
bulgarii însuflețiți de același ideal 
— cucerirea independenței și su
veranității de stat.

Numele Plevnei, care evocă erois
mul luptelor purtate acum 88 de 
ani. este cunoscut de fiii poporu
lui rostru încă de pe băncile 
șcdlfi. Mă folosesc de acest prilej 
spre a vă exprima gratitudinea 
pentru grija cu care perpetuați 
memoria ostașilor români, care au 
luptat împreună cu ostașii ruși și 
patrioții bulgari pe aceste melea
guri.

în anii construirii socialismului, 
sub steagul marxism-leninismului, 
prietenia dintre popoarele român 
și bulgar s-a dezvoltat și a căpă
tat un conținut nou. Ne unește 
lupta pentru nobila cauză a socia
lismului și păcii. Noi considerăm, 
dragi tovarăși, ca o cerință funda
mentală a victoriei acestei mărețe 
cauze, întărirea continuă a relații
lor de.orietenie și colaborare fră
țească <_u toate țările socialiste pe 
baza principiilor internaționaliste 
ale respectării independenței și 
suveranității naționale. înfăptuind 
politica partidului nostru, Româ
nia își aduce contribuția sa activă 
la întărirea unității și coeziunii 
sistemului socialist mondial, la în
tărirea forțelor socialismului și 
păcii în întreaga lume.

Sîntem convinși — a spus în 
încheiere tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer — că prietenia trai
nică dintre popoarele noastre, 
raporturile de colaborare dintre 
partidele și statele noastre, care au 
la bază principiile marxism-leni
nismului, întrajutorarea tovără
șească și avantajul reciproc, con
stituie o contribuție la întărirea 
unității țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

Permiteți-mi. stimați tovarăși, să 
vă mulțumesc încă o dată pentru 
ospitalitate, pentru primirea plină 

de căldură pe care ați făcut-o de
legației noastre, și să vă urez noi 
succese în muncă, bunăstare și fe
ricire.

Locuitorii Plevnei, care umpleau 
întreaga piață și toate străzile a- 
propiate, au ovaționat îndelung 
pentru prietenia frățească româno- 
bulgară.

După încheierea mitingului, 
membrii delegației au vizitat 
Mausoleul eroilor de la Plevna. In 
semn de adîncă cinstire a memo

La Mausoleul eroilor români
de la Grivița

în după-amiaza aceleiași zile, 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășul 
Todor .livkov și persoanele care îi 
însoțesc au vizitat Mausoleul eroi
lor români de la Grivița Sute de 
locuitori ai comunei au întîmpinat 
pe oaspeți Tovarășul Bojin Iva- 
nôv Konov a rostit un cald cuvînt 
de bun sosit, evocînd luptele glo
rioase care s-au desfășurat pe co
linele din jurul Griviței, lupte 
care, prin jertfa de sînge adusă, 
au cimentat prietenia popoarelor 
român și bulgar.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
mulțumind pentru caldul salut 
rostit, a spus : Am venit să ne 
plecăm cu respect în fața osemin
telor strămoșilor noștri și ai dv. 
care au luptat împreună pentru li
bertatea popoarelor noastre. Am 
venit, de asemenea, să dăm o ex
presie concretă prieteniei noastre 
de astăzi în care sîntem legați prin 
telurile comune ale construirii so
cialismului.

Miting in comuna Pordim
în comuna Pordim, oaspeții au 

fost întîmpinați cu însuflețire de 
membri ai cooperativei agricole de 
muncă ..Gheorghe Gheorghiu-Dej“. 
Aici a _avut loc un miting consa
crat prieteniei româno-bulgare.

După deschiderea mitingului, 
secretarul comitetului de partid. 
Ștefan Dimitrov, a rostit un cuvînt 
de salut Evocînd vechile tradiții 
prietenești dintre popoarele român 
și bulgar, el a arătat că această 
prietenie se întărește sub condu
cerea partidelor comuniste ale ță
rilor noastre, pe baza principiilor 
invincibile ale marxism-leninismu
lui.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Virgil Trofin, care, după ce a mul
țumit pentru primirea făcută și i-a 
felicitat pe cooperatori pentru suc
cesele obținute de ei în creșterea 
producției agricole, a spus : Ne 
bucură progresele agriculturii dv. 
socialiste, vizibile la tot pasul : 
creșterea producției, mecanizarea 
agriculturii, lărgirea sistemului de 
irigare, menite a smulge pămîn- 
tului roade tot mai bogate.

Permiteți-mi să vă împărtășesc 
cîteva aspecte din viața și munca 
poporului român, a spus în con
tinuare vorbitorul. Anul aces
ta a avut loc cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, care a făcut, bilanțul rea
lizărilor poporului nostru în pe
rioada planului de 6 ani. în a- 
ceastă perioadă s-a încheiat coo
perativizarea agriculturii — revo
luție profundă în viața satelor, a 
întregii țărănimi —, care a ma.rcat 
generalizarea relațiilor de produc
ție, socialiste în întreaga econo
mie

Continuînd în ritm intens indus
trializarea socialistă a țării, par
tidul și guvernul nostru manifes
tă, totodată, o preocupare neslăbi
tă pentru dezvoltarea multilatera

riei célor căzuți, membrii delega
ției au depus o coroană de flori și 
au semnat în cartea de onoare.

★
Miercuri la amiază, Comitetul re

gional de partid Plevna și sfatul 
popular orășenesc au oferit un 
prînz în cinstea membrilor delega
ției române. în timpul prînzului. 
care s-a desfășurat într-o. atmos
feră caldă și prietenească, tovară
șii Penko Gherganov și Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

Apoi, delegația română a depus 
o coroană de flori la Mausoleu și 
a semnat în cartea de onoare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer au sădit doi 
brazi în parcul din fața Mausoleu
lui, după care delegația a vizitat 
monumentele care evocă figurile 
luptătorilor căzuți vitejește pe 
cîmpul de bătălie.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, evocînd eroicele lupte 
din 1877—1878, a arătat că popoa
rele noastre au dus o luptă grea, 
au obținut victoria, au cucerit in
dependența națională și acum con
struiesc socialismul. Fie ca sîngele 
vărsat în comun de ostașii români, 
ruși, împreună cu partizanii și 
populația bulgară să cimenteze pe 
veci prietenia de nezdruncinat ro- 
mâno-bulgară. Fie ca amintirea 
celor care și-au dat viața în aces
te bătălii să ne îmbărbăteze în lup
ta pentru socialism, pentru co
munism, pentru fericirea popoare
lor noastre — a spus vorbitorul.

lă a agriculturii, ramură a econo
miei naționale care este chemată 
să aducă o contribuție deosebită 
la progresul întregii țări.

între popoarele noastre există 
vechi relații de prietenie — a spus 
în încheiere vorbitorul. Aceste 
relații au căpătat un conținut nou 
o dată cu victoria socialismului în 
țările noastre. Republica Socialistă 
România pune la baza politicii sale 
externe principiul internaționalis
mului proletar, al întăririi legătu
rilor frățești cu toate țările socia
liste, pe baza respectării stricte a 
egalității în drepturi, independen
ței și suveranității naționale, a în
trajutorării tovărășești și a avan
tajului reciproc.

