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ÎN JUDEȚUL Șl MUNICIPIUL ARAD
Sîmbătă 21 septembrie, tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Maxim Berghianu, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat al Planificării, au făcut o vizită de lucru în județul și municipiul Arad.

f Poposind în mijlocul oamenilor 
Jjiuncii arădeni, conducătorii de 
partid și de stat s-au sfătuit cu ei 
despre problemele actuale ale ac
tivității economice, sociale, cultu
rale, despre modul cum se traduc 
în viață mărețele obiective trasate 
de Congresul al IX-lea al partidu
lui și de Conferința Națională a 
P.C.R., despre înfăptuirea sarcini
lor ce decurg din ultimele hotă- 
rîri ale partidului și guvernului.

La intrarea pe teritoriul județu
lui Arad, în jurul simbolicului arc 
de triumf de la Orțișoara, împo
dobit cu ghirlande de flori și stea
guri roșii și tricolore, s-a adunat, 
încă din zorii zilei, o mulțime en
tuziastă de locuitori ai comunelor 
Pecica, Felnac, Secusigiu, îmbrăcați 
în frumoase costume naționale ro
mânești, maghiare și germane. Au 
sosit, de asemenea, în întîmpina- 
rea oaspeților, reprezentanți ai or
ganelor de partid și de stat, ai or
ganizațiilor obștești. Oamenii mun
cii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, și-au expri
mat cu însuflețire- sentimentele 
profunde de dragoste și atașament 
față de conducerea înțeleaptă a 
partidului și statului, față de Co
mitetul Central al P.C.R., în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care călăuzește cu consecvență po
porul român pe drumul fertil în 
înfăptuiri al construcției socia
liste.
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în fața arcului de triumf. Văzdu
hul clocotește de ovații și urale 
care nu contenesc minute în șir. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid și de 
stat string zeci de mîini întinse de 
cei veniți să-i întâmpine.. Tovară
șul Teodor Haș, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, 
președintele 
provizoriu 
cald cuvînt de bun venit pe 
leagurile arădene, în timp

Consiliului popular 
județean, rostește un 

me- 
__ __ _ _ J, ill vinify ce 
Gheorghe Goina, președintele re
numitei cooperative agricole multi
milionare de la Sîntana, oferă oas
peților^ îndătinata pîine și sare. 
Tinere' învestmîntate în ii și ca- 
trințe le oferă buchete de flori.

Un original cortegiu, alcătuit din 
zeci de călăreți, escortează de-a 
lungul șoselei coloana de mașini.. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer răspund, din 
mașina deschisă, aclamațiilor en
tuziaste ale miilor de țărani coope
ratori înșiruiți în rânduri com
pacte de o parte și de alta a șose
lei. Aceste rînduri se. îndesesc și 
mai mult, ovațiile și uralele devin 
și mai puternice în comuna Vinga, 
ai cărei harnici locuitori — români 
și bulgari, care trăiesc • aici înfră
țiți de veacuri — au ținut să iasă 
cu mic, cu mare spre a saluta tre
cerea înalților oaspeți. Gospodă
riile și-au etalat la porți covoare 
multicolore ori au scos mese cu 
bucate și fructe, oglindind senti
mentele de gazde primitoare, 
bucuroase de ospeție.

In dreptul cunoscutelor vii ale 
Șagului, reprezentanți ai între
prinderii agricole de stat din lo
calitate, însoțiți de un grup de 
fete, îi întâmpină pe conducătorii 
de partid și de stat, rugîndu-i să 
guste din panerele pline eu stru
guri. Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și celorlalți oaspeți li se comunică, 
cu îndreptățită mîndrie, că re
colta de struguri de masă de pe 
cele 700 de hectare cultivate cu

Cuvîntarea tovarășului

Dragi tovarăși,
Dați-mi voie să vă adresez dum

neavoastră, locuitorilor municipiu
lui Arad, locuitorilor întregului 
județ Arad, un salut călduros, 
din inimă, din partea conducerii 
partidului și statului nostru, (urale 
prelungite).

Vizita noaștră în municipiul și 
județul Arad, ca și în județele și 
municipiile unde am fost ieri, se în
scrie în practica partidului nostru 
de a se consulta, cu clasa muncitoa
re, cu țărănimea, cu intelectualii, cu 
toți cei ce muncesc, fără deosebire 
de naționalitate, asupra probleme
lor dezvoltării patriei noastre, asu
pra politicii interne și externe a 
statului nostru, (aplauze, urale). 
Conducerea partidului și statului 
consideră ca una din obligațiile 
sale permanente ca, atunci cînd 
sînt probleme deosebite, cînd tre
buie stabilit modul de a acționa, atît 
în ceea ce privește dezvoltarea pa
triei noastre socialiste cît și activi
tatea internațională, să se consulte 
cu poporul și împreună să stabilim 
drumul României pe calea socia
lismului, contribuția noastră. la 
cauza colaborării popoarelor, la 
cauza socialismului și păcii în lume 
(vii aplauze și urale). Acest fel 
de muncă al partidului nostru co
respunde esenței democrației socia
liste, care se bazează pe faptul că 
întreaga putere aparține poporu
lui și că poporul însuși trebuie să 
hotărască asupra destinelor sale și 
ale patriei, (urale puternice). Nu
mai în socialism, unde au fost li
chidate pentru totdeauna clasele 
exploatatoare, unde a fost realizată 
deplina egalitate în drepturi, eco
nomică și politică între toți cetă
țenii patriei, este posibilă o ade
vărată democrație; acolo unde exis
tă clase exploatatoare, unde există

(Continuare în pag. a II-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

(Continuare în pag. a IlI-a)

In timpul marelui miting al populației din orașul Arad

ÎN ZIARUL DE AZI:

Q Frecventarea școlii — un drept, dar și o îndatorire 

® Cum evoluează procesul de simplificare în activita

tea cooperației meșteșugărești © Sport ® Din țările 

socialiste

asupriți și asupritori, nu poate 
vorba de egalitate între oameni, nu 
poate fi vorba de. democrație.

în România acționează din plin 
și se dezvoltă continuu democra
ția, socialistă, care creează condiții 
pentru participarea activă a întregu
lui popor la făurirea conștientă a 
propriilor noastre destine, la zidi
rea societății de- mîine, societatea 
comunistă (aplauze puternice).

Noi pornim de la faptul că o 
dată cu dezvoltarea forțelor de 
producție, cu îmbunătățirea con
dițiilor de trai ale poporului, cu 
ridicarea nivelului cultural al ma
selor, deci o dată cu făurirea con
dițiilor esențiale pentru progresul 
socialismului, trebuie să asigurăm 
și lărgirea continuă a democrației 
socialiste. Nu poate fi vorba de so- 

■ cialism, în sensul adevărat al cu- 
vîntului, decît atunci cînd clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectua
lii, întregul popor muncitor, par
ticipă intens . și efectiv la dezvol
tarea întregii societăți, iau parte 
activă la conducerea statului nos
tru socialist. înfăptuim cu consec
vență această democrație, pentru 
că numai așa asigurăm desăvîrși- 
rea socialismului în România, 
creăm condițiile pentru victoria co
munismului. (aplauze, urale).

în întîlnirile cu oamenii muncii 
de pe întreg cuprinsul patriei, în 
întâlnirea de astăzi cu dv., rapor
tăm despre felul cum ne îndepli
nim misiunea de încredere primi
tă de la partid și popor de a 
călăuzi națiunea pe calea socialis
mului, pe calea prieteniei și co
laborării cu țările socialiste, cu 
toate popoarele lumii. Trebuie să 
spunem că peste tot, ca și aici fa 
Arad, am găsit aprobarea unani
mă a cetățenilor patriei noastre

te-

w

de textile, și uzina de va-
Și

pentru politica marxist-leninistă a 
partidului și guvernului, (aplauze, 
urale entuziaste).

Am vizitat două întreprinderi din 
Arad: întreprinderea „30 Decem
brie", 
goane. Trebuie să menționez 
aici că am rămas deosebit de plă
cut impresionați de munca ‘ aiies- 
tor două colective mari din Arad. 
Am putut constata cu satisfacție 
cum muncitorii uzinei de vagoane, 
una din marile întreprinderi in
dustriale ale patriei noastre, își 
îndeplinesc sarcinile, realizînd și 
depășind prevederile planului, pro- 
ducînd vagoane de bună calitate, 
preocupîndu-se' continuu de ridi
carea nivelului tehnic al produc
ției, conștienți că astfel contribuie 
la dezvoltarea socialistă a patriei, 
la cauza generală a întregului po
por. Țin ca la acest miting să a- 
dresez cele mai calde felicitări 
muncitorilor,' tehnicienilor și ingi
nerilor de la uzina de vagoane 
Arad, (aplauze).

Cu" aceeași satisfacție am luat 
cunoștință de rezultatele remarca
bile obținute de colectivul fabri
cii „30 Decembrie"; Am putut ve
dea ceva din producția realizată 
de acest minunat colectiv, alcătuit 
în mare majoritate din femei care, 
trebuie să spunem, reușesc să rea
lizeze lucruri foarte bune. Mem
brii acestui colectiv își aduc apor
tul la înfăptuirea programului de 
dezvoltare a patriei noastre, asi
gură o cantitate tot mai mare de 
bunuri de consum pentru nevoile 
locuitorilor României; țin să le ex
prim cele mai calde felicitări pen
tru rezultatele obținute în activi
tatea lor. (aplauze).

In Arad, lucrează un număr mare 
de muncitori, sînt multe uzine de 

importanță deosebită pentru 
treaga noastră economie, cum este 
„Strungul", și altele. Nu am avut 
posibilitatea să vizităm toate aces
te uzine, dar cunoaștem rezultate
le pe care le au în muncă, știm că 
pe primii trei ani ai cincinalului 
și-au realizat și depășit sarcinile 
de producție. Doresc să adresez 
aici 'cele’“'mai calde felicitări tutu
ror muncitorilor din întreprinderi
le Aradului, tuturor inginerilor și 
tehnicienilor, și să le urez noi și 
noi succese în activitatea lor (a- 
plauze, urale).

Cunoașteți că în întreaga țară 
prevederile planului cincinal se 
îndeplinesc în condițiuni bune, că 
ritmul de dezvoltare a industriei 
socialiste este superior celui stabi
lit de plan, că rezultatele înregis
trate pînă acum în toate sectoa
rele industriei ne dau temeiuri 
să spunem că planul cincinal va 
fi nu numai realizat dar și depă
șit ; la aceste realizări dumnea
voastră, oamenii muncii din Arad, 
vă aduceți o contribuție' însemna
tă. (aplauze).

Am ascultat aici pe președintele 
cooperativei de producție din Sînt- 
ana. In drum am trecut prin cî- 
teva cooperative de producție. Am 
văzut recoltele și trebuie să spu
nem că, cu toate condițiile grele 
din primăvara acestui an, datorate 
secetei, recolta de cereale, pro
ducția agricolă este satisfăcătoare. 
Țărănimea cooperatistă din Arad, 
ca întreaga noastră țărănime,' s-a 
străduit și a reușit să obțină re
zultate bune în pofida condițiilor 
naturale neprielnice. Doresc să 
exprim calde felicitări cooperatori
lor din Sîntana, tuturor cooperato-

Nu de mult am participat, ca dele
gat al Institutului de energetică al 
Academiei, la lucrările unei comisii 
care trebuia să se pronunțe asupra 
rezultatelor unei cercetări ; era vorba 
de o nouă formulă pentru motorină. 
Cercetarea fusese efectuată în comun 
de specialiștii institutului nostru (co
ordonatorul temei), ai Ministerului 
Petrolului (producătorul noului com
bustibil) și ai viitorilor beneficiari 
(Ministerul Căilor Ferate, Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
Consiliul Superior al Agriculturii), 
încercările multilaterale care au pre
mers discuției în comisie au demons
trat că noul produs se comportă 
perfect în exploatare, fiind utiliza
bil în motoarele Diesel cele mai per
fecționate. în afară de aceasta, calcu
lele au arătat că, prin introducerea 
lui în practica de zi cu zi. rămîn 
anual disponibile pentru export 
cîteva sute de mii de tone de alte 
produse petroliere, mult căutate pe 
piața internațională, ceea ce echiva
lează cu o creștere destul de impor
tantă a resurselor noastre de devize.

Si totuși, unii dintre membrii co
misiei în loc să judece în consecință 
rezultatele tehnice, și economice ale 
cercetării, au preferat, împotriva 
evidenței, să le conteste, argumentînd 
cu date și citate împrumutate din 
cărți, cu păreri generale exprimate 
cîndva, cu alte prilejuri, de diferiți “ 
autori. A fost, astfel, nevoie de timp, 
de eforturi în plus, pînă ce lucruri
le s-au lămurit definitiv, pînă ce a 
dispărut rezistența și introducerea 
în practică a noii motorine a fost 
acceptată, măcar în principiu.

Situații similare au apărut nu 
o dată și cu prilejul discutării altor 
lucrări științifice. Desigur, schimbul 
de opinii este totdeauna necesar și 
util, dar el nu trebuie folosit în 
nici un. caz pentru a bara drumul 
progresului. Aplicarea grabnică 
a cercetărilor valoroase este un im
perativ stringent, cu atît mai mult 
cu cît astăzi rezultatele lor sînt su
puse unei rapide uzuri morale.

T eleg ramă
Excelenței Sale

Domnului MODIBO KEITA
Președintele Republicii Mali

BAMAKO
Cu prilejul zilei naționale a Republicii Mali, a VIII-a 

' proclamării independenței, în numele Consiliului de Stat 
Socialiste România, al poporului român și 
Excelenței Voastre cele mai calde felicitări și 
personală, de noi succese poporului malian 
mice, sociale și culturale a patriei sale.

îmi exprim convingerea că legăturile de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei păcii în lume.

Vreau să subliniez că unul din 
factorii care, conștient sau in
conștient,' contribuie la tărăgănarea 
aplicării' în practică! a cercetărilor 
finalizate este absenta cointeresării, 
a unui beneficiu material pentru in
stituțiile sau întreprinderile care ar 
urma să le valorifice. Consider 
ca trebuie găsite căi și meto
de pentru ca, în asemenea ca
zuri, să revină anumite beneficii 
de natură financiară și (unității care 
se hotărăște să recurgă la aplicarea 
cercetării. Sînt convins că noua mo
torină și-ar fi croit mai repede drum, 
dacă ar fi fost cît de cît diferențiată 
ca preț față de vechile produse. O 
manevrare mai elastică, mai opera
tivă a prețului de vînzare a unor 
produse noi poate contribui la trezi
rea interesului pentru ele și poate 
accelera introducerea lor în practică.

Neîncrederea cu care sînt întîm- 
pinate uneori rezultatele cercetării 
noastre, preferința dată unor cerce
tări străine, în pofida rezultatelor 
pozitive evidente, obținute în țară, 
cîteodată chiar sub ochii celor che
mați să le valorifice, are și alte 
cauze. Unii conducători de instituții 
sau întreprinderi tind să evite orice 
risc, pentru a nu fi nevoiți să 
schimbe procese tehnologice verifi
cate, chiar dacă, în perspectivă, a- 
plicarea unor cercetări permite să se 
întrevadă o sporire sau îmbunătă
țire substanțială a producției. Tre
buie deci ca ei să fie convinși, de la 
început, de valabilitatea rezultatelor 
cercetării, iar această convingere nu 
se obține ușor. Practica arată că 
stabilirea unor legături de durată, 
nu doar incidentale, între cercetare 
șj producție, contribuie la înlăturarea 
barierei pe care' o constituie neîn
crederea, netezind calea aplicării 
realizărilor succesive. Astfel, Minis
terul Petrolului s-a adresat în repe-

Dr. ing. Călin Adrian VASILESCU 
laureat al Premiului de Stat

(Continuare în pag. a IV-a)

aniversare a 
al Republicii 

al meu personal, adresez 
urări de sănătate și fericire 
pe calea dezvoltării econo-
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cele mai nobile sorturi este anUl 
acesta deosebit de bună, întreprin
derea livrînd pînă.în prezent pieței 
și exportului nu mai puțin de 1 000 
tone.

Se conturează în zare tot mai 
distinct profilul de citadelă indus
trială ■ modernă al Aradului. Prin 
poziția sa geografică și economică 
— răspîntie a principalelor dru
muri comerciale dintre vestul și 
sud-estul Europei și nod de legătu
ră locală între oamenii șesurilor 
și cei ai munților — Aradul și-a 
cucerit de mult un loc de seamă 
în rîndurile așezărilor urbane ale 
acestor străvechi pămînturi româ
nești.

Simbolizînd spectaculoasa ascen
siune a Aradului în anii construc
ției socialiste, o poartă ridicată la 
intrarea în oraș îns.crie imagini 
specifice profilului economic al o- 
rașului — vagoane, strunguri, țe
sături, mobilă — toate încadrînd 
stema seculară a municipiului. So

CALITATEA -JIEPER SUPERIOR 
ÎN MUNCA Șl CREAȚIA 

TEXTILISTELOR ARĂDENCE

Întîiul popas — la una dintre 
cele mai vechi întreprinderi ară
dene — împlinește anul viitor 60 
de ani de existență — și, totodată,; 
una dintre cele mai puternice ’uni
tăți ale industriei textile din țara 
noastră — Uzina „30 Decembrie1.1.

Mii de textiliste, de tehnicieni și 
ingineri fac o primire impresionan
tă tovarășilor Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu. în întâmpinarea 
conducătorilor de partid și de stat, 
vin tovarășii Alexandru Sencovici,. 
ministrul industriei ușoare, Ovidiu 
Șerbescu, directorul general al 
Uzinei „30 Decembrie", Mihai 
Flore, secretarul comitetului de- 
partid, reprezentanți ai organiza
țiilor obștești din întreprindere. 
Ovații și 'aplauze marchează emo
ționant intrarea oaspeților în in
cinta uzinei.

Prima secție vizitată este țesă- 
toria automată I, unitate de mare 
productivitate, care produce felu
rite țesături de bumbac și celo
fibră. Întreținîndu-se cu inginerul 
Victor Frățilă, șeful secției, cu 
muncitori și tehnicieni, tovarășul 
Ceaușescu se interesează de bunul 
mers al producției.

Se vizitează apoi preparația țe- 
sătoriei, precum și țesătoria numă
rul II, unde sînt prezentate unele 
dintre cele mai noi realizări tehni
ce din .industria textilă — răz
boaie de diferite tipuri pentru 
fabricarea țesăturilor colorate. U- 
tilaje de mare productivitate sînt 
înfățișate oaspeților și în secția 
jacquard, la filatură. în atelierul 
de bataj. înalții oaspeți apreciază 
ca unul dintre succesele impor-. 
tante ale colectivului uzinelor „30' 
Decembrie" faptul că în ultimele 
două decenii a izbutit să mărească 
de patru ori producția în condițiile 
unei creșteri a personalului cu mai 
puțin de 30 la sută.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește la un război și discută în
delung cu țesătoarea Rozalia Sîr- 
buț, despre probleme ale muncii 
și ale traiului cotidian.

O impresie deosebită produce 
noua albitorie, construcție com
plet nouă, printre cele mai mo
derne din țară, remarcabilă mai a- 
les prin condițiile de protecție a 
muncii: aer condiționat, absorbția 
gazelor nocive, pardoseală antiaci- 
dă etc.

La atelierul de fotogravură al 
secției de creație este prezentată o 
mașină electronică ultraperfecțio- 
nată de fotografiat. Oaspeților li se 
împărtășesc date tehnice care de
monstrează superioritatea utilaje
lor noi față de cele folosite în. 
mod obișnuit: în vreme ce aici, 
la mașina numită „retotron" se 
gravează un valț de către un sin
gur muncitor în 45 de minute, după 
metodele obișnuite 16 muncitori 
fotogravau două valțuri în decurs 
de 8 ore

între gazde și oaspeți se desfă
șoară o discuție vie cu privire la 
folosirea cît mai intensivă și mai 
rațională a mașinilor și utilajelor

Ovații nesfîrșite pentru conducătorii de partid și de stat

sirea oaspeților este întâmpinată 
de miile de cetățeni cu o impre
sionantă revărsare de entuziasm 
popular: răsună urale, sînt
fluturate mii de stegulețe tri
colore și purpurii. Salutîndu-i pe 
conducătorii de partid și de stat 
în numele populației acestui stră
vechi centru industrial și focar de 
spiritualitate românească, tova
rășul loan Baba, prim-secretar 
al comitetului municipal de 
partid, primarul municipiului A- 
rad, îiîmînează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o imensă cheie de bronz 
— „Cheia Cetății".

