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Se un â«K iwd 
de organizare și eficiență 
în toate întreprinderile 
pentru mecanizarea agriculturii

a

Un om cîntărește în palmă spicele 
de grîu, evaluînd cît din greutatea 
lor a dijmuit seceta, dar și cît au a- 
dăugat sporului de pîine, mecaniza
torii, acei neosteniți făurari ai recol
telor. Și dacă a avea pîine pe fiecare 
masă a devenit o obișnuință firească, 
alte preferințe ale consumatorilor se 
impun în procesul de creștere a ni
velului de trai. Cerințele devin tot 
mai mari față de produsele animale, 

. legume și fructe, de alte bunuri ali
mentare. Toate aceste roade ale pă- 

ifiintului depind într-o foarte mare 
măsură de activitatea mecanizatori
lor, de corelarea lor cu eforturile 
țărănimii cooperatiste, ale lucrători
lor și specialiștilor din agricultura 
de stat.

Dezvoltîndu-se pe calea moderni
zării și intensificării, agricultura 
noastră socialistă primește, an de an, 
din partea industriei noi și noi mij
loace de producție, tractoare și ma
șini menite să asigure extinderea și 
diversificarea lucrărilor agricole. A- 
cest proces continuu a căpătat un ca
dru mai adecvat o dată cu crearea în
treprinderilor pentru mecanizarea a- 
griculturii, pe baza unei hotărîri 
Consiliului de Miniștri. „I.M.A.“
inițialele noilor întreprinderi n-au 
intrat încă în uzul cotidian. Insă în 
activitatea acestor întreprinderi s-au 
și statornicit o serie de coordonate 
noi, între care, esențiale sînt func
ționarea lor pe principiul gestiunii 
economice proprii, mărirea gamei 
de lucrări agricole și neagricole, mu
tarea centrului de greutate al activi
tății in secțiile de mecanizare am
plasate la „locul pîinii“, în cooperati
vele agricole, investirea șefilor de 
secții cu largi atribuții și responsa
bilități privind nu numai realizarea 
planurilor de producție, ci și a celor 
de venituri și cheltuieli etc

încă înainte de reorganizarea fos
telor S.M.T.-uri, s-a trecut la modi
ficări profunde în conținutul activi
tății mecanizatorilor, acestea devan- 
sînd cu multe luni crearea noilor în
treprinderi. Astfel se explică, în bună 
măsură, rezultatele pozitive obținute 
anul acesta de către mecanizatori. 
Pînă la sfîrșitul primului semestru 
ax:., prevederile de plan, exprimate 
în hectare arătură normală, au fost 
depășite cu 17,5 la sută. Volumul to
tal al lucrărilor efectuate, peste plan, 
însumează echivalentul a peste două 
milioane de hectare arătură norma
lă și reprezintă o creștere de peste 
9 la sută față de perioada corespun
zătoare a anului trecut. O asemenea 
creștere a volumului activității între
prinderilor de mecanizare a agricul
turii se datorește, între altele, extin
derii și diversificării gamei de lucrări

agricole și neagricole, realizîndu-se o 
depășire a planului cu 41 la sută la 
transporturi, 62 la sută la nivelarea 
terenului în orezării, 60 la sută la 
stropitul livezilor etc. în condițiile 
climatice specifice din acest an, une
le sortimente de lucrări ca grăpat, 
discuit și tăvălugit au fost extinse, 
reducîndu-se cele care nu au mai 
fost necesare la nivelul prevăzut.

Semnificativ pentru noul stil de 
muncă, încă în curs de cristalizare 
în rîndurile mecanizatorilor, este 
preocuparea pentru a economisi cît 
mai mult din anumite materiale în
credințate, reducerea consumurilor 
specifice la carburanți, lubrefianți 
etc. Un indice sintetic, care expri
mă concludent rezultatele eforturilor 
depuse pentru realizarea de econo
mii cît mai substanțiale îl reprezintă 
reducerea cheltuielilor totale de pro
ducție cu 9 la sută față de prevederi. 
Numai economiile de carburanți și 
lubrefianți, obținute în cursul primu
lui semestru al anului, depășesc 19 
milioane de lei.

Pentru efectuarea la timp a lucră
rilor agricole devine pregnantă preo
cuparea mecanizatorilor de a folosi 
integral timpul de lucru mai ales în 
zorul campaniilor agricole, cînd fie
care clipă își înzecește prețul. Folo
sirea cît mai completă și judicioasă

a timpului, a parcului de tractoare, 
mașini și utilaje, realizarea unui vo
lum mai mare de lucrări cu un nu
măr mic de salariați au permis să 
sporească productivitatea muncii în 
proporții apreciabile. în cursul pri
mului semestru al acestui an, pro
ductivitatea muncii pe un salariat din 
activitatea de bază a depășit preve
derile de plan cu 22,5 la sută, reve
nind în medie 169 ha arătură norma
lă față de 138 cît a fost planificat. O 
depășire remarcabilă a prevederilor 
la capitolul productivitatea 
s-a înregistrat îndeosebi la i 
din județele Brașov cu 43,8 
Teleorman — 40,7 la sută, 
— 40,6 la sută și Sibiu — 39,4
Cu excepția județului Bihor, în toate 
județele țării întreprinderile de me- 
manizare a agriculturii au depășit 
indicele de productivitate a muncii 
stabilit prin plan.

Apreciind rezultatele obținute, care 
exprimă interesul pentru creșterea 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost, concomitent cu spo
rirea recoltelor pe terenurile lucra
te, se cuvine să precizăm că ele nu

Const. BORDEIANU

Nicolae lorga“

Deschiderea
cursurilor

populare de vară

muncii 
unitățile 
la sută, 
Suceava 

i la sută.
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O fotografie-document pentru frumusețea fotbalului, (meciul
Rapid—Progresul) (Foto : S. Cristian)

Telegramă SPORT

Tovarășului HO Șl MIN
Președintele Comitetului Central 

al Partidului celor ce muncesc din Vietnam 
Președintele Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 

a Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Primul ministru al Republicii Democrate Vietnam

HANOI
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a proclamării Republicii 

Democrate Vietnam, în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal 
vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale, Consiliului de Miniștri al Republicii _ Democrate 
Vietnam și poporului frate vietnamez cele mai calde felicitări.

Partidul Comunist Român, guvernul Republicii Socialiste România, 
întregul popor român urmăresc cu profundă simpatie și dau o înaltă 
apreciere luptei viteazului popor vietnamez pentru respingerea agresiunii 
imperialismului american și apărarea independenței țării, se bucură din 
inimă de succesele dobîndite, sub conducerea Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, în opera de construcție a socialismului în Republica 
Democrată Vietnam. România se pronunță pentru încetarea definitivă 
și necondiționată a bombardamentelor americane asupra R.D. Vietnam, 
oprirea agresiunii Statelor Unite ale Americii, retragerea tuturor trupe
lor străine din Vietnam, cere ca poporul vietnamez să fie lăsat, potrivit 
dreptului său sacru, să decidă de sine stătător, fără nici un amestec din 
afară, asupra propriilor destine.

întregul nostru popor își reafirmă hotărîrea sa fermă de a-i acorda 
tot sprijinul material, moral, politic și îi urează din inimă ca lupta sa 
dreaptă să fie încununată de succes.

Ne exprimăm convingerea că legăturile frățești de prietenie și co
laborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul celor ce muncesc 
din Vietnam, dintre Republica Socialistă România și Republica Demo
crată Vietnam vor cunoaște o dezvoltare continuă spre binele celor 
două popoare, în interesul unității țărilor socialiste, al mișcării comu
niste internaționale și al tuturor forțelor care luptă împotriva imperialis
mului, în interesul cauzei socialismului și păcii

© 22 de goluri în etapa 
a IV a campionatului di-* 
viziei naționale A de 
fotbal ® liie Năstase 
și-a păstrat titlul de 
campion național la 
simplu, adiționînd și pe 
cei de la dublu mixt, 
împreună cu Eleonora 
Dumitrescu • Reîntîl- 
nire cu handbaliștii
Alte știri și informații din 
țară și de peste hotare, 
în pagina a II-a.

Vălenii de Munte, 1 septem
brie 1968. Sute de oameni au 
poposit în această zi în frumosul 
orășel dintre dealurile acoperite 
cu vii și livezi de pe Valea Te- 
leajenului, pentru a sărbători o 
aniversare culturală cu profunde 
semnificații. în urmă cu 60 de 
ani, pe aceste meleaguri, ma
rele cărturar care a fost Nicolae 
Iorga a deschis drumul unor 
manifestări cu un larg profil 
cultural și științific. Numite ini
țial cursuri de vacanță, apoi 
cursuri de vară, în cele din 
urmă ele și-au dobîndit numele 
care le-a consacrat posterității: 
Universitatea populară „Nicolae 
Iorga" de la Vălenii de Munte.

Erau prezenți la sărbătorire 
cîțiva din vechii „cursiști" (cum 
își spuneau elevii în urmă cu 
decenii și cum, cu mîndrie, se 
recomandă astăzi), au venit și 
o parte din participants la ul
timele cursuri ținute de Iorga, 
în vara anului 1940. Iar, alături 
de ei, preluînd în mod simbolic 
ștafeta culturii, au sosit în aceste 
zile la Vălenii de Munte repre
zentanți ai tinerei generații, 
noii elevi ai universității popu
lare, cadre didactice, activiști 
culturali, oameni de artă. Căci 
sărbătorirea a șase decenii de 
Ia inaugurarea cursurilor de 
vacanță a coincis cu redeschide
rea universității populare. După 
cum afirma în cuvîntul rostit 
cu ocazia adunării festive Pom- 
piliu Macovei, președintele Co
mitetului de stat pentru cultură 
și artă, aceasta âre semnificația 
unui profund omagiu adus acti
vității lui Iorga, despre care 
însuși afirma că este închinată 
„ideii de a da întregii nații o 
cultură modernă".

— Vechile idei ale ilustrului 
om de cultură, aspirațiile sale 
arzătoare de a transforma Vă
lenii într-un centru unde să 
se adune toate energiile cultu
rale și morale ale țării, „pen
tru a pune toate constatările 
nouă, toate descoperirile cerce
tării, toate revoluțiile științei în 
funcțiune de suflet național și 
pentru desăvîrșirea acestui su
flet" este astăzi la fel de actual, 
a spus cu acest prilej academi
cianul Stefan Milcu. Ceea ce 
facem noi acum nu este numai 
înnodarea unui fir de tradiție 
culturală, ci ridicarea la o 
treaptă superioară a realizării 
generațiilor anterioare.

Am discutat despre această 
punte aruncată peste decenii 
cu vechii cursiști ai universității. 
Unul dintre ei, prof. univ. Au
relian Sacerdoțeanu, mi-a vor
bit cu căldură despre necesita
tea de a lega cunoștințele pre
date de idealurile societății 
noastre, de a oferi nu o înșiruire 
pedantă de cunoștințe, ci de a 
alege, îndeosebi, pe cele ce 
răspund unei necesități sociale 
de actualitate.

— Acesta a fost și gîndul in
telectualilor de acum șase de
cenii, aceasta este și dorința in
telectualului contemporan — a- 
firma interlocutorul nostru. Nu
mai că, ceea ce acum o jumătate 
de secol era doar aspirația lu
minoasă a unui cerc restrîns de 
amici ai poporului, astăzi re
prezintă o politică consecventă

(Continuare în pag. a Il-a)

T elegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU

Secretar general al C.C. al P.C.R., Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

Român,
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Socialiste România

în numele poporului cubanez, al partidului comunist și al guver
nului revoluționar, vă transmitem Dumneavoastră, poporului frate român, 
partidului comunist și guvernului Republicii Socialiste România profun
dele noastre mulțumiri pentru cordialul mesaj adresat cu ocazia celei 
de-a 15-a aniversări a zilei de 26 iulie. în același timp, vă transmitem 
sincere urări de progres și fericire poporului român împreună cu senti
mentele 1 . ... ' . ’ ’ ’ . -
înalte.

noastre de prietenie, asigurarea considerațiunii noastre cele mai

OSVALDO DORTICOS 
TORRADO 

Președintele Republicii Cuba

DR. Comandant
FIDEL CASTRO RUZ 

Primul ministru 
al guvernului revoluționar 

al Republicii Cuba

Modernul complex da morârit ți panificafie din lași Foto : Gh. Vințilă

in 
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a științei
Vastul timp

Numele uzinei „Electro- 
putere" din Craiova este 
însoțit adesea de o carac
terizare pe cît de sinteti
că pe atît de relevantă : 
„una dintre cele mai mo
derne". Modernitate, 
acest cadru uzinal, 
seamnă în primul rînd 
cordarea producției 
cele mai noi cerințe
gindirii științifice și teh
nice.

O locomotivă diesel- 
electrică sau o locomoti
vă electrică părăsește 
bancul de probă. Un tren 
încărcat cu aparataj elec
tric de înaltă tensiune 
iese de pe poarta uzinei 
îndreptîndu-se către șan
tierele energetice ale ță
rii. Este actul final al 
unui lung și complicat 
proces industrial în care 
se include, indispensabil, 
munca de laborator a oa
menilor care operează în 
fluxul tehnologic cu unel
te de un fel aparte, pe 
cît de abstracte pe atît de 
productive : gîndirea ști
ințifică, formula matema
tică, ipoteza... Interferen
ța dintre cercetarea știin
țifică și producție este

de afirmare
El

în uzină
aici nu un deziderat ci o 
stare de fapt — prezentă 
și anticipativi. Oamenii 
laboratoarelor din marea 
uzină craioveană mi-au 
mărturisit satisfacția de a 
fi în situația omului de 
știință ale cărui idei sînt 
așteptate, smulse din ab
stract și materializate o- 
perativ. Prin însăși natu
ra sa, producția uzinei 
nu-și poate îngădui un 
decalaj simțitor între 
noutatea tehnică și „pu
nerea ei în operă".

La început — pe cînd 
uzina nu avea extinderea 
de astăzi și cînd aici se 
fabricau doar cîteva sor
timente de aparataj elec
trotehnic — laboratorul 
uzinal era constituit din- 
tr-o singură încăpere uti
lată rudimentar. Pe a- 
tunci era greu de între
văzut distanța dintre acel 
modest început și viitoa
rele laboratoare ale uzi
nei, cele de azi. Dacă ci
neva s-ar fi gîndit să păs
treze acea încăpere pen
tru a o supune compara
ției cu actualul centru de 
cercetări, ne-am afla d- 
cum în fața unei institu-

ții muzeistice de o factu
ra cu totul originală. Pa
ralela ar putea jalona un 
întreg drum parcurs de 
industria noastră pe tra
iectoria progresului teh
nic, a modernizării, al e- 
forturilor de a atinge cote 
tot mai înalte de compe
tență tehnică.

Intr-unui din birourile 
noii clădiri a centrului de 
cercetări, discutăm cu in
ginerul Maxim Băltănoiu, 
șef de laborator, pe tema 
interdependenței dintre 
dezvoltarea producției și 
activitatea de cercetare. 
Acest proces vital pentru 
ziua de azi și de mîine a 
uzinei se desfășoară 
strîns, accelerat, printr-o 
infuzie reciprocă de pre
mise și concluzii.

— O dată cu începerea 
fabricației de locomotive 
diesel-electrice — explică 
inginerul Băltănoiu — 
s-a dezvoltat în uzină un 
sector nou, sectorul me- 
cano-metalurgic. Pînă a- 
tunci, pe planul activității 
de laborator, el nu «ra 
reprezentat cu nimic. De
calajul a trebuit să fie 
recuperat de urgență.