Succesele popoarelor noastre, îm
preună cu realizările celorlalte po
poare din țările socialiste, întăresc 
sistemul mondial socialist, ridică 
prestigiul său pe plan internatio
nal, contribuie la întărirea tuturor 
forțelor progresului și păcii.

După miting, președintele gos
podăriei agricole cooperative, Pe- 
tăr Bațiev, a prezentat membrilor 
delegației realizările obținute de 
țăranii cooperatori în creșterea 
producției, schimbările survenite 
în viața comunei și a locuitorilor 
ei și a făcut cunoscute unele din 
preocupările de viitor ale comunei.

Membrilor gospodăriei coopera
tive le-au fost oferite cadouri din 
partea delegației.

înainte de a părăsi comuna Por
dim, membrii delegației române, 
însoțiți de conducători de partid 
și de stat bulgari, au vizitat „Mu
zeul ostașului român, 1877—1878“, 
unde au depus o coroană de flori 
și au semnat în cartea de onoare.

★
în aceeași seară, delegația de 

partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România s-a îna
poiat la Sofia.

Pregătiri pentru campania 
agricolă de toamnă
Ședința de la Consiliul

La Consiliul Superior al Agri
culturii a avut loc miercuri o șe
dință de lucrii consacrată analiză
rii pregătirii actualei campanii a- 
gricole și stabilirii de măsuri pen
tru efectuarea în bune condiții și 
în termen optim a însămînțărilor 
și strîngerii recoltei culturilor de 
toamnă.

La ședință au participat tovară
șii Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, membri 
ai conducerii Ministerului Indus
triei Alimentare, Uniunii centrale 
a cooperativelor de consum. Comi
tetului de stat pentru valorificarea 
produselor agricole și ai altor in
stituții centrale. Au luat parte se
cretari cu probleme agrare ai co
mitetelor regionale ale P.C.R., pre
ședinții consiliilor agricole regio
nale, directorii trusturilor locale 
Gostat, președinții uniunilor regio
nale ale cooperației de consum, di
rectorii întreprinderilor regionale 
pentru valorificarea produselor a- 
gricole și șefii serviciilor regionale 
S.M.T.

Informările prezentate în ședin
ță au arătat că, pentru buna des
fășurare a lucrărilor agricole de 
toamnă, s-au făcut din vreme pre
gătiri necesare. Parcul de mașini 
și tractoare a fost revizuit și repa
rat, s-au asigurat semințe de bună 
calitate din soiurile raionate și 
cantități mai mari de îngrășămin
te chimice decît în anii trecuți. E- 
xistă, de asemenea, mai multe mij-

Deschiderea Congresului național 
de microbiologie medicală
în sala mică a Palatului Repu

blicii din Capitală au început 
miercuri lucrările Congresului na
țional de microbiologie medicală, 
organizat de Uniunea Societăților 
de Știîhțe Medicale — Societatea 
de patologie infecțioasă. în afara 
celor peste 500 de participanți — 
academicieni, profesori universi
tari, cercetători și medici de spe
cialitate români — la lucrări iau 
parte și numeroși invitați sosiți din 
diferite țări, printre care cunoscu
te personalități științifice.

în cele patru zile cît vor dura 
lucrările, se vor prezenta noi rea
lizări din țara noastră și din străi
nătate, concepții moderne ale mi
crobiologici, inframicrobiologiei și 
parazitologiei medicale românești 
în ansamblul cercetării științifice 
mondiale, realizări practice în 
diagnosticul, profilaxia și terapia 
unor boli infecțioase transmisibi
le etc.

Concomitent, cu lucrările con
gresului, la Institutul „Dr. I. Can- 
tacuzino“ se desfășoară un simpo
zion privitor la problemele bacte- 
riofagilor.

La congres, cuvîntul de deschi

Principiul suprem 
al conducerii 
de partid

(Urmare din pag. I-a)

în activitatea Comitetului regio
nal de partid Brașov și a majori
tății comitetelor raionale și oră
șenești de partid din regiune s-a 
sțatornicit metoda ca la dezbate
rea problemelor și îndeplinirea 
hotărîrilor și măsurilor luate să 
participe toți membrii comitetului 
sau ai biroului, sarcinile care se 
stabilesc în comun să fie duse la 
îndeplinire cu forțe unite de către 
toți membrii acestora. Am citit în 
„Scînteia" articolul tovarășului 
Gheorghe Călin, prim-secretar al 
Comitetului regional Hunedoara al 
P.C.R. Se făceau referiri la ne
ajunsurile muncii „pe felii". Pu
tem spune că în munca Comitetu
lui regional de partid Brașov a 
devenit o practică curentă ca 
membrii biroului, secretarii comi
tetului, cînd merg pe teren, să se 
intereseze de toate problemele, nu 
în exclusivitate de acelea de care 
răspund nemijlocit — așa cum se 
întîmpla cu cîtva timp în urmă — 
iar la întoarcere să facă un schimb 
de păreri asupra măsurilor ce se 
impun a fi luate.

Așa cum s-a arătat în docu
mentele Congresului al IX-lea al 
partidului, și cum ne-am convins 
din proprie experiență, una din
tre cerințele de bază ale muncii 
colective o constituie stimularea 
criticii și îndeosebi a autocriticii 
principiale, aceasta fiind o che
zășie a îmbunătățirii continue 
a muncii de partid. Comitetul re
gional de partid Brașov acordă o 
mare atenție stimulării unei at
mosfere principiale. favorabile 
criticii și autocriticii nu numai în 
adunări de partid, ședințe, consfă
tuiri, ci și în activitatea curentă, 
de fiecare zi. Crearea unui climat 
tovărășesc de muncă depinde de
sigur de spiritul de colegialitate 
partinică, de exemplul personal 
ce-1 dau comuniștii cu munci de 
răspundere. în orice domeniu de 
activitate s-ar afla Comitetul re
gional de partid a luat măsuri de 
înlocuire din funcțiile lor a unor 
cadre de partid și de stat care au 
introdus. în domeniul lor de acti
vitate o atmosferă de îngăduință

Superior al Agriculturii

loace pentru transportul recoltei 
și o capacitate mai mare de depo
zitare a produselor agricole.

Ținînd seama de condițiile cli
matice din toamna aceasta, la șe
dință s-a relevat necesitatea des
fășurării din plin a însămîntări- 
lor și terminarea lor diferențiat 
pe zone într-un timp cît mai scurt, 
efectuarea unor lucrări de bună 
calitate. Pentru executarea cu toa
te forțele a semănatului s-a subli
niat că trebuie intensificate lucră
rile de pregătire și fertilizare a 
terenurilor, terminate în cîteva 
zile schimbul de semințe și veri
ficarea purității și puterii lor de 
germinație, stabilite cantitățile de 
semințe la hectar șl tratamentele 
pentru prevenirea și combaterea 
bolilor și dăunătorilor la grîu. în- 
trucît vegetația culturilor de 
toamnă este mai întîrziată în a- 
cest an, s-a arătat necesitatea re
coltării lor îndată ce ajung la 
maturitate și a executării arătu
rilor, în primă urgență, pe tere
nurile ce urmează să se însămîn- 
țeze cu grîu, secară și orz de 
toamnă.