Pe străzile orașului de pe Mureș, 
pavoazat sărbătorește, s-au strîns, 
în aceste ore ale. dimineții, zeci de 
mii de oameni români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
din toate generațiile, care își ma- 
nifeștă cu deosebită căldură dra
gostea și atașamentul față de 
partid, întruchipare vie a coeziu
nii întregului popor în jurul parti
dului, a conducerii sale.

moderne cu care a fost dotată în 
ultimii ani întreprinderea. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu îi îndeamnă 
pe muncitorii și tehnicienii uzinei 
arădene să se țină mereu la pas 
cu noutățile tehnicii mondiale, să 
mărească mereu competitivitatea 
țesăturilor românești pe piața in
ternațională. Se arată că în pre
zent țesăturile de la U.T.A. se 
vînd în 12 țări străine, ele putând 
fi cumpărate în magazine din Mos
cova și Amsterdam, Belgrad și 
Bagdad, Stockholm și Dar-es-Sa- 
laam. Extinderea exportului — 
subliniază conducătorii de partid 
și de stat — va depinde și în vii
tor de eforturile depuse de acest 
colectiv pentru a da marfă de cea 
mai înaltă calitate, pentru a apă
ra și ^pori prestigiul mărcii lor de 
fabrică.

O succintă, dar totodată suges
tivă expoziție înfățișează oaspeților 
mostre elocvente ale măiestriei a- 
cestor autentici artiști ai țesături
lor. De la damascuri la catifele, de 
la trotiluri pentru halate la mate
riale pentru rochii, peste 50 de ar
ticole în 410 desene și circa 3 200 

■poziții coloristice își dispută întâie
tatea în domeniul frumosului. Se 
citează cifre impresionante i cu 
țesăturile produse de U.T.A. în nu
mai 4 zile s-ar putea acoperi în
treaga distanță Arad-București, 
iar cu producția anuală a acestei 
uzine s-ar putea înfășură ecuato
rul, rămînînd încă și un surplus. 
O vie discuție are loc în fața ma
chetei întreprinderii, în. legătură 
cu perspectivele de dezvoltare a 
producției. Conducătorii tehnici 
subliniază că, în cincinalul viitor, 
deși producția globală nu va crește 
decît cu 15—20 la sută, efortul 
colectivului va fi mult mai amplu 
datorită complexității tot mai mari 
a producției. însușirii unor metode 
de tot mai înaltă productivitate. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage 
atenția conducerii uzinei asupra 
necesității de a pune pe p'rimul 
plan al .* preocupărilor grija pentru 
calitate, coordonată fundamentală 
a producției.

La ieșirea în curtea uzinei, oas
peții sînt întîmpinați cu noi ma
nifestări entuziaste, de miile de 
muncitori veniți să-i salute. Direc
torul uzinei, tovarășul Ovidiu Șer
bescu, mulțumește conducătorilor 
de partid și de stat pentru prețioa
sele indicații și îndrumări pe care 
le-au dat în cursul vizitei, expri- 
mînd ' hotărîrea întregului colectiv 
al uzinei — oameni ai muncii ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — de a asigura apli
carea neștirbită în viață a politi
cii partidului de dezvoltare rapidă 
și modernizare a economiei națio
nale. Răspunzînd ovațiilor și ura- 
lelor mulțimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu urează harnicului colec
tiv al textiliștilor arădeni să ob
țină noi și noi succese în perfec
ționarea continuă a producției, 
păstrîndu-și locul fruntaș pe care 
îl ocupă în industria ușoară din 
țara noastră.

„Doresc să vă mulțumesc în mod 
călduros pentru cuvintele adre
sate, pentru primirea care ne-ați 
făcut-o — a spus tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. în aceasta 
vedem o expresie a hotărîrii dv. 
de a înfăptui neabătut politica par
tidului nostru comunist. De ase
menea, aș dofi să subliniez impre
sia deosebită pe care ne-a produs-o 
activitatea rodnică desfășurată 
dv. Am vizitat cu ani în urmă 
treprinderea dv. și pot spune 
astăzi ea a ajuns la un nivel 
producție și de calitate cu mult 
perior față de atunci. Fără îndoială 
că acesta este rezultatul muncii 
colectivului dv., care, dînd viață 
directivelor partidului și guvernu
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VAGOANELE ROMANEȘTI,

De la Uzinele textile, conducăto
rii de partid și de stat se îndreaptă 
spre cunoscuta Uzină de vagoane, 
străbătînd, pe parcurs, zona indus
trială din nordul orașului. Aici 
au fost ridicate în ultimii ani im
portante unități ale industriei so
cialiste, iar cele existente au fost 
substanțial transformate, moderni
zate. Fabrica „Tricoul roșu", care 
produce anual cîte un tricou de 
bumbac pentru mai mult de jumă
tate din populația țării, Atelierele 
Tc. 5, unde se construiesc aparate 
de telecomandă pentru înzestra
rea căilor ferate, Fabrica de mobilă, 
a cărei producție de înaltă calitate 
este destinată în întregime ex
portului, sînt numai cîteva unități 
ale cetății industriale arădene. 
între acestea. Uzinele de vagoane 
ocupă un loc de frunte. Speciali
zată în fabricația materialului ru
lant, încă de la înființare — acum 
75 de ani — uzina a devenit astăzi 
principala unitate producătoare de 
vagoane din țară. în ultimele două 
decenii au ieșit pe poarta ei 
47 000 vagoane fizice, în peste 60 
de tipuri. De aici au plecat pină în 
îndepărtata Cubă adevărate „de
pozite mobile pe osii" cu o capaci
tate utilă de 60 de tone și, tot de 
aici, au pornit numeroase vagoane

în vizită la Uzinele textile „30 Decembrie*

lui, face totul pentru a produce cît 
mai mult, cît mai bine, cît mai ief
tin. Doresc să vă felicit din 
inimă pentru rezultatele care le a- 
veți în munca dv. (aplauze). Nu 
vreau să mă refer la alte probleme 
pentru că este prevăzut un miting 
în oraș, dar aș dori să vă urez 
multe și multe succese în activi
tatea dv., să vă străduiți în con
tinuare de a perfecționa activi
tatea, de a obține producție și mai 
multă, și mai bună, și mai ieftină. 
Dv. cunoașteți bine că numai pe 
această cale putem crea condițiile 
pentru ridicarea nivelului de viață 
al poporului nostru. Vă doresc 
multă sănătate și fericire".

care străbat astăzi drumurile de 
fier ale U.R.S.Ș., Ungariei, Polo
niei, R. D. Germane, Iranului, Gre
ciei, Indoneziei, marca de fabrica
ție „UVA“ fiind cunoscută și apre
ciată în 13 țări din 4 continente

Una din realizările cu care se 
mîndresc în mod deosebit construc
torii arădeni este vagonul de marfă 
pe 20 de osii cu o capacitate de 
280 tone, destinat transportului 
marilor transformatoare electrice 
fabricate la „Electroputere" Cra
iova și altor utilaje grele. Se cuvine 
de asemenea a fi remarcată preocu
parea permanentă a colectivului 
uzinei pentru diversificarea pro
ducției — numai în 1968 au fost 
fabricate 8 tipuri noi de vagoane — 
pentru reducerea greutății vagoa
nelor.

Munca avîntată a întregului co
lectiv, rezultatele obținute pînă în 
prezent, constituie un preludiu al 
îndeplinirii sarcinilor mari care 
stau în fața uzinei în perioada 
următoare.

...Coloana oficială ajunge în" fața 
uzinei ; conducătorii de partid și 
de stat sînt primiți de muncitori 
cu puternice urale și ovații. în în
tâmpinarea înalților oaspeți au 
venit tovarășii Mihai Marinescu, 
ministrul industriei construcției de 
mașini, Vasile Abrudan, directorul 
general al uzinei, Alexandru Lădău, 
secretarul comitetului uzinal de 
partid, cadre de conducere ale uzi
nei. După ce li se oferă de către 
un grup de tinere buchete de flori, 
oaspeții sînt invitați să viziteze 
uzina. întreprinderea, care reali
zează 35,2 la sută din produc
ția globală industrială a ora
șului, a înregistrat, în primele 
opt luni ale acestui an, o de
pășire a planului la producția mar
fă de 55 milioane lei, iar lâ pro
ducția marfă vîndută și încasată 
de 19 milioane lei. Au fost obți
nute, în același timp, economii la 
prețul de cost în valoare de 1,5 
milioane lei.

Un prim popas la debitare unde, 
lucrătorii — adevărați maeștri ai 
croirii combinate a metalelor — 
au reușit să economisească în acest 
an o cantitate de materie primă din 
care se pot fabrica în plus peste 
50 de vagoane de marfă de 60 
tone.

în continuare se vizitează hala 
mare a uzinei. Aici începg să prindă 
contur viitorul produs. Sînt pre
gătite mai întâi subansamblele rea
lizate cu ajutorul aparatelor de 
sudură care au luat locul aproape 
în întregime pistoalelor de nituit. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește în fața unui aparat auto
mat de sudură și urmărește cum 
este mînuit de muncitorul Gheor
ghe Budeanu. Oaspeții sînt infor
mați că acest procedeu tehnic mo
dern, alături de altele, introduse 
în procesul de fabricație, a contri
buit la sporirea simțitoare a pro
ductivității muncii.

Subansamblele alcătuite în a- 
ceastă secție sînt trecute pe fluxul

tehnologic la „finisaj", inima între
gii uzine.

Conducătorii de partid și de stat 
se interesează ' de rezultatele ob
ținute în urma aplicării măsurilor 
de organizare științifică a pro
ducției și a muncii. Din expli
cațiile pe care le dau directo
rul general al uzinei și inginerul 
Victor Farcu, șeful secției, reiese 
că datorită modernizării procesului 
de producție, folosirii chibzuite a 
timpului de muncă, introducerii în 
producție a inovațiilor și raționa
lizărilor, un muncitor produce azi 
de cinci ori mai mult decît în 
urmă cu două decenii. în același 
timp, condițiile de muncă s-au îm
bunătățit, iar calitatea produselor 
este cu mult superioară.

Se trece apoi în secția vopsito- 
rie. Aici se află în lucru un tip 
de vagon acoperit pe 4 osii care 
va fi livrat în Cuba, un altul co
mandat de R.A.U., fiecare cu o ca
pacitate de 60 de tone și greutate 
proprie de numai 22. precum și 
două . vagoane .rnoderne de căîă- 

• tori destinate căilor noastre ferate. 
Atrag atenția forma lor elegantă, 
caracteristicile tehnico-funcționale. 
Gazdele arată că în prezent se fac 
pregătiri pentru asimilarea unor 
noi tipuri de vagoane de marfă, 
între care cele de 150 tone pe 10 
osii, destinate transportului unor 
produse grele, ca și a unor vagoane 
platformă pentru export.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid și de 
stat urcă într-un vagon de călători 
și într-unul de marfă. Sînt exami
nate cu atenție calitatea finisaju
lui, materialele folosite pentru asi
gurarea unei durabilități cît mai 
mari și a unui maxim confort. 
Secretarul general al Comitetului 
Central al partidului apreciază 
strădaniile depuse de constructori 
pentru realizarea acestor cerințe 
de mare însemnătate.

în încheierea vizitei oaspeții fac 
un scurt popas în sala de ședințe

MARELE MITING AL POPULAȚIEI
DIN ORAȘUL ARAD

De la Uzinele de vagoane co
loana oficială se îndreaptă spre se
diul consiliului popular municipal 
unde are loc o impresionantă adu
nare a locuitorilor orașului. Zecile 
de mii de oameni ai muncii din 
municipiul Arad și din comunele 
din jur, adunați aici, îi întâmpină 
pe iubiții oaspeți cu însuflețite 
urale și îndelungi ovații.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul TEODOR HAȘ, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Arad al P.C.R., pre
ședintele consiliului popu
lar județean, care’ salutîndu-i pe 
oaspeți în numele tuturor oa
menilor muncii din municipiul 
și județul Arad, a spus: „Lo
cuitorii Aradului, vechi centru 
industrial, cu o bogată tradi
ție în ’ mișcarea muncitorească, vă 
întâmpină, iubiți conducători, cu 
nețărmurită bucurie, într-o atmos
feră sărbătorească, axprimîndu-și 
astfel dragostea și stima deosebită 
ce o nutresc față de Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, față de dumneavoastră perso
nal, tovarășe Ceaușescu, atașamen
tul lor deplin față de înțeleaptă 
politică internă și externă a parti
dului și statului nostru.

Prezența dumneavoastră aici, în 
mijlocul nostru, este o mare cinste 
pentru noi. Sîntem cu toții nespus 
de fericiți că avem acest minunat 
prilej de a vă face încă o dată 
cunoscută hotărîrea noastră de a 
ne uni voința, cugetul și fapta cu 
întregul popor în măreața operă 
de edificare a socialismului în 
scumpa noastră patrie, liberă și 
suverană. România socialistă".

Evocînd apoi principalele reali
zări în întreprinderile industriale, 
în care volumul producției globale 

a uzinei. Aici, în fața unei ma
chete, directorul general face o 
scurtă prezentare a realizărilor ob
ținute pînă acum și a perspective
lor de dezvoltare. Conducătorii de 
partid și de stat sînt informați că 
pentru anul 1970 se prevede ca 
uzina să realizeze 6 000 vagoane 
marfă și 200 vagoane de călători. 
După calcule preliminare, aceste 
cifre vor fi atinse încă în 1969, da- 
tor:ră în principal extinderii spa
țiilor de producție. De pe acum se 
lucrează cu intensitate la înălțarea 
unei noi hale pentru vagoanele de 
călători, care va fi terminată pînă 
la sfîrșitul acestui an și a unei 
hale pentru debitarea și pregătirea 
reperelor necesare vagoanelor de 
marfă. Oaspeții se interesează de 
stadiul actual al lucrărilor de ex
tindere a uzinei, de măsurile care 
s-au luat pentru darea în exploa
tare la timp a noilor spații de 
producție și recomandă construc
torilor să lupte necontenit pentru 
ridicarea nivelului tehnic și al fa- 

, bricației, în mod deosebit la va
goanele cu destinație specială, ast
fel încît materialul rulant româ
nesc să atingă performanțele teh
nico-funcționale existente pe plan 
mondial. în acest scop, o atenție 
deosebită trebuie acordată sporirii 
investițiilor de inteligență, dome
niu în care — așa cum arată fap
tele — există în această uzină o bo
gată experiență.

Directorul general al uzinei mul
țumește oaspeților pentru recoman
dările făcute și îi asigură, în nu
mele întregului colectiv, că fiecare 
muncitor, inginer și tehnician 
nu-și va precupeți eforturile pen
tru a da viață sarcinilor trasate de 
partid. Cuvintele sale sînt întărite 
de uralele și aplauzele muncitori
lor și tehnicienilor care-și exprimă 
hotărîrea de a urma neabătut în-' 
drumările partidului, de a-și spori 
continuu contribuția la progresul 
economiei noastre naționale.

pe primele 8 luni ale acestui an 
este cu 12,2 la sută mai mare de- 
cît în perioada corespunzătoare a 
anului trecut, valoarea producției 
suplimentare depășind 30 milioa
ne lei; în agricultură, unde lucră
rile de recoltare și pregătire pen
tru însămînțările de toamnă se des
fășoară în bune condiții ; în dez
voltarea învățămîntului, științei și 
culturii, vorbitorul a spus:

„Muncitorii, țăranii, intelectualii 
de pe aceste meleaguri văd în po
litica partidului și statului expre
sia propriilor lor interese, garan
ția înfăptuirii năzuințelor și aspi
rațiilor lor de dreptate, echitate și 
progres social. Măsurile luate în a- 
cest sens de conducerea partidului 
au fost primite cu însuflețire de 
oamenii muncii din județul nostru, 
deoarece ele asigură condiții și mai 
bune pentru afirmarea și dezvol
tarea multilaterală a personalității 
umane în toate domeniile vieții so
ciale. întreaga politică a partidu
lui, bazată pe concepția științifică 
a marxism-leninismului, pătrunsă 
de cele mai nobile și mai gene
roase idei ale umanismului, se 
bucură de totala aprobare a popu
lației de pe cuprinsul județului 
Arad, unde rrfUncesc și trăiesc în
frățiți români, maghiari, germani 
și oameni de alte naționalități, 
bucurîndu-se cu toții de frumuse
țea vieții noi, fiind mîndri de re
zultatele remarcabile ale prezentu
lui, de încrederea nestrămutată în 
viitor, în destinele patriei noastre 
socialiste.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Arad, împreună cu în
tregul popor, își manifestă și cu 
acest prilej deplina lor aprobare 
față de înțeleaptă politică externă 
a partidului nostru, reafirmată cu 
deosebită claritate în hotărîrea 
plenarei C.C. al P.C.R. și în De

clarația M.A.N. care pornește de 
la premisa că relațiile de prie
tenie și unitate între țările so
cialiste, între partidele comunis
te-trebuie să aibă un caracter 
principial, cu adevărat marxist- 
leninist, bazîndu-se pe încredere 
și respect reciproc, pe spirit tovă
rășesc, pe dreptul inalienabil al 
fiecărui partid, al fiecărei țări so
cialiste de a-și elabora de sine 
stătător politica, aplicînd creator 
adevărurile generale ale marxism- 
leninismului la condițiile concrete 
social-ecotiomice, la particularită
țile naționale.

îngăduiți-mi, iubite tovarășe 
Ceaușescu, să vă informăm și cu 
acest prilej că, în cadrul însufleți - 
toarelor manifestări care au avut 
loc în ' întreprinderile industriale, 
instituțiile și. unitățile agricole din 
județul Arad, în adunarea acti
vului de partid,. în adunarea inte
lectualilor din municipiul Arad, în 
telegramele trimise conducerii par
tidului și în declarațiile făcute pre
sei, oamenii muncii din județ, in
diferent de profesie și fără deose
bire de naționalitate și-au expri
mat într-o unitate deplină alături 
de întregul nostru popor, încrede
rea și sprijinul nețărmurit față de 
conducerea de partid și de stat, 
hotărîrea de a înfăptui neabătut 
politica internă și externă a parti
dului și statului — care garantea
ză ridicarea României pe culmile 
tot mai înalte ale civilizației și 
progresului, asigură desăvîrșirea 
construcției socialiste în patria 
noastră, contribuie la cauza uni
tății țărilor socialiste, la victoria 
cauzei păcii în întreaga lume.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Ceaușescu, și prin dumneavoastră 
Comitetul Central al partidului și 
guvernul țării, că organizația jude
țeană de partid Arad, organele de 
stat, toți oamenii muncii din jude
țul Arad, tineri și vîrstnici, indife
rent de naționalitate, animați de 
aceleași sentimente, sînt hotărîți 
să-și pună întreaga lor capacitate, 
talentul, priceperea, toate forțele 
lor creatoare, în slujba îndeplinirii 
grandiosului program al edificări, 
socialismului, al înfloririi scump i 
noastre patrii. Republica Socialista 
România.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
STOICU PROCA, muncitor Ia 
Uzinele de vagoane - Arad, 
care a spus i „Este o mare cinste 
pentru mine și un prilej de nețăr
murită bucurie ca, în cadrul aces
tei adunări, să pot aduce conduce
rii partidului nostru drag, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. sa
lutul fierbinte al colectivului uzi
nelor de vagoane și, totodată, cele 
mai călduroase mulțumiri pentru 
eforturile depuse cu atâta abnegație 
în slujba dezvoltării multilaterale 
și înfloririi României socialiste".

Relevînd succesele colectivului 
său, care și-a îndeplinit cu cinste 
angajamentele luate pe primele 8 
luni ale acestui an, la toți indicato 
rii, dînd în același timp o produc
ție suplimentară de vagoane în va
loare de peste 55 milioane lei, vor
bitorul a spus în. continuare :

„Este o mare fericire pentru noi 
că avem în fruntea poporului un 
asemenea conducător înțelept. în
cercat și hotărît cum este Partidul 
Comunist Român, a cărui politică 
internă și externă exprimă fidel 
gîndurile și năzuințele noastre. Sub 
conducerea partidului nostru drag 
înfăptuim visurile și aspirațiile cele 
mai scumpe ale poporului român, 
pentru care de-a lungul veacurilor 
au luptat și s-au jertfit strămoșii 
noștri. Sîntem mîndri de a ne ve
dea patria tot mai puternică, tot 
mai frumoasă și mai bogată.

Sîntem conștienți că vorbele tre
buie întărite prin fapte. De aceea, 
cel mai de preț angajament în a- 
ceste momente este hotărîrea noas
tră fermă de a nu precupeți nici 
un efort la locurile de muncă pen
tru a ne aduce o contribuție spori
tă la dezvoltarea economiei noastre 
socialiste, la înflorirea României 
socialiste și creșterea continuă a 
nivelului de viață al întregului nos
tru popor.

„Nu există pentru noi clipe mai 
plăcute decît acestea — a spus to
varășa BARNA IL0NA, munci
toare la Uzinele textile „30 
Decembrie" — cînd dumnea
voastră, cei care conduceți 
destinele patriei și națiunii noas
tre socialiste pe drumul fe
ricirii și prosperității, vă gă
siți aici, în mijlocul nostru. Vizi
ta dumneavoastră ne oferă un pri
lej minunat de a asculta nemijlo
cit cuvîntul înțelept și bogat în 
învățăminte al conducerii partidu
lui și statului, de a vă împărtăși 
în același timp preocupările pe 
care le avem, rezultatele muncii 
noastre, planurile noastre de viitor.