Multe dintre problemele 
tehnologice, noi pentru 
uzină, necesitau o cerce
tare specială. Să nu ui
tăm, era vorba despre un 
produs de o mare comple
xitate tehnică, o „premie
ră" la scara industriei 
noastre. Apoi au intrat în 
producție fabrici noi, sec
ții .noi; gama produselor 
uzinei s-a lărgit mereu 
reclamînd verificarea u- 
nor noi materiale și pro
cedee, elaborarea tuturor 
acelor date tehnice con
structive care să asigure 
calitatea înaltă, corespun
zătoare produselor uzinei. 
Iată legitimarea comple
xului de laboratoare de 
astăzi, care rivalizează cu 
un institut de cercetări. 
După cum vedeți o clădire 
cu șapte nivele, cu o su
prafață de 5 400 de metri 
patrați, înzestrată cu uti
laje moderne în valoare 
de 15 milioane lei. O rea
lizare care angajează pe

Mihai CARANFIL

(Continuare 
în pag. a HI-a)

TELEGRAME Șl SCRISORI ADRESATE C.C. Al P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

I >

Noi telegrame, scrisori, mesaje trimise de colective de oameni ai 
muncii din întreprinderi, instituții, unități agricole, de cetățeni simpli 
continuă să sosească în aceste zile pe adresa Comitetului Central al 
P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ele ilustrează impresionanta 
unanimitate cu care poporul român își exprimă dragostea și încrederea 
de neclintit în politica internă și externă marxist-leninistă promovată 
de țara noastră, unitatea sa în jurul Partidului Comunist Român, ata
șamentul său nedezmințit față de patria socialistă, de cauza socia
lismului și păcii în lume.

în telegrama Adunării activului de 
partid din județul Caraș-Severin se 
spune : „împreună cu întregul popor 
român, oamenii muncii din județul 
Caraș-Severin, români, germani, ma
ghiari, sîrbi și de alte naționalități, 
își exprimă profunda adeziune la 
politica partidului nostru formulată 
în comunicatul plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, în Declarația Sesiunii extra
ordinare a Marii Adunări Naționale, 
precum și în cuvîntările rostite în 
aceste zile de dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, și de cei
lalți conducători ai partidului și sta
tului nostru. Aprobăm și sprijinim 
din toată inima politica științifică a 
partidului, pătrunsă de spiritul crea
tor al marxism-leninismului, anco
rată în realitățile țării, închinată slu
jirii neabătute a intereselor poporu
lui, intereselor socialismului și păcii.

Este o mîndrie pentru noi că Parti
dul Comunist Român — purtător al 
celor mai nobile aspirații ale trecutu
lui nostru, al eforturilor depuse pînă 
în prezent pentru desăvîrșirea orîn- 
duirii socialiste și a nădejdilor noas
tre de viitor — militează consec
vent pentru relații de prietenie cu 
toate țările socialiste, de colaborare 
cu toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, ține neîntinat 
steagul luptei pentru progres. Activul 
de partid din județul Caraș-Severin 
— se spune în telegramă — susține 
ferm și neabătut activitatea Comi
tetului Central și a guvernului țării 
îndreptată spre promovarea princi
piilor independenței, suveranității, 
neamestecului în treburile interne și 
a respectului reciproc în relațiile 
dintre statele și partidele frățești, 
considerînd că respectarea lor con
stituie o garanție sigură pentru pro
gresul fiecărei țări socialiste, pentru 
creșterea influenței ideilor socialis
mului în lume.

Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, scumpe to
varășe Ceaușescu, că, pretutindeni,

pe aceste meleaguri, în fabrici, uzine, 
mine și șantiere, pe ogoare și în uni
tățile social-culturale, toți cetățenii, 
în frunte cu comuniștii, își vor spori 
eforturile și vor munci fără preget 
pentru îndeplinirea exemplară a tu
turor sarcinilor care ne stau în față, 
strînși uniți în jurul partidului, al 
Comitetului său Central. Vom lupta 
pentru înfăptuirea politicii externe a 
României, a mărețului program de 
edificare a socialismului în patria 
noastră, verigă trainică a sistemului 
socialist mondial".

„Plenara Comitetului județean de 
partid Bihor și a activului său își 
exprimă adeziunea sa totală față de 
hotărîrile adoptate în ședința co
mună a C.C. al P.C.R., a Consiliului 
de Stat și a guvernului Republicii So
cialiste România, de principiile sinte
tizate în Declarația Marii Adunări 
Naționale privind politica externă a 
partidului și statului, politică ce co
respunde intereselor fundamentale 
ale poporului român, ale socialis
mului și păcii în lume — se spune 
în telegrama Comitetului județean de 
partid Bihor.

Ne exprimăm încrederea nestră
mutată în conducerea partidului și a 
statului nostru și sprijinim cu fer
mitate politica de dezvoltare a con
strucției socialismului în țara noastră. 
Răspundem apelului conducerii parti
dului și statului nostru prin întărirea 
unității rîndurilor noastre în jurul 
C.C. al P.C.R. în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin hotărîrea 
fermă de a traduce în viată măsu
rile stabilite de cel de-al IX-lea 
Congres și de Conferința Națională 
a partidului — chezășie sigură a în
tăririi Republicii Socialiste România, 
a ridicării ei pe noi trepte ale pro
gresului și civilizației".

In telegrama Consiliului Uniunii 
județene a cooperativelor agricole 
de producție Cluj, întrunit în ședință 
plenară la 29 august, se arată că 
acest organism „își exprimă ade
ziunea totală față de declarația adop

tată de Marea Adunare Națională, 
care exprimă politica consecventă 
a partidului și statului nostru, inte
resele vitale ale poporului nostru și 
care reafirmă principiile ce stau la 
baza relațiilor României cu celelalte 
țări socialiste : internaționalismul 
proletar, respectul independenței și 
suveranității naționale, al egalității 
în drepturi, neamestecul în treburile 
interne și întrajutorarea tovără
șească. Consiliul Uniunii județene 
Cluj, în numele țărănimii coopera
tiste pe care o reprezintă, asigură 
conducerea partidului și statului nos
tru, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, de sprijinul fără rezerve al 
lucrătorilor de pe ogoarele clujene, 
care își înmulțesc eforturile pentru 
întărirea economico-organizatorică și 
dezvoltarea continuă a cooperative
lor, pentru executarea la timp și 
în bune condiții a tuturor lucrărilor 
agricole, pentru a spori continuu pro
ducția, a îmbunătăți necontenit apro
vizionarea populației cu produse 
agroalimentare, sporind astfel apor
tul țărănimii la asigurarea progresu
lui și prosperității patriei".

„Exprimîndu-ne adeziunea deplină 
și însuflețită față de politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, muncitorii, inginerii si tehni
cienii, în unanimitate — români, ma
ghiari și de alte naționalități — îm
preună cu întregul nostru popor, 
strîns uniți în jurul partidului, sîn- 
tem animați de dorința arzătoare de 
a ne consacra întreaga energie crea
toare înfăptuirii acestei politici, de- 
săvîrșirij construcției socialiste în 
scumpa noastră patrie — se spune 
în telegrama muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor uzinei „înfrăți
rea" din Oradea. Asigurăm Comi.'B'- 
tul Central al Partidului Comur.ist 
Român, pe dumneavoastră perso» ui, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de întregul nostru devotament, da 
hotărîrea nestrămutată de a nu pre
cupeți nici un efort pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor de pro
ducție, pentru prosperitatea scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România".

„Pătrunși de înalta conștiință so
cialistă, de simțul înaltei îndatoriri 
și patriotism, comuniștii organizații
lor noastre și-au exprimat deplina 
lor adeziune față de politica justă, 
reafirmată cu atîta putere de condu
cerea partidului și statului nostru șl 
îndreptată spre dezvoltarea relațiilor 
dintre țările socialiste, în spiritul 
ideologiei marxist-leniniste, al inter
naționalismului — se spune în tele
grama prezidiului ședinței comune a

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Azi începe
Premiere cinematografice

AL XVII-LEA
TUR CICLIST

CLASAMENT
1—2. Univ. Cluj 4 2 119—55
1—2. A.S.A. Tg.

Mureș 4 2 117—35
3. Farul Con

stanța 4 2 115—45
4. Univ. Cra

iova 4 2 117—75
5—6. Pol. Iași 4 2 114—55
5—6. Vag. Arad 4 2 117—85

7. Din. Buc, 3 2 0 1 6— 3 4
8—9. Jiul 4 12 15—34
8—9. Steaua 4 2 0 2 4— 2 4

10. U.T.A. 4 2 0 2 5— 4 4
11. Progresul 4 2 0 2 5— 5 4
12. Petrolul 4 112 1—23
13. Din. Bacău 4 112 5—10 3
14. F.C. Argeș 3 1 0 2 4— 6 2
15. Rapid 4 0 2 2 1— 4 2
16. Crișul 4 0 2 2 2— 6 2

REZULTATE TEHNICE AL ROMÂNIEI
marcat LucescuDINAMO BUCUREȘTI — STEAUA 1—0 (0—0). A

(min. 84).
RAPID—PROGRESUL 0—1 (0—1). A marcat Matei
PETROLUL — U.T.A. 1—0 (1—0). A marcat Grozea
CRIȘUL — POLITEHNICA IAȘI 1—1 (1—0). Au înscris : Kun II (min. 
45), pentru gazde, și Cuperman (min. 74) pentru oaspeți.
VAGONUL ARAD — FARUL 3—2 (1—2). Au marcat : Iancu (min. 20 și 
26) pentru oaspeți, și Sfîrlogea (min. 11 și 51), Dembrovski (min. 76) pen
tru Vagonul.
JIUL — F. C. ARGEȘ 3—0 (2—0). Au marcat Achim (min. 13 și 43) și 
Peronescu (min. 67).
A.S.A. TG. MUREȘ — DINAMO BACĂU 4—0 (4—0). Au marcat : Mure- 
șan (min. 16, 25 și 33) și Szilagy (min. 44).
UNIVERSITATEA CLUJ — UNIVERSITATEA CRAIOVA 4—1 (3—0). 
Au marcat : Oprea (min. 20 și 40, din lovitură de la 11 m), Pexa (min. 
43) și Crețu (min. 66) pentru clujeni, și Cîrciumărescu (min. 73) pentru 
oaspeți.

(min. 30).
(min. 20).

o La start 55 de alergă
tori • 14 etape, 1 700 km 
• In prima zi, două mini- 
etape : contra-timp indi
vidual de 6 km în Capita
lă și cursă în bloc Bucu
rești — Ploiești (54 km)

Vin cicliștii — producție în culori a studioului „București", Comedie rea
lizată de Aurel Miheles după un scenariu al lui Alexandru Struțeanu și 
Emanuel Valeriu, reunind o echipă de populari actori, dintre care amintim 
pe Ana Szeles, Dem. Rădulescu, Nicu Constantin, Ștefan Bănică, Vasilica 
Tastaman, Ștefan Tapalagă, Mircea Albulescu, Stela Popescu, Viorica Far- 
kaș etc.

Neînțelesul — un film al cunoscutului regizor italian Luigi Comencini, 
care încearcă o analiză a universului delicat al vîrstelor fragede. Printre 
interpreți se numără Anthony Quayle, John Sharp, Simone Gianozzi, Adria
na Facchetti și alții.

Crîngul de filaos — producție a studioului din R.D. Vietnam, în regia 
lui Hai Ninh, evocînd o pagină dramatică din eroica luptă a poporului viet
namez contra agresorilor imperialiști.

Rebus miraculos — producție cehoslovacă în culori, care se adresează 
micilor spectatori. Regizorul Vaclav Taborsky, apelînd la formula tradițio
nală a basmului, încearcă să o aplice unei ambianțe moderne.

Winnetou, seria a IlI-a, coproducție R.F. a Germaniei — Iugoslavia, 
după romanele lui Karl May, sub conducerea regizorului Harold Reine. 
Aceiași eroi, interpreți : Lex Barker și Pierre Brice.

Spectacol®

1-0 ÎN DOUĂ IPOSTAZE...
s-au avîntat în mod deosebit în atac 
și au 
șelile 
viștii 
înger 
nea, iar lui Dinu i l-au dat în grijă 
pe Dumitriu III (apoi pe Constan
tin). Primul s-a achitat mulțumitor 
de misiunea primită, zădărnicind în 
majoritatea timpului acțiunile șire
tului înaintaș al Stelei. Dar Dinu, 
după pauză în fața lui Constantin, 
a greșit mult lăsînd spațiu de joc 
„profesorului". Ghinionul Stelei și, 
în același timp, norocul personal al 
lui Dinu a constat în faptul că nici 
Sorin Avram, nici Voinea, nici Tă- 
taru nu au fost în stare să fructifice 
pasele fără greș ale lui Constantin. 
De aici se vede că incapacitatea de 
concretizare din partea atacanților 
a fost principala scădere din jocul 
de ieri al Stelei. Un al doilea minus 
s-a putut constata în apărare la 
ambii fundași laterali (în special 
Vigu), ușor depășiți de către dina- 
moviști. Datorită acestei situații, 
chiar zona centrală a apărării, de 
obicei solidă, a devenit penetrabilă, 
Jenei și D. Nicolae nemaiștiind în
cotro să-și îndrepte atenția. Si, pînă 
la urmă, Lucescu a reușit să mar
cheze golul victoriei, infiltrîndu-se 
chiar printre cei doi apărători cen
trali ai Stelei I

în schimb, Dinamo n-a avut punc
te nevralgice grave, nici pe părțile 
laterale, nici prin mijlocul apărării. 

..Mai mult, la centrul terenului ei au 
aviiț. .pieneficiul unui Radu Nun- 
weiller în formă sportivă neobișnuit 
de bună, care a suplinit și unele scă
pări ale lui Dinu. Cînd a intrat în 
formație și Sălceanu, halfia dinamo- 
vistă a căpătat mai multă viteză și 
mai multă forță, susținînd eficace 
rapidele vîrfuri Pîrcălab, Lucescu și 
Dumitrache. Iar dintre aceștia ne-a 
plăcut în mod deosebit 
ne-au satisfăcut cursele lui specta
culoase și centrările matematice ca 
precizie.

Scoruri identice s-au înregistrat 
pe tabela de marcaj la încheierea 
ambelor partide bucureștene. Sco
ruri zgîrcite, de 1—0, îndemnîndu-i 
pe cei ce n-au asistat la meciurile 
cuplajului să presupună că ambele 
victorii au fost obținute cu mari di
ficultăți. Dar rezultatele tehnice, se 
știe, nu reflectă totdeauna fidel rea
litatea de pe cîmpurile de joc. Dacă 
în cazul lui Dinamo — Steaua, suc
cesul primei echipe la diferența mi
nimă de un singur gol, și acela în
scris spre finalul partidei, vorbește 
veridic despre echilibrul de forțe 
dintre competitori, în cealaltă' par
tidă, Progresul — Rapid, 1—0 repre
zintă un scor de-a dreptul înșelător. 
Rapid a fost ieri doar un modest 
partener de întrecere pentru Pro
gresul, jucînd un fotbal de calitate 
foarte slabă, așa cum rar ni s-a în- 
tîmplat să vedem în cadrul tradițio
nalelor derbiuri bucureștene. înțele
gem că formația feroviară cuprinde 
unele improvizări, înțelegem că fără 
Dumitriu II și Ion Ionescu clasa în
tregii echipe suferă o scădere, dar 
deasupra oricărei putințe de price
pere rămîne totuși lipsa de ambiție 
și de combativitate sportivă remar
cată ieri la jucătorii giuleșteni.