Participantă au dezbătut, de a- 
semenea, probleme privind orga
nizarea transportului și depozită
rii recoltei, preluării cantităților 
contractate, valorificării produse
lor agricole necesare aprovizionă
rii populației și pregătirii ogoare
lor de toamnă.

în încheierea ședinței a luat 
cuvîntul tovarășul Iosif Banc.

(Agerpres)

dere a fost rostit de prof. N. Nes- 
torescu, membru corespondent al 
Academiei, președintele congre
sului. Participanții au fost salutați 
de dr. Sandu loan, adjunct al mi
nistrului sănătății și prevederilor 
sociale, acad. Ștefan S. Nicolau, 
președintele secției de științe me
dicale a Academiei, și acad. Ște
fan Milcu, președintele Uniunii So
cietăților de Științe Medicale.

Din rîndul invitaților străini au 
adus saluturi congresului . prof. 
J. Levaditi (Franța), prof. Li Ci- 
ciun (R. P. Chineză), prof. G. Tar- 
tler (R. D. Germană), acad. V. Ti
makov (U.R.S.S.), prof. J. Weisz- 
feiler (Ungaria), prof. A. Olitzki 
(Izrael), acad. D. Blascovici (Ceho
slovacia), prof. D. Manolov (Bul
garia), prof. G. Henneberg (R. F. 
Germana) și prof. J. Brill (Polo
nia).

în prima ședință de lucru a fost 
prezentat raportul despre „Metode 
rapide folosite în diagnosticul de 
laborator al bolilor transmisibile", 
urmat de mai multe corapoarte pe 
această temă.

Lucrările continuă.
(Agerpres)

reciprocă, de cocoloșire a lipsuri
lor ; a fost criticat Comitetul oră
șenesc de partid Brașov care, deși 
cunoștea asemenea neajunsuri, nu 
a luat din timp măsuri corespun
zătoare pentru a le preîntîmpina.

Fructificînd experiența dobîndi- 
tă, comitetul regional, comitetele 
raionale și orășenești din regiunea 
Brașov vor promova cu consec
vență și pe viitor, în întreaga lor 
activitate, principiul conducerii și 
muncii colective urmărind, tot
odată, ca el să fie aplicat cu stric
tețe atît la comitetele de partid 
din întreprinderi și în organizați
ile de bază, cît și de organizațiile 
obștești, de stat și economice. Ast
fel vom reuși să punem și mai 
mult în valoare inițiativa și elanul 
creator al maselor.

Intilniri 
internaționale 
ale pescarilor 
sportivi

(Urmare din pag. I-a)

în această privință, Confederația 
și-a propus să intervină pe lingă 
guvernele tuturor statelor în legă
tură cu protecția apelor, a căror 
impurificawe cu reziduuri indus
triale și ape menajere periclitea
ză dezvoltarea faunei și florei. 
Date fiind rezultatele obținute de 
țara noastră în domeniul protec
ției apelor, prezidiul C.I.P.S. a so
licitat prezentarea unui referat pe 
această temă din partea Comite
tului de Stat al Apelor din Repu
blica Socialistă România.

La sediul congresului se va or
ganiza și o expoziție care va 
ilustra aceste realizări. O altă ex
poziție va prezenta aspecte din 
dezvoltarea pescuitului și pisci
culturii în România.

— Cum se va desfășura a XII-a 
ediție a campionatului mondial de 
pescuit sportiv ?

— Pe frumoasa faleză a Galați
lor. pe malul Dunării, la poalele 
Țiglinei, își vor da întîlnire cei 
mai buni pescari sportivi din 15 
țări. „Stadionul pescarilor", o por

La București au avut loc miercuri 
funeraliile tovarășului Mihail Ma- 
cavei, vechi militant al mișcării 
muncitorești din țara noastră.

Un Ultim omagiu i-a fost adus 
defunctului de mii de bucureșteni 
care, în cursul dimineții, au trecut 
prin fața catafalcului depus la 
Consiliul local al sindicatelor. Sub 
portretul îndoliat al lui Mihail Ma- 
cavei se aflau depuse coroane de 
flori din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Comitetului orășenesc București al 
P.C.R., Institutului de istorie a 
partidului, colectivului de condu
cere și a lucrătorilor din Ministerul 
Afacerilor Externe, Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști.

La catafalcul defunctului au fă
cut de gardă membri ai C.C. al 
P.C.R., vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, activiști de partid și 
ai organizațiilor obștești. Ultima 
gardă a fost formată din tovarășii 
Constantin Drăgan, Florian Dănă- 
lache, Ion Pas, Ion Popescu-Puțuri, 
Gheorghe Stoica, Gheorghe Vasi- 
lichi, Marin Florea Ionescu, Tra
ian Dudaș, Stelian Nițulescu și A- 
lexandru Buican. Defunctul a fost 
condus pe ultimul său drum de 
numeroși cetățeni ai Capitalei. In 
urma carului mortuar se afla o 
gardă militară cu drapel îndoliat.

Adunarea de doliu a avut loc pe 
platoul din fața Crematoriului 
„Cenușa".

La ceremonia funebră au luat 
cuvîntul tovarășii Ion Popescu- 
Puțuri, Ion Pas și Florian Dănăla- 
che.

Mihail Macavei s-a încolonat 
sub steagul luptei revoluționare 
pentru a făuri o nouă soartă po
porului român, aflîndu-se în rîn- 
durile celor ce au participat la is
toricul congres din mai 1921 — a 
spus tov. Ion Popescu-Puțuri. Ală
turi de ceilalți comuniști, demo-

Cronica zilei
VIZITELE DELEGAȚIEI PARLAMENTARE DANEZE

Continuîndu-și călătoria în re
giunea Cluj, delegația Parlamen
tului din Danemarca, condusă de 
Julius Bornholt, președintele Par
lamentului, a vizitat în cursul zi
lei de miercuri stațiunea experi

VIZITELE DELEGAȚIEI PARLAMENTARE FINLANDEZE
Delegația Parlamentului din 

Finlanda, în frunte cu Karl Au
gust Fagerholm, președintele Par
lamentului, însoțită de deputății 
Stanciu Stoian și Mircea Rebreanu, 

Johannes 
Finlandei 
continuat 

noastră

precum și de Martti 
Salomies, ambasadorul 
la București, și-a 
miercuri vizita în țara 
printr-o călătorie în regiunea Plo
iești. La rafinăria Brazi, membrii 
delegației au fost întîmpinați de 
Alexandru Boabă, ministru] petro
lului, de Gheorghe Stan, președin

țiune de faleză de aproape un ki
lometru, și luciul apei din fața ei
— viitoare arenă a confruntărilor
— au fost în prealabil omologate 
de o comisie de tehnicieni ai 
C.I.P.S.-ului. Locul întrunește toate 
condițiile cerute de pescuitul spor
tiv — adlncimea apei, viteza cu
rentului, densitatea peștelui la u- 
nitatea de suprafață și varietatea 
lui.

Porțiunea de faleză va fi îm
părțită pe standuri strict delimita
te, iar locurile respective vor fi 
atribuite prin tragere la sorți. E- 
chipele participante vor fi compu
se din cîte cinci pescari. Noi, în 
calitate de țară gazdă, am fost în
sărcinați cu pregătirea arbitrilor 
75 de arbitri, cîte unul de fiecare 
pescar vor urmări respectarea re
gulamentului. întrecerea va dura 
trei ore, iar punctajul se va face în 
felul următor : 5 puncte pentru fie
care pește pescuit și cîte un punct 
pentru fiecare gram de greutate. 
Primele trei echipe clasate vor pri
mi cupe și medalii.