în fabricile orașului Arad, pe 
șantiere, în școli, alături de ro
mâni, muncesc și învață oameni de 
naționalitate maghiară, germană 
sau de alte naționalități, dar ini
ma noastră este una, și laolaltă 
cu întregul popor român, toți la 
un loc formăm o singură familie 
unită și puternică.

Spun limpede acest adevăr, ca 
om al muncii de naționalitate ma
ghiară care mă bucur, alături de 
frații mei români, de deplină li
bertate și egalitate în drepturi. în- 
tr-o țară independentă și suvera
nă, .România socialistă.

Ca cetățeană a Republicii Socia
liste România, de care sînt legată 
prin întreaga mea ființă, aprob din 
toată inima politica justă, marxist- 
leninistă, a partidului nostru, în
dreptată în mod consecvent spre 
adîncirea prieteniei și colaborării 
cu toate țările socialiste, spre în
tărirea unității lor. Sînt convinsă 
că politica externă a patriei noas
tre este o politică profund con
structivă. internaționalistă, care 
exprimă năzuințele fundamentale 
ale poporului nostru și corespun
de cauzei generale a socialismului, 
păcii și progresului în lumea în
treagă".

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Cu vin ta rea tovarășului 
^licolae Ceaușescu 

la mitingul de la Arad
(Urmare din pag. I)

rilor din județul Arad, pentru pro
ducția bună pe care au obținut-o. 
(aplauze și urale).

în Arad își desfășoară activi
tatea, în învățămînt, în întreprin
deri, în sectorul sanitar, în activi
tatea cultural-artistică un număr 
mare de intelectuali care, alături 
de roți cei ce muncesc pe aceste 
meleaguri, de întreaga intelectua
litate a patriei noastre socialiste, 
aduc o contribuție însemnată la 
ridicarea culturală a poporului, la 
educarea și formarea tinerelor ge
nerații — constructorii de mîine 
ai socialismului și comunismului, 
(vii aplauze). Doresc, de aceea, să 
adresez calde felicitări intelectua
lității, tuturor oamenilor de cultu
ră din Arad, pentru activitatea lor 
rodnică închinată fericirii patriei 
noastre socialiste și să le urez noi 
și noi succese în îndeplinirea nobi
lei misiuni sociale 
(aplauze, urale).

Preocupîndu-se 
economiei, științei 
ridicarea gradului de civilizație 
patriei noastre, partidul comunist 
pune în centrul preocupărilor sale 
ridicarea continuă a nivelului de 
viață al întregului popor. Realita
tea arată că pe măsura creșterii 
forței economice a țârii crește și 
nivelul de viață al maselor popu
lare. Tot ceea ce facem astăzi, tot 
ceea ce vom face în viitor este 
închinat fericirii și bunăstării o- 
mul_^ întregului popor i nu vom 
precupeți nimic pentru a asigura 
îmbunătățirea continuă a vieții 
materiale și spirituale a tuturor 
cetățenilor patriei noastre socia
liste. (aplauze însuflețite).

Știm că în activitatea noastră au 
fost și mai sînt lipsuri, neajunsuri, 
că trebuie să facem față încă unor 
privațiuni. Este știut că ndi am 
pornit de la un nivel de dezvoltare 
scăzut, că vechiul regim burghezo- 
moșieresc ne-a lăsat moștenire o 
stare de înapoiere în economie. De
sigur, în anii construcției socialiste 
am reușit să parcurgem un drum 
lung în dezvoltarea economică, so
cială și culturală a patriei noastre. 
Dar cu toate rezultatele obținute, 
mai avem încă mult de făcut pen
tru a ajunge la nivelul care să ne 
permită satisfacerea tuturor cerin
țelor oamenilor muncii din Româ
nia. Mergem pe un drum bun și 
an de an. lună de lună, rezultatele 
pe care le avem ne apropie de a- 
cest țel. Pențr.^,a,13Ț|nye.t-.P.9<A<?esJ,<?o; 
culmi minunate-,țȚț?h,uiȚ.,șăn ne țp,-. 
ze' m însă eforturile, să muncim 
to, mai bine, să folosim cu și mai 
mare chibzuință mijloacele mate
riale și financiare, să obținem o 
sporire și mai mare a producției, o 
creștere a productivității muncii, 
folosirea mai rațională a utilajelor, 
a materiilor prime, creșterea cali- 

-tății și ieftinirea produselor. Numai 
așa mijloacele pe care le investim 
în industria noastră socialistă vor 
acționa cu maximum de eficiență, 
își vor aduce contribuția la crește
rea avuției materiale și a bună
stării poporului, (vii aplauze).

Este, de asemenea, necesar ca și 
lucrătorii din întreprinderile agri
cole de stat, țăranii din coopera
tive, mecanizatorii să folosească 
mai bine pămîntul. mijloacele me
canizate, să aplice mai conștiincios 
regulile științei agricole pentru a 
obține sporirea continuă a produc
ției agricole. Numai astfel vom 
reuși să asigurăm un mai mare 
belșug de produse agro-alimentare, 
să satisfacem din plin nevoile tu
turor cetățenilor patriei noastre. 
Avem toate condițiile pentru a- 
ceast.a. Agricultură noastră coope
ratistă și-a spus în mod convingă
tor cuvîntul, și-a dovedit superio- 
ritat.ea. Ea poate aduce, alături de 
industrie, o contribuție sporită Ia 
creșterea avuției materiale a 
porului, la bunăstarea 
muncesc în România.
urale).

Un rol tot mai mare 
zi ce trece, în întreaga 
economică și socială, știința. Dez
voltarea patriei noastre, construc
ția socialismului sînt de necon
ceput dacă nu se sprijină pe cea 
mai înaintată știință din lume, pe 
cele mai avansate cuceriri ale cu
noașterii' umane. Oamenii de știință, 
intelectualii din toate domeniile 
de activitate trebuie să-și înze- 
ceasă eforturile pentru ca, împre
ună cu muncitorii și țăranii, să-și 
aducă contribuția la creșterea a- 
vuției materiale și a avuției spiri
tuale a patriei noastre socialiste, 
(aplauze puternice).

Este cunoscut că forța socială 
care asigură unirea întregului po
por este clasa muncitoare, clasa 
conducătoare a societății noastre 
socialiste, ale cărei rînduri cre.sc 
necontenit. Aspirațiile clasei mun
citoare se identifică pe deplin cu 
năzuințele întregii națiuni socia
liste. Trebuie să facem totul pen
tru ca eroica noastră clasă munci
toare să-și poată exercita cu deplin 
succes rolul său conducător în so
cietate. Să asigurăm întărirea ne
contenită a alianței cu țărănimea 
muncitoare, care reprezintă, de ase
menea, forța de seamă în societa
tea noastră socialistă Să facem to
tul pentru întărirea unității depline 
cu intelectualitatea, plămădită din 
sîngele 
și care, 
torii și 
unitar, 
noastră 
nice, prelungite).

Unirea tuturor acestor forțe, sub 
conducerea partidului comunist, 
care îndeplinește rolul de călăuză, 
de conducător al societății, este 
chezășia mersului hotărît înainte 
al patriei noastre pe drumul so-
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și trupul poporului nostru, 
în strînsă frăție cu munci- 
țăranii, formează un tot 
indisolubil — societatea 

socialistă, (aplauze puter-

cialismului. Partidul înțelege să-și 
înfăptuiască rolul ce-i revine în so
cietate, unind și mobilizînd la 
muncă și luptă întregul popor în 
cea mai strînsă unire, pe toți cei 
ce muncesc în patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate. Numai 
în acest fel partidul poate asigura 
conducerea destinelor patriei noas
tre pe drumul fericirii, bunăstării, 
pe drumul comunismului, (aplauze, 
urale entuziaste).

Aici, în Arad, trăiesc și muncesc 
împreună români, maghiari, ger
mani și alte naționalități. De-a 
lungul veacurilor ei au creat îm
preună multe bogății materiale și 
spirituale, au dus nenumărate 
lupte împotriva asupritorilor co
muni, pentru dreptate socială, pen
tru o viață mai bună. în orașul 
Arad partidul nostru comunist a 
avut întotdeauna o organizație pu
ternică, mișcarea muncitorească a 
jucat și aici un rol activ în lupta 
pentru eliberarea socială, pentru 
răsturnarea regimului burghezo- 
moșieresc. La 23 August, în Arad, 
unitățile patriotice, oamenii mun
cii, au acționat viguros sub con
ducerea partidului în lupta pentru 
eliberarea -patriei, pentru zdrobi
rea fascismului. Doresc să aduc 
omagiile noastre acelora care de-a 
lungul anilor și-au dat viața în 
lupta pentru libertate, pentru drep
tate socială, pentru înfrățirea oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, (aplauze, urale).

în anii construcției socialiste oa
menii muncii români, maghiari, 
germani au muncit cu elan sub 
conducerea partidului pentru edi
ficarea noii orînduiri; rezultatele 
minunate obținute în Arad sînt 
rodul muncii lor comune, al efor
turilor lor comune, al faptului că 
în țara noastră a fost rezolvată 
pentru totdeauna problema națio
nală pe baza principiilor marxism- 
leninismului. Partidul și statul au 
asigurat egalitatea deplină în 
drepturi între toți cei ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate, 
condiții ca toți cetățenii patriei, 
indiferent de limba în care vor
besc, să poată participa la întreaga 
viață socială, la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și gu
vernului, să fie cu adevărat stă- 
pîni ai destinelor țării, (aplauze, 
urale9vibrante, prelungite).

Mai mult ca niciodată, în aceste 
zile s-a manifestat unitatea de
plină în jurul partidului și guver
nului. a întregului nostru popor, a 
tuturor oamenilor muncii fără deo
sebire de naționalitate, dovedin- 
du-se că reprezentăm .o forță capa-., 
bilă să asigure construcția socialis
mului, apărarea cuceririlor revolu
ționare. a independenței și suvera
nității patriei noastre 
(urale prelungite).

în întreaga noastră 
ne-am călăuzit și ne călăuzim de 
atotbiruitoarea învățătură mar- 
xist-leninistă, căutînd căile pentru 
a aplica adevărurile ei general va
labile la condițiile concrete social- 
economice și istorice din patria 
noastră. Sîntem convinși că numai 
astfel putem asigura rezultate cît 
mai bune în dezvoltarea economi
că și socială a țării. Succesele de 
pînă acum sînt o dovadă grăitoare 
a justeței și realismului politicii 
marxist-leniniste a partidului nos
tru. a realismului prevederilor Con
gresului al IX-lea. (vii aplauze și 
urale).

în întreaga noastră politică in
ternațională am pornit și pornim 
de la faptul că România, țară socia
listă. trebuie să întărească continuu 
relațiile de colaborare și prietenie 
multilaterală cu toate statele socia
liste Desigur, în primul rînd cău
tăm să dezvoltăm relațiile cu țările 
socialiste vecine, de care ne leagă 
multe tradiții de colaborare și luptă 
comună, cu care conviețuim alături. 
Stabilim asemenea relații de cola
borare și cooperare care să contri
buie la avîntul fiecărei țări în parte 
și totodată la întărirea sistemului 
socialist mondial, la triumful so
cialismului în întreaga lume, (a- 
plauze și urale prelungite).

Aici, la Arad, se găsesc două mo
numente care vorbesc despre lupta 
comună împotriva fascismului dusă 
de ostașii români și sovietici Aces
te monumente sînt un simbol al 
prieteniei cimentate în bătălia pen
tru zdrobirea fascismului : ele sim
bolizează totodată voința noastră 
de a întări această prietenie, de a 
fi gata în caz de nevoie să respin
gem orice atac al imperialismului 
împotriva țărilor noastre, (aplauze 
prelungite, urale).

Noi știm că în lume mai există 
imperialism și că atîta vreme cît 
imperialismul dăinuie se mențin 
pericole de război, de agresiune. 
De aceea, considerăm necesar să 
acționăm neobosit pentru a preîn- 
tîmpina și a face imposibilă rea
lizarea planurilor cercurilor impe
rialiste. Tocmai de aceea trebuie 
să milităm cu și mai multă hotă- 
rîre pentru întărirea unității țări
lor socialiste, a mișcării comuniste, 
a tuturor forțelor antiimperialiste 
care, unite, sînt incomparabil mai 
puternice decît forțele adverse și 
pot asigura pacea în întreaga lume, 
(aplauze prelungite, urale).

l/rivim cu multă îngrijorare fap
tul că între țările socialiste există 
neînțelegeri și încordare și consi
derăm că datoria cea mai stringen
tă a fiecărui partid comunist, care 
îndeplinește rolul de forță condu
cătoare în societate, este aceea de a 
acționa pentru restabilirea legătu
rilor și încrederii între țările socia
liste. pentru întărirea unității de 
muncă și luptă a acestor țări. Nu
mai în acest fel înțelegem că un 
partid comunist, aflat la guverna
re. își îndeplinește îndatorirea atît 
față de propriul popor, cît și față 
de cauza socialismului în lume, (vii 
aplauze și urale).

socialiste.

activitate

în ce privește partidul și guver
nul - nostru, ele nu au precupețit 
și nu vor precupeți nici un 
efort pentru a-și aduce contribu
ția la cauza sfîntă a dezvoltării 
prieteniei și colaborării dintre ță
rile socialiste, a întăririi unității 
lor, considerînd că astfel ne facem 
atît datoria față de popor, cît și 
datoria de detașament activ al miș
cării revoluționare antiimperialiste 
mondiale, (aplauze puternice).

Pornind de la faptul, că în Eu
ropa și în lume există state avînd 
orînduiri sociale deosebite, noi am 
acționat și acționăm pentru dezvol
tarea colaborării multilaterale cu 
toate popoarele, văzînd în aceasta 
o politică rațională, corespunzătoa
re atît intereselor poporului ro
mân, cît și păcii și securității inter
naționale. Toate popoarele lumii 
sînt interesate să colaboreze între 
ele. atît pe plan economic cît și po
litic, pentru a asigura pacea, (a- 
plauze).

Fiind conștienți că pentru a ne 
putea concentra eforturile în ope
ra de construcție socialistă 
România este nevoie de pace, 
colaborare și cooperare între 
poare, guvernul patriei noastre, 
făptuind politica partidului, va 
ționa cu toată fermitatea pentru 
înfăptuirea securității europene, 
care să asigure relații de deplină 
egalitate în drepturi între toate 
popoarele, excluderea folosirii for
ței în rezolvarea diferitelor proble
me litigioase, respectul independen
ței și suveranității naționale ă tu
turor statelor. Tn această direcție 
noi trebuie să facem eforturi și mai 
mari, considerînd că datoria comu
niștilor este de a continua acțiunea 
pentru destindere, pentru secu
ritate în Europa, de a nu accepta, 
de a nu permite ca anumite cercuri 
reacționare să împingă viața inter
națională înanoi. la perioada răz
boiului rece. Putem să vă spunem 
și dv., așa cum spunem întregului 
popor, că în relațiile pe care le-am 
avut și le avem cu mulți oameni 
politici și conducători de state din 
Europa și din întreaga lume am 
putut constata că aceste năzuințe 
găsesc sprijin, că ele pot triumfa 
dacă vom acționa cu fermitate, cu 
chibzuință, cu răspundere față de 
cauza socialismului și păcii, (vii 
aplauze).

Mișcarea muncitorească din Ro
mânia. Partidul Comunist Român 
au vechi tradiții de solidaritate 
internațională cu frații de clasă, 
cu partidele muncitorești și comu
niste de pretutindeni. Ca un fir 
roșu străbate întreaga istorie a 
mișcării noastre muncitorești, a 
partidului nostru manifestarea ac
tivă a solidarității internaționale, 
a internaționalismului proletar. în 
lupta hotărîtă împotriva dușma
nului comun, pentru pace și drep
tate socială, (aplauze și urale furtu
noase), 
glorioase 
continuu 
comuniste 
țele care 
națională 
forțele antiimperialiste. considerînd 
că aceasta este una din îndatoririle 
internaționaliste ale partidului 
nostru. Privim cu îngrijorare faptul 
că în mișcarea comunistă și mun
citorească există divergențe care 
aduc daune luptei comune : consi
derăm că trebuie făcut totul pentru 
a înlătura cît 
neînțelegeri, 
parte ceea ce 
țeles sau nu 
pentru toți, pornind de la ceea ce 
ne unește și este fundamental. 
Fiecare partid, fiecare mișcare re
voluționară trebuie să-și desfă
șoare activitatea pe baza dreptului 
de a-și hotărî de sine stătător li
nia politică. Realizând pe baze noi 
unitatea mișcării comuniste și 
muncitorești, ea va fi, fără îndo
ială. mult mai puternică, asigurînd 
întărirea și dezvoltarea fiecărui 
partid comunist, cît și a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale (aplauze și urale puternice).

Noi privim internaționalismul 
proletar în mod unitar — atît sub 
aspectul răspunderii fiecărui partid 
în îndeplinirea sarcinilor natio-
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Urmînd neabătut aceste 
tradiții, noi dezvoltăm 
legăturile cu partidele 
și muncitorești, cu for- 
luptă pentru eliberare 
din întreaga lume, cu
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pe calea socialismului, cît 
aspectul obligațiilor de 
ritate internațională 
aplicării, consecvente 
cipiilor marxist-leniniste, 
galității depline în drepturi 
partide, între națiuni, a respectu
lui suveranității și independenței, 
a neamestecului în treburile inter
ne, a unității și întrajutorării în 
munca și lupta comună pentru so
cialism și pace, (aplauze și urale 
puternice, prelungite). ’

Vă asigurăm, tovarăși, conduce- 
. rea partidului și statului nostru va 

face totul pentru a-și îndeplini 
obligațiile sale naționale și inter
naționale, pentru a asigura mersul 
tot mai hotărît înainte al României 
pe calea socialismului, pentru a ne 
aduce contribuția la cauza unității 
țărilor socialiste, a partidelor co
muniste, a forțelor antiimperialiste, 
la cauza păcii în întreaga lume, 
(vii aplauze). In realizarea acestei 
politici partidul nostru, guvernul 
patriei noastre sînt urmate, cu în
credere de întregul popor pentru că 
această politică corespunde pe de
plin intereselor vitale ale tuturor 
celor ce muncesc în patria noastră. 
Devotamentul maselor ne dă și 
mai mare încredere și ne face să 
milităm cu și mai multă hotărîre 
atît în conducerea construcției so
cialiste, cît și în activitatea inter
națională (aplauze, urale). Datoria 
fiecăruia dintre noi, a fie
cărui cetățean al României socia
liste este ca, la locul său de 
muncă, să acționeze, să muncească 
cu toate forțele, cu toată priceperea 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui. Fiecare, acolo unde lucrează, 
indiferent de munca și de postul 
pe care îl ocupă, este o verigă, o 
rotiță în acest angrenaj uriaș al 
societății noastre socialiste. Numai 
funcționarea perfectă a tuturor ve
rigilor acestui angrenaj va asigura 
triumful deplin al cauzei socialis
mului în patria noastră, progresul 
multilateral al României, (aplauze 
și urale puternice).

Vă rog să-mi dați voie să vă mul
țumesc încă o dată pentru mani
festările călduroase adresate nouă, 
conducerii partidului. în ele noi 
vedem angajamentul dumneavoas
tră de a urma și înfăptui neabătut 
politica partidului. Sîntem încre
dințați că nu veți precupeți nici un 
efort pentru a vă aduce contribu
ția :£a cauzajdreaptă a„ddtgMtrijii 
nosijru. (hjylatize însufiyțft6ftfi4«le).

Vă rog să nu-mi fie luat în nume 
de rău de bărbați, dar doresc să 
adresez cele mai vii mulțumiri mii
lor și zecilor de mii de femei care 
și-au manifestat aci, ca pe întregul 
cuprins al patriei noastre, adezi
unea și încrederea nestrămutată în 
politica partidului nostru. Mulțu
mesc femeilor din Arad pentru pri
mirea călduroasă și le urez multă, 
multă fericire în viață, împlinirea 
tuturor dorințelor lor. (aplauze și 
urale vibrante, îndelungate).

De asemenea, vă rog să-mi dați 
voie să adresez din toată inima un 
cuvînt de mulțumire elevilor, tine
retului din Arad, ca de altfel în
tregului tineret al patriei noastre, 
care, de asemenea, ne-au făcut o 
primire atît de călduroasă. în a- 
ceasta vedem dragostea, sincerita
tea, bucuria lor pentru viața feri
cită pe care o trăiesc, pentru vii
torul luminos pe care îl înfăptuim 
în patria noastră, (aplauze și urale 
entuziaste).

Vă asigurăm, dragi tovarăși, că 
nu vom precupeți nimic pentru ca 
programul de desăvîrșire a con
strucției socialiste și de creare a 
condițiilor pentru trecerea treptată 
spre comunism în România să fie 
înfăptuit cu deplin succes, pentru 
a ne aduce contribuția la cauza 
unității țărilor socialiste și a miș
cării comuniste. Considerăm că totul 
trebuie să închinăm și vom închina 
poporului, cauzei socialismului în 
România și în întreaga lume, (a- 
plauze și urale).