în condițiile în care a avut drept 
adversar un Rapid de nerecunoscut, 
Progresul și-a permis să domine cu 
autoritate maximă cele nouăzeci de 
minute ale partidei. Ideea antreno
rului Drăgușin de a-1 amplasa pe 
Oaidă „vîrf de atac" și de a-i face 
loc talentatului Radu Ionescu pe, 
aripa dreaptă a creat chiar de la în
ceputul partidei mșyi.pg;rei4tățj tțjc-" . 
tice apărătorilor feroviari.' Oaidă, cu 
vigoarea-i atletică binecunoscută, 
a înfrînt în multe dueluri aeriene 
sau terestre atît pe Dan cît și pe 
Motroc și a facilitat astfel dese pă
trunderi ale lui Țarălungă, Șoan- 
gher și Ionescu spre poarta lui Ră- 
mureanu. Anoi, din zona centrală a 
terenului, Matei, fără vreun paznic 
giuleștean lîngă el. a manevrat ex
celent firele atacului alb-albastru. 
Iar mijlocașul Neacșu, și el în for
mă, a destrămat de la bun început 
majoritatea tentativelor rapidiste de 
organizare a jocului pe înaintare. 
Drept urmare a situației de mai 
sus, atît de favorabilă Progresului, 
fazele spectaculoase la poartă cît și 
ocaziile prielnice înscrierii golurilor 
s-au succedat cu nemiluita. Numai 
Țarălungă (de altfel, foarte bun în 
jocul pe aripa stingă) a ratat con
cretizarea în trei sau patru faze, 
după ce driblase pînă și pe portarul 

, adversarilor ! Și astfel, Progresul a 
trebuit să se mulțumească (și să-i 

■' mulțumească lui Matei !) doar cu un 
* singur gol, marcat prin minutul 30 
ț al meciului...

în derbiul Dinamo — Steaua, pu
tem zice că ambele echipe au satis
făcut în bună parte pe spectatori 
din punctul de vedere al tehnicii și 
al tacticii jocului. Așa cum s-a mai 
întîmplat și altă dată în confruntările 
directe dintre ele, Steaua și Dinamo 
s-au așezat prudent în apărare, nu

4

Lotul reprezentativ de fot
bal a fost convocat din nou la 
București, pentru a susține o 
partidă de verificare, miercuri, 
în compania echipei F.C. Ar
geș. Au fost convocați urmă
torii jucători : Coman, Gornea, 
Suciu — Sătmăreanu, Barbu, 
D. Nicolae, Ilălmăgeanu, De- 
Icanu, Vigu, Grama — Petescu, 
Dinu (Dinamo Buc.), Dumitriu 
III, Martinovici, Dembrovschi 
(Dinamo Bacău), Voinea, Țară- 
lungă, Sasu.

așteptat fiecare mai mult gre- 
celuilalt. Precauți, dinamo- 

1-au uns pe Ghergheli drept 
păzitor permanent al lui Voi-

a 
In

Pîrcălab,

Valeriu M1RONESCU

Deschiderea Muzeului
de istorie din Tg. Mureș

Universitatea Cluj - Univer
sitatea Craiova 4-1

CLUJ (prin telefon de la corespon
dentul „Scînteii"). — Terenul alune
cos, control al balonului dificil. Cu 
toate acestea partida a fost intere
santă, dinamică, cu multe faze de 
gol la ambele porți. O remarcă deo
sebită : sportivitatea ambelor for
mații. Clujenii se reorganizează mai 
greu și reușesc să înscrie în minu
tul 20 prin Oprea, care reia cu capul 
o lovitură de colț. Același Oprea, 
faultat în careu, transformă lovitura 
acordată înscriind al doilea gol. Pexa 
stabilește trei minute mai tîrziu sco
rul reprizei. Craiovenii combină mai 
bine în repriza a doua, dar pripeala 
îi face să rateze. în minutul 65, Mar
tinovici se trezește cu mingea în pi
cior avînd în față poarta goală, dar 
de la 5 metri trimite alături. Crețu 
dintr-o pasă de la Mustetea și Cîr- 
ciumărescu, dintr-o greșeală a porta
rului Rîngheanu, înscriu cele două 
goluri din repriza secundă.

Arbitrajul lui Andrei Rădulescu, 
cu decizii compensatorii, nu a mul
țumit pe cei 18 000 de spectatori.

Cel de-al 17-lea tur ciclist al 
României, care începe astăzi la 
ora 8 cu contra-timpul indivi
dual de 6 km (circuit în cartie
rul bucureștean Balta Albă), și-a 
prezentat în mod public parti- 
cipanții ieri, în cadrul unei emi
siuni televizate de pe velodro
mul Dinamo. Pe traseul de circa
I 700 km, ce va fi parcurs în 
14 etape, se vor întrece 55 de 
alergători — din România (50) 
și Bulgaria (5).

După contra-timpul individual, 
alergătorii vor parcurge, tot as
tăzi, (cu startul la ora 15, din 
Piața Universității), etapa 
doua București—Ploiești,
continuare, etapele sînt urmă
toarele : 3 septembrie : Ploiești 
— Buzău — Brăila (158 . km) ;
4 septembrie : Brăila — Galați 
(contra-timp individual, 25 km);
5 septembrie : Galați — Bacău 
(170 km) ; 6 septembrie : Ba
cău — Piatra Neamț — Bicaz — 
Lacul Roșu (110 km) ; 7 septem
brie : Lacul Roșu — Reghin — 
Tg. Mureș (102 km) ; 8 septem
brie : Tg. Mureș — Turda — 
Cluj (105 km) ; 9 septembrie, zi 
de odihnă la Cluj ; 10 septem
brie : Cluj — Oradea (152 km) ;
II septembrie : Oradea — A-
rad — Timișoara (165 km) ; 12 
septembrie : Timișoara — Ca
ransebeș — Băile Herculane 
(172 km) ; 13 septembrie : Băile 
Herculane — Tr. Severin — Cra
iova (153 km) ; 14 septembrie : 
Craiova — Rm. Vîlcea — Căli- 
mănești (134 km) ; 15 septem
brie : Rm. Vîlcea — Pitești 
București (175 km).

FINALELE
JLS.fi. Tg. Mureș - Dinomo
Bacău 4-0

Terenul a fost 
muiat de ploaia 
timpul zilei. Au 
15 000 de spectatori, 
asigurat victoria în prima repriză, 
cînd au dominat copios. La reluare, 
mureșenii cad și oaspeții sînt cei 
care se dezlănțuie, dar ei au ratat 
numeroase ocazii favorabile, trimi- 
țînd balonul fie în afara buturilor, 
fie în brațele portarului Bay, care, 
înlocuindu-1 pe Solyom, a fost cel 
mai bun om al gazdelor în repriza 
a doua.

ZS.

In cîteva rînduri
II

greu, alunecos, în- 
care a căzut în tot 
fost prezenți circa 

Gazdele și-au

DUMINICĂ, LA BRAȘOV au luat 
sfirșit întrecerile „internaționalelor" 
de lupte ale României, la care au par
ticipat sportivi din Belgia, Bulgaria, 
Elveția, Iugoslavia, Polonia, Suedia, 
Ungaria și România. în competiția 
de lupte greco-romane, sportivii ro
mâni au cucerit primul loc la toate 
categoriile : Gh. Berceanu, I. Alio- 
nescu, S. Popescu, I. Țăranu, N. Ne- 
guț, N. Martinescu și C. Busoiu. Iată 
învingătorii competiției de lupte li
bere : N. Dumitru (România), N. 
Cristea (România), I. Ruznac (Unga
ria), E. Kwatzowski (Polonia), L. Am- 
bruș (România), B. Delcev (Bulga
ria), A. Meindt (România), St. Stîngu 
(România).

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DE SELECȚIE al atleților americani 
în vederea Jocurilor Olimpice, care 
a avut loc în stațiunea de altitudine 
de la South Lake Tahoe (2 249 m), 
Vince Matthews a stabilit un nou 
record mondial în proba de 400 m 
plat cu timpul de 44”4/10. Vechiul 
record mondial era de 44”5/10 și a- 
parținea lui Tommie Smith (S.U.A.).

ÎN CADRUL UNUI CONCURS DE 
NATAȚIE desfășurat la Long Beach 
(California), înotătorul american 
Charles Hickcox a stabilit un nou 
record mondial în proba de 200 m

mixt cu timpul de 2’10”6/10. Vechiul 
record era de 2’11”3/1O și aparținea 
lui Greg Buckingham. Alte rezultate: 
400 m liber : Burton 4’07”6/10; 100 m 
bras : Don Mckenzie l’07”3/10.

DUMINICĂ A ÎNCEPUT NOUA 
EDIȚIE A CAMPIONATULUI NA
ȚIONAL DE RUGBI. Surpriza etapei 
a fost furnizată de echipa Farul Con
stanța, care a reușit să învingă cu 
11—3 pe Grivița Roșie. La București, 
Rulmentul Bîrlad a cîștigat cu 10—6 
în fața echipei Constructorul. Alte 
rezultate : Steaua-Politehnica Iași 
24—8; Universitatea Timișoara-Di- 
namo București 3—6; Gloria Bucu- 
rești-Știința Petroșeni 6—0.

ÎN ZIUA A DOUA A TURNEU
LUI INTERNAȚIONAL DE POLO 
pe apă de la Dubrovnik, echipalu- 
goslaviei a învins cu scorul de 
echipa României. Selecționata 
cundă a Iugoslaviei a dispus 
9—4 de echipa Cehoslovaciei.

5—3 
se- 
cu

ALCAMPIONATUL DE FOTBAL
R.F. A GERMANIEI a programat 
jocurile celei de-a 3-a etape. Echipa 
Alemania Aachen, în care joacă și 
fostul jucător al Rapidului Ion Io- 
nescu, a terminat la egalitate 1—1 
cu Kickers, în meciul disputat la 
Offenbach.

înmuiat de ploaia căzută în cursul 
nopții, terenul central din parcul 
sportiv Progresul nu a devenit apt 
de joc decît cu o oră întîrziere față 
de programul stabilit. Cu toate aces
tea, celor doi protagoniști ai finalei 
de simplu bărbați, Ilie Năstase ș£ Pe
tre Mărmureanu 
ua), nu le-ar fi 
pantofi cu... cuie, 
a doua surpriză 
și inevitabilă, dacă organizatorii ar 
fi fost mai grijulii și ar fi prote
jat arena) a acestei ediții a campio
natelor naționale de tenis, după a- 
bandonul fortuit al maestrului eme
rit al sportului Ion Tiriac. Victoria 
la simplu a revenit comod cu 3—0 
(6—2 ; 6—2 ; 6—3) campionului de
anul trecut, Ilie Năstase, care por
nea, de altfel, mare favorit și căruia 
lipsa din finală a lui Tiriac i-a nete
zit considerabil calea spre titlu. Co
legul său de club nu i-a putut con
tracara armele preferate — stopul și 
smeciul— decît pe alocuri, dar con
fruntarea lor nu a fost totuși lipsită 
de spectaculozitate și ca atare s-a 
bucurat de aprecierea publicului. 
A treia surpriză s-a produs ceva 
mai tîrziu, cînd, pe terenul al doilea, 
cuplul favoritelor la dublu femei 
I. Dibar — M. Ciogolea (Dinamo) 
părăsea învins terenul de dublul aut- 
sider J. Boboc — E. Horșa (Progre
sul) cu 2—1 (6—1 ; 2—6 ; 4—6).

La dublu mixt a cîștigat tandemul 
Ilie Năstase — Eleonora Dumitrescu, 
din ce în ce mai bine sincronizat, 
iar la dublu bărbați au învins (în 
absența favoriților Țiriac—I. Năstase) 
P. Mărmureanu — C. Năstase. Finala 
de simplu femei, încheiată sîmbătă, a 
revenit talentatei tenismane dinamo- 
viste Iudith Dibar după o partidă 
nu lipsită de emoții, în fața Eleono- 
rei Dumitrescu.

Rezultate tehnice : dublu mixt: I. 
Năstase-E. Dumitrescu — J. Boboc-C. 
Dumitrescu : 2—0 (8—6 ; 6—4), dublu 
masculin : P. Mărmureanu-C. Năstase 
— S. Dron-V. Marcu 3—1 (9—11; 6—1; 
6—4 ; 6—2).

(ambii de la Stea- 
stricat să încalțe 
Evenimentul a fost 
neplăcută (dar nu

O. ILIESCU

Start în campionatul 

masculin de handbal
In Capitală, etapa inaugurală 

a noului campionat național mas
culin de handbal a adus în scenă 
pe protagonistele ediției trecute : 
Steaua și Dinamo București. Ac
tualii campioni și deținători ai 
trofeului european — steliștii — 
au dispus de Rafinăria Teleăjen 
cu scorul de 28—16 (14—8), în 
timp ce dinamoviștii bucureș- 
teni i-au întrecut pe omologii 
lor brașoveni cu 21—14 (11—8).

Fără a fi în cea mai bună 
formă, steliștii s-au afirmat to
tuși prin eficacitate și combina
ții spectaculoase pe semicercul 
advers, jocul lor îmbogățindu-se 
sub aspect tactic. Jucînd fără 
Popescu și Speck, sancționați de 
antrenorul Nodea pentru lipsă 
de punctualitate, bucureștenii 
nu au putut etala întreaga lor 
capacitate. Formația campioană 
nu a găsit încă doritul echi-

libru între apărare — încă fra
gilă — și atac.

La Dinamo București, procesul 
de înnoire și transformare al e- 
chipei este încă, din păcate, ne
încheiat. Sistemul ofensiv ră
mâne, datorită simplității sche
melor și rigidității unor jucă
tori (Papp, Licu), punctul ne
vralgic al echipei, explicînd în 
parte și diferența destul de mo
destă realizată în fața unor ad
versari fără pretenții.

Cei mai eficace jucători ai cu
plajului handbalistic de ieri: 
Hăvîmeanv (Rafinăria) 8 goluri 
și Gruia (Steaua) 6 goluri.

★
Astăzi, Steaua va întîlni, în- 

tr-un meci amical la ora 17,15 
pe terenul Dinamo, formația 
R.T.V.-1879 Basel, clasată pe lo
cul al III-lea în campionatul el
vețian.

I
I
I

Zilele trecute și-a deschis porțile 
pentru publicul larg Muzeul de isto
rie județean din Tg. Mureș. In cele 
șase mari încăperi sînt expuse mărtu
rii elocvente și emoționante care mar
chează evenimente de seamă din isto
ria Transilvaniei, evenimente prin care 
așezările de pe valea superioa
ră a Mureșului, ca și cele din c'tmpia 
ce se desfășoară de o parte și de alta 
a acestui rîu, și-au marcat prezența 
neîntreruptă și mereu mai amplă din 
cele mai străvechi timpuri. Primele 
exponate ale muzeului ne introduc în 
istorie cu 8 000 de ani în urmă. Sînt 
bogat reprezentate, prin obiecte de 
piatră cioplită și bronz, arme, mate
riale aparținînd culturilor Criș, Cucu- 
teni, Ariușd, Petrești și altele. Nume
roase alte mărturii milenare, prezente 
în expozițiile muzeului, vorbesc des
pre așezările și preocupările strămo
șești de pe aceste meleaguri. Muzeul 
prezintă și un bogat material arheo
logic inedit, iod al unor ample să
pături și cercetări întreprinse în ulti
mii ani în județ. Au fost făcute ast
fel de cercetări la Cristești, socotită 
ca una din cele mai mari așezări ru
rale de pe teritoriul provinciei Dacia, 
la Cuci, Goreni, Mărculeni, la Ozd și 
Corunca, precum și în alte așezări din 
această parte a Transilvaniei. In expo
ziție Sînt prezente obiecte din bogatul 
depozit de unelte romane de fier, 
alcătuit din 400 piese, identificat la 
Mărculeni, precum și piese din bronz 
dintr-un-. adevărat tezaur (cîntărind 
252 kg bronz) descoperit la Band-Va- 
lea Rece. Colecțiile de exponate do
vedesc viața bogată ți activitatea ne
întreruptă pe aceste meleaguri a po
porului nostru, lupta lui permanentă 
îndreptată împotriva dușmanilor și 
cotropitorilor de tot felul. Exponatele 
muzeului aduc ample mărturii nu nu
mai despre trecutul îndepărtat al po
porului român, despre bogata și mile
nara sa cultură materială și spirituală, 
ci și asupra vieții și luptelor pentru li
bertate de mai tîrziu, despre marile 
ridicări populare la care au participat

înfrățiți români, maghiari, germani fi 
alte naționalități de pe aceste melea
guri. Sînt prezente, astfel, în expoziție 
mărturii despre răscoala de la Bobîl- 
na, despre războiul țărănesc al lui 
Doja, despre răscoala lui Horia, Cloș
ca și Crișan; alte exponate se referă 
la epoca lui Mihai Viteazul, luptător 
neînfricat pentru unitatea țărilor ro
mâne.