— Ce ne puteți spune despre 
dezvoltarea pescuitului sportiv in 
țara noastră și despre echipa 
care ne va reprezenta la campio
nat ?
— în ultimii ani, pescuitul spor

tiv a căpătat în țara noastră un 
caracter de masă. Numărul ace
lora care practică acest sport re
creativ atinge 70 000 și este în con
tinuă creștere. în prezent, pescarii 
noștri sportivi au la dispoziție 
peste 12 000 ha de ape stătătoare, 
aproape 1 000 ha de lacuri de a- 
cumulare și peste 15 000 km de ape 
curgătoare de munte și șes. An de 
an sînt amenajate noi bazine pis
cicole destinate pescuitului spor
tiv. Pentru îmbogățirea apelor cu 
pește, în fiecare an se fac repopu
lări masive cu puiet sau cuiburi de 
icre embrionate a apelor de mun
te și de șes.

Pentru ca echipa țării noastre să 
se prezinte cît mai bine, încă acum 
două luni a început desfășurarea 
campionatelor de pescuit staționar 
pe filiale și regiuni, iar la 29 au
gust a avut loc campionatul repu 
blican Cu această ocazie a fost 
selecționat un lot de 15 pescari 
sporttvi dintre cei mai buni.

Firește, în pescuitul sportiv, pe 
lîngă măiestrie joacă un oarecare 
rol și șansa. A nimeri într-un loc 
ou pești mulți, a prinde cîteva e 
xemplare mari, ce trag greu la cin- 
tar și aduc mii de puncte pescaru
lui, precum și alți factori favora
bili, pot influenta rezultatele. Spe 
râm că echipa noastră se va pre
zenta cît mai bine. 

crați și antifasciști, el și-a ridicat ' 
cu putere glasul în apărarea drep
turilor și libertăților democratice, 
a intereselor fundamentale ale po
porului, a denunțat pericolul pe 
care-1 reprezenta fascismul pe plan 
intern și extern. El a fost prezent 
ca exponent al mișcării democra
tice și antifasciste din România la 
multe congrese și conferințe inter
naționale.

Mihail Macavei a fost un fiu 
credincios al partidului, și devota
mentul nețărmurit față de cauza 
măreață a revoluției proletare stră
bate ca un luminos fir călăuzitor 
întreaga sa viață — a subliniat în 
cuvîntul său tov. Ion Pas. Referin- ; 
du-se la ultima parte a activității 
lui Mihail Macavei, vorbitorul a 
subliniat că, în calitate de președin- . 
te și apoi de președinte de onoare 
al I.R.R.C.S., el a adus o contribu
ție de seamă la prezentarea peste 
hotare a adevăratului chip al Ro
mâniei noi, la dezvoltarea continuă 
a relațiilor internaționale ale țării 
noastre.

în cuvîntul său tov. Florian Dă- 
nălache a spus : Mihail Macavei a 
înțeles că locul lui este alături de 
popor, în rîndurile partidului care 
conduce clasa muncitoare, a po
porului, în lupta pentru socialism. 
Membru de partid încă din anul 
1919, el a avut satisfacția de a 
fi trăit și văzut cu propriii lui 
ochi biruința deplină a socia
lismului pe plaiurile românești, 
cauză căreia i-a închinat viața. 
Partidul nostru comunist, poporul 
român, nu vor uita că la această 
victorie istorică și-a adus contri
buția și tovarășul Mihail Macavei, 
a cărui amintire va rămîne pentru 
totdeauna în inimile noastre.

După un moment de reculegere 
adunarea de doliu a luat sfîrșit în 
acordurile „Internaționalei“. în 
semn de ultim omarru au răsunat 
salvele trase de garda de onoare.

(Agerpres)

mentală hortivițicolă Cluj, Institu
tul oncologic și grădina botanică 
din orașul Cluj. Seara, Clement 
Rusu, președintele sfatului popu
lar regional, a oferit în cinstea 
oaspeților un dineu.

tele sfatului popular al regiunii 
Ploiești, de ingineri și tehnicieni 
ai acestei rafinării. Membrii dele
gației au vizitat apoi Stațiunea ex
perimentală viticolă „Valea Călu
gărească“. In cinstea oaspeților, 
președintele sfatului popular al re
giunii a oferit o masă. în drum 
spre Brașov, membrii delegației 
au vizitat noi cartiere de locuințe 
din orașul Ploiești și stațiunile 
dé pe Valea Prahovei.

(Agerpres)

Pietroiul 
de la miezul nopții

(Urmare din pag. I-a)

— Dar ăsta ce e ?
— E numai pe o parte. Partea 

cealaltă e din stofă greu vanda
bilă.

— Numai așa au vrut să facă.
— Dacă ții la geamurile durai- 

tale și la liniștea casei vino mîi- 
ne-seară la aceeași oră îmbrăcat 
într-un fîș-fîș

Cum tin la geamurile mele și 
mai ales la liniștea casei, m am 
dus din nou la atelierul sus- 
amintit și l-am rugat pe respon
sabil :

— Vă rog din suflet făceți-mi 
un fîș-fîs simplu, fără stofă greu 
vandabilă

— Nu se poate. Așa avem dis
poziție de la conducerea coopera
tivei Nu putem tine stofă greu 
vandabilă în stoc.

— Totuși vă implor, nu pot 
scăpa de pietroaie.

— Ce pietroaie ?
l-am povestit și lui chestia cu 

miezul nopții și. făcindu-i-se milă 
de mine, mi-a zis :

— îți fac un fîș-fiș simplu.
— Ești binefăcătorul meu Am 

să mă rog pentru sănătatea du-' 
mitale toată viața.

— Dar cumperi și stofa. Fad 
un sac din ea ori o minge de cîr- 
pă pentru copil

Am acceptat. M-am dus cînd 
s-a împlinit sorocul la ceas Um
bra era la post. M-a luat în pri
mire :

— Unde e stofa ?
— Care stofă ?
— Cea greu vandabilă, pe care 

te-au obligat s-o cumperi.. Dacă 
în trei săptămîni nu vii într-un 
fîș-fîș cumpărat fără condiții, știi 
ce urmează. Unde îți stă pălăria, 
acolo îți vor sta și pantofii.

Și umbra se topi...
Mai sînt trei săptămîni pînă la 

reîntâlnirea cu omul de la mie
zul nopții îmi voi putea face 
pînă atunci un fîș-fîș fără să fiu 
obligat să cumpăr și stofă ? Ort 
aștept în continuare pietroaie ?

Vă rog, ajutați-mă.
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De veghe la pod... OTTAWA

Lucrările sesiunii
Cocteil 
la ambasada română

Din nou tremură fe
restrele, se agită fin 
flacăra plăpitidă a micii 
lămpi de petrol. De da
ta aceasta nici nu s-a 
mai dat alarma. Trei 
bombardiere au trecut 
peste noi prin surprin
dere și. în citeva se
cunde, și-au aruncat 
încărcătura. Detunătu
rile bombelor se tin 
lanț, iar spre avioanele 
agresoare zboară cior
chini de proiectile de 
culoarea lunii. Avioa
nele americane bom
bardează podul Ham- 
jong de pe. fluviul Ma. 