Vă urez tuturor multe succese în 
activitatea dumneavoastră, multă 
sănătate și multă fericire, (aplauze 
furtunoase, urale care nu contenesc 
minute în șir).

pe 
a

Constructorii de vagoane au raportat cu mîndrie despre succesele obfinute în producfie

(Urmare din pag. a Il-a)

fa- 
în- 
de

so-

că îmi simt ini- 
ființă, cuprinsă 

și satisfacție pen
ce o am de* a

„Noi, femeile din uzinele și 
bricile orașului Arad, a spus în 
cheiere vorbitoarea — alături 
tovarășii noștri de muncă, de 
ții, frații și surorile noastre, sîn
tem animate de dorința de a ne 
spori contribuția la realizarea mă
rețului program de dezvoltare 
multilaterală a țării. Totodată, sîn
tem hotărîte să ne îngrijim de 
creșterea și educarea tinerei gene
rații, astfel îneît copiii noștri’ să 
devină cetățeni de nădejde ai pa
triei, oameni demni, cu o înaltă 
ținută morală. Acestea sînt dorin
țele noastre cele mai arzătoare, 
cefe mai scumpe.

Iubite tovarășe Ceaușescu, dragi 
conducători ai partidului și sta
tului, colectivul nostru d'e muncă 
vă urează din inimă să ne trăiți 
mulți ani, cu sănătate, spre binele 
și fericirea patriei noastre, a în
tregului popor".

în continuare a luat cuvîntul 
tovarășul Gheorghe G0INA, 
Erou al Muncii Socialiste, 
președintele cooperativei 
agricole „Viața nouă" din 
comuna Sîntana,care 3 spus 
„Vă mărturisesc 
ma, întreaga-mi 
de mare bucurie 
tru posibilitatea
exprima prin grai viu, la această 
însuflețită și entuziastă adunare 
populară, sentimentele mele și ale 
harniciloi' țărani cooperatori din 
comuna Sîntana, față de condu
cerea partidului și statului, față de 
dumneavoastră, dragi conducători.

Concetățenii mei sînt români, 
germani, maghiari și cu toții 
m-au însărcinat să vă transmit, 
iar eu o fac cu deosebită plăcere, 
adeziunea lor totală față de înțe
leaptă politică a partidului și sta
tului nostru. Totodată, ei m-au 
rugat să vă spun că în inimile și 
gîndurile lor poartă cu toții o pro
fundă stimă și recunoștință față 
de conducerea partidului și statu
lui, în fruntea căruia dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, desfășurați o neobosită 
și rodnică activitate închinată îm
plinirii celor mai nobile idealuri ale 
poporului român, ale națiunii 
noastre socialiste".

Subliniind în continuare că ță
ranii cooperatori din Sîntana își 
dovedesc atașamentul față de 
partid prin muncă avîntată, per
severentă, pentru a obține rezul
tate cît mai bune în producție, 
vorbitorul a arătat că în pri
mii doi ani ai cincinalului 
producția globală a sporit cu a- 
proape 9 milioane, ajungînd la pes
te 30 de milioane lei la sfîr.șitul 
anului trecut. Ne-au crescut și ve
niturile bănești, de la 13.4 milioa-

ne lei în 1965 la aproape 19 mi
lioane lei în 1967. Creșterea pro
ducției, a veniturilor bănești ne-a 
dat posibilitatea să sporim proprie
tatea obștească a cooperativei de la 
22 milioane lei în 1965 la peste 34,5 
milioane lei în 1967. Viața coope
ratorilor s-a îmbunătățit neconte
nit — și aceasta o dovedesc nu
mărul mare de case noi, mobila 
nouă, aparatele de televizoare și 
radio, frigidere și alte obiecte de 
uz casnic cumpărate de țăranii 
cooperatori.

„în prezent — a continuat vor
bitorul — ne ocupăm de strîngerea 
recoltei de toamnă pe care o con
siderăm mulțumitoare, avînd în 
vedere condițiile climaterice din 
acest an.La porumb, de exemplu, 
de pe cele 1 115 ha sperăm să ob
ținem o producție de circa 4 500 
kg boabe la hectar, iar de pe cele 
389 hectare cultivate cu sfeclă de 
zahăr, 30 000 kg la hectar.

Muncind pe ogoare, luptînd pen
tru a smulge pămîntului roade cît 
mai bogate, noi, țăranii cooperatori, 
urmărim cu deosebită atenție eve
nimentele pe plan internațional. 

^Iubiți conducători, vă sîntem recu- 
ij;noscătbri;-dilmrieâvoastră celor pre- 
"zenți aici, întregii conduceți de 
partid și de stat, pentru faptul că 
purtați o deosebită grijă ca politica 
externă a țării noastre să exprime 
cu fidelitate interesele majore ale 
națiunii noastre socialiste, patrio
tismul profund îmbinat cu spiri
tul internaționalismului socialist,.» 
pe care le poartă în inimă poporul 
român. Sîntem convinși de justețea 
acestei politici, care urmărește, o- 
dată cu făurirea unei Românii în
floritoare, să contribuie activ la 
refacerea unității țărilor socialiste 
și a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, la crearea u- 
nui climat favorabil extinderii co
laborării cu toate țările, în inte
resul păcii și progresului omenirii.

în încheiere, permiteți-mi să vă 
asigur, iubiți conducători, că ță
ranii cooperatori vor fi totdeauna 
strîns uniți în jurul partidului 
și își vor consacra toate eforturile și 
energia înfăptuirii neabătute a sar
cinilor pe care ni le trasează par
tidul nostru drag".

„Am venit aici cu toții — a spus 
în cuvîntul său medicul ROMU
LUS ILEA, directorul spita
lului de adulîi - Arad - Pen- 
tru a primi cu inima fierbinte pe 
cei mai dragi dintre oaspeți, oondu- 
cătorii poporului nostru și solii nă
zuințelor sale. Poporul român, plă
mădit de-a lungul mileniilor, la 
răscrucea drumurilor istoriei, s-a 
format și s-a călit în luptă pentru o 
cauză dreaptă, pentru independen
ță, libertate națională și socială. A 
rezistat tuturor intemperiilor isto
riei datorită credinței în această 
cauză, unității și înțelepciunii sale.

De-a lungul traseului, mii ji mii de oameni îi întîmpinâ cu dragoste pe conducătorii de partfd și de stat

De-a lungul veacurilor, cărturarii 
neamului nostru au fost întotdea
una alături de popor. Astăzi se 
poate spune că intelectualitatea 
este nu numai alături de popor, 
ci este trup din trupul poporului, 
devotată cauzei lui, cauzei con
strucției socialiste.

Aici trăiesc și muncesc împreu
nă români, maghiari, germani, în
frățiți în lupta comună pentru în
florirea patriei noastre socialiste. 
Unitatea poporului nostru în jurul 
partidului este chezășia realizării 
năzuințelor sale de libertate, pros
peritate și progres".

Subliniind că în fața poporului 
stau sarcinile mărețe stabilite de 
Congresul al IX-lea, de Confe
rința Națională a partidului, vor
bitorul a arătat că acestea pot 
fi realizate numai de un popor 
energic, așa cum este poporul ro
mân, plin de vigoare și sănătate 
— sarcină care revine medicilor, 
muncitorilor sanitari. „Ținem să 
vă asigurăm — a spus el în con
tinuare — de întregul nostru de
votament. de hotărîrea de a ve
ghea nestrămutat la sănătatea a- 
.cestuj. popor,, care, arp atîtea lu- 

.■cruri;- minunate , de înfăptuit, 
își făurește un 
tor strălucit.

Apreciem în 
tul că partidul 
litică logică și științific fundamen
tată, atît pentru accelerarea con
strucției socialiste în țara noastră 
cît și pentru dezvoltarea continuă 
a legăturilor de colaborare, pe 
multiple planuri, cu popoarele ță
rilor socialiste, cu toate popoarele, 
în interesul progresului și păcii.

Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la Cluj ați exprimat în fața po
porului minunatele cuvinte că „A- 
tîta timp cît în acest piept va 
bate o inimă, ea va bate pentru 
popor"; iar noi vă răspundem as
tăzi aici, la Arad: „Atîta timp cît 
vor bate cele 100 000 de inimi pre
zente aici, ele vor bate ca o sin
gură inimă, în același ritm cu a 
dumneavoastră, iubit conducător al 
destinelor poporului român".

Primit cu vii și îndelungate a- 
plauze, a luat apoi cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU (cuvân
tarea se publică in pagina I a ziarului).

Cuvîntarea secretarului general 
al Comitetului Central ai Partidu
lui Comunist Român a fost subli
niată în repetate rînduri de puter
nice ovații și urale. Miile de parti- 
cipanți la marea adunare a oameni
lor muncii din orașul Arad ovațio
nează îndelung, scandează lozinci 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Republica Socialistă Româ
nia.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm locuitorii străvechii așe
zări mureșene, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități își 
exprimă unitatea de neclintit .în 
jurul partidului și guvernului, 
hotărîrea nestrămutată de a munci 
cu însuflețire pentru îndeplinirea 
politicii sale înțelepte, al cărui scop 
este înflorirea necontenită a pa
triei, ridicarea bunăstării poporu
lui muncitor, victoria cauzei so
cialismului în România și în lumea 
întreagă.

,r . , care-
prezent și un vii-

mod deosebit fap- 
promovează o po-

județului Arad, 
fost salutați de 
de oameni ai

★
Pînă la hotarele 

înalții oaspeți au 
o mare mulțime
muncii care au ținut să-i însoțeas
că cu urările lor calde de „rămas 
bun".

Vizita de lucru a conducătorilor 
de partid și de stat în cele trei ju
dețe — Caraș-Severin, Timiș și 
Arad — a prilejuit o nouă expre
sie elocventă a unității de ne
zdruncinat a poporului nostru, a 
oamenilor muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități — în jurul călăuzei lor 
încercate pe drumul înfloririi pa
triei socialiste — Partidul Comu
nist Român.

Victor BIRLADEANU 
Constantin MARINESCU 
Victor MUREȘAN

-.ț>.
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FRECVENTAREA ȘCOLII
Grija permanentă manifestată de . 

conducerea partidului și, statului 
nostru pentru dezvoltarea continuă 
a învățământului, perfecționarea și 
modernizarea conținutului procesu
lui instructiv-educativ se concreti
zează în pregătirea tot mai bună a 
tinerei generații 
viață. Anual noi și noi săli de 
clasă, laboratoare 
contribuie la realizarea unui învăță- 
mînt de înaltă ținută științifică. Im
portante fonduri sînt alocate elabo
rării manualelor școlare. Substanția
le prefaceri a cunoscut — pentru a 
răspunde aspirațiilor mereu crescîn- 
de ale poporului spre cultură, precum 
și nevoilor de cadre ale economiei 
naționale — însăși structura învăță- 
mîntului. Astfel s-a trecut treptat de 
la școala de patru ani, la generali
zarea celei de șapte ani, apoi de opt 
ani. Prelungirea duratei învățămîn- 
tului obligatoriu la 10 ani. extinde
rea și diversificarea învățămîntului 
liceal, îmbunătățirea profilului 
vățămîntului profesional și 
modernizarea planurilor și progra
melor școlare, precum și 
măsuri stabilite de Directivele C.C. 
al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
învățămîntului șl de Legea învăță
mîntului deschid o etapă nouă în 
istoria învățămîntului românesc, cre
înd toate condițiile pentru fructifi
carea deplină a condițiilor materia
le, pentru realizarea unui învăță- 
mînt corespunzător țărilor înaintate, 
în concordanță cu cerințele actuale 
și de perspectivă ale construcției 
socialiste.

în școlile din întreaga țară 
diază 
elevi, 
este 
strîns 
asemenea situații 
ceptate. Căci nefrecventarea școlii 
depășește cadrul unei chestiuni per
sonale a individului. Este o proble
mă care privește întreaga societate, 
neputîndu-se tolera ca un număr 
oricît de redus de tineri să rămînă 
în afara circuitului științific și cultu
ral din țara noastră, să nu dobîn- 
dească măcar minimum de cunoștin
țe necesare unui om al zilelor noas
tre. Frecventarea școlii e nu numai 
un drept ci și o îndatorire. Statul 
nostru socialist creează întregului ti
neret toate condițiile pentru excr-J 
citarea neîngrădită a dreptului la 
învățătură. Dar acest drept, așa cum 
se subliniază în Constituție, implică 
și obligativitatea frecventării școlii 
generale. E o datorie de care nu 
poate fi absolvit nici un cetățean al 
țării.

— Deși e vorba de cazuri cu to
tul izolate — ne spunea prof. 
Dragomir Paulencu, inspector șef la 
Inspectoratul școlar județean Sucea
va — soarta copiilor neșcolarîzați nu 
ne poate lăsa indiferenți. Victime ale 
unor concepții înguste, retrograde 
care, din nefericire, mai persistă în 
gîndirea părinților lor, ei nu fac de
cît să ne aducă aminte de o categorie 
de 
a 
gur 
tic 
tință pentru recuperarea lor. 
ceasta muncă mobilizatoare 
neori insuficient sprijinită de cele
lalte foruri locale interesate) se do
vedește însă, în unele cazuri, zadar
nică. Iar, adeseori, cînd se obțin 

jzultatele dorite, cînd toți copiii 
„J-ecenzați" vin la școală la deschide
rea cursurilor, pe parcursul anului de 
învățămînt cîțiva sînt „scăpați din 
vedere", iar munca de convingere a 
părinților își pierde din intensitatea 
cerută.

Fie și o sumară analiză a situa
ției cîtorva dintre acești neșcolarizați 
relevă marea responsabilitate ce re
vine părinților pentru pregătirea 
generală și formarea cetățenească a 
copiilor, a tinerei generații. Mai per
sistă în concepția unor părinți ideea 
că școala nu este atît de necesară. 
„Ca să știi să tragi la sapă, sau să 
crești copii nu ai nevoie de cine știe 
ce carte. Nici noi nu am învățat și 
tot trăim", spun ei. Ca atare, nu 
ezită, tacit sau pe față, să încuviin
țeze absențele de la școală ale copii
lor lor. Bucuroși că-i au drept aju- 
toare.în gospodărie sau la muncile a- 
gricoîe, nu înțeleg că fac o greșeală 
de neiertat. întunecînd — așa cum 
bine se exprima unul din interlocu
torii noștri — viitorul propriilor lor 
copii. Și, dacă n-aș fi auzit astfel 
de idei susținute de Vasile Poteraș 
din 
șah 
rot 
la, 
de 
tît 
dul 
colul

pentru muncă si
modern utilate

in- 
tehnic,

celelalte

stu- 
în prezent peste 3 500 000 de 

Dar sînt și absenți. Deși 
vorba de un număr re- 

(2—3 elevi într-o școală), 
nu pot fi ac-

oameni din 
neștiutorilor 

că școala, 
fac tot ce

trecut — 
de carte, 
colectivul < 
le stă în

aceea
Desi- 

didac- 
i pu-

A- 
(u-

ri

comuna Liteni, județul Suceava, 
de alți

copii
cu

în
par 
de a gîndi al unui om din se- 

atomului. Asemenea concepții

cîțiva părinți ai că- 
au abandonat școa- 

greu aș fi putut cre- 
autenticitatea lor, într-a- 

de neconforme cu mo-

teatre
Cara-
— 10,

Pala- 
iarnă

20

© Teatrul Național „I. L. 
giale" (Sala Studio) : Topaze
O femeie cu bani — 19,30.
© Teatrul Giuleștl (la Sala 
tului) : Visul unei nopți de 
— 19,30.
O Teatrul Mic : Bufonul —
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11, (sala din str. Acade
miei) : A fugit un tren — 11.
O Teatrul „C. Tănase" (Ia Sala Sa
voy) : Comici vestiți ai revistei : 
N Stroe — 19,30.

Descoperiri
ogice

Muzeul din Cărei a intrat în 
posesia .unui bogat și valoros 
■material arheologic. Săpăturile, 
efectuate sub conducerea profe
sorului loan Nemeti, directorul 
muzeului. în necropola de la 
"Sanislău, situată în județul 
Satu Mare, au scos la iveală 

,58 de morminte în majoritate 
de incinerație în urnă, datînd 
din secolele V—IV dinaintea 
erei noastre. Au fost identifi
cate mai multe cuțite din fier, 

■ inele aurite și din argint, brățări 
din bronz și alte obiecte. O 
mare valoare științifică prezintă 
materialul ceramic. Se afirmă 
că este pentru prima dată cînd, 
în această parte a țării, alături 
de ceramică lucrată cu mina, 
s-a găsit și ceramică executată 
la ■ roată, care nu apare însă ca 
fiind ceramică gteacă, ci proba
bil lucrată de către autohtoni, 
de către traci. Descoperirea este 
de natură să ofere astfel noi date 
care să contribuie la elucidarea 
în continuare a procesului de 
formare a culturii specifice celei 
de-a doua epoci a fierului pe 
aceste meleaguri ale patriei 
noastre.

(Agerpres)

un drept, dar și
o îndatorire
— de-a dreptul primitive — erau, 
poate, explicabile cu ani în urmă, 
cînd accesul la învățătură era apa
najul celor avuți. în societatea socia
listă, avîrid în față tabloul atîtor și 
atîtor realizări în slujba învățămîn- 
tului, ele apar mai mult decît anacro
nice. Că, în condițiile actuale, pro
gresul și dezvoltarea tehnico-științi- 
ficj în toate sectoarele de activitate 
fac imposibilă munca cu o pregătire 
rudimentară, că într-o societate civi
lizată omul nu se mai poate limita 
la cunoștințe primare de scris și citit, 
că participarea la viața obștească cu 
temei și chibzuință cetățenească pre
supune cel puțin nivelul de cunoștin
țe pe care-î dă școala generală, sînt 
numai cîteva din argumentele care 
pot fi aduse în străduința de a înlă
tura concepțiile înapoiate ale unor 
asemenea oameni, certați cu învăță
tura, cu lumina cărții.

afirmare. Deși de cele mai multe ori, 
e vorba de elevi care dovedesc su
ficiente aptitudini și au certe posibi
lități, mentalitatea îngustă a părin
ților, de pe „vremea bunicului", își 
pune pecetea iremediabil asupra vii
torului copiilor, silindu-i astfel să ră- 
mînâ departe de satisfacțiile pe care 
ți le oferă cartea. Este cel mai mare 
rău care li se poate face. Ei nu pot' 
să se califice într-o meserie și chiar 
simpla încadrare în producție ridică 
probleme pentru că nu au nici un 
certificat de școlaritate. Or, socie
tatea a ajuns atît de * departe îneît 
nimic nu se mai poate face f 
știință temeinică de carte".

Nu pot fi trecuți cu vederea 
acei părinți care, aparent, nu 
opun frecventării școlii, dar în i 
litate nu fac mai nimic pentru

fără
nici 

se 
rea- 

i a 
traduce în fapt acest lucru. Veșnic 
ocupați cu serviciul (foarte normal

anchetă pedagogică
tsa SE

— E destul — ne spunea un 
profesor interlocutor — ca u- 
nul din acești copii să capete 
o notă proastă (justificată de lacu
nele din sistemul de cunoștințe) pen
tru a nu-1 mai prinde zile întregi 
La școală. De multe ori, învățătorul 
sau profesorul ezită să acorde o notă 
proastă tocmai pe acest considerent. 
S-a creat, se pare. în mentalitatea 
unor părinți concepția falsă, izvorîtă 
tot din ignorarea rolului major al în
vățămîntului, că școala se face nu
mai de dragul de a se face. Este a- 
devărat că în această privință o par
te din responsabilitate revine și ace
lor conduceri de școli și cadre didac
tice, care, din dorința de a evita si
tuații de neșcolarizare (omițînd, de 
fapt, că efectele asupra nivelului de 
cunoștințe sînt aceleași) fac rabat de 
calitate, facilitînd astfel de atitu
dini.»

Indiferent de „argumentul" a- 
dus de unul sau de altul dintre 
părinți în justificarea nefrecventării 
școlii, ceea ce contează, în primul 
rînd, sînt efectele produse. „In prin
cipal — remarca prof. Luria Cojo
carii, directoarea Liceului din Li
teni, județul Suceava — se barează 
acestor elevi orice posibilitate de

îl

a

iH 
ii 
h
h fi 
r

rîndul

neconceput ca tineri 
ibene-

aerul, nu mă pot lipsi 
vreau să fiu în

I

școlii. Aceasta face ca vina părinți
lor să crească în gravitate. Mai de
vreme sau mai tîrziu însă, atunci 
cînd sînt în situația de a-și cîștiga 
singuri existența, ei își dau seama de 
importanta școlii. „Fac acum ce n-am 
făcut atunci cînd eram de vîrsta în
vățăturii și aveam condiții — ne 
spunea Virginia H., elevă în clasa a 
Vl-a, curs fără frecvență. Ia Liceul 
nr. 2 din Suceava. Numai că acum 

'• îmi este mult mai greu. Am serioase 
goluri în cunoștințe și nici timpul pe 
care-1 pot afecta pregătirii nu este 
suficient. Dar cartea îmi este acum 
necesară ca 
de ea dacă 
lumii".