Expoziția Muzeului de istorie din 
Tg. Mureș, deschisă recent, înfățișea
ză vizitatorilor și alte numeroase mo
mente importante din istoria glorioasă 
și frămîntată a poporului nostru.

Turneul teatrului „Thalia" 
din Budapesta. La sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, țara noastră 
va fi vizitată de colectivul tea
trului „Thalia" din Budapesta, 
care va susține o serie de spec
tacole la București și Cluj. Cu 
acest prilej, actorii maghiari 
vor prezenta piesele Puișorul 
de Moricz Zsigmond (la Bucu
rești în zilele de 7 și 8 septem
brie și la Cluj la 12 septembrie) 
și Familia Toth de Orkeny 
Istvân (la București în zilele 
9 și 10 septembrie 
13 septembrie).

★
între zidurile 

Scaun a Sucevei, 
hai Eminescu" 
prezehtat într-o originală mon
tare cîteva spectacole cu piesa 
,(Luceafărul", ultima din cadrul 
trilogiei lui Delavrancea. Di
recția de scenă aparține regi
zoarei Sorana Coroamă (mon
tarea a fost realizată de Eugen 
Traian Bordușan, iar scenogra
fia este semnată de Hristofenia 
Cazacu).

și la Cluj
de 
la

deCetății 
teatrul „Mi- 

din Botoșani a

Aurel URZICA

RECITAL DE POEZE

La Studioul de poezie al Radiodifu
ziunii va avea loc astăzi, orele 20, 
recitalul literar muzical „Dragoste 
supremă : România". Poeți reprezen
tativi din toate generațiile vor citi 
din lucrările proprii.

Corul Radioteleviziunii va inter
preta cîntece patriotice. Spectacolul 
va avea loc în sala de concerte a 
Radioteleviziunii din strada Nufe.l 
rilor nr. 62—64.

O ANIVERSARE SUB

SEMNUL ÎNTREBĂRII
O scrisoare sosită zilele acestea 

la redacție din comuna Mușatești, 
din partea organizatorilor unei a- 
niversări locale, ne-a reținut aten
ția. Spicuim din ea :

„In 1875, învățătorul C. Dobrescu- 
Argeș a fondat la Mușătești și Poi- 
nărei o bibliotecă publică să
tească. Faptul are o înaltă semni
ficație istorică în evoluția culturii 

. noastre naționale, aceasta fiind una 
din primele biblioteci publice des
chise la sate. An de an, biblioteca 
a fost îmbogățită de cei ce au mers 
pe calea vrednicului lor înaintaș. 
Prin sprijinul frățesc al asociației 
Astra din Ardeal, al Academiei Ro
mâne, al Tinerimii române și al 
altor instituții și edituri, multe la 
număr, prin donațiile unor oameni 
de știință și cultură ca : Grigore 
Antipa, Ion Simionescu, N. Iorga, 
Gh. Gh. Longinescu, George Enescu, 
Octavian Goga, Mihail Sadoveanu, 
Dimitrie Guști și mulți alții, ca și

azi
1 200

din

prin efortul local, biblioteca s-a 
dezvoltat continuu. Ea are 
circa 9 000 volume, cu peste 
cititori.

Ca un omagiu adus uneia
cele dintîi biblioteci publice rurale 
din tară, s-a întocmit mai demult 
un deviz și un plan (unic în felul 
său) de mobilier pentru bibliotec-' 
ce-a 'pășit în al nouălea decenip, 
Trimis la Pitești, bibliotecii regiona
le, spre a-i da viață, aci i-a fost 
sfîrșitul.

Ba ceva mai mult: biblioteca e 
pe cale de a fi clintită din vadul 
deschis acum 90 de ani spre a fi 
dusă la Vîlsănești, unde cititorii 
abia depășesc jumătatea sutei... în
trebăm, pe bună dreptate : cum ne 
vom prezenta și ce vom spune la 
apropiata aniversare ?" Răspunsul 
la întrebare îl așteptăm din partea 
Comitetului județean pentru cultură 
și artă Argeș.

t V

17,30 — Pentru noi, femeile ! 18,00 — Actualitatea 
industrială. 18,30 — Curs de limba franceză (re
luarea lecției a 8-a). 19,00 — Lyceum — emisiune 
pentru tineret. „Colegii noștri de la seral" — 
transmisie în direct de la liceul „Nicolae Băl- 
cescu". 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — Bu
letinul meteorologic. — Publicitate. 20,00 — Recital 
de poezie contemporană românească în lectura au
torilor. Spectacol prezentat de Studioul de poezie al 
Radiodifuziunii. Transmisie în direct din Studioul 
de concerte. 20,35 — Trepte spre viitor. „Pămîntul 
de sub soare". 20,55 — Ce-ați dori să revedeti ? 
Reîntîlnire cu Charles Aznavour. 21,20 — Tele-uni- 
versitatea. Istoria civilizațiilor. „Civilizația 
greacă" (II). Viața grecilor în poemele homerice. 
21,55 — Teatru în ștudio. „Henric al IV-Iea“ de 
L. Pirandello. Interpretează un colectiv al Teatrului 
C. I. Nottara. în distribuție : George Constantin, 
Anda Caropol, Eugenia Bădulescu, Mihai Hero- 
veanu, Dorin Moga, Constantin Brezeanu, Radu 
Dunăreanu. 23,20 — Telejurnalul de noapte. 23,30 — 
închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. I)

a statului, îndreptată spre 
ridicarea maselor celor mai 
largi spre cultură. Legătura 
intelectualului cu poporul 
din care s-a ridicat își gă
sește astfel, în noile condi
ții sociale, o manifestare 
nemijlocită, la o tensiune 
creatoare incomparabil mai 
ridicată datorită, în primul 
rînd, faptului că s-a produs 
o fuziune totală între gîn- 
durile, sentimentele și as
pirațiile diverselor categorii 
sociale.

Alături de invitați, am 
străbătut străzile orașului, 
am răscolit amintiri. Ve
chea sală în care Iorga și 
elevii săi se întîlneau în 
fiecare vară există și acum. 
Localnicii ți-o arată cu 
mîndrie, vorbind cu însu
flețire despre personalitatea 
neuitatului cărturar. Lingă 
ea, fosta tipografie „Nea
mul românesc", înființată 
în 1908, tot de Iorga, „din 
banii săracilor, bani mun
ciți, bani curați", a căzut 
pradă timpului. Dar, în fața 
sa, ca un răspuns peste 
vreme pe care prezentul îl 
dă aspirațiilor celor din 
trecut, se ridică eleganta 
clădire a noii case de cul
tură, locul unde se vor 
desfășura de acum înainte 
cursurile universității. Ele 
vor începe astăzi și vor 
dura 10 zile. Cei 100 de e- 
levi ai anului 1968, veniți 
din toate județele țării, au 
sosit în localitate și așteap
tă cu nerăbdare prima pre
legere. Această echilibrată 
reprezentare geografică a 
actualilor elevi ne aminteș
te faptul că și strădaniile 
lui Iorga au mers în aceeași 
direcție. Inginerul Ion 
Tomescu, unul din cursiștii 
primei promoții — 1908 — 
și care după aceea a frec
ventat încă multi ani cursu
rile, își amintește că „pe 
atunci erau invitați și aș
teptați ca oaspeți dragi oa
meni din toate zonele tă
rii, indiferent de naționali
tate. Cursurile erau ținute 
de intelectuali români, ma
ghiari, sași. Pentru repre
zentanții naționalităților 
conlocuitoare se țineau

cursuri speciale de limbă 
și literatură română, de is
torie. Mai mult decît atît : 
oameni de știință ai mino
rităților naționale au ținut 
expuneri despre cultura 
proprie".

Sărbătorirea de la Văleni 
a prilejuit tuturor celor 
prezenți momente emoțio
nante. Din cuvintele pline 
de căldură ale primului se
cretar al Comitetului jude
țean al P.C.R. Prahova. Du
mitru Balalia, ca și din u- 
rarea de bun venit rostită 
cu toată ospitalitatea locui
torilor acestei zone de Ion 
Băjenaru, secretar al co
mitetului orășenesc al 
P.C.R., primarul orașului 
Vălenii de Munte, oaspeții 
au putut simți grija și res
pectul cu care organele 
de partid și de stat 
s-au apropiat de o tra
diție dragă, reînviind-oi 
Emoționant a fost mo
mentul cînd cei mai ti
neri locuitori ai orașului, 
pionierii, cu brațele încăr
cate cu flori de grădină, 
culese proaspăt pentru oas
peții dragi, au inundat li
teralmente sala casei de 
cultură, umplînd-o de pros
pețime.

Dar cel mai solemn 
moment al festivității l-a 
constituit dezvelirea bustu
lui lui Nicolae Iorga. în 
centrul orașului, la cîțiva 
zeci de metri de casa unde 
a locuit marele învățat, o 
mulțime de oameni, locui
tori ai orașului și invitați, 
au omagiat prin prezența 
lor memoria întemeietoru
lui universității populare. 
Ne-am amintit, cu acest 
prilej, cuvintele pe care el 
le-a rostit la deschiderea 
cursurilor din anul 1912, 
cuvinte cu nestinsă rezo
nanță contemporană : „Cu 
ochii spre viitor, ne răzi- 
măm în acest învățămînt 
totdeauna pe trecut, pe tre
cutul nostru. O tradiție bo
gată și originală de cultură 
poate forma și astăzi baza 
unei civilizații românești cît 
de ambițioase".

Este o dorință căreia ac
tualii organizatori promit 
să-i răspundă cu fapte.

Radu CONSTANTINESCU
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fâr/to tovarășului
o

Paul Nitulestu-Mizil
ț

în județele Timiș, Arad și Bihor

a

în zilele de 30, 31 august și 1 septem
brie, tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită de lucru în județele Timiș, 
Arad și Bihor. întîlnlrile și discuțiile avute 
cu oameni ai muncii — români, maghiari 
și de alte naționalități, comuniști și 
nemembri de partid, vîrstnici și tineri, 
bărbați și femei, — au exprimat, într-p 
atmosferă de entuziasm și maturitate 
politică, profundul atașament al maselor 
față de partid și, conducerea sa. adeziunea 
lor totală la politica internă și externă a 
partidului și statului, hotărîrea fermă de a 
sprijini traducerea ei în viață prin înde
plinirea exemplară a sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea al P.C.R.

La Timișoara, însoțit de tov. Mihai Te- 
lescu, prim-secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., președintele comite
tului executiv al consiliului popular provi
zoriu județean, oaspetele a făcut primul 
popas la fabrica de încălțăminte „Banatul" 
S-au purtat discuții cu privire la proble
mele îmbunătățirii calității produselor des
tinate exportului, la munca organizației de 
partid și de tineret. ,

în continuare a fost vizitată uzina 
„Electromotor", al cărei colectiv a asimilat 
anul acesta 22 produse noi, în majoritate 
destinate exportului. Trecînd prin secțiile 
uzinei, oaspetele s-a interesat de organiza
rea producției și de nivelul calitativ 
al produselor. Apoi, în noua hală care 
va fi dată curînd în funcțiune,
avut loc un însuflețit miting, în ca
drul căruia au luat cuvîntul ing. Pavel 
Nicolară, directorul uzinei, Ioan Molnar, 
tehnician, Ecaterina Pîrjol, controloare de 
calitate, Petru Topfer, inginer, care în cu
vinte rostite din suflet au exprimat adeziu
nea lor totală la politica internă și externă 
a partidului.

Luînd cuvîntul, tovarășul PAUL NICU
LESCU-MIZIL a adresat asistenței un cald 
sal1 t tovărășesc din partea C.C. al P.C.R., 
a v>«nsiliului de Stat, a guvernului, a tova-, 
rășului Nicolae Ceaușescu. Faptul că mi
tingul de față se ține într-0 hală nouă, a 
relevat vorbitorul, este un semn al dezvol
tării acestei uzine, are valoarea unui sim
bol pentru consecvența politicii de indus
trializare socialistă promovată de partid, în 
care vedem una din temeliile ridicării în
tregii economii, creșterii nivelului de trai 
al poporului, asigurării independenței și 
suveranității patriei, înfloririi ei. Felicitînd 
colectivul pentru realizările obținute, vor
bitorul a subliniat că partidul nostru con
centrează atenția organizațiilor sale, a co
muniștilor, a întregului popor asupra pro
blemelor nerezolvate, pentru lichidarea de
ficiențelor ce mai persistă încă, pentru or
ganizarea științifică a producției și a mun
cii. Relevînd manifestările de adeziune de
plină la politica externă a partidului și sta
tului nostru, care au loc pe tot întinsul 
țării, vorbitorul a subliniat că în această 
unitate de gînduri și sentimente, de acțiune 
a întregului nostru popor în jurul partidu
lui, a conducerii sale, rezidă forța patriei 
noastre socialiste, chezășia succeselor în 
viitor.

călduroasă primire au făcut oaspetelui 
și intelectualii din municipiul Timișoara. 
La întîlnirea care a avut loc în aula uni
versității, au luat cuvîntul tovarășii 
Avram Constantin, rectorul Institutului po
litehnic, Peter Lameth, profesor, dr., Mela
nia Crețu, medic, Carol Șinca, directorul 
Teatrului de stat maghiar. Radu Vilceanu, 
secretar științific al bazei de cercetări a 
Academiei, Dușan Sablici, directorul Liceu
lui nr. 10 din Timișoara.

Primit cu vii aplauze, a luat cuvîntul 
tovarășul PAUL NICULESCU-MIZIL, care 
a relevat că în ansamblul activității de con
strucție a socialismului, partidul, conduce
rea sa pornesc de la concepția că pro
cesul de edificare a socialismului și comu
nismului este de neconceput fără o vastă 
dezvoltare a științei, învățămîntului, cultu
rii, fără creșterea continuă a nivelului cul
tural și ideologic al poporului. Manifestînd 
o deplină încredere. în capacitatea crea
toare a intelectualității, atribuind un rol 
deosebit de important participării acesteia 
la întreaga activitate social-politică, parti
dul nostru se consultă în permanență cu in
telectualitatea atît în problemele de spe
cialitate, cît și în elaborarea politicii in
terne și externe. Urmînd tradițiile progre
siste ale generațiilor de intelectuali patrioți, 
văzînd în politica partidului expresia aspi
rațiilor de a ridica România pe cele mai 
înalte trepte ale civilizației socialiste, inte
lectualii urmează cu profundă încredere 
partidul, politica lui științifică. Adeziunea 
totală a intelectualilor români, maghiari, 
germani, sîrbi și de alte naționalități ia po
litica partidului, la poziția adoptată față de 
evenimentele actuale o dovedește și faptul 
că scriitori, compozitori, pictori și alți in
telectuali au cerut să fie primiți în partid, 
că toți intelectualii, membri și nemembri 
de partid, își exprimă hotărîrea de a-și 
consacra cu și mai mare energie capacita
tea creatoare realizării obiectivelor Congre
sului al IX-lea al partidului.