înainte de apusul 
soarelui' ne întorse- 
serăm de la pozi
țiile artileriștilor care 
apără podul, satele si 
întreprinderile din îm
prejurimi. Artileriștii 
învățau, urmărind ex
punerile și desenele o- 
fiterilor, fiecare la 
postul său, gata de lup
tă in orice clipă. Se 
așteptau ca in seara 
aceasta, ca și în fiecare 
din ultimele seri, avioa
nele dușmane să a- 
pară din nou. Și ia- 
tă-le, aproape de mie
zul nopții, încercind. 
la adăpostul întuneri
cului, sa distrugă une
le din obiectivele rea
lizate de constructorii 
socialismului din R. D. 
Vietnam.

Artileriștii stau de 
veghe la pod din apri
lie. De atunci s-au a- 
runcat aici sute de 
bombe și rachete. Ver
santele dinspre pod ale 
colinelor, cîndva aco
perite de vegetație lu
xuriantă. par acum niș
te cariere de piatră. 
Zeci de clădiri din îm
prejurimi sînt sfărima- 
te. iar tarlalele de 
orez sînt scobite de 
craterele exploziilor, 
în acest timp, militarii 
și brigăzile de volun
tari din satele din a- 
propiere și-au făcut cu 
eroism datoria patrio
tică.

De cînd mă aflu la 
Thanh Hoa am 
zeci de avioane 
ricane. Nu trece 
fără ca liniștea 
piilor să 
rată de 
relor cu 
bubuitul

Cu o 
plecat
Mării Chinei 
unde fusese 
mat în ruine 
toriu
Pe ambele laturi 
tunelului format 
lungul șoselei de 
roanele arborilor 
înșiruiau la 
trei, patru metri

văzut 
amf

oră 
cîm-

nu fie tulbu- 
țiuitul motoa- 
reacție și de 
exploziilor.

zi înainte am 
spre țărmul 

de sud, 
transfor- 
un sana-

pentru bătrini. 
ale 

de-a 
co
se

fiecare 
adă-

posturi. De ele e ne
voie la fiecare pas, la 
orice oră din zi și din 
noapte. Tactica avioa
nelor agresoare este 
de a-și lua victimele
prin surprindere. A-
propiindtt-ne de satul 
Binb Hoa, zărim un
steag ’ roșu înfipt In
ghereta milițianului. 
Însemna că drumul e 
liber.
■pă, în locul lui o mină 
înfige 
ben ■
alarmă. Oprim
Avioanele încă nu se 
aud, dar se văd. Vin 
dinspre mare, rle pe 
navele flotei a VJI-a, 
trec in două grupuri 
peste sat și cîmpie. 
Peste cîteva clipe se 
aud explozii. Avioa
nele coboară în picaj,

Dar într-o cli-

un steag gal- 
semnalul de 

brusc.

DE LA

TRIMISUL

biectivele agresorilor 
s-au aflat podul Thi 
Long, stația de cale fe
rată Khoa Truong.

Localitățile populate 
au intrat și ele în 
biectivul 
Autoritățile 
format că 
au tras 
liere de 
cartierul 
Co Dinh 
grup de țărani din gos
podăria de stal Mikai 
în localitatea 
Bong de pe 
mării au fost uciși pa
tru pescari, iar doi ră
niți.

Și ' totuși bombarda
mentele n-au ' reușit să 
intimideze populația 
R, D. Vietnam. După 
cum anunță ziarele, a- 
proape toate uzinele și 
fabricile și-a:i îndepli
nit planul pe semestrul 
întii .al anului 1965, iar 
15 uzine au depășit 
chiar planul. Deși 

bombele a- 
tizina

a mătăsii 
din cadrul

N O S T R U

SPECIAL IN

R. D VIETNAM

își aruncă bombele și 
apoi se furișează prin
tre nori pentru a apă
rea, peste citeva mi
nute. din altă direc
ție. Țăranii, ■ retră- 
gindu-se de la munca 
cimpului, sub arborii 
de pe marginea șo
selei, privesc în tăce
re înlr-acolo cu fetele 
crispate. Păsările de 
pradă distrug roadele 
muncii lor, ale efortu
rilor lor de a-și con
strui o patrie prosperă.

De cinci ori s-a dat 
alarma in timp ce ne 
îndreptam spre tinta 
călătoriei noastre, afla
tă doar la doisprezece 
km. Raidurile au con
tinuat pină noaptea 
tîrziu.

Organele militare lo
cale m-au informat că, 
în ultimele trei zile, în 
provincia Thanh Hoa 
au pătruns 89 grupuri 
de avioane. Ele au a- 
runcat peste două sute 
de bombe, au tras pes
te o sută de rafale de 
rachete aer-sol. în fie
care zi au fost bom
bardate în mod barbar 
minele de cromită 
la Co Dinh.

DIN VIAȚA
ECONOMICA

INTERNAȚIONALA
A doua conferință mondială 
pentru comerț și dezvoltare 

in 1967

S GENEVA. La Palatul Națiunilor 
a avut loc o ședinfă a Con

siliului pentru comerț și dez
voltare al O.N.U. în vederea epui
zării chestiunilor la ordinea zilei, 
în cursul acestei ședințe,' consiliul 
a hotărit ca cea de-a doua confe
rință internațională pentru corner) 
să fie convocată în primul semestru 
al anului 1967. Dacă va fi posibil, 
cea de-a doua conferință pentru 
comerf și dezvoltare se va organiza 
într-o fără în curs de dezvoltare. 
De asemenea, s-au adoptat în una
nimitate programul lucrărilor consi
liului și o rezolufie asupra punerii 
în aplicare a recomandărilor primei 
conferințe pentru corner) și dezvol
tare ținută în 1964.

■ BERLIN. A fost semnal un acord 
comercial și de plăti între R. D. 

Germană și R.A.U. pentru perioada 
1966—1970, precum și un protocol 
de schimburi comerciale pe anul 
1966. Acordurile prevăd o impor
tantă creștere a schimburilor co
merciale dintre cele două țări. în 
1966, volumul schimbului de mărfuri 
va spori cu 40 la sută față de 1965.

Comisia „celor șase" 
și-a reluat activitatea

B BRUXELLES. După o vacanță de 
™ două luni, Comisia Pieței co

mune și-a reluat miercuri activitatea. 
Președintele Comisiei C.E.E., Walter 
Hallstein, și-a început seria de con
sultări cu ceilalți membri ai comi
siei privind poziția Franței față de 
Piața comună.

Uniunii interparlamentare din Budapesta
o-

agresörilor. 
m-au in- 
avioanele 

cu mitra-
20 mm în 
muncitoresc 
asupra unui

Lach 
țărmul

ti

de
variată- de 
mericane, 
prelucrare

, naturale,
combinatului textil din 
Nam Dinh s-a angajat 
să producă 300 000 m 
de mătase în plus fată 
de anul trecut.