— Este de 
apți, capabili, talentați să nu 
ficieze de posibilitățile atît de larg 
create de, a se instrui și pregăti, de 
a învăța, pe simplul motiv că unii 
părinți cu o mentalitate înrădăcina
tă în ignorantă le refuză acest 
drept — remarca prof. Dumitru Nis- 
tor. inspector la Inspectoratul școlar 
județean Suceava. Consider că atunci 
cînd se evidențiază lipsa de bunăvo
ință a părinților, este cazul să se 
treacă la măsuri hotărîte. Mă refer 
la necesitatea adoptării unei legi 
care să penalizeze progresiv, în func
ție de absentele elevilor, pe părinții 
acelor copii care nu frecventează 
școala. Pentru că astfel de situații nu 
pot fi tolerate de societatea noastră.

Școala, corpul profesoral au dato
ria de a face totul pentru a-i aduce 
pe toți copiii la școală. Nici un das
căl nu poate trece cu vederea dacă 
un elev sau altul absentează de la 
lecții, punîndu-se astfel în afara 
școlii, E limpede însă că eforturile 
colectivelor didactice trebuie spriji
nite constant de organele locale de 
partid și de stat. Cu atît mai ho- 
tărît trebuie combătute unele 
practici nepermise — utilizate de 
conducerile unor ferme de stat, sta
țiuni agricole experimentale etc, — 
constînd din angajarea la diferite 
munci sezoniere a copiilor de vîrstă 
școlară încâlcind flagrant dispozițiile 
în vigoare. Menționăm încă o dată că 
asemenea procedee sînt ilegale și că 
împotriva celor care le practică tre
buie să se ia măsuri serioase.

O dovadă concludentă a grijii pe 
"o 

în

de altfel, nu sînt singurii în această 
situație), ei uită că titlul de părinte 
le conferă o serie de responsabilități 
și în privința creșterii și educării co
piilor. „Sînt plecat de dimineața și 
pînă seara — ne spunea Ion Olaru, 
din Fălticeni, str. Ana Ipătescu nr. 
57. Nu prea am timp să mă ocup de 
copii". Deși, ulterior încearcă să ne , 
arate că s-a interesat de ei, nu este 
convingător. Aceasta pentru că ani 
de zile nu și-a găsit măcar o oră li
beră să dea pe la școală, că habar 
nu are unde îi este fiica, plecată „în 
lume" la o vîrstă la care tutela pă
rintească e încă necesară și, mai cu 
seamă, pentru că și-a părăsit ser
viciul lăsîndu-și copiii fără un su
port material. Nu e de mirare că din 
patru copii nici unul nu și-a termi
nat. sau nu are perspectiva să-și ter
mine școala. E drept, la crearea unei 
atmosfere neprielnice o contribuție

■ egală și-a adus-o și mama copiilor 
prin dezinteresul total pe care l-a 
manifestat. Nu am fi atras atenția 
asupra acestui aspect, dacă (mai ales 
la orașe) el nu ar genera cele mai 
dese cazuri de abandonare a școlii.

Copiii nu sînt întotdeauna con- 
știenți de gravele consecințe pe care 
le atrage după sine nefrecventarea

care societatea noastră 
festă pentru pregătirea 
condiții a tinerilor este și faptul 
că în momentul de față sînt într-o 
fază avansată pregătirile pentru or
ganizarea unor cursuri complemen
tare care să permită în mod selec
tiv. pe baza cunoștințelor acumula
te. completarea studiilor și pentru 
acei dintre tineri care nu au reușit 
dintr-un motiv sau altul să-și în
cheie școala. Desigur, colectivelor 
didactice le revine înalta îndatorire 
de a organiza aceste cursuri cît mai 
temeinic. Dar datoria cea mai de 
seamă revine celor care vor trebui 
să le absolve după însușirea cunoș
tințelor oferite și pe această cale.

mani- 
bune

Gheorghe DAVID

Comemorarea 
scriitorului

:c, cî -

Costache Negruzzi
ADUNAREA FESTIVĂ DE LA IAȘIJ

Comitetului 
pentru Cul

ta sala Teatrului 
Național „Vasile A- 
lecsandri" din Iași a 
avut loc sîmbătă du
pă-amiază o adunare 
festivă consacrată co
memorării a 100 de 
ani de la moartea ma
relui scriitor român 
Costache Negruzzi. La 
această manifestare, 
organizată de Acade
mie, Comitetul de 
Stat pentru Cultură 
și Artă, Uniunea Scri
itorilor și 
sta națională pentru 
UNESCO, au 
cipat reprezentanți ai 
organelor locale de 
partid și de stat, aca
demicieni, cadre di
dactice din învăță
mînt, alți oameni 
știință și cultură, 
numeros public.

Au rostit 
magiale și 
activitatea 
rală a lui 
Negruzzi, prof. dr. A- 
lexandru Bălăci, mem
bru corespondent al 
Academiei, vicepreșe-

Comi-

parti-

de 
un

cuvinte 
au evocat 
multilate- 
Costache

o-

dinte al 
de Stat 
tură și Artă, secreta
rul general al Comi
siei naționale ventru 
UNESCO, Miu Do- 
brescu, prim-secretar 
al Comitetului jude
țean lași al P.C.R., 
președintele' Consiliu
lui popular jude
țean, prof. univ. Ale
xandru Dima, mem
bru corespondent al 
Academiei, directorul 
Institutului de istorie 
și teorie literară 
„George Călinescu", 
scriitorul Leon Ne
gruzzi, descendent al 
celui comemorat, prof, 
dr. docent Constantin 
Ciopraga, prof. dr. do
cent N. I. Popa și 
criticul de artă Nico-' 
lae Barbu.

A urmat spectacolul 
cu piesa „Muza de la 
Burdujeni" de C. Ne- 
gruzzi, în intervreta- 
rea actorilor Teatru
lui Național din Iași.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

tate rînduri institutului nostru în 
probleme privind utilizarea unor 
combustibili sau transportul gazelor, 
rezultatele obținute contribuind la 
întărirea legăturilor dintre cele două 
părți, creînd un climat de fructuoasă 
colaborare între știință și producție.

Cum se pun însă bazele inițiale 
ale unei asemenea colaborări ? De
sigur, un rol important revine Con
siliului Național al Cercetării Știin
țifice, Consiliului Național al Ingi
nerilor și Tehnicienilor, precum și 
sesiunilor științifice de comunicări 
la care participă ambele părți. Prin 
intermediul acestor organisme s-au 
stabilit multe contacte rodnice. De 
pildă, la una din sesiunile știin
țifice, reprezentanții Uzinei Hidro
mecanica au putut lua cunoștință de 
potențialul de cercetare al Institutu
lui de energetică și, în consecință, 
i-au solicitat cercetări privind per
fecționarea grupurilor de supraali- 
mentare.

După părerea mea, aceste forme de 
legătură sînt totuși insuficiente. Cred 
că atît cercetarea, cit și producția ar 
trebui să recurgă la publicitate, 
anunțînd în presă fie temele de 
cercetare care solicită abordarea 
către un institut, fie posibilitățile 
cercetare ale institutului care 
oferă serviciile economiei. Astfel, 
printr-o informare directă și obiec
tivă, institutele și-ar putea organiza 
planurile de cercetare în mai strîns 
contact cu necesitățile economiei na
ționale, iar întreprinderile ar putea 
intra în legătură directă cu insti
tute științifice profilate și compe
tente, obținînd o rezolvare eficientă 
a problemelor progresului tehnic. Pe 
această linie s-ar înscrie și tipărirea

de 
de 
își

ii

PROGRAMUL I
8,30 — Ora exactă — Cum va fi 

vremea ? — Gimnastica de 
înviorare.

8,40 — Pentru copil și școlari : 0 
Film serial : i.Wilhelm 
Tell” ; • La șase pași de 
o excursie : eniisiune-con- 
curs.

10,00 — Ora satului.
T.V. pentru specialiștii din 

agricultură. Ciclul : „Me
canizarea agriculturii" 
Tema : Mecanizarea lu
crărilor agricole pe tere
nurile în pantă. 
De strajă patriei.

— Baschet : Repriza a Il-a a 
întîlnirii Steaua-Dinamo 
București (finala „Cupei 
României").

— Telejurnalul de prînz.
— închiderea emisiunii de 

dimineață.
— Zig-Zag — telemagazin 

duminical.
Fotbal : Dinamo Bucu-
rești-Politehnica Iași.
Trapsmisiune de la Sta
dionul 23 August.

„Zig-Zag Melody" — ru
brică muzicală cu Anda 
Călugăreanu.
„Autografe" — convorbire 

duminicală cu Ștefan Ciu- 
botărașu.

18,21 — „Fantastic club" — rubrică 
de enigme științifice : Mis
terul piramidei „Maya" 
(primul episod).

18,36 — „Adolescență" — film, pro
ducție a Studioului de 
Televiziune.

18,43 — Rubrica de teatru scurt : 
„Căruța cu paiațe" ; 0 

Scenetele „Premiul literar" de 
Poiret și Serrault ; „Re
miniscențe din trecut" de 
Tudor Mușatescu ; „De la 
niște pepeni" de I. Poltz.

— Muzică ușoară cu forma
ția „Metronom".

— Telejurnalul de seară.
— Telesport.
— Rapsodia română. „Vîrsta 

întoarcerii".
20.15 — Ritm și melodie cu Anca

Agemolu Aurelian Andre- 
escu și formația Richard 
Oschanitzty.

20,45 — Film artistic ; „Cu inima 
tînără" — Comedie cu 
Douglas 
Paulette Godard — 
mleră pe țară.

22.15 — Parada vedetelor
Jean Gilberto, Lola 
lano, Nino Ferrer,

OPERAȚIEI
STESUGÂRESTI

19,18

19,30
19,45
20.00

Comedie 
Fairbanke-jr. și 

Pre-

cu : 
Fol- 

Juan
Perez, Sammy Davis, June
Sward. Dunys Reiter. Vico 
Torriani, Anne Buschnel.

22.45 — Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20,00 — Reporterii noștri în țară 
și peste hotare.

20,15 — Teleimprimator.
20,20 — „Varietăți aproape... cla

sice". Spectacol cu public 
realizat în colaborare cu 
Opera română.
— In pauză :
• Filmul documentar 
„Moara viselor" — pro
ducție a studiourilor „A- 
lexandru Sahiâ".

O Planeta maimuțelor : PATRIA - 9 ; 11,30 ; 14 ; 0 Viva Marla : DACIA - 8-16,30 în continuare •
16.30 ; 19 : 21,15. 18,45 ; 21, PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.

• premiere strict secrete : BUCEGI — 9,15—13.15 
îh cohtinuare ; 16; 18,15; 20,30, la grădină 19,30.

• Eddie Chapman, agent secret : UNIREA 15,30 ; 
18, la grădină — 20

• Operațiunea San Gennaro: REPUBLICA — 9,15 ..
11,45 ;. 14-;'16,1618,45 ; 21,15, FESTIVAL — 8,30;- ' 
13,30 ;. 16 ; 18,30 21,; la grădină 19,30, STADIONUL1'
DINAMO — 19,45.

e Marysia și Napoleon : LUCEAFĂRUL — 8,15 ; 
10,30 ; 13 : 15,45 ; 18,15 ; 20,45, GRĂDINA DOINA 
— 19.

o Surprizele dragostei : SALA CINEMATECA —
9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21 (bilete la casă).

O Winnetou — seria a IlI-a : FEROVIAR — 9—13,30 
în continuare ; 16 ; 18.30 ; 21, 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45, 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, A- 
RENELE LIBERTĂȚII 19,30.

MELODIA — 8,45
MODERN — 9,30

Marla : DACIA — 8—16,30 în continuare ;

• Taffy șj vînătorul : LIRA — 15,30 ; 18, la gră
dină 20.
• K. O. : DRUMUL SĂRII — 15 : 17,30 ; 20.
• Tarzan, omul maimuță : GIULEȘTI — 10 • 15 30 ■ 
18 ; 20,30, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18,15 : 
20,45.
• Roata vieții:

• Neînțelesul s CAPITOL —
8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la 
grădină — 19.30,

® Fratele doctorului Homer :
VICTORIA - 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 
16.15 ; 18,30 ; 20,45.

i n e a

FLOREASCA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ;
18 ; 20,30, TOMIS — 9—15,45 în 
cohtinuare; 18; 20,15, la grădină 
— 19

® Piramida zeului Soare 
VOLGA — 10—16 în continuare 
18,15 ; 20,30. RAHOVA — 15,30 
18 ; Ia grădină — 20.

« Prințesa : CENTRAL — 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O Duelul lung: LUMINA — 9,15—16 In continuare, 
18,30 ; 20,45.

® Aventurierii : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 : 
21, COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.

O Inimă nebună, nebună de legat : UNION — 15,30 ; 
18 : 20,30.

• Graiul animalelor : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare

O Trei copii „minune" : EXCELSIOR — 9,15 ; 11,30 ; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16 ; 18,15 ; 20,30.

• Vin cicliștii : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,38 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.

© Valea : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,39 < 
17.45 ; 20.

O Prin Kurdistanul sălbatic : BUZEȘTI — 15,30 j 
18 ; 20.30, VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.

o Dacii : COSMOS — 15,39 ; 18 ; 20,15.

• Rebus miraculos : AURORA
9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.

• Răzbunarea haiducilor : MO
ȘILOR— 15,30 ; 18, la grădină 19,30.
O Infrîngerea lui Alexandru cel Mare : POPULAR 
— 15,30 : 18 ; 20,30.

ȘILOR — 15,30 ;

• Tntîlnire în munți : MUNCA — 16 ; 18 ; 20.

• Falsa liră de aur : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Ilatari : FLACARA — 16 ; 19.

• Șapte oameni de aur : ARTA —> 9; 11; 13,15 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30.

• Cel șapte samurai : VITAN — 15,30 ; 19.

e Zece negri mititei : FERENTARI — 15.30 ; 18 ; 
20,30.

• Dă laba, prietene : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.

• Minunata Angelica : GRADINA AURORA — 19,30.

• Ea va rîde : GRADINA PROGRESUL-PARC 
19,30.

• Minunile doamnei Venus : GRADINA VITAN — 
19,30.

Cadru propice unui dialog fructuos

între cercetare și beneficiar!
unor prospecte care să aibă răspîn- 
dire în rîndurile beneficiarilor po
tențiali. Este o metodă intrată în uz 
în multe țări puternic industrializate, 
prin care institutele informează a- 
supra posibilităților de bază materia
lă, a rezultatelor 
obținute etc. 
entuziaști ai 
cere acestor 
cercetărilor 
toată producția științifică a institu
telor, să bănuie țoate aplicațiile ce 
ar putea rezulta 
Prospectele ar veni 
lor. Ele ar putea să 
în străinătate, prin 
ganizațiilor noastre 
terior, asigurînd 
cercetării, inteligentei cercetătorilor 
noștri, prin contractarea unor lu
crări cu beneficiari din afara hotare
lor tării.

Paralel cu informarea beneficiari
lor, se pune însă și problema infor
mării cercetătorului asupra eventua
lelor necesități și solicitări ale pro
ducției. Desigur, prin intermediul 
unor organisme centrale, problemele 
pot fi colectate și repartizate. De 
multe ori sînt însă probleme minore, 
dictate de interesele conjuncturii 
momentane. Nu negăm importanța 
soluționării și a unor astfel de pro-

mai importante 
în orice uzină există 
noului, dar nu putem 
promotori virtuali ai 
noastre să cunoască

din cercetare, 
în întîmpinarea 
ne slujească și 

intermediul or- 
de comerț ex- 

un nou debușeu

bleme, dar cercetarea este cu adevă
rat rentabilă și productivă cînd a- 
bordează aspecte mai cuprinzătoare 
care, de multe ori, nu au apărut încă 
pe agenda beneficiarului. Inițierea 
unui dialog permanent între bene
ficiar și cercetător poate orienta 
cercetarea spre probleme majore și 
de perspectivă.

Pot apărea și cazuri cînd indus
tria pretinde solutionarea unor pro
bleme importante, cu evidente avan
taje economice, care ies din sfera de 
activitate a „furnizorului științific" 
uzual. Prezentarea de către bene
ficiar a unor teme la concurs, prin 
publicare în presă, indieîndu-se pro
blema și termenul, cu întocmirea 
unui caiet de sarcini corespunzător, 
poate constitui o metodă de a grăbi 
obținerea și aplicarea . rezultatelor. 
Sper că, intr-un viitor nu prea în
depărtat. conducătorii de centrale 
industriale vor anunța teme de cer
cetare la 
acestea să 
mai multe 
aplice în 
eficientă.
ralelismele de cercetare trebuie 
vite cu discernămînt, deoarece 
mai rentabil să se plătească 
multe cercetări și din acestea să se 
aplice una singură, dar optimă, decît

concurs si vor lăsa ca 
fie rezolvate simultan de 
colective urmînd l 
practică soluția cea 
In asemenea cazuri.

să se 
mai 
pa- 

pri- 
este 
mai

să se plătească o singură cercetare 
și să se aplice rezultatele, indiferent 
care ar fi avantajele economice, în- 
trucît nu există termen de compara
ție.

Relațiile continue și stabile dintre 
cercetător și beneficiar contribuie și 
la buna utilizare a bazei materiale. 
Orice unitate de cercetare are o 
zestre inițială, o dotare minimă 
necesară. Completarea și specializa
rea bazei materiali se fac prin 
contactul permanent cu problemele 
de cercetare. Avantajul este evident 
pentru ambele părți ; o bază ma
terială complexă echipată din timp 
permite rezolvarea rapidă a te
melor propuse ; în același timp, 
cercetarea se poate echipa prin in
termediul beneficiarului, folosind 
diferitele surse de finanțare exis
tente și mărindu-și continuu înzes
trarea.

Contactul permanent permite să 
se cunoască în detaliu problemele 
și înlesnește efectuarea analizelor 
economice aferente, în condiții a- 
propiate de cele ale exploatării. 
Relațiile continue dintre beneficiar 
și cercetător sînt necesare și pentru 
orientarea cercetării pe parcurs. 
Sînt puține cazuri în care evoluția 
problemei nu necesită o analiză com
plexă a factorilor locali și tocmai

Cooperația meșteșugărească — par
te componentă a economiei noastre 
socialiste — contribuie, prin activita
tea sa, la satisfacerea într-o măsură 
tot mai mare a cerințelor populației 
în domeniul prestațiilor de servicii 
și, totodată, la producerea în serii 
mici a unor bunuri de consum desti
nate aprovizionării. Pe întreg cu
prinsul țării, o vastă rețea de circa 
12 000 de unități de producție și de
servire, organizate în peste 300 de 
cooperative, oferă o multitudine de 
servicii, execută diverse lucrări și 
alte activități solicitate de cetățeni. 
Se poate afirma că, urmînd recoman
dările conducerii partidului, activita
tea cooperației meșteșugărești a fă
cut progrese pe linia perfecționării 
activității unităților sale, care-și po
trivesc tot mai bine pasul cu exi
gențele crescute ale clientelei. în ca
drul măsurilor de perfecționare a 
activității diferitelor sectoare ale e- 
conomiei s-a subliniat în mod deo
sebit necesitatea lărgirii competen
tei uniunilor județene și mai ales a 
cooperativelor, verigi de bază ale 
cooperației meșteșugărești, acordării 
de atribuții lărgite, avîndu-se în ve
dere mai ales adaptarea mai operati
vă la cerințele populației, creșterea 
mobilității în satisfacerea lor.

Ce s-a realizat pînă acum în a- 
ceastă privință ?

Un material pus la dispozi
ție de către Direcția organizării 
din UCECOM ne informează des
pre unele măsuri. Astfel, s-a trecut 
în competenta uniunilor și cooperati
velor , eșalonarea pe trimestre a 
unor indicatori de plan, în funcție 
de posibilitățile concrete ale fiecărei 
unități, de sezonalitate și de orien
tarea cererilor populației pentru di
verse servicii. Posibilitatea acorda
tă cooperativelor de a-și stabili sin
gure planul de muncă și salarii, co
respunzător necesităților reale, ca și 
simplificările aduse pe linia elaboră
rii și urmăririi planului au creat 
premisele creșterii eficienței întregii 
activități. Largi . competente s-au a- 
cordat cooperativelor și în aproba
rea lucrărilor de investiții, în Stabi
lirea producției de materiale și uti
laje pentru autoaprovizionare. în a- 
provizionarea directă de la diverși 
furnizori, în stabilirea de preturi si 
tarife Ia unele produse și lucrări, de 
comun acord cu beneficiarii și clien- 

Ș ții.ș.a. ■. Concomitent cu aceste..măr 
■ siarij-™ hi ..se sp.inje — s-au sphpfifi-' 

câV și' fbdtis' numărul indicatorilor 
de plan : de la 80 la 45 cei cuprinși 
în. dările de seamă lunare si de la 
227 la 196. din, cele trimestriale ; ra
poartele statistice s-au .redus și ele 
cu circa 40 la sută. Din constatările, 
făcute reiese că s-au făcut eforturi 

■pentru traducerea în fapt a acestor 
măsuri. Trebuie subliniat că lărgirea 
ariei competentei cooperativelor, sim
plificarea și reducerea evidenței sta
tistice s-au concretizat în diversifi
carea gamei de servicii și produse 
puse la dispoziția cetățenilor, într-un 
plus de operativitate în satisfacerea 
cerințelor lor. întrebarea care se 
pune este : sînt suficiente aceste mă
suri. au fost ele duse pînă la ca
păt ?