După întîlnire, s-a vizitat complexul stu
dențesc, noua cantină modernă, unde iau 
masa 3 500 studenți, spitalul studențesc uni
ficat, dat în funcțiune cu cîteva zile în 
urmă, precum și căminele studențești. în 
sala Modern din Timișoara a avut loc adu
narea activului județean de partid. După 
expunerea primului secretar 
mitetului județean de partid 
șui Mihai Telescu, au luat 
tul prof. dr. Iulian Dracea, rectorul In
stitutului agronomic, Marinca Pasici, muri- 
citoare la fabrica de mănuși, Iuliana Cer- 
nescu, profesoară’emerită, Carol Pfleper, 
președintele cooperativei de producție Ba- 
cova, Florin Miclea, student la Institutul 
de medicină, ștefan Ferencz, directorul în
treprinderii „Solventul".

Luînd cuvîntul îrt aplauzele participanți- 
lor, tovarășul PAUL NICULESCU-MIZIL 
a relevat că în întreprinderile vizitate, în 
întîlnirile pe care le-a -avut cu muncitorii 
și intelectualitatea din Timișoara, cu activul 
de partid al județului se manifestă cu 
toată forța sentimentul de încredere în po
litica partidului și statului nostru. Aceste 
manifestări, ca și nenumărate altele, ce au 
loc pe tot cuprinsul țării, demonstrează că 
aceasta este politica 
por.

Partidul nostru. în 
movat de Congresul 
rințâ Națională, își 
asupra sarcinilor economice, a dezvoltării 
științei, învățămîntului, culturii, manifestă 
o preocupare constantă pentru perfecțio
narea tuturor dofneniilor activității sociale. 
Considerăm lupta pentru promovarea nou
lui și înlăturarea a tot ce frînează mersul 
înainte drept una din legile generale ale 
dezvoltării societății noastre socialiste. 
Pentru partidul nostru, pentru conducerea 
sa, pentru activiștii săi, a subliniat vorbi
torul, nu există, nu poate exista îndatorire 
mai înaltă decît aceea de'a sluji cu devo
tament și abnegație nooorul.

Vorbitorul a arătat că Declarația 
adoptată de M.A.N. a reafirmat și a dat 
putere de lege orientării ' consecvente 
a partidului și statului nostru spre dezvol
tarea relațiilor prietenești cu toate țările 
socialiste, ca element fundamental al poli
ticii externe a României. Dorim să extin
dem cooperarea multilaterală, reciproc a- 
vantajoasă cu aceste țări, ne-am reafirmat 
loialitatea față de alianțele cu celelalte

al co- 
tovară- 
cuvîn-

întregului nostru po-

spiritul novator pro- 
al IX-lea, de Confe- 
concentrează atenția

state socialiste. Apreciem că pentru a fi 
trainică, prietenia și colaborarea dintre ță
rile socialiste trebuie să se bazeze pe prin
cipiile marxism-leninismului și internațio
nalismului, pe principiile independenței și 
suveranității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile interne, 
întrajutorării tovărășești, pe stimă și încre
dere reciprocă. Partidul nostru subliniază 
că singura cale rațională pentru a rezolva 
deosebirile de păreri între țările socialiste, 
între partidele comuniste este calea discu
țiilor principiale, tovărășești între organele 
de conducere respective, în spiritul înțele
gerii și stimei reciproce, punîndu-se pe 
primul plan ceea ce unește partidele și ță
rile respective. Iată de ce, atunci cînd au 
apărut divergentele între unele țări socia
liste și Cehoslovacia, noi am subliniat de la 
început necesitatea de a se găsi soluții ra
ționale pe baza discuțiilor cu conducerea 
de partid și de stat legitimă a Cehoslova
ciei. Acum, cînd există un acord sovieto- 
cehoslovac, pe baza căruia conducătorii de 
partid și de stat cehoslovaci au putut să-și 
reia activitatea, considerăm că este necesar 
să se facă totul pentru aplicarea acestui 
acord. O importanță deosebită are retra
gerea completă și în timpul cel mai scurt 
posibil a tuturor trupelor străine de pe te
ritoriul Cehoslovaciei, asigurîndu-se astfel 
deplina manifestare a suveranității acestei 
țări. Totodată, conducerea partidului nos
tru consideră că, în situația grea ce s-a 
creat, este mai important ca oricînd să nu se 
întreprindă nimic de natură să înăsprească 
relațiile dintre țările socialiste, că trebuie 
ca toate eforturile să fie îndreptate spre 
restabilirea climatului de încredere și prie
tenie, în interesul socialismului și al păcii.

După o scurtă oprire în comuna Orți- 
șoâra, vizita de lucru a continuat în jude
țul Arad. însoțit de tov. Teodor Haș, prim- 
secretar al Comitetului județean de partid 
Arad, președintele consiliului popular ju
dețean provizoriu, oaspetele a făcut primul 
popas în comuna Pecica, unde mii de ță
rani au așteptat, în ciuda 
oaspeților, dornici să asculte 
tidului. După vizitarea unor 
C.A.P. „Avîntul", în cursul 
purtat discuții asupra căilor 
fire a activității, în centrul comunei a avut 
loc o însuflețită adunare populară. In cu
vîntul lor. Dumitru Ciobanu, președintele 
consiliului popular comunal. Anton Kli- 
miives, președintele cooperativei „Avîntul". 
și alți vorbitori au exprimat ferma lor ho- 
tărîre de a da patriei mai multe produse 
agricole, aprobînd astfel prin fapte poziția 
partidului față de evenimentele internațio
nale. în cuvîntul său. tovarășul PAUL NI
CULESCU-MIZIL, relevînd perspectivele 
luminoase pe care socialismul le-a deschis 
țărănimii și care se conturează și în reali- ' 
zările locuitorilor din Pecica. a subliniat 

(că există toate condițiile pentru a se spori 
‘producția agricolă și a se obține astfel ve
nituri tot mai mari în folosul țărănimii și 
spre binele întregului popor. Alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănime, unitatea în
tregului popor în jurul partidului repre
zintă un izvor nesecat de' forță a orînduirii 
noastre, găsindu-șl expresie în aceste zile 
în aprobarea entuziastă a politicii interne 
și externe a partidului.

Era tîrziu, seara, cînd s-a ajuns la Arad, 
dar intelectualii din acest oraș au ținut să 
fie prezenți în număr mare, pînă după mie
zul nopții, la întîlnirea din sala Palatului 
cultural. în cuvinte pline de înflăcărare la 
adresa politicii partidului au vorbit aici to
varășii Vasile Popeangă, profesor emerit, di
rectorul liceului pedagogic, artista Olimnia 
Didilescu, profesorul Francisc Marx și Ro
zalia Reterfi, redactor șef al ziarului 
„Voros Lobogo".

îndelung aplaudat de asistență, tovarășul 
PAUL NICULESCU-MIZIL a relevat atît 
prețuirea pe care o dă partidul aportului 
intelectualilor la construcția socialistă, cît și 
aprobarea pe care aceștia — indiferent de 
naționalitate. — o acordă politicii partidului. 
Oprindu-se asupra problemelor adîncirii 
democrației socialiste, vorbitorul a subliniat 
că partidul nostru pornește de la ideea că 
socialismul trebuie să-și afirme superiori
tatea nu numai în domeniul producției ma
teriale, ci și în domeniul relațiilor social- 
politice. Hotărîrile plenarei din aprilie a 
C.C. al P.C.R. relevă că metodele proprii 
socialismului sînt nu metodele administra
tive. represive, ci. metodele de convingere, 
promovarea legalității și echității sociale. | 
Permiteți-mi, a spus vorbitorul, să arăt 
că în statornicirea acestui spirit, ca și în 
elaborarea întregii orientări interne și ex
terne a partidului, o contribuție de seamă 
are secretarul general al Comitetului Cen
tral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vizitarea, în cursul dimineții de sîmbătă, 
a două întreprinderi de mare însemnătate 
— uzina textilă și uzinele de vagoane — 
a prilejuit discuții concrete în legătură cu 
problemele organizării superioare a mun
cii, cu activițatea comitetelor de direcție 
și a altor probleme economice actuale. O 
manifestare impresionantă de atașament și 
încredere în partid a constituit-o mitingul 
celor peste 10 000 salariați ai uzinei de va
goane, veche citadelă revoluționară care 
se mîndrește cu rezultate deosebite în 
muncă. Tov. Alexandru Ladău, secretarul 
comitetului de partid pe uzină, muncitorul 
loan Adoni, tehnicianul Francisc Gobi, in
ginerul șef Liviu Cirin au ținut să asigure 
în cuvinte calde, emoționante, că partidul 
se poate bizui din plin pe acest colectiv, 
hotărît să răspundă oricărei chemări.

Transmițînd constructorilor de vagoane 
salutul fierbinte al conducerii de oartid si 
de stat, tovarășul PAUL NICULESCU- 
MIZIL a arătat că minunata noastră clasă 
muncitoare, care ține sus, de peste 100 de 
ani, steagul luptei pentru eliberarea națio
nală și socială a întregului popor, își în
deplinește cu abnegație în anii socialismu
lui misiunea ei istorică de forță conducă
toare a societății.

în sala palatului cultural a avut Ioc în
tîlnirea activului de partid din județul 
Arad la care, după cuvîntul tovarășului 
Teodor Haș, au vorbit ing. Cristina Cojo
carii, Carol Kutalek, de la uzina de va
goane. Maria Iovănescu, profesoară, Gheor
ghe Golna, președintele C.A.P. Sîntana, și 
alții care au ținut să asigure conducerea 
partidului de nețărmuritul lor atașament.

în cuvîntul său. tovarășul PAUL NICU
LESCU-MIZIL, referindu-se la vizitele în
treprinse de tovarășul Ceaușescu, de cei
lalți conducători de partid în toate jude
țele țării, a relevat însemnătatea, practicii 
curente a conducerii de partid și de stat 
de a se sfătui cu muncitorii, țăranii, inte
lectualii, spre a le împărtăși preocupările, 
a le curțoaște gîndurile și a găsi în co
mun soluții la problemele ridicate de Viată, 
în acest fel partidul si poporul, conducerea 
partidului și oamenii muncii formează un 
tot unitar, o singură voință, o unică hotă
râre de acțiune. La întrebarea care este 
în prezent sarcina principală a fiecărei or
ganizații de partid, răspunsul este unul 
singur : fiecare organizație sau colectiv, 
fiecare comunist să asigure îndeplinirea 
exemplară a tuturor îndatoririlor ce le 
revin în cadrul planului de stat, la locul 
lor de muncă. La adunările și întîlnirile 
care au avut loc s-a subliniat puternica 
frăție dintre toți oamenii muncii care tră
iesc și luptă pentru socialism în acest județ, 
ca și în celelalte județe ale tării.

Deplina egalitate în drepturi, rezolvarea I

ploii, sosirea 
cuvîntul par- 
sectoare> ale 

căreia s-au 
de îmbunătă-

problemei naționale, sudarea frăției inter
naționaliste între poporul român și naționa
litățile conlocuitoare, unitatea tuturor ce
tățenilor, fără deosebire de naționalitate, 
este o cucerire măreață a politicii mar- 
xist-leniniste a partidului nostru ; ea își 
găsește expresia în aprobarea unanimă 
de către toții fiii patriei a politicii parti
dului și statului nostru.

în după-amiaza bilei de sîmbătă, vizita 
de lucru continuă pe teritoriul județului 
Bihor, unde tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil este însoțit de tovarășul Victor Bolojan. 
prim secretar al Comitetului județean 
P.C.R. Bihor, președintele consiliului popu
lar județean provizoriu. La Oradea, oas
peții vizitează uzina de mașini unelte 
„înfrățirea", importantă unitate indus
trială, care cunoaște o continuă dezvoltare, 
în cursul discuțiilor purtate cu muncitori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri s-a pus ac
centul pe necesitatea ridicării gradului de 
tehnicitate pentru menținerea 
lor acestor produse la nivelul 
pieței mondiale,

în hala mare de montaj are 
ting, la care au luat cuvîntul 
Ștefan Szânto, prlm-secretar al Comite
tului municipal P.C.R. Oradea, Constantin 
Ionescu, directorul uzinei. muncitorul 
Spiru Marinescu, inginerii Simion Agud 
și Ludovic Panik, care au transmis con
ducerii de partid angajamentul lor unanim 
de a sprijini politica partidului prin în
deplinirea exemplară a sarcinilor de pro
ducție. în încheierea mitingului a luat cu
vîntul tovarășul PAUL NICULESCU- 
MIZIL.

Oaspeții s-au îndreptat apoi către 
tierul fabricii de zahăr, unde a fost 
tată marea hală de fabricație și 
construcții, analizîndu-se, totodată, în 
concret, cele mai importante probleme 
ale activității șantierului, pentru ca noul 
obiectiv să poată intra în funcțiune la ter
menul prevăzut.

în aceeași seară, Ia Teatrul de stat din 
Oradea a avut loc adunarea activului ju
dețean de partid, în cadrul căreia au luat 
cuvîntul tovarășii Victor Bolojan, prim- 
secretar al comitetului județean de partid. 
Constantin Pitaru. secretarul comitetului 
de partid al uzinei „înfrățirea", Aurel Si- 
muț, prim-secretar al Comitetului municipal 
U.T.C. Oradea, Vasile Cirtea, președintele 
C.A.P. din Batăr, Rozalia Tier, muncitoare 
la fabrica „Solidaritatea", Eugen Enescu, 
redactor-șef adjunct al revistei de cultură 
„Familia", și alții. Adunarea a prilejuit o 
entuziastă manifestare a atașamentului față 
de partid, a dragostei față de patrie și 
popor, față de cauza internaționalismului 
socialist.

Duminică dimineața, tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil a vizitat Combinatul porcin 
de la Palota, și s-a întîlnit eu cetățenii co
munei Diosig.

în încheierea vizitei făcute de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil 
mai vizitat palatul 
de renovare și care 
zeului județean. Cu 
s-au întreținut cu oameni de cultură și 
artă orădeni.

parametri- 
exigențelor

loc un mi-
tovarășii

șan- 
vizi- 
alte 
mod

în județul Bihor s-a 
baroc aflat în curs 
va deveni sediul mu- 
acest prilej, oaspeții

TELEGRAME

■lin ACȚIONEAZĂ PENTRU PRIETENIE 
Cil TOATE IĂRIEE SOCIALISTE, Plfflll PICE 

Nu o dată am avut ocazia, ca jurist, 
să constat că partidul și guvernul 
nostru se călăuzesc neabătut în poli
tica externă după principiile sacre 
ale independentei și suveranității 
statelor, ale neamestecului în trebu
rile interne ale altor țări,' ale res
pectului reciproc, ale dreptului ina
lienabil al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta. în spiritul a- 
cestor principii de bază au avut loc 
recentele dezbateri ale Marii Adunări 
Naționale, și Declarația adoptată 
reafirmă cu toată tăria că statul nos
tru nu se abate nici o clipă în acti
vitatea ce o desfășoară pe plan in
ternațional de la politica lui con
structivă, dreaptă, corespunzătoare 
intereselor fundamentale ale poporu
lui român, intereselor de pace ale 
tuturor popoarelor, cauzei socialis
mului și progresului uman.