Aviația americană 
n-a rămas nepedepsi
tă. Armata și brigăzile 
de voluntari au intîm- 
pinat cu o densă rețea 
de foc fiecare grupă de 
avioane. Cîteva a- 
vioane s-au ameste
cat cu pămintul clisos 
dțn orezarii, 
lotul 
văzut 
înalt, 
bluză 
stătea 
spatele unui 
Urma să fie transpor- 

spre Hanoi alungit 
o rogojină, 
va apune 
ostaș îi

Pe pir 
unui A 4 l-am 
azi la Thanh Hoa 

blond. intr-o 
cu mîneci scurte, 

pe scaun în 
camion

Intervenții ale reprezentanților României

îndată 
soarele, 
susținea 

banda-

lat 
pe 
ce 
Un
piciorul sting 
jat. Fusese lovit în a- 
jun deasupra pontonu
lui de la Ghep. Ieri, pe 
umerii lui mai lu
ceau însemnele de ma
ior. iar acum sta cu 
capul plecat, doar din 
cind în cînd furișin- 
du-și ochii spre viet
namezii civili și mili
tari care-1 înconjurau.

Cîtiva flăcăi prin- 
zîndu-1 de subsuori 
l-au ridicat în camion. 
Va ajunge oare la Ha
noi ? Nu va fi și el tin
ta vreunei rachete lan
sată de 
zii lui ?

înșiși camara-

OTTAWA 15 (Agerpres) — La 
Ottawa continuă lucrările celei 
de-a 54-a sesiuni a Uniunii inter
parlamentare. Cu 566 de voturi, 
contra 10 și 99 de abțineri, a fost 
adoptată o rezoluție prezentată de 
Zakariya Mohieddin (R.A.U.), în 
numele comisiei pentru teritoriile 
neautonome, în care se condamnă 
politica de apartheid din Republi
ca Sud-Africană; Un alt raport 
adoptat cere guvernelor ca pro
gramele de televiziune și celelal
te mijloace de difuzare „să ser
vească idealurilor de pace, de în
țelegere mutuală și prietenie între 
națiuni“.

Waldeck l'Huillier, membru al 
Adunării Naționale Franceze, a 
declarat că nereprezentarea R. P. 
Chineze, R. D. Germane, R. D. 
Vietnam șl R.P.D, Coreene în O.N.U. 
constituie un neajuns al organiza
ției. El a arătat că, ătît timp cit 
O.N.U. nu este universală, va fi 
foarte greu să se ajungă , la una- 
cord de dezarmare. Delegatul Ita
liei, senatorul Vincenzo Milillo, 's->a 
pronunțat, de asemenea, pentru 
restabilirea drepturilor R. P. Chi
neze în O.N.U.

Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor asupra problemei ^Organi
zația Națiunilor Unite, instrument 
de cooperare internațională pentru 
pace și dezarmare“. Teoddr* Mari
nescu, conducătorul delegației par
lamentare române; a arătat .că Ro
mânia se pronunța pentru îmbu
nătățirea activității O.N.U. ast
fel îneît acest for interna
țional să oglindească realitățile 
lumii de azi, pentru universalita
tea organizației și restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze, mare putere mondială, sin
gura îndreptățită să reprezinte po
norul chinez. Pentru depășirea di
ficultăților în fața cărora se gă
sește O.N.U. în prezent este nece
sar să se înlăture orice abatere de 
la principiile Cartei. Privind 
O.N.U. prin perspectiva schimbă
rilor profunde intervenite în lume 
în decursul celor 20 de ani ai 
existenței sale, nu putem să nu re
marcăm. a spus vorbitorul, actua
litatea și viabilitatea principiilor 
înscrise în Cartă. Practica arată

că, în măsura în care pe. baza 
principiilor egalității suverane 
O.N.U. a furnizat un cadru priel
nic pentru afirmarea personalită
ților politice ale statelor și în spe
cial ale noilor state, ea a îndepli
nit un rol pozitiv în istoria ulti
melor decenii, a adus o contribu
ție la apărarea păcii. în încheiere, 
el a arătat că există condițiile ne
cesare pentru ca O.N.U. să devină 
puternică, să reflecte realitățile 
contemporane, să ofere un cadru 
prielnic afirmării punctelor de ve
dere ale tuturor statelor mari sau 
mici, să 
care să 
țiunilor 
scopuri

în problema referitoare la noile 
perspective ale relațiilor econo
mice internaționale, deputatul ro
mân Tudor Drăganu a subliniat 
că România consideră că schim
burile multilaterale pe baza avan
tajului reciproc, fără condiții poli
tice, fără restricții și discriminări, 
contribuie la micșorarea încordă
rii internaționale și la apropierea 
între popoare.

fie într-adevăr un centru 
armonizeze eforturile na- 
pentru atingerea unor 

comune.

BUDAPESTA 15.— Corespon
dentul Agerpres, A. Pop, transmi
te : Cu prilejul prezenței delegației 
guvernamentale conduse de Gheor
ghe Radulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, la cea de-a 
6-a sesiune a Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică 
mâno-ungară, Mihail 
ambasadorul Republicii 
România la Budapesta, a 
cocteil.

Au participat membrii 
Republicii Socialiste 
Apro Antal, membru al
Politic al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al guvernului revolu
ționar muncitoresc-țărănesc un
gar, Mod Peter, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
R.P. Ungare, Valyi Peter, prim- 
vicepreședinte al Comisiei de stat 
a planificării, Erdely Karoly, ad
junct al ministrului de externe al 
R.P. Ungare, Darvas Jozsef, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe și ai Mi
nisterului Comerțului Exterior din 
R.P. Ungară.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

ro-
Roșianu, 

Socialiste 
oferit un

delegației 
România, 
Biroului

GRECIA

Nu s-a găsit o ieșire 
din labirintul 
crizei politice

ATENA 15 (Agerpres). — 
Miercuri s-au împlinit două 
luni de la izbucnirea crizei po
litice din Grecia și, după eșe
cul celor două guverne Novas 
și TsirimokoS dé a obține ma
joritatea în parlament, observa
torii politici sînt de părere că 
în calea formării noului guvern 
se ridică încă multe obstacole.

Una dintre soluțiile care ca
pătă zi de zi tot mai mult cre
dit este aceea a unui guvern de 
coaliție. Acest lucru este însă 
posibil numai în cazul că cele 
trei părți interesate : Uniunea 
națională radicală, Partidul pro
gresist și cei 37 de disidenți din 
Uniunea de centru vor ajunge 
la un acord de principiu.

„Instabilitatea și incertitudi
nea domină viața politică a 
Greciei acum, cînd începe cea 
de-a treia lună a crizei, subli
niază A.F.P. Din această cauză 
în fața țării se pun probleme 
economice și financiare dintre 
cele mai acute“.

Formarea 
noului cabinet

LIMA 15 (Agerpres). — Noul 
cabinet Peruvian format de Da
niel Bacerra de la Fior în urma 
demisiei vechiului guvern a de
pus miercuri după amiază ju- 
rămîntul în fața președintelui 
Belaunde Terry. Acest cabinet 
— al treilea în decurs de numai 
doi ani — cuprinde nouă mi
niștri civili și trei militari. Șap
te dintre aceștia sînt membri ai 
Partidului acțiunea populară 
(partidul președintelui Be
launde), iar doi fac parte din 
Partidul democrat creștin. Ba
cerra de la Fior deține în ca
drul noului cabinet, pe lingă 
funcția de prim-ministru, și por
tofoliul Ministerului Sănătății 
Publice și Asistenței Sociale. Mi
nistru de externe a fost numit 
Jorge Vazquez, iar ministru de 
interne Ja viei- Alva Orlandini. 
Cu excepția celor trei militari, 
toți miniștrii noului cabinet sînt 
senatori sau deputați. Potrivit 
declarației lui Daniel Bacerra 
de la Fior, numirea unui cabi
net de parlamentari va permite 
o mai bună înțelegere între gu
vern și puterea legislativă.