Cu ocazia vizitei prin mai multe 
cooperative. aflăm că măsurile de 
simplificare a evidentei statistice și 
de reducere a rapoartelor periodice 
au afectat într-o proporție redusă 
aceste verigi. Dacă stai mai multă 
vreme în sediul unei cooperative, 
ai impresia că ai nimerit într-un mi
nister, cu. tot felul de servicii, arhi
ve, maldăre de dosare, registre etc. 
Este „baza materială" a rapoartelor 
viitoare, căci ele se cer în continua
re cu aceeași insistentă. Cele mai 
multe din situațiile care nu-i lasă pe 
meseriași să-și vadă de treabă nu 
sînt cerute din inițiativa cooperati
velor, ci din aceea a uniunilor. 
„Pînă nu de mult, ne relata tova
rășul Limbutu, vicepreședinte al 
cooperativei „Sporul", în 18 zile din 
30 cite are o lună, pe agenda mea 
figurau răspunsuri la tot felul de 
circulare. Acum, se «nune că lucru
rile s-au mai simplificat. Unele si
tuații nu le mai trimitem lunar, ci 
trimestrial. Dar, ca nu cumva să se 
întîmple „ceva", ni s-a comunicat 
verbal ca noi să le ținem, în conti-

noduros
această examinare continuă contri
buie la obținerea celor mai bune re
zultate în condițiile date. Prin ur
mare, crearea unor legături cît mai 
strînse între oamenii care cercetează 
și oamenii care urmează să aplice 
rezultatele consolidează încrederea 
industriei în rezultatele cercetării.

în această privință, un rol impor
tant revine și educației. Formarea 
noastră în școală este uneori defici
tară sub aspectul încrederii în ex
periment și în rezultatele lui con
crete. Socot că, încă din universi
tate, viitorul inginer trebuie să 
capete în măsură mai mare convin
gerea că soluțiile optime în tehnică 
depind de multi factori, că aceștia 
sînt valabili de la caz la caz, că 
răspunsul la o întrebare pusă de 
practică nu se obține din cărți, ci 
numai prin judecarea cazului con
cret și prin experimentarea unei so
luții. Eliminarea dogmatismului, for
marea unei noi atitudini a studen
tului față de disciplinele pe care și 
le însușește, mărirea încrederii în 
rezultatele concrete ale muncii sale, 
amplificarea volumului de activități 
practice, în care studentul să fie 
solicitat să lucreze direct și să a- 
plice cunoștințele căpătate, vor con
tribui — după părerea mea — la 
crearea unei • optici favorabile în
țelegerii și aplicării mai judicioase 
a rezultatelor cercetării științifice.

Am scris aceste rînduri pornind 
de la constatarea că dezvoltarea 
cercetării științifice în țara noastră 
face să apară unități noi, cu profile 
diferite, încă puțin cunoscute de 
beneficiarii virtuali. Iată de ce or
ganizarea din timp a unor legături 
stabile între' cercetător și beneficiar 
constituie o cale sigură de sprijinire 
a aplicării în pradtică a rezultatelor 
muncii științifice.

nuare, lunar. După părerea mea, 
acordarea de competențe sporite 
cooperativelor, așa cum a recoman
dat conducerea de partid, se face 
cu foarte multă zgîrcenie. Ni se spu
ne : „Faceți cum credeți voi că e 
mai bine, dar... întrebați-ne și pe 
noi !“. Batem încă drumul la 
UCMMB pentru aprobarea cite unui 
lucru neînsemnat. Tutela măruntă 
n-a dispărut încă". „O serie de lu
crări da mare amploare — ne spune 
și tovarășul I. Grigore, președin
tele cooperativei „Metălo-Casnica"
— de pildă elaborarea balanțelor lu
nare, sînt, după părerea mea, inu
tile ; ele mănîncă tuturor serviciilor 
primele 7—10 zile ale lunii. Cei de 
la aprovizionare, de exemplu, în loc 
să se ocupe de vehicularea rapidă a 
materialelor spre unități, stau în 
birou și fac diverse calcule, iar ate
lierele sînt aprovizionate printre pi
cături. In celelalte servicii, lucru
rile se petrec la fel. Experiența noas
tră arată că o ’ balanță trimestrială 
ar fi suficientă și foarte avantajoa
să : timpul personalului tehnico-ad- 
ministrativ ar fi mai rațional folosit, 
s-ar putea pune chiar problema unei 
redistribuiri mai judicioase a aces
tuia, iar unitățile ar fl mai bia-oa- 
provizionate, conduse și îndrumare". 
Sînt numai două din multe alte ca
zuri, în care perfecționările s-au o- 
prit la jumătatea drumului.

Ultima și cea mai importantă ve
rigă a cooperației meșteșugărești 
este atelierul. Aici nici n-a ajuns. în 
multe cazuri, mult așteptata simplifi
care a evidențelor și rapoartelor. 
Funcțioharii cooperativelor cer uni
tăților tot felul de situații și tabele, 
a căror singură rațiune de existență 
pare a fi aceea de a le justifica exis
tența. „Nu sîntem împotriva unei 
evidente raționale necesare, ne spu
nea D. Nicolaș, de la o unitate a 
cooperativei „Artă și precizie". Din 
păcate însă, cele mai multe evidențe 
sînt Inutile. Iată, pe scurt, ce ni se 
cere într-o lună : evidența produc
ției, evidența yînzării curelelor de 
ceas pe bază de bonuri, evidenta fur
niturilor comandate și a celor exe
cutate în atelier, centralizatorul de 
producție în 3—4 exemplare ; apoi, 
evidența ceasornicelor neridicate la 
timp de clienți, a celor acontate, a 
celor plătite etc. Acestea din urmă, 
de pildă, au o valabilitate de cel 
mult 5 mihiite.;‘Abiai:se termină inf 
tocmirea lor, și situația se poate; 
schimba. Dar asemenea situații a< 
surde continuă să se ceară. Am co> 
vingerea că unele dintre ele sînt fă
cute în exclusivitate pentru a se vgăsi 
de lucru unor oameni care n-au ce 
face și că4 în fapt, nimeni nu se uită 
la aceste hîrtii".

în nenumărate rînduri s-a scris 
despre drumul lung și întortocheat 
pe care-1 parcurge documentația de 
fixare a prețurilor și tarifelor. Deoa
rece printre măsurile amintite figura 
și atribuirea dreptului cooperative
lor de a stabili singure prețul la pro
dusele proprii, de comun acord cu 
beneficiarii, ne-am interesat dacă 
acest drum a fost scurtat și 
simplificat. Desigur, unele îmbu
nătățiri se fac simțite. Iată însă și 
un exemplu din care reiese că, une
ori, tărăgănarea stabilirii prețului 
împiedică apariția pe piață a unor 
produse solicitate de cumpărători. 
De la ora deschiderii și pînă la în
chidere, unitatea de decorațiuni in
terioare a cooperativei „Metalo-Cas- 
nica" din str. Academiei este ex
trem de solicitată de clienții atrași 
de sortimentul bogat al obiectelor, 
între care îndeosebi lustre, lămpi și 
lampadare.

Foarte bine : obiectele sînt reușite, 
originale și se cumpără. Ele s-ar pu
tea vinde însă și în alte magazine, 
cooperativa avînd capacitatea de a 
produce mai mult. Dar în această si
tuație lucrurile se complică. „Coope
rativa are dreptul să stabilească pre
țul unor produse, ne explică tova
rășul I. Grigore, dar numai dacă le 
vinde prin unitățile proprii. Cînd 
același produs trebuie vîndut comer
țului, se naște binecunoscuta reacție 
în lanț a avizării prețului propus : 
documentația este denusă Ia 
UCMMB. care o trimite la 
UCECOM și de aici lâ Ministerul 
Comerțului Interior. De cele mai 
multe ori, unul din cele 3 foruri — 
și cîteodată flecare din ele pe rînd
— nu este de acord cu prețul propus, 
deși este posibil ca produsul respec
tiv să fie în vînzare în unități ale 
cooperației. în acest caz, documen
tația se întoarce din nou pe filieră 
și se reface de tot atîtea ori. „Ca
zul" lustrelor se discută în momen
tul de față între UCECOM și MCI. 
Toate ar fi bune dacă această dis
cuție n-ar dura de... aproape 4 luni. 
Dacă avem competența de a stabili 
prețul pentru unitățile noastre, nu 
prezentăm oare suficientă garanție că 
putem stabili noi înșine, în colabo
rare cu beneficiarii, prețul de vîn
zare către ei 7“

Că s-au luat o serie de măsuri de 
natură să permită o mai mare ini
țiativă din partea cooperativelor, că 
numărul indicatorilor de plan și al 
rapoartelor statistice s-a redus, în
tr-un cuvînt că s-au făcut pași Im
portanți pe calea descentralizării și 
a lărgirii competenței verigilor infe
rioare ale cooperației meșteșugărești, 
sînt fapte reale. Dar perfecționările 
începute trebuie duse pînă la capăt, 
permanentizate, cu atît mai mult cu 
cît căile de urmat sînt foarte lim
pezi, evidente; numai în acest fel 
se vor putea obține în continuare re
zultate eficiente, corespunzătoare ce
rințelor. Or, aspectele semnalate a- 
rată că tocmai la verigile de bază —• 
atelierul și coooerativa — perfecțio
nările si simplificările preconizate 
nu se fac încă simțite decît într-o 
măsură încă insuficientă. Concluzia 
ce se desprinde este deci aceea că 
activitatea cooperației meșteșugărești 
este pasibilă de noi îmbunătățiri, rea
lizarea acestora fiind în strînsă co
relație cu îndeplinirea la un nivel 
superior a sarcinilor multiple ce-i 
revin.

Rodicn ȘERBAN 
George POPESCU



SC I NT El A — duminică 22 septembrie 1968 PAGINA 5

Cronica zilei
PLECAREA UNEI DELEGAȚII 
GUVERNAMENTALE ROMÂNE 

ÎN GUINEEA
Sîmbătă 21 septembrie a pără

sit Capitala, plecînd la Conakry, o 
delegație guvernamentală a Re
publicii Socialiste România con
dusă de tovarășul Adrian Dimi- 
triu, ministrul justiției, care, la in
vitația guvernului guineez, va par
ticipa la festivitățile prilejuite de 
cea de-a X-a aniversare a procla
mării independenței Republicii 
Guineea.

★
Sîmbătă la amiază s-a înapoiat 

în Capitală delegația economică 
condusă de Alexandru Boabă, mi
nistrul petrolului, care, la invita
ția ministrului energiei și resur
selor naturale ale Turciei, Refet 
Sezgin, a făcut b vizită în această 
țară.

SOSIREA 
NOULUI AMBASADOR 

AL R.A.U.
Sîmbătă a sosit în Capitală 

Moustapha Moukhtar, noul amba

sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Arabe Unite în 
Republica Socialistă România.

*
Prof. univ. Miron Constantinescu, 

adjunct al ministrului învățămîn- 
tului, a primit sîmbătă dimineața 
pe prof. univ. .Jean Marczewski, de 
la Facultatea de drept și științe 
economice din Paris, care ne vizi
tează țara la invitația Societății de 
științe istorice. în cursul vizitei, 
oaspetele francez a conferențiat la 
Casa Universitarilor din București 
despre „Aplicarea metodelor can
titative în cercetarea istorică" și 
„Noțiunea venitului,, național și a- 
plicațiile sale“. De asemenea, prof, 
univ. Jean Marczewski s-a întîlnit 
cu specialiști ai Institutului de cer
cetări economice al Academiei, cu 
care a discutat unele probleme le
gate de planificarea economiei.

*
Sîmbătă după-amiază a părăsit 

Capitala delegația Camerei de Co
merț din Slough — Marea Brita- 
nie, care a făcut o vizită’în țara 
noastră.

(Agerpres)

ÎNCHEIEREA lucrărilor colocviului
DE GEOGRAFIE ROMÂNO-FRANCEZ

Sîmbătă la amiază au luat sfîFșit 
lucrările Colocviului de geografie 
româno-francez, organizat de Mi
nisterul învățămîntului. Comunică
rile științifice privind contribuția 
geografilor din cele două țări la 
lucrările de amenajări teritoriale, 
precum și dezbaterile care le-au 
urm + au scos în evidență utilita
tea schimburilor de experiență în
tre geografi, in vederea aplicării 
unor metode comune în cercetări

• 
și efectuării studiilor de specialita
te de către echipe alcătuite din 
geografi, geologi, ingineri, econo
miști șa.

După încheierea colocviului 
participanții vor efectua aplicații 
pe teren în zona lacului de acumu
lare de la Bicaz, în orașele Iași,' 
Suceava, Galați, în Delta Dunării 
și pe litoralul românesc al Mării 
Negre.

(Agerpres)

Savanți străini despre cercetările
românești in domeniul chimiei

->

și tehnologiei lemnului și celulozei
Sîmbătă s-au încheiat la Iași lu

crările primei conferințe republica
ne de chimie macromoleculară și 
ale celui de-al treilea simpozion de 
chimia și tehnologia celulozei.

Aceste manifestări, în .cadrul..,că
rora au fost susținute-'250'f de -Co-n 
municări. au reunit ’numeroși nroa*; 
m ii de știință și specialiști de pres- 
tu din țara noastră și de peste 
hotare.

In legătură cu lucrările acestor 
reuniuni științifice de la Iași, cîți- 
va diritre oaspeții de peste hotare 
au declarat corespondentului „Ager- 
pres“ A. Mirea :

Acad. A. I. Kalnînș, membru al 
Academiei de științe a R.S,S. Leto
ne, a spus : Ca și edițiile prece
dente, cel de-al 3-lea Simpozion in
ternațional de chimia și tehnologia 
celulozei a reunit un mare număr 
de specialiști din diverse țări ale 
lumii. Au fost prezentate numeroase 
referate și comunicări de mare ac
tualitate. Intr-un cadru de înalt

„Săptămîna 
Crucii Roșii"

între 22 și 28 septembrie se va des
fășura în întreaga țară „Săptămîna 
Crucii Roșii". Intrată în tradiție, a- 
ceastă manifestare constituie un pri
lej de intensificare a tuturor activi
tăților care decurg din sarcinile sta
tutare ale societății.

în acest an, comisiile de Cruce 
Roșie vor organiza diverse manifes
tări în sprijinul dezvoltării continue 
a educației sanitare a populației, mo • 
bilizării acesteia la realizarea acțiu
nilor sanitare de masă. Sub îndru
marea tehnică a cadrelor medico-sa
nitare, activul voluntar al Crucii Ro
șii va antrena populația la respecta
rea măsurilor de igienă, la acțiunile 
de vaccinare, control medical, do
nare de singe, precum și la îndepli
nirea măsurilor de păstrare a curățe
niei și înfrumusețare a localităților, 
în aceeași perioadă vor avea loc la 
orașe și sate conferințe, concursuri, 
simpozioane, vor fi difuzate diferite 
materiale cu caracter educativ-sa- 
nitar. (Agerpres)

nivel științific au fost discutate o 
serie de probleme care pot contribui 
la progresul chimiei mondiale. Tip 
să remarc — a declarat în încheiere 
academicianul ^sovietic — că în do
meniul cercetării chimiei lemnului, 
Rorrțânia ocupă unul din primele 
IppțiH' îh lume. De aceea, organizarea' 
periodică la Iași a Simpozionului 
de chimia și tehnologia celulozei a- 
trage de fiecare dată un mare număr 
de specialiști. Tin să felicit pe or
ganizatorul acestei importante reu
niuni.

Dr. T. E. Timell, profesor de 
structura lemnului la Universitatea 
din orașul Syracusa, statul New 
York, a declarat : Lucrările acestor 
reuniuni științifice au fost foarte 
bine organizate și au constituit un 
prilej pentru oameni de știință din 
numeroase țări să-și confrunte punc
tele de vedere în probleme impor
tante ale chimiei moderne. Fiind 
organizată la Iași, un centru impor
tant, atît în domeniul chimiei.macro- 
moleculare. cît și în domeniul chi
miei și tehnologiei celulozei, aceas
tă reuniune • a prilejuit cu atît mai 
mult contacte foarte valoroase între 
oameni de știință din diferite țări.

Reuniunea științifică la care am 
participat — a spus dr. K. Takemo- 
to din Osaka, va aduce o contri
buție valoroasă Ia strîngerea relați
ilor științifice dintre țările noastre.

Remarcînd valoroasele cercetări 
ale chimiștilor români, oaspetele ja
ponez a menționat totodată că re
vista „Celluloze chemistry and teh- 
nology“. editată la Iași, este bine 
apreciată de specialiștii japonezi pen
tru conținutul său interesant și a- 
bordarea problemelor specifice de 
mare actualitate.

Faptul că la lucrările reuniunii 
de la Iași au participat un număr atît 
de mare de specialiști din diferite 
țări — a spus profesorul Kiril Di
mov, de la Institutul chimico-tehno- 
logic din Sofia — demonstrează încă 
o dată stima și aprecierea de care 
se bucură școala creată și condusă 
de acad. Cristofor Simionescu. A- 
ceastă școală a chimiei, celulozei și 
hîrtiei de la Iași este cea mai dez
voltată dintre toate școlile din țările 
balcanice. și experiența sa este un 
exemplu pentru noi. în numele 
grupului de oameni de știință bul
gari, exprim recunoștința noastră 
pentru invitația și posibilitatea ce 
ni s-a oferit de a participa la lu
crările acestei importante reuniuni 
științifice.

Locuri pentru odihnă și tratament 
prin 0. N. T.

Acum, în încheierea sezonu
lui estival, marea este tot atît 
de frumoasă și îmbietoare. 
Stațiunile Mamaia, Eforie 
Nord, Eforie Sud și Mangalia- 
oraș dispun de hoteluri ele
gante și confortabile. Biletele 
se obțin prin O.N.T.

Cei interesați beneficiază în 
aceste zile de prețuri reduse. 
De asemenea, se acordă și o 
reducere de 50 la sută la cos
tul biletelor de transport cu 
trenul și autobuzul.

Agențiile și filialele Oficiu
lui Național de Turism au pus

în vînzare și locuri pentru o- 
dihnă și tratament în stațiunile 
bal neo-cli materice. Pot fi 
procurate astfel bilete pentru 
seriile din lunile septembrie- 
decembrie a.c. Pentru odihnă, 
solicitatorii ău la dispoziție 
stațiunile Bușteni, Borsec, Si
naia, Predeal, Sovata și Tuș- 
nad.

Pentru tratament se mai gă
sesc locuri în stațiunile Slănic, 
Căciulata, Bazna, Tușnad, Bor
sec, Ocna Sibiului, Sovata și 
Buziaș.

specta-

I. 0.

este cu 
de me

parte a intervalului, 
apoi ușor instabilă, 
fi schimbător. Vîntul 
slab, pînă la potrivit

și Avrămeni și 
la Bechet. Pe 

în Transilvania, în 
dimineții, s-a semnalat
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• FOTBAL. — La Pireu s-a des
fășurat primul meci dintre Olympia- 
kos și Reykjavik (Islanda), contînd 
pentru „Cupa Cupelor” la fotbal.

FOTBAL

Progresul Petrolul 0-1
R. S. F. IUGOSLAVIA

Ieri au părăsit Capitala, ple
cînd la Ciudad de Mexico, 
pentru a participa la Jocu
rile Olimpice, țintașii țării 
noastre. Din echipa de tir fac 
parte V. Atanasiu, I. Dumi
trescu, Gh. Sencovici, M. Rgș- 
ca, I. Tripșa, I. Giușcă, M. 
Ferecatu, N. Rotaru, Șt. Ca
ban, Gh. Florescu, N. Bratu, 
I. Olărescu, P. Șandor. De a- 
semenea cu același avion a 
plecat în Mexic și ciclistul 
E. Rusu.

• HANDBAL. — Campionatele 
republicane de handbal programează 
astăzi în Capitală următoarele parti
de : Teren Tineretului (cu începere 
de la ora 9) : Școala sportivă 2 — 
Chimia Victoria (fem. B) : Politehni
ca — Institutul pedagogic Bacău 
(mase. B) : Universitatea — Dinamo 
Brașov (mase. A) ; I.C.F. — Politeh
nica Iași (fem. B). La ora 16.15 se 
va disputa derbiul feminin dintre 
formațiile bucureștene Universitatea 
și Rapid. Pe terenul Progresul, la 
ora 9, Progresul București — Textila 
Buhuși (fem. A).

• RUGBI. — în cadrul campiona
tului național de rugbi, astăzi în 
Capitală se vor desfășura următoa
rele meciuri : teren Gloria (ora 10,30): 
Gloria — Farul Constanța ; teren 
Constructorul (cu începere de la ora 
9,30) : Progresul '— Universitatea Ti
mișoara ; Constructorul — Politehni
ca Iași.