Prin glasul secretarului general al 
Comitetului Central al partidului 
nostru — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — și al celorlalți conducă
tori de partid și de stat a fost 
reafirmată preocuparea plină de răs
pundere pentru cauza prieteniei și 
colaborării dintre statele socialiste, 
pentru unitatea sistemului socialist 
mopdial, ca premisă esențială a vic
toriei socialismului și păcii în lumea 
întreagă. Activitatea desfășurată de

România socialistă pe plan extern 
vădește un profund spirit interna
ționalist, o voință fermă de a dezvol
ta legăturile frățești cu toate statele 
socialiste, cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu toate forțele ce 
luptă împotriva imperialismului, 
pentru progres social, libertate și 
pace.

Politica partidului nostru e politi
ca întregului popor, a fiecărui cetă
țean în parte, este politica mea : ea 
corespunde întru totul aspirațiilor 
mele, gîndurilor mele despre drep
tatea umană și de aceea o sprijin 
din tot sufletul.

Ca intelectual și jurist, consider ca 
o îndatorire de prim ordin de a-mi 
spori eforturile în aplicarea cu con
secventă a măsurilor inițiate de 
partid pe plan intern pentru înflo
rirea multilaterală a patriei dragi. 
Concomitent, consider ca o îndatori
re a mea de a propaga în mase cît 
mai largi politica externă a statului 
nostru, politică constructivă și plină 
de dinamism, care se bucură de un 
mare și binemeritat prestigiu în 
lume.

Corneliu GORANESCU
judecător, președintele colegiului 
penal pe lingă tribunalul 
județean' Prahova

Politica partidului 
politica noastră

■»

Ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Corneliu Mă- 
nescu, a trimis 6 telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe al Repu
blicii Democrate Vietnam, Nguyen Duy 
Trinh, cu prilejul celei de-a 23-a ani
versări a proclamării Republicii Demo
crate Vietnam.

★
Comitetul național de solidaritate cu 

lupta poporului vietnamez și Liga ro
mână de prietenie cu popoarele Asiei și 
Africii au trimis o telegramă 
tare Comitetului Central al 
Patriei din Vietnam cu prilejul 
23-a aniversări a proclamării 
denței Republicii Democrate

★
Cu același prilej,. Uniunea Generală a 

Sindicatelor din Republica Socialistă 
România, Uniunea Tineretului Comunist, 
Uniunea Asociațiilor Studenților din 
România, Comitetul național pentru apă
rarea păcii. Consiliul Național al Femei
lor au trimis telegrame de felicitare or
ganizațiilor similare din Republica De
mocrată Vietnam.

de felici- 
Frontului 
celei de-a 
indepen- 
Vletnam.

Cu deosebit interes am luat cunoș
tință de Declarația Marii Adunări 
Naționale cu privire la principiile de 
bază ale politicii externe a României, 
de Declarația Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., de cuvîntările tovară
șului Nicolae Ceausescu și ale altor 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat și țin să subliniez că fiecare 
idee și fiecare cuvînt al acestor docu
mente reflectă propriile mele eînduri 
și simțăminte. Sînt documente care 
exprimă cu cea mai mare fidelitate 
interesele si voința întregii noastre 
națiuni, atașamentul de nedezmințit 
fată de cauza socialismului și păcii. 

. De aceea, eu consider întreaga po
litică internă și externă a partidului 
și statului, nostru drept politica mea. 
a țuturor celor din jurul meu. a în- 

' țregului nostru popor. Ea exprimă 
năzuințele cele mai fierbinți ale tu
turor oamenilor muncii din patria 
noastră — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — care, strîns 
uniți în jurul partidului, al guvernu
lui. muncesc cu entuziasm, cu hotă- 
rîre. să ridice România socialistă pe 
noi trepte ale civilizației.

Ne este tuturor evident caracterul 
profund constructiv, internaționalist 
al eforturilor depuse de partidul 
nostru, de tara noastră pentru dez
voltarea continuă a prieteniei si co
laborării cu toate țările socialiste.

pentru întărirea unității statelor so
cialiste — ca un obiectiv de prim 
plan a] politicii noastre externe — 
pentru întărirea tuturor forțelor , 
antiimperialiste în lupta pentru țe
lurile libertății, independentei, păcii 
și progresului în lume.

în întreprinderea noastră, ca și 
în multe alte locuri de muncă de pe 
meleagurile patriei, muncitorii, teh
nicienii și inginerii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — își vădesc înaltele lor capaci
tăți creatoare. Este un adevăr bine 
cunoscut, de la sine înțeles, că toți 
împreună, dăruindu-ne talentul și 

. capacitatea de muncă țelurilor înflo
ririi patriei dragi, contribuim tot- 

. odată la promovarea politicii patrio
tice și internaționaliste ale gloriosului 
nostru partid. Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din întreprinderea noastră 
sînt hotărîti să nu precupețească nici 
un efort în îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce le revin, nutrind con
vingerea profundă că în felul acesta 
slujesc atît telurilor înfloririi multi
laterale a patriei, cît și îndeplinirii 
înaltelor idealuri ale omenirii mun
citoare de pretutindeni.

Ing. NYEGRAI Adalbert 
directorul întreprinderii 
„1 Septembrie" — Satu Mare
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ȘTIINȚA
IN UZINĂ
(Urmare din pag. I)

fiecare lucrător al centrului de a 
onora condițiile ce-i stau la dispoziție, 
posibilitatea de a-și valorifica ta
lentul. Laboratoare de materiale chi
mice. electrice, mecanice, labora
toare de tehnologie a sudurii, a ela
borării șarjelor, a tratamentelor ter
mice, alte și alte laboratoare..

...Ploi, umezeală și fulgere, repro
duse în spațiul unei încăperi uriașe, 
climă tropicală între zidurile unei 
clădiri din Cîmpia Olteniei — iată 
unul dintre acele „alte și alte labo
ratoare". Un trăznet între două sfere 
metalice, rezultat al unor descăr
cări electrice năpraznice, este un ve
ritabil simbol al acestui imperiu al 
forței electrice, cutreierat și stăpînit 
continuu de puterea de pătrundere 
și invenție a minții omenești. De la 
experimentările privind condițiile de 
funcționare a produselor uzinei în

zonele tropicale (unde se exportă 
unele mărfuri purtînd emblema 
„Electroputere") pînă la găsirea unor 
noi aliaje pentru electrozii de su
dură. de la defectoscopie la modela
rea matematică (cea mai recentă a- 
chiziție a centrului de cercetări este 
o aparatură pe măsura unui labora
tor de calcul și modelări) — ai imagi
nea cîtorva dintre coordonatele în
tre care se înscrie spectrul activi
tății centrului de cercetări al uzinei.

In interiorul acestei instituții de 
gîndire se consumă atderea conti
nuă a căutărilor. Munca cercetăto
rului este, din acest punct de vedere, 
un lung șir de stări, conflictuale cu 
sine însuși, cu materia pe care tre
buie s-o supună, cu timpul căruia el 
vrea să-i confere o maximă consis
tență.

In laboratorul său. un tînăr in
giner își adună gîndurile în rînduri 
caligrafiate pe o hîrtie. Se ridică de 
la masa de lucru (pentru a cita oară 
în decursul unei singure zile ?) și cer
cetează din nou o bară lucioasă de 
metal. O supune iarăși unor probe. 
Este clipa confruntării decisive cu 
ideea care-l însuflețește de cîtva 
timp. încearcă soluții noi pentru 
compoziția electrozilor mașinii de 
sudat prin puncte. Din n variante 
doar una s-a dovedit promițătoare. 
Urmează o nouă etapă de tatonări.

de concentrare a imaginației, de so
licitare a tuturor cunoștințelor, de 
consultare a literaturii de speciali
tate. Apropierea de idee se săvîr- 
șește treptat și dramatic. Dar succe
sul (nu se poate cerceta fără această 
speranță) este obligatoriu.

— Obligatoriu din punct de ve
dere moral — explică tînărul inginer 
— dar nu numai atît... vedeți, am
bianța în care lucrăm ne obligă. 
Tot ce facem aici stă sub imperiul 
unor comandamente ale producției. 
Asta îmi și dă — nu spun vorbe 
mari — un sentiment puternic de 
responsabilitate a muncii mele. Prin 
cercetările pe care le fac mă simt 
angajat în cel mai înalt grad în 
vastul efort creator al întregii uzine.

Interlocutorul'se numește Gheorghe 
Stancoveanu și este unul dintre ti
nerii ambițioși și harnici care popu
lează spațiul laboratoarelor cu gîn
durile. cu frămîntările, cu Ideile, cu 
succesele lor.

Cînd vedeți gonind pe drumurile 
de fier ale țării moderna locomotivă 
electrică românească gîndiți-vă și la 
mîinile de meșter ale muncitorilor 
care le-au fabricat, dar și la clipele 
de inspirație ale acestor tineri. La 
„Electroputere". știința se simte la 
ea acasă. La „Electroputere"'gîndirea 
științifică constituie premisa ridi
cării la putere a unei reportate pro
ducții.

(Urmare din pag. I)

exprimă totuși întregul po
tențial existent. In multe 
secții ale întreprinderilor 
de mecanizare se constată 
deficiente în folosirea 
timpului de lucru,.se pierde 
încă prea multă vreme cu 
reparațiile și remedierea 
unor defecțiuni. Dacă la 
nivelul unei singure unități 
acestea nu par deosebit de 
mari, ele se adună pe an
samblul Departamentului 
mecanizării. Altă proble
mă este 
mărului 
canizatori, 
trebuie 
mare 
resort.

Una 
definitorii 
I.M.A. este mutarea ponde
rii activității economico- 
productive în secțiile de 
mecanizare, acolo unde se 
hotărăște soayta recoltei. 
In prezent, în cadrul între
prinderilor se află în plină 
desfășurare acțiunea de or
ganizare a acestor secții, 
încadrarea lor cu personal 
de conducere calificat, re
actualizarea sarcinilor fos- 
telor brigăzi de tractoare 
și stabilirea, cu discernă- 
mînt. a planurilor de pro
ducție. ca și a celor de ve
nituri și cheltuieli, asigura-

neasigurarea nu- 
necesar de me- 

problemă care 
să preocupe în mai 
măsură forurile de

din caracteristicile 
ale activității

rea nu numai a continuită
ții activității, ci și dezvol
tarea acesteia pe baza prin
cipiilor noi. care stau la 
baza funcționării lor, școla
rizarea a mii de șefi de 
secții constituie numai o 
parte dintre numeroasele 
probleme care se cer rezol
vate cu competență și 
promptitudine. Dacă în în
treprinderile de mecani
zare a agriculturii din ju
dețele Neamț și Vaslui or
ganizarea secțiilor de me
canizare s-a încheiat, 
alte județe 
în faza de început, 
necesar ca Departamentul 
mecanizării 
Superior al
organele agricole județene 
să acorde un larg sprijin 
acestei acțiuni. Consolida
rea secțiilor de mecanizare 
mărirea contribuției aces
tora la creșterea producției 
în cooperativele agricole 
necesită rezolvarea unor 
probleme adesea subestima
te Este vorba. în primul 
rînd, de asigurarea unor 
condiții cît mai bune de 
muncă și de viață pentru 
mecanizatori, rezolvarea la 
fața locului a transportului 
de carburanți și lubrifianți, 
a hranei calde etc. Neglija
rea unor asemenea .amă
nunte" la întreprinderile de 
mecanizare a agriculturii

Holboca-Xași, Mărășești etc. 
s-a soldat cu pierdere 
de timp prețios, ajungîn- 
du-se în unele locuri să se 
resimtă lipsa mecanizatori
lor.

întreprinderile de meca
nizare oferă un cadru pro
pice de aplicare a princi
piilor de organizare st.in-

proape 800 au fost definiti
vate pentru aplicarea în 
producție. Negativ este însă 
faptul că aplicarea studii
lor elaborate întîrzie din 
cauză că această importan
tă problemă nu este urmă
rită cu oerseverență. Pen
tru a aprecia aportul eco
nomic al extinderii «au ge-

în 
ea se află încă 

Este

din Consiliul 
Agriculturii,

Telegrame
' și scrisori 

adresate
C.C. al P.C.R
(Urmare din pag. I)

comuniștilor din organele dc miliție 
și securitate din municipiul Lugoj. 
Asigurăm Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliul de 
Stat, guvernul Republicii Socialiste 
România că nu vom precupeți nici 
un efort pentru asigurarea mersului 
înainte al construcției socialiste în 
țara noastră, a independenței și su
veranității României socialiste“.

Din scrisorile
sosite Ia redacție

a Co- 
P.C.R. 
fermă 
a dez- 
socia-

„Noi, muncitorii, inginerii și teh
nicienii de la sectorul montaj cazane 
al Uzinei „Vulcan“-București, aflați 
în prezent la Combinatul siderurgic 
din Galați — ne scrie electricianul 
N. Dobre — sîntem mîndri de poli
tica fermă a partidului șl statului 
nostru și ținem să ne exprimăm pe 
această cale deplinul nostru acord 
față 'de această politică profund 
principială și constructivă, care co
respunde întru totui intereselor fun
damentale ale poporului român, cau
zei socialismului și păcii în lume. Vă 
asigurăm, totodată, că vom strînge și 
mai mult rîndurile în jurul partidu
lui, al Comitetului său Cen
tral, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu".

în scrisoarea lor, soții Maria și 
Vasile Roman, din satul Pietrișu, ju
dețul Ilfov, arată: „Cu profund res
pect față de înaltele idealuri ale so
cialismului, cu gîndul curat, pornit 
din adîncul inimii, susținem și apro
băm, alături de întregul nostru po
por, ultimele documente ale partidu
lui și statului nostru socialist, cuvîn
tările tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
precum și recenta Declarație 
mitetului Executiv al C.C. al 
în care se exprimă hotărîrea 
a partidului și țării noastre de 
volta relațiile . p.u Koatp, .țările
liste frățești, edeă ce țo'respuhde 
întocmai intereselor construirii so
cialismului în patria noastră, intere
selor întregului sistem socialist mon
dial. Ne alăturăm, împreună cu co
piii noștri, împreună cu ceilalți 
membri cooperatori din satul nostru, 
adeziunii unanime a poporului nos
tru față de politica internă și ex
ternă a partidului și guvernului nos
tru, care constituie garanția propă
șirii și înfloririi patriei noastre .so
cialiste".

„Fiecare dintre noi — ne scrie 
Alexandru Kelemen din Cluj — a 
luat cunoștință cu mîndrie de De
clarația Marii Adunări Naționale, 
care a exprimat gîndurile noastre, 
ale tuturor, ce locuim pe acest pă- 
mînt al României, și a dovedit o dată 
în plus spiritul profund patriotic și 
internaționalist de care sînt animate 
în politica lor partidul și guvernul 
țării noastre. Sprijin întru totul po
litica partidului și statului nostru, 
exprimată atît de clar în această 
declarație și în ultimele cuvîntări 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu".