Forțele O S A. 
vor fi menținute 

în Republica Dominicană
WASHINGTON (Agerpres). — 

Organismul provizoriu consultativ 
al O.S.A. pentru examinarea cri
zei dominicane va funcționa pină 
la instalarea unui guvern consti 
tutionalist permanent în Republica 
Dominicană. Această hotărîre a 
fost luată în urma recomandării 
Comisiei de conciliere a O.S.A 
Forțele armate interamericane 
vor continua să rămînă pe terito
riul dominican pînă cînd se va de
cide retragerea lor la propunerea 
președintelui guvernului provizo-CIMPEANU

Hoa. 14Thanh 
tembrie.

de
Printre o-

Al.

s-au întors la locuințele lor și că 
predarea armelor va fi terminată 
în cursul acestei săptămini.

*■ î- ■&■■■.

TOKIO : In timpul unei demonstrații împotriva agresiunii im
perialiste in Vietnam

VIENA. Pavilionul Republicii 
Socialiste România la cel de-al 
82-lea Tirg internațional de 
mostre de la Viena a fost vizitat 
în zilele de .14 și 15 septembrie 
de dr. Josef Klaus, cancelarul 
Austriei, de dr. Bruno Pitter- 
mann, vicecancelar, dr. Bruno 
Marek, primarul orașului Viena. 
de reprezentanți ai industriei 
de stat și de specialiști. Oas
peții au fost întimpinați de 
ambasadorul Republicii Socialis
te România la Viena, ing. Mircea 
Ocheană. Conducătorii de stat ai 
Austriei și persoanele care i-au 
însoțit au apreciat calitatea și 
modul de prezentare 
telor.

a expona-

SANTO DOMINGO.
Francisco Çaamano
rat că 10 000 de combatanți. din 
zona constituționalistă ' a capitalei

Colonelul 
a decla-

I

La deschiderea oficială a Tîrgulul international de la Brno. în fafa pa
vilionului Republicii Socialiste România

Conflictul indo- pakistanez
SRINAGHAR 15 (Agerpres). — 

Deși cu o intensitate relativ redu
să față de zilele trecute, luptele 
dintre trupele indiene și pakista
neze au continuat în ultimele 24 de 
ore — relatează agențiile de presă.

în regiunea Kargil, la. nord-est 
de Srinaghar, precum și în distric
tul Cooch-Behar de la frontiera 
Pakistanului de est, trupele indie
ne au ripostat bombardamentelor 
efectuate de unități pakistaneze 
împotriva nodului feroviar indian 
Gitaldah. Citind surse oficiale din 
capitala statului indian Rajastan. 
agenția France Presse relatează că 
marți seara orașul Jodhpur din a- 
cest stat a fost puternic bombar
dat de aviația pakistaneză.

Ministru] apărării al Indiei a de
clarat miercuri, potrivit agenției 
Reuter, că trupele indiene conti
nuă să înainteze în sectorul Sial- 
kot-Jammu și controlează pe o 
porțiune de 21 kilometri calea fe
rată dintre Sialkot și Pasrur. Agen
ția UPI menționează, de aseme
nea. citind surse oficiale din Delhi, 
că trupele indiene au continuat să 
înainteze în sectorul Jaurian din 
Cașmir. Aviația indiană a atacat 
miercuri localitatea pakistaneză 
Husar, precum și două gări impor
tante din apropiere de Lahore.

Postul de radio Rawalpindi a a- 
nunțat că forțele pakistaneze își 
mențin presiunea asupra trupelor 
indiene din sectorul Sialkot. în 
cursul zilei de marți au avut loc 
lupte împotriva avioanelor indie
ne care atacau " în acest sector. 
Purtătorul de cuvînt al guvernu
lui pakistanez a declarat că pe 
frontul Lahore au fost respinse 
marți trei atacuri indiene.

★
DELHI 15 (Agerpres). — Secre

tarul general al O.N.U., U Thant, a 
părăsit capitala Indiei, unde a avut

convorbiri cu oficialități indiene în 
legătură cu reglementarea conflic
tului indo-pakistanez.

Agenția France Presse relatează 
că înainte de plecare secretarul 
general al O.N.U. 
ziariștilor : „Chiar 
reușit să punem < 
nu există motive ■ 
eforturile tuturor 
bunăvoință pentru 
ceasta. Voi continua să 
pentru încetarea focului și soluțio
narea pașnică a acestei probleme 
tragice, în lumina convorbirilor 
foarte sincere și utile pe care le-am 
avut în India și Pakistan“.

Agenția France Presse relatează 
că primul-ministru al Indiei. Lai 
Bahadur Shastri, a declarat într-o 
cuvîntare radiodifuzată că India 
va continua „cu aceeași vigoare“ 
acțiunile militare împotriva Pa
kistanului. La rîndul său, ministrul 
afacerilor externe. Swaran Singh, a 
respins propunerea Pakistanului 
ca trupele indiene și pakistaneze 
din Cașmir să fie înlocuite prin 
trupe ale O.N.U., de proveniență 
afro-asiatică, 
desfășurarea 
populației de 
trei luni.

Președintele 
Khan, a declarat 
nei conferințe de presă 
timp cit guvernul indian nu va 
accepta propunerile formulate de 
Pakistan în legătură cu Cașmirul, 
țara sa va continua să lupte, deși 
consideră că soluționarea conflic
tului indo-pakistanez nu poate fi 
obținută pe calea armelor. Tot
odată, ministrul de externe, Zulfi- 
car Aii Bhutto, a declarat marți 
seara că țara sa va continua lupta 
pînă cînd propunerile pakistaneze 
în legătură cu Cașmirul vor fi 
acceptate.

a declarat 
dacă nu am 

capăt luptelor, 
ca să înceteze 
oamenilor de 

a ajunge la a- 
acționez

pentru a asigura 
unui plebiscit al 
aici, în următoarele

Pakistanului, Ayub 
în cadrul u- 

că. atîta

ROMA. în standurile librăriilor 
din Roma au apărut două volume 
din operele lui Mihail Sadoveanu

SCURTE ȘTIRI

NEW YORK. Ultimul raport sta
tistic al O.N.U. cu privire la popu
lația lumii arată că între anii 1930 
și 1963 populafia globului a cres
cut cu o treime. La sfîrșitul 
anului trecut, pe Pămînt trăiau 
3 169 000 000 locuitori. în primii 
trei ani 
populafia 
cut cu 170 milioane de oameni.

treime.
pe 

locuitori.
ai actualului deceniu 
planetei noastre a cres-

— „Hanul Ancutei" și „Baltagul". 
Tipărite în Editura Paoline, cele 
două lucrări sînt traduse în italia
nă de Mariano Baffo si au un cu
vînt introductiv de Mario de Mi
chaeli.