• CĂLĂRIE. — La Istanbul a în
ceput Balcaniada de călărie. Prima 
probă — un concurs de obstacole — 
a revenit călărețului român V. Pinciu 
cu 63”2/10 (zero penalizări). Pe locul 
doi s-a clasat Mirel (Turcia) — 
63”2/10.

• ȘAH. — După 11 runde, în tur
neul internațional masculin de șah 
de la Vinkovce (Iugoslavia) în frun
tea clasamentului s.e află Fischer 
(S.U.A.) cu 9 (1) puncte, drmat de 
Hort (Cehoslovacia) cu 7,5 puncte. 
Gheorghiu (România) și Ivkov (Iugo
slavia) cu cîte 7 puncte. în runda a 
11-a, Gheorghiu a remizat cu Ber
tok (Iugoslavia). El...a cîștigat ^.însă 
paFtldâ. întreruptă . din "runclă (a^iu-â- 
cu englezul Wade.

Turneul internațional de șah „Me
morialul Capablanca" de la Havana 
a fost cîștigat de Holmov (U.R.S.S.) 
cu 12 puncte. El a fost urmat în 
clasament de Stein și Suetin (ambii 
U.R.S.S.) cu cîte 11,5 puncte. Drimer 
(România) s-a clasat pe locul 4 cu 
8 puncte, fiind urmat de Damiano- 
vici (Iugoslavia). Antoșin (U.R.S.S.), 
Donner (Olanda), O’Kelly (Belgia).

In mod cert, antrenorii Ilie Oană 
și Cornel Drăgușin nu-și învață 
echipele (Petrolul și, respectiv, 
Progresul) să joace în modul în 
care acestea au făcut-o ieri după- 
amiază pe stadionul „Republicii". 
Meciuri slabe, de nivel tehnic scă
zut, cu pase greșite și durități nu
meroase au mai fost în campiona
tul recent, ca și în cele anterioare. 
Dar întîlnirea de acum, Progresul— 
Petrolul, a depășit din acest punct 
de vedere aproape tot ce se poate 
imagina. Formații binecunoscute, 
cu jucători care totuși au un anu
mit bagaj tehnic și experiență com- 
petițională (unii sînt chiar compo
nent ai lotului național l), Petrolul 
și Progresul au oferit publicului 
bucureștean, ca și telespectatorilor 
din toată țara un veritabil 
col... de non-fotbal.

Surprinderea generală 
atît mai mare cu cît astfel 
ciuli se petrec într-o perioadă cînd 
fotbalul nostru are nevoie de ju
cători serioși, de sportivi adevă- 
rați. Cum se poate oare să mai 
existe asemenea partide de-a 
dreptul penibile, cu fotbaliști puși 
mereu pe arțag, preocupați exclu
siv să-și evidențieze forța fizică în 
intrări dure, tar rezistența picioa
relor prin „contre" de maidan ? 
Dacă ar fi să facem o cronică a 
meciului de ieri, 
referim la astfel 
loc firești și cu

terenurile de sport; am remarca, 
de pildă, „contrele* la picioare 
puse de Mocanu și Viorel Popes
cu, de pericolul iminent al stilului 
de joc excesiv de „torte* al lui 
Neacșu, de „sămînța de scandal” 
pe care, nu pentru prima oară, o 
seamănă Grozea, de tendințele lui 
Șoangher și Țarălungă de a indu
ce în eroare pe arbitru prin văică
reli și rostogoliri pe teren la faul
turi oarecare ș.a.m.d.

Cele cîteva faze de poartă și 
golul înscris de ploieșteni în min. 
86 (la o mare greșeală a apărării 
adverse) nu au nici o importanță 

.pentru cei ce și-au pierdut vrerriea 
urmărind meciul de ieri.

Considerăm că s-ar face un act 
de țustețe față de spectatori dacă 
forul federal, conducerile cluburi
lor respective ar sancționa echi
pele cel puțin cu „mustrare pu
blică’.

BELGRAD (de la 
respondentul nostru, 
Plopeanu). — La 
septembrie s-a deschis 
circulația pe noua șosea 
asfaltată Jupania—Tuzla, 
în felul acesta închein- 
du-se construcfia magis
tralei care traversează 
R. S. Bosnia și Herfego- 
vina de la nord la sud. 
Noua cale, după ce 
face legătura între nor
dul Serbiei și bazinul 
minier Tuzla — Kreka, 
trece prin orașele Sara
jevo și Mostar și se o- 
orește la Opuzen, pe 
coasta Dalmației, unde 
întîlnește magistrala A- 
driaticii. Astfel, călăto
rul care părăsește Bel
gradul poate ajunge pe 
fărmul mării cu trei ore 
mai devreme decît pînă 
acum.

Aceasta este prima 
șosea terminată în ca

drul așa-numitei „Acfiuni 
1850”, inițiată în R. S. 
Bosnia și Herfegovina. 
După cum se știe, aceas
tă republică era rămasă 
în urmă în ce privește 
construcția de drumuri. 
De aceea, la începutul a- 
cestui an, Vecea Executi
vă Republicană a pornit 
o acțiune care prevedea 
construirea în următorii 
cinci ani a o mie de 
kilometri șosele moder
ne. Pentru aceasta s-au 
prevăzut sumele nece
sare din fondurile repu
blicii și federației, pre
cum și din unele cre
dite. La chemarea orga
nelor de partid și de 
stat republicane, sute 
de mii de cetățeni au 
subscris la împrumutul 
destinat acestor lucrări. 
Suma strînsă de la 
populație a depășit toa-

te așteptările, astfel In
cit planul a fost supli
mentat, ceea ce creea
ză posibilitatea ca în 
următorii cinci ani să se 
construiască 1850 km 
de șosele, în loc de o 
mie cit era prevăzut 
inițial.

Și alte republici iu
goslave au urmat acest 
exemplu. In prezent se 
elaborează planuri care 
prevăd ca în următorii 
cinci ani 
Iugoslavie să se 
struiască sau să se 
dernizeze aproape opt 
mii de kilometri 
drumuri.

Pe distanța dintre 
Belgrad și coasta A- 
driaticii, de-a lungul nou
lui drum care traversea
ză cîteva regiuni deose
bit de pitorești, sînt în 
construcție o serie de 
obiective turistice.

ar însemna să ne 
de momente, de- 
totul nedorite pe

Pentru astăzi, în campiona
tul diviziei A sînt programate 
următoarele meciuri : Pe sta
dionul Dinamo din Capitală 
Dinamo București — Politeh
nica Iași. In țară : Vagonul 
Arad — Universitatea Craio
va ; Dinamo Bacău — Crișul 
Oradea; Jiul Petroșenl — U.T. 
Arad; A.S.A. Tg. Mureș — 
Steaua București; Farul Con
stanța — Rapid București.

R. D. GERMANA

» ATLETISM. — Cu prilejul unui 
concurs atletic care a avut Ioc la 
Turnov, cehoslovacul Jaroslav Smid 
a stabilit un nou record al țării sale 
în proba de aruncare a greutății cu 
performanta de 18.63 m.

• TENIS. — în finala zonei asia
tice a „Cupei Davis”, care are toc 
la Tokio, India conduce. cu 2—0 în 
meciul cu Japonia. Lall l-a 
cu 6—2, 1—6. 6—4, 6—3 pe Yanagi, 
iar Krishnan a dispus cu 6—2, 3—6. 
6—3. 6—2 de Watanabe.

L’jjȘțpiiAȘCHET. — In prima zi a tur
neului internațional feminin . de 
baschet de la Plovdiv, echipa Loko
motiv Sofia a întrecut cu scorul de 
63—61 selecționata orașului Halle 
(R. D. Germană), iar echipa Plovdi- 
vului a dispus cu 53—36 de o selec
ționată a orașului București.

• CICLISM. — Cea de-a 9-a etapă 
a competiției cicliste internaționale 
pentru amatori „Tour de l’Avenir", 
desfășurată pe distanța Vielsalm — 
Forbach (204 km), a fost cîștigată de 
francezul Vasseur, cronometrat în 
5h 04’17”. în clasamentul general in
dividual continuă să conducă Boulard 
(Franța), urmat la 8’25” de Bouloux 
(Franța).

Sfîrșit de vară la Piatra Neamț (Foto : Gh. Vințilă)

Prefabricate de beton
din Turda

întreprinderea de prefabri
cate. de beton din Turda, u- 
tilată cu agregate de mare 
randament și dispunînd de 
cadre tehnice și muncitori cu 
o bună calificare profesiona
lă, produce și livrează o ga
mă largă de materiale cu di
verse întrebuințări. între a- 
cestea se numără plăcile, 
chesoanele și panele pentru 
acoperișul 'unor construcții.

Cei interesați își pot procu
ra de la această întreprinde
re, pe bază de repartiție, fî- 
șii cu goluri pentru planșee, 
panouri, bare, . stîlpi electrici 
precomprimați, tuburi de pre
siune. pentru alimentări., cu

apă și diverse alte elemente 
prefabricate.- Unitățile agrico
le cultivatoare de viță de vie 
își pot procura de aici spa- 
lieri pentru susținerea viței.

în anul 1969, în catalogul 
de produse al întreprinderii 
de prefabricate de beton din 
Turda vor mai figură și tu
buri pentru canalizare, care 
se vor produce în mod cu
rent. .

Informații suplimentare în 
legătură cu produsele între
prinderii din Turda pot fi ob
ținute de la serviciul de 
desfacere, telefon 1600, 1601 
și 1060. interior 128.

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut în general frumoasă, dar 
răcoroasă, cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit din sectorul nord-vest. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 15 grade la întor- 
sura Buzăului 
23 de grade 
alocuri 
cursul . .

..ceață.-In București : Vremea a,, 
fost frumoasă, cu cerul variabil. 

’Virilul a suflat slab, pînă la po
trivit, din nord-est. Tempera
tura maximă a fost de 23 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 23, 24 și 25 septembrie. In 
țară : Vreme relativ călduroasă, 
dar ușor instabilă, mai ales în 
jumătatea de nord a țării. Cerul 
va fi variabil. Vor cădea ploi 
de scurtă durată în Banat. Tran
silvania, în nordul Moldovei și 
în regiunea de munte. Vînt slab 
pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Minimele vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, iar maximele 
între 15 și 25 de grade. Izolat 
mai ridicate. In București : Vre
mea va fi în general frumoasă 
în prima 
devenind 
Cerul va 
va sufla 
din sectorul vestic. Temperatura 
ușor variabilă.

In prima jumătate a 
acestui an, industria 
chimică a R. D. Ger
mane a înregistrat o 
creștere de 7,5 la sută. 
Orientarea ei spre pe
trochimie a permis o 
dezvoltare rapidă a a- 
cestei ramuri industria
le, în special după con
struirea marilor combi- 

Schwedt' și

„Leuna-2", precum 
extinderea și moderni
zarea uzinei de uleiuri 
minerale din Lucken- 
dort. „Leuna-2" furni
zează anual industriei 
peste 40 000 tone de 
etilenă. Combinatul 
„Schwedt" este în pre
zent cea mai mare în
treprindere producă
toare de benzină din

și R. D. Germană, 
acesta rafinăria va 
lucra 4 milioane 
țiței. Anul viilor 
mează să intre 
func/iune cea de-a 
ia instalație de distilare, 
ceea ce va permite ca 
în 1970 numai la acest 
combinat să se prelu
creze anual 6,7 milioane 
tone de țiței.

R. P. MONGOLĂ
ȚS
lull

Șantierele noilor construcții
Cu prilejul recentei 

sărbătoriri a „Zilei con
structorului" în R. P. 
Mongolă, agenția Mon
tante, făcind un bilanț 
al primei jumătăți 
anului, arăta că în 
ceasta perioadă volumul 
lucrărilor de construcție 
și montaj a crescut cu 
12 la sută față de pe
rioada corespunzătoare 
din 1967. Pînă la sfîrși- 
lul anului, constructorii 
mongoli vor da în ex
ploatare circa 340 de

obiective, a căror 
loare se ridică la 160 
milioane (ugrici.

In ultimul timp, șan
tierele de construcții au 
devenit un element ca
racteristic al peisaju
lui mongol. Caiavane 
de autobasculante trans
portă ciment, beton și 
alte materiale. In noile 
cartiere ale Ulan Balotu
lui se folosește metode 
asamblării caselor din 
blocuri prefabricate, 
ceea ce asigură un ritm

mai rapid al construc
țiilor.
tot mai 
nul — al 
industrial 
Cioibalsanul 
oraș din stepa mongolă. 
In ultimii ani au 
intrat în funcțiune un 
combinat pentru con
strucția de case din pre
fabricate, fabrici 
ment, cărămizi, 
prinderi pentru 
crarea lemnului.

ÎNNOIRI ÎN MALI
De la liziera junglei, 

unde lianele țes plase a- 
proape impenetrabile, pî
nă la nisipurile sahariene, 
orînduite după fantezia 
vînturilor, Mali oieră 
priveliști de o frumusețe 
nebănuită. Intre aceste li
mite este suverană sa
vana. Printre ierburile ru
ginite de un soare nemi
los tronează baobabii.

în mijlocul acestui de
cor se află capitala țării 
— Bamako. Ceea ce dă o 
notă specifică acestui o- 
raș care numără 150 000 
de locuitori sînt nume
roasele ateliere meșteșu
gărești. In cîteva ore aici 
se confecționează un fru
mos bubu (togă largă și 
lungă pînă la glezne), 
dincolo se țese la răz
boaie așezate chiar pe 
trotuar o multicoloră pîn- 
ză pentru rochii 
confecționează
diferite podoabe 
preț. In „Grande 
chăe", întotdeauna 
praaglomerată, din
pînă noaptea tîrziu se pe
rindă o mulțime gălăgioa
să ; negustorii aduc ze
moase fructe de mango, 
papaya, legume proas
pete ori rădăcini tămădui
toare. Unii își expun mar
fa chiar pe caldarîmul 
roșu de latelită. Mulțimi 
imense de pietoni și bici- 
cliști nu contenesc să 
cule chiar în orele de 
ale.caniculei.

Alături de aceste

on se 
brățări, 

de 
mar- 

su- 
zori

cir- 
vîrf

as-

pecte pitorești există un 
alt Bamako. Este orașul 
nou, ridicat în ultimii ani, 
cu străzi drepte, largi. El 
se întinde dincolo de flu
viul Niger. De mai mulți 
ani se construiește potri
vit unui program elaborat 
de întreprinderea de stat 
S.E.M.A. De altfel, în Mali 
statul deține o pondere im
portantă în toate dome
niile construcției econo
mice

în Mali, lipsa acută de 
apă și clima continentală 
nu au permis o agricul
tură bazată pe mari ex
ploatări. S-au făcut, ce-i 
drept, încercări în acest 
sens. In aval de Bamako 
a fost ridicat un barai pe 
fluviul Niger. El trebuia 
să permită irigarea unor 
mari suprafețe de pămînt. 
După cucerirea indepen
denței, guvernul malian a 
naționalizat barajul de la 
Markala și plantațiile de 
orez și bumbac, înființînd 
Oficiul Niger, proprietate 
de stat. Un alt centru la 
fel de important, dar mai 
restrîns ca suprafață, se 
află la Tamani. Plantațiile 
se întind pe 12 000 de hec
tare, cuprinzînd 60 de sate 
cu 3 500 de familii. In ve
derea sporirii producției 
agricole, au fost construi
te fabrici de îngrășămin
te Ia KulikovQ, Kays și 
Bamako. Totodată, la 
Segu s-a înființat un insti
tut a cărui sarcină este 
aclimatizarea unor soiuri

condițiile 
încercări 
a trestiei 

zahăr și rezultatele

productive la 
țării. S-au făcut 
de’ aclimatizare 
de
par promițătoare.

Mali este o țară 
care agricultura consti
tuie preocuparea princi
pală a populației. Un loc 
important îl deține creș
terea vitelor. Autoritățile 
au depus eforturi însem
nate pentru dezvoltarea 
șeptelului.

în cei opt ani care au 
trecut de la cucerirea in
dependenței, guvernul 
malian s-a preocupat de 
promovarea unei politici 
economice adecvate con
dițiilor speciiice maliene. 
Una dintre primele măsuri 
de după independență a 
constituit-o înființarea în
treprinderii de import-ex
port, S.O.M.LE.X. Această 
întreprindere deține mo
nopolul asupra întregului 
comerț exterior al tinerei 
republici. Prin intermediul 
ei statul dispune de o sur
să de venituri pentru fi
nanțarea construcției unor 
obiective economice, sta
bilind, în același timp, 
taxe vamale care prote
jează produsele naționa
le. Pînă la înființarea 
S.O.M.I.E.X. Mali pier
dea importante cantități 
de devize.

în anii de după elibe
rare, ca rezultat al efor
turilor poporului îndrep
tate spre valorificarea cit

in

rnal largă a resurselor 
țării, spre dezvoltarea e- 
conomiei, în Mali s-au 
ridicat peste 30 de între
prinderi care au început 
să schimbe fața țării. O 
mîndrie a malienilor o 
constituie centrala de la 
Sotuba, construită pe ca
taracta cu același nume 
de pe Niger. Turbine pu
ternice furnizează curent 
întreprinderilor din împre
jurimi. Pentru buna 
funcționare a acestora 
este nevoie de cadre ca
lificate. în acest domeniu 
se depun eforturi consi
derabile. Aproximativ 20 
la sută din' bugetul țării 
se cheltuiește pentru In- 
vățămînt. In urma refor
mei învățămîntului, din 
primii ani de după elibe
rare, școala a fost adap
tată necesităților maliene, 
dîndu-se un conținut mai 
apropiat de realitățile a- 
fricdne programelor de în- 
vățămînt. Elevii malieni, 
în număr din ce în ce mai 
mare, învață astăzi, o 
dată cu istoria frămîntată 
a poporului lor, a vechilor 
civilizații de pe continent, 
istoria actuală a statului 
Mali independent, pregă- 
tindu-se să participe ne
mijlocit la progresul pa
triei lor.

Augustin BUMBAC
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împotriva colonialisaiiiiiii
NEW YORK 21 (Agerpres).

La sediul Organizației Națiunilor 
Unite a fost publicat ca document 
oficial răspunsul guvernului român 
la scrisoarea secretarului generai 
al O.N.U. în legătură cu aplicarea 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale.

în răspuns se arată că Republica 
Socialistă România își exprimă so
lidaritatea deplină cu toate popoa
rele care luptă împotriva domina
ției coloniale, pentru cucerirea'■ in
dependenței naționale, pentru 
apărarea și consolidarea ei. Mili-

ALEGERI

PARȚIALE PENTRU 

SENATUL FRANCEZ
PARIS 21. — Corespondentul. A- 

gerpres, Georges Dascal, transmi
te: Duminică are loc în Franța re
înnoirea parțială a Senatului, cea 
de-a doua cameră a Parlamentu
lui francez. Această reînnoire este 
ultima înaintea reformei Senatu
lui.

Alegerile din 22 septembrie se 
desfășoară prin sufragiu de gradul 
al doilea, adică cele 103 locuri în 
Senat sînt completate prin, desem
narea în 30 de departamente (deci 
într-o treime din cele 90 de de
partamente ale Franței) de către 
un colegiu restrîns, format din 
38 000 de mari electori ai senato
rilor. Marii electori sînt deputății, 
consilierii generali și consilierii 
municipali din departamentele res
pective Ei au de ales 103 senatori 
din 391 de candidați. Senatul este 
ales pentru 9 ani, la fiecare trei 
ani reînnoindu-se o treime din to
talul senatorilor.

'Puterile Senatului sînt limitate. 
El poate respinge sau modifica 
textul unor legi votate de Aduna
rea Națională, dar, în ultima in
stanță, în caz de conflict între cele 
două camere, hotărîrea o are Adu
narea Națională.

Armata filipineză 
pusă în stare 

de alarmă
MANILA 21 (Agerpres). — Pre

ședintele filipinez Ferdinand Mar
cos a declarat vineri că țara sa 
nu are intenții ostile față de Ma- 
layezia sau teritoriul Sabah. El a 
anunțat totuși că forțele armate 
filipineze au fost puse în stare de 
alarmă, ca urmare a „agitației 
malayeziene".

în urmă cu două zile, președin
tele Marcos a semnat un proiect 
de lege prin care teritoriul Sa
bah, aflat în prezent sub suvera
nitatea Malayeziei, dar revendicat 
de Filipine, este considerat parte 
integrantă a teritoriului filipinez. 
Măsura a fost urmată de suspen
darea de către Malayezia a rela
țiilor diplomatice cu Filipine.