Adeziunea unanimă. încrederea 
totală în politica partidului șl sta
tului și le-au exprimat în scri
sorile lor : Cazacu Vladimir, inginer 
proiectant, IPROMET-București ; 
Veturia Mureșanu, elevă. Liceul nr. 
2 Bistrița ; Dumitru Crețu, pensio
nar, comuna Tașca, județul Neamț ; 
Ion Chioreanu, învățător, școala 
generală nr. 61, București ; Ion Bă- 
canu. Ion Drăguț, Mihail Marinescu, 
Constantin Petrescu și Vasile Ma
tei din Craiova, veterani ai luptelor 
de la Mărășești ; Ion Pîrvulescu, 
țăran cooperator, comuna Lipnița, 
județul Constanța.

treprinderile de mecanizare 
din județul Teleorman, 
conomiile realizate 
1 august se ridică 
mii de lei. în cele 
dețul Constanța — 
mii de lei Arad — 
lei. Ialomița — 758 
în unitățile din 
Argeș. Bacău. Dolj.

e- 
pînă la 
la 1 743 
■lin ju- 
la 1 155 
827 mii 
mii lei. 
județele 

Iași

sa

t

**■* •' M'-i-

Mecanizarea agriculturii
k

țifică a producției și a 
muncii. Această latură e- 
sențială a activității acestor 
întreprinderi, neglijată în 
trecut, a constituit obiectul 
studiilor a numeroase co
lective de specialiști care 
au conturat măsuri adecva
te pentru rentabilizare, prin 
creșterea volumului de lu
crări. reducerea consumu
rilor de piese de schimb, 
materiale, carburanți și lu
brifianți, micșorarea chel
tuielilor administrative, 
mărirea ^proporției perso
nalului direct productiv etc 
Pînă în prezent, din 1640 
teme luate în studiu. a-

neralizării celor mai valo
roase propuneri de măsuri 
concrete este suficient să 
amintim că prin aplicarea 
în producție a unui număr 
de 505 studii s-au obținut 
economii în valoare de 7.6 
milioane lei și s-a reali
zat un volum de lucrări 
chivalent cu 107 000 ha 
rătură normală Firește, 
ceste rezultate, mici
raport cu posibilitățile,
merită să fie relevate. 
Există diferente mari de la 
o unitate la alta în ce pri
vește economiile realizate 
și activitatea economică în 
general. în timp ce la în-

e- 
a- 
a-
!n

Neamț, Olt, Prahova, Vîl- 
cea si altele, rubrica eUei- 
ență economică, la capitolul 
organizării științifice a pro
ducției și a muncii, a rămas 
goală..Este evident că u a- 
tare stare de lucruri denotă 
dezinteres pentru aplicai ea 
în viață a studiilor prevă
zute și elaborate, lipsă de 
perseverentă din partea 
conducerilor unităților res
pective față de o îndatori
re cu caracter permanent

Studiile elaborate în ca
drul întreprinderilor pen
tru mecanizarea agricultuiii 
reprezintă doar primul pas 
Jn organizarea științifică a

t
producției și a muncii. 
Pentru fructificarea acesto
ra se impune elaborarea u- 
nor sinteze care să stea la 
baza generalizării elemen
telor noului tehnic și orga
nizatoric. pentru programa
rea și urmărirea operativă 
a nroducției, organizarea 
activității secțiilor de me
canizare, analiza cauzelor 
care duc. la nefolosirea ca
pacității maxime de produc
ție a tractoarelor''și utila
jelor din dotare. fixarea 
celor mai raționale criterii 
de control și recepție a lu
crărilor agricole executate 
mecanizat, depistarea influ
ențelor asupra ritmicității 
producției etc. în rezolva
rea acestor probleme se 
simte nevoia să fie antre
nați un număr mai mare 
de cercetători de la insti
tutele de cercetări agrico
le întrucît. în prezent, se 
resimte linsa unor metodo
logii mai detaliate, specifice 
sectorului de mecanizaie a 
agriculturii, în legătură mai 
ales cu modul de analiză a 
deficientelor și calculul e- 
ficienței economice. în fe
lul acesta, munca harnică 
a mecanizatorilor va deveni 
mai rodnică, mai eficientă 
din punct de vedere econo
mic.

/
I



7 ■‘fa'ii? V»

ÎNCHEIEREA PLENAREI NIGERIA Sesiunea Consiliului executiv DESCHIDEREA

C.C. AL P.C. DIN CEHOSLOVACIA
TRUPE FEDERALE
AU PĂTRUNS

al U.N.E.S.C.O.

FRAGA 1 (Agerpres). — La 
Praga s-au încheiat lucrările Ple
narei C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, în cadrul căreia tovarășul A- 
lexander Dubcek, prim-secretar al

C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 
prezentat un raport.

Plenara a adoptat un comunicat . 
în care se anunță și componența 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

ÎN GRASUL ABA
(Agerpres). 
transmise 

de agen-

Știri contradictorii despre
Situația din Congo (BRAZZAVILLE)

TÎRGULUI
alna), și directorul general 

U.N.E.S.C.O., Rend Maheu;
In prima parte a sesiunii, Consi

liul Executiv va examina stadiul 
actual de realizare a campaniei 
internaționale întreprinse de 
U.N.E.S.C.O. pentru salvgardarea și 
restaurarea operelor de artă din 
Florența și Veneția. în intervenția 
sa, acad. Andrei Oțetea a sprijinit 
propunerile directorului general al 
U.N.E.S.C.O. cu privire la desfășu
rarea pe viitor a acestei campanii. 
Consiliul a adoptat în unanimitate o 
rezoluție cu privire la măsurile ne
cesare realizării acestei campanii.

ROMA 1 (Agerpres). — La 29 
august s-au deschis la Siena lu
crările celei de-a 79-a sesiuni a 
Consiliului Executiv al U.N.E.S.C.O. 
România, care este membră a Con
siliului Executiv, este reprezen
tată de acad. Andrei Oțetea și de 
Valentin Lipatti, delegatul perma
nent al țării noastre la U.N.E.S.C.O. 
în ședința de deschidere, Consi
liul Executiv a fost salutat de mi
nistrul educației naționale al Ita
liei, G. B. Scaglia, și de reprezen
tantul municipalității din 
Padalino. 
cuvîntări 
Executiv,

INTERNATIONAL

DE LA LEIPZIG
LEIPZIG 1 — Corespondentul A- 

gerpres, Șt. Deju, transmite : După ce 
sîmbătă seara a avut loc la Opera din 
Leipzig deschiderea festivă a ediției 
de toamnă a Tîrgului internațional de 
la Leipzig, duminică s-au deschis por
țile tîrgului pentru public. La des
chiderea oficială au participat Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., Willi Stoph, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
și alte numeroase personalități din 
conducerea de partid și de stat a 
R.D.G. Așa cum a devenit tradițional, 
ediția de toamnă are și în acest an 
caracterul unui tîrg al bunurilor de 
larg consum. După datele oficiale co
municate în cadrul unei conferințe de 
presă, în acest an expun la tîrg 6 500 
de firme din 55 de țări.

Republica Socialistă România parti
cipă la această ediție a Tîrgului de 
la Leipzig cu exponate în șase ramuri 
și anume : bunuri de consum tehnic, 
produse textile, produse agroalimen- 
tare, cărți, artizanat și, pentru prima 
oară la Leipzig, cu mobilă. Produsele 
românești se bucură de mare atenție 
din partea specialiștilor și vizitatorilor.

Siena, 
Au rostit, de asemenea, 
președintele Comitetului 
Dell'Oro Mâini (Argenti-

PORT HARCOURT 1 
— Potrivit unor știri 
din Port Harcourt 
țiile de presă, forțele federale ni-
geriene au pătruns în orașul Aba, 
unul din ultimele puncte de rezis
tență ale trupelor biafreze. Ofen
siva împotriva orașului Aba, care 
înainte de război avea o populație 
de 130 000 de locuitori, fusese de
clanșată în urmă cu două săptă- 
mîni. 
zilor 
unei 
Prin
forțelor biafreze nu se mai află 
decît două localități importante: 
Umuahia, unde se află cartierul ge
neral al colonelului Odumegwu 
Ojukwu, și Owerr. Ele sînt situate 
la 40 și respectiv 55 km nord de 
Aba.

AL

LA BRASILIA Șl

Rezistența îndîrjită a biafre- 
a fost zădărnicită în urma 
lipse acute de armament, 
căderea Abei, sub controlul

de persoane 
! — acesta

UN PRIM BILANȚ 1

CUTREMURULUI DIN IRAN

CORESPONDENTA 
DIN VIENA DE LA 

PETRE STĂNCESCU

BRAZZAVILLE 1 (Agerpres). — 
Din* Brazzaville continuă să so
sească știri contradictorii, dar cea 

,.:mai mare parte a corespondenților 
de presă apreciază că situația este 
în curs de normalizare. Ciocnirile 
înregistrate în ultimele două zile în
tre trupele fidele guvernului 
și tinerii retrași în așa-numita 
„tabără meteorologică" par să fi în
cetat total în cursul zilei de dumi
nică. Postul de radio din Brazzaville 
a menționat totodată că tabăra res-

pectivă a fost ocupată și că o parte 
din cei „rătăciți" au reușit să se re
fugieze în junglă, iar alta a fost 
arestată.

în țară însă situația continuă să 
rămînă confuză, iar o știre trans
misă de corespondentul agenției 
France Presse informează că, po
trivit unor știri neconfirmate, pre
ședintele țării, Dâbat, ar fi fost silit 
să renunțe la o parte din prefoga- 
tivele sale

RIO DE JANEIRO

Incidente
între poliție
si student!

» >

BRASILIA 1 (Agerpres). — Noi 
incidente între poliție și studenți, 
care au protestat împotriva violării 
autonomiei universității din Brasi
lia, au avut loc în capitala brazili
ană și la Rio de Janeiro. La Brasi- 

,iUa poliția ^K'(fplgșit...!j;gr^aadf7f,-cu 
gaze lacrimogene pentru a împrăș
tia pe demonstranți, în' timp ce la 
Rio de Janeiro s-au tras focuri de 
armă în aer. 1

Șeful casei civile a președintelui 
republicii, Rondon Pacheco, a a- 
nunțat că s-a ordonat deschiderea 
unei anchete asupra gradelor inci
dente ce au avut loc joi la Univer
sitatea din Brasilia,.în cursul cărora 
doi studenți au fost grav răniți, 
în "parlamentul
examinat această problemă, repre
zentanții corpului didactic univer
sitar au subliniat că întreaga vină 
revine forțelor de poliție. în Ca
mera deputaților, reprezentanții o- 
poziției au cerut demisia ministru
lui educației.

brazilian care a

'l' hm f UȚ88
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SOFIA 1 — Corespondentul Ager
pres, Gh. leva, transmite : La Combi
natul petrochimic de la Burgas au 
intrat în funcțiune anul acesta noi ca
pacități de producție : uzinele pentru 
polietilenă sub presiune ridicată și 
pentru benzol, cea de oxid de etilenă 
și etilen-glicol, precum și al patrulea 
grup de turbine al termocentralei. 
Noua producție va avea o mare im
portanță pentru dezvoltarea econo
miei naționale. în aceste zile, în în- 
tîmpinarea sărbătorii naționale de la

3 000 <
dispărute 
este bilanțul provizo
riu și neconfirmat al 
cutremurului din pro
vincia iraniană Kho- 
rassan. Numărul victi
melor dezgropate de' 
sub dărîmături la 
Khorassan se ridică la 
400. Degajarea celor 
prinși sub dărîmături 
continuă la lumina re
flectoarelor, astfel in
cit deocamdată este 
imposibil să fie preci
zat cu exactitate nu
mărul celor dispăruți.

Potrivit primelor in
formații, aproximativ 
15 localități au fost 
distruse în întregime,

apreciindu-se că zeci 
de mii de oameni au 
rămas fără adăpost. 
Cele mai multe dis
trugeri și. victime o- 
meneștj s-au înregis
trat în localitățile Fer- 
dows, Djoumain, Bird- 
jand, Turbat-e-Heyda- 
rieh și Kharh. „Vio
lența cutremurului a 
fost de neimaginat, re
latează martorii — a- 
veai impresia că 
mîntul se deschide 
picioare, iar totul 
jur se năruie".

Cutremurul a fost 
de gradul 7,8 pe scara 
Richter, 
du-se a fi cel mai vio
lent după cel din sep-

pă- 
sub 

în

considerîn-

tembrie 1962. El s-a 
produs după-amiaza, 
cînd o mare parte a 
populației, dintre care 
majoritatea sînt agri
cultori sau păstori, se 
aflau în afara locuin
țelor. De aceea, cea 
mai mate parte a vic
timelor ar fi femei și 
copii. Un amănunt a- 
trage în mod deosebit 
atenția : cutremurul de 
sîmbătă după-amiază 
a avut loc la aceeași 
dată și aproximativ a- 
ceeași oră ca și cel 
din 1962.

Unități ale armatei 
participă la acțiunile 
de ajutorare a victi
melor.

agențiile de presă
Duminica dimineața s-a 

deschis la Cairo cea de a 50 a 
sesiune a Ligii Arabe. La dezbateri 
iau parte 12 miniștri de externe ai 

r, țț.țărilor membre ale Lîgiiri Arabelr,‘Tti- 
nisia și Yemenul sînt reprezentate de 
ambasadori. Discuțiile, care se desfă
șoară sub președinția ministrului de 
externe al Iordaniei, Abdel Moneim 
Rifai, au loc cu ușile închise.

9 septembrie, a 24-a aniversare a eli- 
berării de sub jugul fascist, se lucrea
ză în ritm intens la extinderea Fa
bricii de prelucrare a țițeiului care 
își va mări capacitatea cu încă 3 mi
lioane tone anual. Această nouă con
strucție cuprinde peste 170 de secții 
și ■ instalații de bază. La sfîrșitul aces
tei luni, urmează să intre în exploa
tare de probă primele capacități su
plimentare pentru prelucrarea țițeiu
lui. în fotografie : vedere parțială 
combinatului.

Auioriîățile italiene 
remis duminică companiei israe- 
liene „El Al" avionul „Boeing 707" 
deviat în urmă cu cinci săptămîni la 
Alger de membrii unei organizații 
de rezistență palestiniene. La puțin 
timp după aceea, avionul israelian a 
părăsit Roma îndrepțîndu-se spre Tel 
Aviv. Avionul și cei 12 cetățeni israe- 
lieni reținuți la Alger, pasageri și mem
bri ai echipajului — sosiseră la aero
portul Leonardb da Vinci din Roma 
în cursul zilei de sîmbătă.

O serie de transplantări a fost realizată sîmbătă la spitalul metodist din 
Houston (Texas), înregistrîndu-se ceea ce este numit în mod obișnuit o 
„premieră mondială". Cinci echipe de chirurgi 'au efectuat patru grefe si
multane, trafisplantînd inima, rinichii și plămînii unei femei decedate la 
patru persoane diferite. Operațiile, la care au participat 75 de medici, anes- 
teziști, infirmiere și tehnicieni, s-au desfășurat sub supravegherea directă 
a cunoscutului chirurg cardiolog dr. Michael Debakey. Un buletin medical 
dat publicității la 12 ore după efectuarea operațiilor anunță că starea tu
turor celor patru „primitori" ai noilor organe este satisfăcătoare. In foto
grafie : aspect de la una din operații.

Telefoto : A.P.

Cei 600 delegați reuniți timp 
de două săptămâni la conferința 
O.N.U. pentru cercetarea și folo
sirea pașnică a spațiului cosmic 
părăsesc acum Viena, îndreptîn- 
du-se spre țările lor. 74 state, 
printre care și România, precum 
și 13 organizații internaționale 
și-au trimis reprezentanții la a- 
ceastă întîlnire internațională, 
dovadă a interesului larg pen
tru rezultatele obținute în acest 
domeniu, dar mai ales pentru 
avantajele utilizării lor practice. 
Intr-adevăr, nu există poate un 
alt sector de activitate umană in 
care știința și tehnica să fi par
curs într-un timp relativ scurt 
un drum marcat de atîtea suc
cese.

Conferința n-a fost conceputa _ 
ca un organism menit să adop* 
documente sau să elaboreze 
comandări. Ea a avut caracterftl? 
unui schimb de informații și 
păreri. Sub acest aspect, reuniu
nea a prilejuit o amplă prezen
tare a realizărilor spectaculoase 
obținute pe plan științific și teh
nic și a posibilităților imediate 
de a le transpune în practică 
pentru soluționarea unora din 
numeroasele probleme economice 
și sociale prezente și viitoare în 
folosul tuturor țărilor. Din punct

In aceeași zi cînd în urmă cu 23 
de ani sute de mii de locuitori ai 
Hanoiului puneau stăpînire pe stra
dă și luau cu asalt instituțiile publice 
în cadrul memorabilei revoluții din 
august 1945, am avut prilejul să mă 
întîlnesc cu unul din participanții de 
seamă ,1a aceste evenimente — 
vechiul militant al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, Tran Duy 
Hung, care este primarul capitalei 
vietnameze de mai bine de două de
cenii. El- retrăiește și acum, cu a- 
ceeași intensitate, acele zile fierbinți 
cînd apelul vibrant al lui Ho Și Min, 
mareînd un moment decisiv în istoria 
poporului vietnamez, declanșase fur
tuna luptei maselor populare.