TOKIO. — Presa japoneză 
informează că Tokuma Vtsu- 
nomiya, lider al partidului de 
guvernămînt liberal—demo
crat, s-a pronunțat împotriva 
ratificării tratatului japono— 
sud-coreean. Acesta apreciază 
că întrucît Adunarea Naționa
lă a Coreei de sud a ratificat 
tratatul în lipsa deputaților 
opoziției, parlamentul japo
nez trebuie să amine exami
narea și ratificarea lui.

PHENIAN. La cea de-a 214-a în- 
tilnire a Comisiei militare de ar
mistițiu, de la Panmunjon, partea

sosit un grup de 600 de negri din sta-WASHINGTON. La Washington
tul Mississippi pentru a cere Congresului Statelor Unite să anuleze mandatele 
de deputafi celor cinci membri al Camerei Reprezentanților aleși tn acest 
stat anul trecut. In cerere se arată că deoarece cei 430 000 de negri din 
statul Mississippi (aproape jumătate din populația statului) au fost privați de 
posibilitatea de a participa la alegerile din anul trecut, acestea au fost Regale.
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Declarația comună
soviet o-cehoslovacă

a

prim-secretar al

MOSCOVA 15 (Agerpres). 
Delegația de partid și de stat 
R. S. Cehoslovace, condusă de An
tonin Novotny,
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, care, 
la invitația C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiului Sovietului Suprem și a 
Consiliului de Miniștri aie U.R.S.S., 
a făcut o vizită oficială în Uniu
nea Sovietică, a plecat miercuri di
mineața spre patrie.

Pe aeroportul Vnukovo, delegația 
cehoslovacă a fost condusă de Leo
nid Brejnev, Alexei Kosîghin, A- 
nastas Mikoian și de alți conducă
tori de partid și de stat sovietici.

a

încheierea vizitei

lui J. Cyrankiewicz

la Paris
PARIS 15 (Agerpres). — Agenția 

P.A.P. transmite că, în urma vizi
tei oficiale în Franța a lui Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone, 
a fost dat publicității un comuni
cat în care se arată că în cursul 
convorbirilor pe care le-a avut cu 
Georges Pompidou, primul minis
tru al Franței, și cu ministrul afa
cerilor externe, Couve de Murville. 
au fost abordate probleme referi
toare la relațiile dintre cele două 
țări și la situația internațională.

Părțile și-au manifestat îngrijo
rarea în legătură cu evoluția eve
nimentelor din Vietnam și au con
statat că „soluționarea acestei cri
ze poate fi obținută doar prin re
venirea la acordurile de la Gene
va din 1954, care prevăd respec- 

independenței 
a neameste- 
in terne“.
situația din 
și-au expri- 
toate țările 
se dezvolte

tarea principiilor 
țărilor cointeresate și 
cului în treburile lor

în ceea ce privește 
Europa, ambele părți 
mat dorința ca între 
acestui continent „să 
treptat colaborarea întemeiată pe 
respectarea suveranității“.

In privința relațiilor bilaterale 
între cele două țări s-a 
dorința de a se utiliza toate po
sibilitățile de dezvoltare 
rilor tradiționale polono-franceze. 
în cadrul acestor relații, se spune 
în comunicat, o dezvoltare deose
bită vor căpăta legăturile econo
mice. Ambele părți și-au exprimat 
dorința de a lărgi volumul schim
bului de mărfuri prevăzut în acor
dul comercial pe cinci ani între 
cele două țări, parafat în iunie 
1965.

subliniat

a legătu-

coreeano-chineză a protestat îm
potriva violărilor acordului de ar
mistițiu de către partea americană 
care, în perioada 25 august — 14 
septembrie, a introdus în mod ile
gal în zona demilitarizată arma
ment greu și arme automate, pre
cum și personaj militar.

LONDRA. De 
mină, la Londra 
Conferinței constituționale în le
gătură cu viitorul insulei Mauri- 
ciu, unul din ultimele teritorii co
loniale ale Marii Britanii. Repre
zentanții celor patru partide din 
insulă și-au expus în prima eta
pă a conferinței punctele de vede
re privind viitorul acesteia. Princi
palul partid politic din Mauriciu,

aproape o săptă- 
continuă lucrările

în declarația sovieto-cehoslovacă 
dată publicității se subliniază că 
părțile confirmă deplina unitate 
de vederi în aprecierea situației 

o 
si- 
ac- 
in 

vor

internaționale. Ele manifestă 
îngrijorare deosebită față de 
tuația care s-a creat în urma 
țiunilor agresive ale S.U.A. 
Vietnam, confirmă din nou că 
acorda și pe viitor ajutorul și spri
jinul necesar R. D. Vietnam.

In. declarația comună, ambele 
părți își exprimă solidaritatea cu 
popoarele care luptă pentru elibe
rarea națională, împotriva colonia
lismului și imperialismului. Ele se 
pronunță cu hotărîre împotriva 
încercărilor forțelor imperialiste de 
a folosi O.N.U. în scopuri străine 
păcii și colaborării dintre popoare, 
și declară din nou că este nece
sar să fie restabilite neîntîrziat 
drepturile R. P. Chineze în O.N.U.

Părțile constată că în prezent 
principala primejdie pentru pace în 
Europa pornește din partea forțelor 
militarismului și revanșismului 
care sînt pe calea reînvierii în 
Germania occidentală, fiind spri
jinite de cercurile reacționare din 
S.U.A. Ele consideră drept cel mai 
important factor pentru asigurarea 
păcii în Europa nestrămutarea 
frontierelor germane stabilite după 
război, inclusiv frontiera dintre 
cele două state germane. Declara
ția subliniază că „securitatea R.S. 
Cehoslovace, inviolabilitatea fron
tierelor ei sînt asigurate temeinic 
prin Tratatul de prietenie, asisten
ță mutuală și colaborare postbelică 
dintre cele două țări, precum și 
prin Tratatul de la Varșovia“.

Părțile subliniază printre altele 
că situația relațiilor economice so- 
vieto-cehoslovace „creează premi
sele necesare adîncirii pe mai de
parte a colaborării economice și 
tehnico-știînțifice“ și că U.R.S.S. și 
R. S. Cehoslovacă consideră nece
sar să încheie în cit mai scurt 
timp un acord comercial pe anii 
1966—1970.

Conducătorii P.C.U.S. și ai P.C. 
din Cehoslovacia au constatat că 
între cele două partide se reali
zează o largă colaborare și un 
regulat schimb de păreri, relații 
bazate pe unitatea ideologică exis
tentă între ele. în declarația co
mună, ambele părți și-au manifes
tat hotărîrea de a milita pentru 
coeziunea tuturor forțelor comuni
tății socialiste în lupta pentru în
tărirea mișcării comuniste mondia
le pe baza marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar și 
au subliniat că „în relațiile re
ciproce dintre partidele comuniste 
trebuie să se pornească de la ceea 
ce le unește în lupta lor comună 
pentru pace și socialism“.

în declarație se face cunoscut 
că delegația de partid și guverna
mentală a U.R.S.S. a acceptat in
vitația de a vizita Cehoslovacia.

Partidul laburist, a revendicat a- 
cordarea fără întîrziere a indepen
dentei.
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