Demonstrație în capitala Malayeziei, Kuala Lumpur, împotriva măsurilor 
adoptate de Filipine în legătură cu teritoriul Sabah

Localitatea biafreză Obi sub tirul 
trupelor federale nigeriene

UMUAHIA 21 (Agerpres). — După 
cum relatează corespondentul agen
ției France Presse în Biafra, aero
portul Crucii Roșii Internaționale din 
Localitatea Obi și-a încetat orice ac
tivitate noaptea trecută. „Cînd am a- 
juns deasupra aeroportului de la 
Obi, au declarat piloții de pe a- 
vioanele Crucii Roșii care efectuau 
transporturi de alimente și medica
mente pentru populația refugiată, 

tînd pentru respectarea strictă a 
dreptului fiecărui popor de a-și 
alege drumul dezvoltării și forma 
de organizare socială corespunză
tor aspirațiilor și voinței sale, gu
vernul român s-a pronunțat și se 
pronunță constant în favoarea res
pectării întocmai a rezoluțiilor Or
ganizației Națiunilor Unite referi
toare la lichidarea colonialismului 
și a discriminărilor rasiale, precum 
și în favoarea aplicării neîntîrzia- 
te a prevederilor Declarației pri
vind acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale.

Reunificarea Coreei - 
o chestiune internă 
a poporului coreean!

PHENIAN 21 (Agerpres). — Gu
vernul R.P.D. Coreene a dat pu
blicității o declarație în legătură 
cu intenția S.U.A. de a pune din 
nou în dezbatere „problema co
reeană" în cadrul celei de-a 23-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

în declarație se arată că gu
vernul R.P.D. Coreene consideră 
ilegală discutarea „problemei co
reene" la O.N.U. pe baza așa-zi- 
sului raport anual al Comisiei 
O.N.U. pentru reunificarea Co
reei. Guvernul R.P.D. Coreene nu 
va recunoaște niciodată vreo „so
luție" adoptată în mod arbitrar la 
O.N.U., împotriva dorinței și in
tereselor poporului coreean și fără 
participarea delegatului R.P.D. 
Coreene. Problema reunificării 
Coreei este o chestiune internă a 
poporului coreean pe care el tre
buie s-o rezolve în mod inde
pendent și pașnic, pe baze de
mocratice, fără nici, un amestec 
din afară, se ^subliniază în în
cheierea declarației.

MASĂ ROTUNDA U.N.E.S.C.O.

ASUPRA ROLULUI 

INVĂTĂMINTULUI SUPERIOR I
PARIS 21 (Agerpres). — Con

siliul Executiv ai U.N.E.S.C.O. a 
organizat la Paris o masă rotundă 
asupra naturii și rolului învăță- 
mîntului superior în societatea 
contemporană. Dezbaterea s-a în
cadrat în problematica elaborată 
la Conferința de la Viena a mi
niștrilor învățămîntuiui ai țărilor 
europene membre ale U.N.E.S.C.O. 
Ati participat experți din învăță- 
niîntul superior din 16 țări euro
pene, printre care și din Româ
nia, precum și observatori din 
alte continente.

Participanții au adoptat un ra
port final cuprinzînd propuneri 
printre care crearea sub auspiciile 
U.N.E.S.C.O. a unui comitet con
sultativ internațional pentru pro
blemele învățămîntuiui.

n-am mai observat nici o lumină, 
postul de radio și turnul de con
trol nu mai răspundeau ■ la apelu
rile noastre". Avioanele au trebuit a- 
poi să aterizeze la Uli-Ihiala, un alt 
aeroport biafrez.

Corespondentul agenției France 
Presse precizează că localitatea Obi 
a fost bombardată zilele trecute de 
către trupele federale nigeriene. care 
continuă înaintarea în acest sector.

Vizita delegației
P. C. R. in Italia

o DEPUNEREA UNEI COROANE LA M0RMÎNTUL LUI PAL- 
MIRO TOGLIATTI ® DELEGAȚIA ROMÂNĂ A PLECAT LA 
NAPOLI

ROMA 21. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea. transmite: De
legația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., conti
nuă vizita pe care o face în Ita
lia la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ita
lian. Sîmbătă dimineața, la mor- 
mîntul lui Palmiro Togliatti de la 
cimitirul Verano, a fost depusă 
o coroană de flori pe a cărei pan
glică scria: „Din. partea delegației 
Partidului Comunist Român". în
treaga delegație a păstrat un mo
ment de reculegere în memoria

Mașini-unelte românești prezentate la Tîrgul internațional de la Brno 
(R.S. Cehoslovacă)

Vietnamul de sud

LUPTE VIOLENTE ÎNTRE 

DETAȘAMENTE F. N. E.

Șl TRUPE AMERICANE

SAIGON 21 (Agerpres). — în 
^giunea septentrională a Vietna
mului de sud, la vest de Quang 
Tri, se desfășoară de trei zile lupte 
violente între pușcașii marini a- 
mericani și detașamentele Frontu
lui Național de Eliberare — re
latează corespondentul agenției 
France Presse. Pentru a verii în 
sprijinul unităților de infanterie 
americane, bombardiere de tip 
„B—52“ au efectuat în ultima săp- 
tămînă intense raiduri în această 
zonă. în același timp, îngrijorate 
de intensificarea acțiunilor patrio- 
ților în regiunea Saigonului, auto
ritățile saigoneze și comandamen
tul american au masat noi efec
tive militare în zona capitalei 
Vietnamului de sud. Patru batali

VIENA 21. — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : In orașul austriac Linz a 
avut loc între 17 și 21 septem
brie cea de-a patra conferință 
științifică a istoricilor mișcării 
muncitorești. Conferința s-a o- 
cupat de istoriografia Inter
naționalei a doua și de 
presa muncitorească ca izvor 
al scriem istoriei mișcării 'mun
citorești. Referatul în legătură 
cu prima problemă a fost susți
nut de cunoscutul istoric englez 
Julius Braunthal, avînd printre 
coreferenți pe prof. Igor Kri- 
vogus din Leningrad. Pentru cea 
de-a doua problemă, referatul 
principal a. fost prezentat de 
Nicolae Goldberger, prim-ad- 
junct al directorului Institutului 
de științe istorice și social-poli- 
tice de pe Ungă C.C. al P.C.R., 
și de dr. Nicolae Copoiu, șef 
de sector la același institut. La 
conferință au participat 80 de 
istorici din 13 țări din Europă 
și din alte continente. Referatele 
și schimbul liber de păreri au 
îmbogățit temele și au dus, după 
părerea participanților, la re
zultate fructuoase. S-a convenit 
ca discuțiile să fie continuate în 
anul viitor, tot la Linz.

cunoscutului conducător al Parti
dului Comunist Italian.

Erau de față soția Iui Togliatti, 
Nilde Jotti, membră a Direcțiunii 
P.C.I., Renzo Trivelli, secretarul 
federației din Roma a P.C.I., 
membru al C.C. al P.C.I., Anelito 
Baroritini, membru al C.C. al P.C.I. 
A. fost ’ prezent, de asemenea, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Roma, Cornel Burtică.

Delegația P.C.R. a vizitat apoi 
centrul istoric al Romei și unele 
cartiere ale capitalei Italiei.

După-amiază, delegația P.C.R., 
însoțită de senatorul I. Piva, mem
bru al C.C. al P.C.I., a plecat la 
Napoli.

oane saigoneze împreună cu uni
tăți militare americane desfășoară 
pe un front de 50 kilometri, în 
provinciile Hau Nghia și Tay 
Ninh, operațiuni în vederea repe
rării pozițiilor fortificate ale pa- 
trioților.

Dezertări din 
armata saigoneză

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Potrivit ziarului „New York 
Times", numărul dezertărilor din 
armata saigoneză a sporit anul a- 
cesta comparativ cu anul trecut. 
Dezertorii se înmulțesc îiț, Vietna
mul de sud, scrie corespondentul 
ziarului, în ciuda măsurilor repre
sive luate de regimul de la Saigon, 
în primele șase luni ale acestui an, 
peste 50 000 de soldați au dezertat 
din armata saigoneză.

Deplasări semnificative i 
in Partidul liberal britanic j
Zilele acestea, atmosfera rece, au

tumnală a orașului scoțian Edinburgh 
a contrastat puternic cu dezbaterile 
„fierbinți" care au caracterizat confe
rința anuală a Partidului liberal en
glez. Conferința a constituit un pu
ternic punot de atracție pentru zia
riști din cauza situației existente în 
acest partid. în acest partid, în ultimii 
ani, s-a ridicat cu stringență problema 
„reîntineririi", găsirii unei noi plat
forme politice, capabilă să atragă ma
sele de alegători. Această misiune și-a 
asumat-o grupul numit „Tinerii libe
rali".

Acest grup, care a dat un nou im
puls dezbaterilor interne din partidul 
liberal, este format în special de tineri 
universitari, -■nemulțumiți de politica 
dusă, pe plan intern și extern, atît 
de laburiști cît și de conservatori.

Programul extern al „Tinerilor li
berali" prevede o luare de poziție 
mai decisă împotriva agresiunii S.U.A. 
în Vietnam, acțiuni de protest contra 
regimului de apartheid de la Pretoria 
și a guvernului rasist al lui Smith 
în Rhodesia. în domeniul politicii in
terne, acest grup preconizează demo
cratizarea vieții politice britanice și un 
control efectiv asupra acțiunilor ma
rilor monopoluri. Considerînd că me

Tovarășul Iosif Banc 
a vizitat orașul 
Nîmes (Franța)

PARIS 21. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
Tovarășul Iosif Banc, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, în
soțit de un grup de specialiști, care 
se află în Franța pentru a vizita 
sisteme de irigații executate de or
ganizațiile specializate cu care co
laborează țara noastră în acest do
meniu, a sosit la Nîmes. După ce 
au făcut o vizită prefectului Depar
tamentului. Gard, oaspeții români, 
însoțiți de președintele Comisiei 
naționale franceze pentru amena
jarea teritoriului, Philippe La- 
mour, au vizitat .marele centru de 
colectare și stațiile de triere a le
gumelor și fructelor de la Nîmes, 
precum și un sector de reștructu- 
rări funciare aflat în perimetrul 
Companiei Bas-Rhâne-Languedoc.

Vineri seara, prefectul Departa
mentului Gard, Dl. Gerbot, a oferit 
o recepție în cinstea oaspeților 
români.

ARGENTINA

Ambasadorul României 
și-a prezentat scrisorile 

de acreditare
BUENOS AIRES 21 (Agerpres). 

— Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Argen
tina, Victor Florescu, și-a prezen
tat scrisorile de acreditare preșe
dintelui Argentinei,' Juan Carlos 
Ongania.

La ceremonie au fost prezenți 
Nicanor Costa Mendez, ministrul 
relațiilor externe și cultelor, și alte 
persoane oficiale argentiniene.

Ambasadorul român a fost înso
țit de membrii ambasadei Repu
blicii Socialiste România din Bue
nos Aires.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, între preșe
dintele Argentinei și ambasadorul 
României a avut loc o convorbire 
cordială.

Revendicări 
muncitorești 

în Spania
BARCELONA 21 (Agerpres). — 

Peste 2 000 de reprezentanți ai 
muncitorilor din industriile de con? 
strucții, ceramică și de sticlă, în
truniți la Barcelona, au condamnat 
politica economică a guvernului. 
Numeroși vorbitori au relevat în 
cuvîntul lor faptul că în Spania se 
observă o creștere continuă a cos
tului vieții. Ei au cerut patronilor 
să îndeplinească cu strictețe pre
vederile contractelor de muncă co
lective, și, totodată, s-au pronunțat 
în favoarea adoptării unor măsuri 
susceptibile să garanteze o „dez
ghețare" cît mai grabnică a sala
riilor.

todele parlamentare tradiționale nu 
mai corespund actualului stadiu de 
dezvoltare politică în Anglia, „Tine
rii liberali" intenționează să obțină 
satisfacerea revendicărilor ce le pre
conizează, prin acțiuni extraparla
mentare —■ marșuri și demonstrații de 
protest, mitinguri de masă etc.

Acesta este 'cadrul în care a în
ceput întrunirea de la Edinburgh. 
Chiar de la început, pentru a-și arăta 
protestul împotriva liniei oficiale a 
partidului, „Tinerii liberali" au ho- 
tărît să țină, paralel cu lucrările con
ferinței, o „adunare liberă", unde 
să-și expună punctul de vedere. în 
discuțiile ce au avut loc la confe
rință, reprezentanții „Tinerilor libe
rali" au subliniat necesitatea unor acți
uni ferme pentru a se pune stavilă 
tendințelor reacționare din viața poli
tică.

Pe fundalul acțiunilor inițiate de 
către aripa de stînga, la conferință 
a reînviat, de asemenea, disputa re
feritoare la structura conducerii parti
dului. Observatorii politici englezi au 
remarcat revenirea puternică a fostului 
lider liberal, Jo Grimond, care aspiră 
la primul loc în partid, în dauna 
actualului lider, Jeremy Thorpe. Este 
de remarcat faptul că Thorpe, susți

agențiile de presa

transmit:
K. Dubcek, prim-secrelar 

al C.C. al P.C.C., și 0. Cer- 
nik, președintele guvernu
lui R. S. Cehoslovace,care au 
sosit vineri cu avionul în localitatea 
Ostrava, au vizitat combinatul meta
lurgic „Clement Gottwald" din Vit- 
covice. Sîmbătă dimineața, A. Dubcek 
și O. Cernik au participat la o adu
nare a activului de partid de la acest 
combinat.

*
Președintele R. S. Ceho

slovace, L. Svoboda, 3 
primit sîmbătă la Praga un grup 
de oameni de artă cehi și slovaci 
— autori ai unor cîntece de 
mare popularitate, soliști vocali și ac
tori dintre cei mai cunoscuți prin ac
tivitatea lor la radio, televiziune, pe 
scenă și în filme. La această întîlnire 
prietenească, transmite C.T.K., au par
ticipat M. Galuska, ministrul culturii 
și informațiilor, și B Kucera, ministrul 
justiției.

Tîrgul internațional de Ia 
Zagreb 3 f°st vizitat sîmbătă de 
Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor 
pentru industria chimică și rafinării 
al Republicii Socialiste România.

Secretarul general al Co
mitetului Central al Partidu
lui Neo Lao Haksat, Fumi 
Vongvicit, a adresat copreședinților 
Conferinței de la Geneva cu privire la 
Laos un mesaj în care condamnă bom
bardamentele efectuate de aviația a- 
mericană asupra unor zone populate 
din provincia laoțiană Luang Prabang. 
în mesaj se cere copreședinților Con
ferinței de la Geneva cu privire la 
Laos să întreprindă acțiuni eficace 
pentru a împiedica repetarea unor 
astfel de acte care violează dreptul 
internațional și acordurile de la Ge
neva.

Convorbirile polono-mon- 
gole. Marian Spychalski, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, face o vizită oficială îii 
ÎL P. Mongolă. în timpul vizitei, 
oaspetele a avut convorbiri cu Jam- 
saranghiin Sambu, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular al R, P. 
Mongole, și cu Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole.

La Geneva, Georg Stibi, ad
junct al ministrului afacerilor. externe 
ăl R. D. Germane, a prezentat Con
ferinței statelor neposesoare de arme 
nucleare un memorandum în care 
este expusă poziția guvernului R.D.G. 
în problema neproliferării armelor nu
cleare.

Acad. Andrei Oțetea, 
președintele Comisiei naționale a Re
publicii Socialiste România pentru 
U.N.E.S.C.O., care, la invitația Comi
siei. naționale maghiare pentru 
U.N.E.S.C.O. a făcut o vizită în Un
garia, a părăsit sîmbătă Budapesta, 
îndreptîndu-se spre patrie. în timpul 
vizitei, acad. Andrei Oțetea a avut 
convorbiri cu dr. Molinar Sandor, se
cretar general al Comisiei naționale 
maghiare pentru U.N.E.S.C.O., prof. 
Rosta Endre, președinte al Institutu
lui ungar pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, Elekes L<pos, membru 
corespondent al Academiei, cu alți 
oameni de știință și cultură din ca- 

nut inițial de „Tinerii liberali", a | 
pierdut încrederea acestora, din cauza u 
politicii șovăielnice pe care a dtis-o. ri 
„Thorpe este mult mâi conservator H 
decît părea atunci cînd a fost ales" — a 
declara Malcolm McCallum, pre- _ 
ședințele „Ligii naționale a tinerilor | 
liberali". De aceea, notau încă de | 
mult ziarele engleze, se pare că ac
țiunile lui Grimond, inițiate pe baza H 
platformei liderilor de stînga, ar putea B 
fi încununate de succes. Deocamdată, 
însă, și după conferința de la Edin- H 
burgh această dispută a rămas des- I 
chisă. Remarcînd necesitatea unor 
schimbări în acest partid, ziarul „Ti- K 
mes“ scrie că liberalii au nevoie de | 
măsuri drastice pentru a nu deveni “ 
„un partid îmbătrânit în discuții | 
sterile".

în ziarele britanice se subliniază că 
discuțiile aprinse care au avut loc R 
la conferință cu privire la linia K 
viitoare a partidului indică un 
efort susținut al aripii liberale lucide B 
de a supraviețui ca grupare politică ■ 
viabilă, ajustînd'u-și pe cît posibil plat
forma în raport cu starea de spirit a |J 
opiniei publice britanice și cu impe- u 
rativele vieții contemporane.

Șerban BERINDEl I 

pitala ungară. Au fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea continuă a 
colaborării cultural-științifice dintre 
comisiile pentru U.N.E.S.C.O. ale 

, celor două țări.

Președintele de Gaulle 
va face o vizită oficială la 27 și 28 
septembrie la Bonn, unde va avea 
convorbiri cu cancelarul Kiesinger. 
Această vizită, potrivit acordului de 
cooperare franco—vest-german, tre
buia să aibă loc în cursul lunii iulie, 
dar a fost amînată pentru luna sep
tembrie.

La Ulan Bator s au încheiat 
lucrările sesiunii comisiei interguver- 
namentale mongolo-bulgare de colabo
rare economică și tehnico-științifică. 
în cadrul sesiunii au fost discutate 
probleme ale întăririi pe mai departe 
a colaborării dintre cele două țări.

Președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, Pompiliu Macovei, 
care se află în Republica Arabă Unită 
pentru a participa la festivitățile de 
încheiere a lucrărilor de transfer al 
unor monumente de artă de la Ași'lan. 
și Abu Simbel, a avut sîmbătă^în
trevedere cu Sanvat Okasha, nmiis- 
trul culturii al R.A.U.

La Grenoble (Franța) s-au 
desfășurat zilele acestea lucrările celui 
de-al 15-lea Congres internațional 
Ampere. La congres au participat 
peste 500 de fizicieni din numeroase 
țări. Din țara noastră a luat parte 
o delegație de fizicieni de la Insti
tutul de fizică atomică din București 
și de la Laboratorul corpului solid 
din Cluj, condusă de prof. dr. do
cent Ioan Ursu, membru corespondent 
al Academiei, prim-vicepreședinte al 
Comitetului pentru energie nucleară. 
Membrii delegației române au pre
zentat în cadrul congresului opt co
municări științifice care s-au bucurat 
de aprecierile specialiștilor din diver
se țări.

0 întrevedere la Cairo 
a avut loc între ministrul vest-german 
pentru colaborarea economică, Wisch- 
newski Hans-Jurgen și Mahmud 
Fawzi, asistent al președintelui Ni 
ser pentru afacerile externe. Potrj ..." 
unor surse vest-germane, citate de a- 
genția France Presse, au fost exami
nate posibilitățile restabilirii relațiilor 
diplomatice între R.A.U. și R. F. a 
Germaniei.

0 grevă de 24 de ore 
a fost declarată la 20 septembrie de 
zece mii de muncitori din Manchester 
și din alte localități britanice în semn 
de protest împotriva hotărârii patro
natului de a le reduce salariile. La 
Liverpool,1 numeroși muncitori con
structori au organizat o demonstrație, 
cerînd satisfacerea revendicărilor lor.

în aula Academiei caba
ne de științe din Havana 
a avut loc vineri o ședință de comu
nicări științifice cu prilejul vizitei de 
lucru pe care o face în Cuba prof, 
univ. Marții? Bercovici, membru al 
Academiei române. La această ședin
ță, prezidată de dr. Rolando Alvarez, 
secretarul Academiei cubane de știin
țe, au luat parte numeroși oameni de 
știință și cercetători de la diferite 
institute ale Academiei cubane. Acad. 
Martin Bercovici a prezentat comuni
carea „Calculul matricial pentru rețe
lele electrice". Comunicarea a fost pri
mită cu viu interes de către oamenii 
de știință cubanezi.

Manevrele navale ale
N. A.T.0. denumite „Silver Tower" 
se desfășoară de cîteva zile în partea 
nordică a Oceanului Atlantic. La ele 
participă 100 de nave de război diti 
9 țări membre ale pactului.

%
Primul ministru al Indiei, 

Indira Gandhi, a început sîmbătă un 
turneu de bunăvoință în America La
tină, în cursul căruia va vizita Bra
zilia, Uruguay, Argentina, Chile, Peru, 
Columbia, Venezuela, Trinidad-To
bago și Guyana, La 14 petombrie, In
dira Gandhi va pronunța un discurs 
de la tribuna Adunării Generale a
O. N.U.

Traficul feroviar dintre Italia și 
Austria a fost întrerupt la Udine 
(Italia), ca urmare a inundațiilor 
provocate de ploile abundente că

zute în ultimele zile
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