„Este însăși tinerețea noastră pe; 
care am dăruit-o cu pasiune patriei 
— spune interlocutorul nostru, adău
gind : și ne simțim tot atît de tineri 
ca și în acele vremuri de neuitat, 
avem cum s-ar spune vîrsta revo
luției, a republicii’. îmi voi aminti 
mereu de acea zi glorioasă de înce
put de septembrie, cînd ne-am văzut 
împlinită năzuința pentru care au 
luptat generații întregi de vietna
mezi — proclamarea Republicii De
mocrate Vietnam, poporul muncitor 
devenind stăpînul destinelor sale. 
600 000 de oameni, reuniți în piața 
.Ba Dinh din Hanoi, erau martorii a- 
cestui eveniment solemn care vestea 
lumii că poporul vietnamez și-a de
cis soarta, jurînd să-și aper,e cu 
orice preț drepturile sale sacre,/ cu
ceririle sale revoluționare".

Statul vietnamez independent și 
suveran, născut prin lupta și sacri
ficiile a nenumărați patrioți, a tre
buit însă apărat, cu strășnicie. „Cu-- 
rînd după proclamarea republicii — 
a continuat interlocutorul nostru — 
poporul vietnamez s-a văzut nevoit 
să-și mobilizeze din nou forțele, ri- 
dieîndu-se ca un singur om împotri
va intervenției militare a corpului 
expediționar francez. Victoria de la 
Dien Bien Phu a fost rezultatul logic 
al mersului înainte al istoriei, ex
presia forței și invincibilității unui 
popor care vrea să trăiască în liber
tate și independență.

Acest atașament față de idealurile 
libertății, această conștiință a drep
turilor noastre legitime a barat și 
barează și calea agresiunii Statelor 
Unite, al cărei eșec a devenit evi
dent chiar și pentru promotorii ei. 
Sîntem un popor care luptăm aproa
pe fără răgaz de mai bine de un 
sfert de secol pentru ființa noastră 
națională. Și nici o forță din 
nu-1 poate 
ceea ce în

poate fi contestat nici unui popor : 
dreptul de a fi propriul său stăpîn".

...Hanoi, simbol al luptei eroice a 
întregului popor vietnamez, trăiește 
și învinge. Ce poate fi mai caracte
ristic pentru optimismul și încrede- . 120 de kilometri de capitală, zonă la 
rea nestrămutată a poporului viet
namez în victoria cauzei sale drepte, 
decît faptul că, în plină rezistență .. 
națională împotriva agresorilor, ar- 
hitecții și proiectanții au fost che
mați să prefigureze orașul de mîi- 
ne ? „Am și elaborat primele planuri 
pentru retransformarea treptată a mane au depășit cifra de 6 500. echi- 
orașului — relevă primarul capitalei. valență cu triplul celor efectuate a-

agresori sa-și ducă planurile la în
deplinire pînă la capăt.

Viața în oraș a revenit oarecum 
la normal, dar ea se desfășoară în 
spatele unui front apropiat, la circa
care a fost „limitată" acțiunea dis- 

. trugătoare a aviației dușmane, care, 
în schimb, s-a concentrat cu mai
multă furie asupra părții de sud a 
R.D. Vietnam. Aprecierea nu este 
deloc exagerată dacă se are în ve
dere că în luna iulie raidurile duș-

universitățile și școlile. Toate au ră
mas pe locurile unde au fost disper
sate la timpul său, «cînd a început a- 
gresiunea S.U.A. Iar această acțiu
ne a necesitat eforturi de neînchi
puit. O revenire la Hanoi ar dere
gla pentru o anumită perioadă acti
vitatea economică și nici nu ar co
respunde situației actuale; atîta 
timp cit S.U.A. refuză să înceteze 
complet bombardamentele asupra 
tării noastre, această problemă nici 
nu se pune. Evident, dispersarea u- 
nităților economice creează anumite 
dificultăți ; dar după trei ani de Ia

LA A 23-A ANIVERSARE A PROCLAMĂRII R. D. VIETNAM

HANOI, SIMBOL
AL EROISMULUI
POPORULUI VIETNAMEZ
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lume 
împiedica să dobîndească 
timpurile noastre nu mai

Unele cartiere distruse de /acțiunile 
barbare ale aviației americane vor fi 
reconstruite ; la altele mai
vom renunța pentru a clădi
bine și în locuri mai propice, 
pretutindeni în noul Hanoi 
păstra mărturiile acuzatoare 
bombardamentelor, pentru a t 
aminte generațiilor viitoare de 
purile grele prin care a trecut 
bărbăție poporul nostru".

Sînt mărturii despre atacurile 
pra capitalei vietnameze. în urma lor 
— cartiere întregi distruse, ale căror 
răni mai sînt încă proaspete, stră
vechi monumente, spitale și școli fă
cute una cu pămîntul, numeroase u- 
zine și fabrici în ruine. Barajul de 
foc. al apărării, eroismul populației 
Hanoiului, ca și al întregului popor 
vietnamez, i-a împiedicat însă /.pe

vechi 
mai 
Dar 
vom 

> ale 
aduce 

■ tim- 
cu

asu-

supra întregului Vietnam de nord în 
luna martie a acestui an.

Populația Hanoiului își continuă 
munca constructivă, dar vigilența îi 
e veșnic trează. „Situația generală 
de război rămîne aceeași în linii ge
nerale — spune primarul Tran Duy 
Hung. Să nu uităm că doar cîteva 
minute de. zbor supersonic despart 
capitala de provinciile unde bombar
damentele și distrugerile continuă, 
în principal, ne-am concentrat efor
turile spre producție, reușind nu nu
mai să recuperăm rămînerea în 
urmă din primul trimestru, cau
zată de faptul că populația își îm- 

■ părțea zilele și nopțile între locul 
de muncă și cel de luptă, dar 
să și depășim planul în ansamblu pe 
întregul semestru. Desi'gur, uzinele 
rămîn în continuare evacuate ; la fel

de vedere practic, aplicațiile cele 
mai importante sînt din dome
niul telecomunicațiilor și meteo
rologiei. S-a dovedit practic că 
informațiile dobîndite pot ajute. , 

.,-în proporții, nebănuite pulo 
cului larg — de pildă wi 
agricultură, la creșterea ran
damentului, ameliorarea cali
tății, la extinderea suprafe
țelor cultivate și diminuarea 
pierderilor provocate de pa- 
raziți și boli ale plantelor a- 
gricole. Pot fi depistate operativ 
incendiile din masivele forestie
re, ușurînd intervenția promptă 
și reducerea calamităților. Des
coperirea a noi surse de apă sub
terană , sau la suprafață, stabi
lirea cantității, calității și com
poziției, repartiției lor au intrat 
de acum în domeniul realiza
bilului, ca și< determinarea bo
gățiilor subsolului. Bogata tre
cere în revistă a tot ceea ce s-a 
obținut pînă .acum, a foloaselor 
practice a fost, după părerea 
unanimă, de interes general. 
Amplele informări au prilejuit 
țărilor cu programe avansate 
în acest domeniu posibilități de 
comparare și schimb de expe
riență. Utilă a fost reuniunea de 
la Viena și altoi participanți, ofe
rind puncte de orientare și un 
îndrumar pentru statele care 
nu dezvoltă încă activități pro
prii de acest gen. Este tocmai 
un merit al acestei reuniuni in
ternaționale faptul că a cuprins 
un număr atît de mare de par
ticipanți, ținînd seama nu de 
pozițiile ce le deține în prezent 
fiecare țară în cercetarea și fo
losirea pașnică a spațiului cos
mic, ci de interesul manifestat în 
egală măsură față de utilitățile 
practice pentru toate popoarele.

Evident, delegații n-au ocolit 
problemele, din păcate nume
roase, care își așteaptă rezolva
rea, feluritele obstacole ce inter
ferează calea spre folosirea pe 
scară largă a remarcabilelor suc
cese obținute : concurehța dintre 
marile societăți occidentale care 
exploatează în prezent rețeaua 
sateliților comerciali, cursa înar
mărilor, dăunătoarele urmări și 
relicve ale războiului rece (mai 
ales la capitolul transmiterii pro
gramelor de televiziune) și altele.

Evocarea acestor piedici n-a 
fost făcută la conferință cu re
semnare. Dimpotrivă, sesizîn- 
du-le, numeroși delegați au ple
dat cu convingere pentru căuta
rea unor forme de colaborare 
internațională și au făcut pro
puneri concrete în acest dome
niu. S-a vorbit de necesitatea 
înființării unei organizații inter
naționale a O.N.U. pentru cerce
tarea spațiului cosmic. Unii de
legați și-au exprimat părerea că 
o astfel de organizație ar.fi, din 
punct de. vedere financiar, cos
tisitoare și insuficient de ope
rativă, considerind în schimb ine- 
puizate posibilitățile organizații
lor existente. Cîteva state so
cialiste, printre care și Româ
nia, au propus crearea unui 
sistem internațional de comuni
cații via sateliți artificiali. Men
ționam la început că re
uniunea de la Viena n-a a- 
vut drept scop să elaboreze 
recomandări; materialele confe
rinței aiț fost înaintate O.N.U. 
spre a servi la discuțiile vii
toare și este evident că ele 
vor fi de un real folos. In cu
vântarea de încheiere, președin
tele conferinței, ministrul de ex
terne austriac, Kurt Waldheim, 
și-a exprimat convingerea că la 
reuniunea de la Viena au fost 
create premise pentru o colabo
rare internațională adevărată în 
domeniul cercetării spațiului cos
mic.

La Salonic au început dumi
nică lucrările primei întîlniri inter
naționale pentru dezvoltarea regională 
la care participă delegații din 29 de 
țări. România este reprezentată de un 
observator.

procesul tehnologic al altor sec
toare".

Am vizitat de curînd unul din 
locurile de producție ale unei între
prinderi din Hanoi dispersate. în 
plină cîmpie, între orezarii — o masă 
stîncoasă în care vîntul a cioplit for
me bizare. Aci, într-o grotă, arn gă
sit adăpostită o mică secție, 
pamentul 
— dintre 
cum și o 
generator 
piere, pe 
rocă, pe care se adusese pămînt ro
ditor — o grădină de legume. în mai 
multe firide — depozite de materii 
prime și combustibili. Nimic nu lip
sea pentru o activitate îndelungată, 
fără ca echipa de lucru să fie ne- 

# voită să se deplaseze. Membrii echi
pei. muncitoarele Anh, Quanq, Binh 
și Loi alcătuiau o lume a lor, per
fect proteguită împotriva oricărei 
eventualități. Orele de producție al
ternează cu cele necesitate de îngri
jirea grădinii și a păsărilor, îndelet
nicire ce le reamintește de satul lor, 
pe care l-au părăsit pentru a deveni 
strungărițe. De cîteva ori pe săptă- 
mînă trece pe acolo profesoara școlii 
lor și le îndrumă la studiu. Iar în 
timpul liber primesc vizita colegelor 
lor de la alte secții industriale, dis
persate în locuri mai apropiate.

Astfel de colective de muncă 
poți întîlni pretutindeni, bineînțeles 
dacă ești condus 
vietnamez care 
unde, fragmentată 
sute de subunități, 
plin activitatea o uzină. în acest fel 
mari întreprinderi vietnameze au 
devenit invulnerabile în fața bom
bardamentelor dușmane. Așa se și 
explică renașterea și dezvoltarea in
dustriei, care de la începutul atacu
rilor aeriene și pînă la dispersarea 
ei a fost greu lovită, 
importante, cum ar fi 
ția electrică, industria 
feră, cea chimică au 
capătul primelor șase luni, 50 pînă. 
la 60 la sută din planul anual. Un 
mare număr de întreprinderi au în
deplinit chiar două treimi din sar
cinile ce le reveneau. Același ritm 
a fost atins în construcția de noi în
treprinderi, în montarea echipamen
tului lor tehnic etc.

Populația capitalei — conchide in
terlocutorul nostru — este demnă de 
numele vechi al orașului — Thang 
Long (Dragonul ce se înalță) ceea ce 
în Vietnam reprezintă un simbol al 
avîntului creator al poporului.

Echi- 
ei tehnic : patru strunguri 
care unul românesc, pre- 
raboteză alimentate de un 
electric propriu. în apro- 

o terasă îngustă săpată în

Duminica după-amiază a 
avut loc la Paris o manifestare 
tradițională pentru sărbătorirea celei 
de-a 24-a aniversări a eliberării Pa
risului. Manifestarea a fost organizată 
de Comitetul Parizian de Eliberare. 
Ea a avut loc pe bulevardul Mont
parnasse, pe locul vechii. Gări Mont
parnasse, unde au capitulat coman
danții armatei naziste din Paris în 
1944.

I
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de un prieten 
cunoaște locurile 
în zeci și chiar 
își continuă din

Primul ministru al Gre
ciei, Gheorghios Papadopoulos, a 
declarat că referendumul de la 29 sep
tembrie nu va fi urmat de alegeri 
generale. El a subliniat că mai întîi 
trebuie atinse toate țelurile acțiunii de 
la 21 aprilie, cînd a avut loc răstur
narea de la putere a fostului guvern 
grec. Potrivit spuselor sale, „nu este 
posibilă instituirea unui regim paria-. 
mentar, chiar dacă guvernul s-ar 
bucura de majoritatea absolută a 
Ca'merei".

inițierea ei am acumulat o expe
riență utilă ce ne permite să dezvol
tăm o producție intensă. La ora ac
tuală sîntem preocupați îndeosebi de 
punerea la punct a aprovizionării 
unităților industriale cu materii 
prime. Aceasta este sarcina numă- 
■ful unu, pentru că în ceea ce pri
vește coordonarea producției și 
asigurarea continuității fazelor de 
fabricație am reușit să ajungem la 
bune rezultate, deși diferitele secții 
ale unor întreprinderi sînt răspîn- 
dite pe mari suprafețe și la mari 
distanțe. Una din metodele ori
ginale folosite a fost conlucrarea 
unor secții ce aparțin unor’ uzine di
ferite. pe principiul întrajutorării și 
furnizării în lanț — de către una 
alteia — a unor semifabricate sau 
chiar produse finite ce pot servi în
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Ramuri 
produc- 
carboni- 

atins, la

Adrian IONESCU

Regimul militar din Sal
vador condus de colonelul Fidel 
Sanches Hernandez a ordonat pune
rea în stare de alarmă a unităților 
siguranței ca urmare a știrilor, potri
vit cărora, asasinii ambasadorului 
S.U.A. în Guatemala, John Gordon 
Mein, s-ar putea afla în Salvador.

Intr-un comunicat al Mi
nisterului de interne din 
Republica Arabă Yemen di- 
fuzat de postul de radio Sanaa se a- 
rată că a fost descoperit și arestat un 
grup rebel care acționa în capitala 
țării. Șeful acestui grup, Abdullah 
Ghurba, avea strînse legături cu Ara
bia Saudită. Totodată, se anunță că a 
fost convocat, sub președinția șefului 
statului, Hassan Al Amry, comitetul 
militar suprem înființat recent care a 
analizat măsurile ce trebuie luate după 
luptele sîngeroase din ultimele zile. 
Situația la Sanaa ca și în restul țării 
a revenit la normal.
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