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OBȚINEREA UNEI 
RECOLTE MARI 

•DE GRlU ÎN 1972!
Anul acesta, planul la producția da 

griu — plantă agricolă de mare im
portanță pentru economia țării — a 
lost realizat. Acest succes se datorește 
aplicării măsurilor stabilite de con
ducerea partidului privind creșterea 
producției de griu și eforturilor de
puse de lucrătorii din agricultură 
care, sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, au executat la 
timp și . Ia un nivel agrotehnic mai 
bun decit in aiți ani lucrările agrico
le specifice acestei culturi. Cu oca
zia consfătuirii pe țară in problema 
griului și a consfătuirilor județene, 
făcindu-se analiza rezultatelor din a- 
cest an a reieșit că multe întreprin
deri agricole de stat și cooperative 
agricole au obținut recolte mari de 
griu. In acele unități in care baza 
tehnico-materială nu a fost bine fo
losită, producțiile au fost insă cu 
mult sub posibilități. Cauzele ce au 
determinat scăderea producției de 
griu la hectar sint cunoscute : sla
ba preocupare pentru utilizarea ra
țională a mijloacelor de care dispun 
unitățile, pentru prevenirea și înlă
turarea excesului de umiditate pe a- 
numite terenuri, pentru desfășurarea 
lucrărilor de întreținere și evitarea 
pierderilor la recoltare. Asemenea 
neajunsuri au fost posibile și dato
rită ineficientei muncii de îndruma
re și control exercitate de organele a- 
gricole județene și cele centrale, care 
nu au urmărit cu perseverență și 
răspundere aplicarea in viață a in
dicațiilor și măsurilor stabilite de 
conducerea partidului.

Ținindu-se seama de faptul că în 
1972 urmează să se realizeze, conform 
planului de stat, o producție de 
griu mult mai mare decit in acest 
an. este necesar ca organele și orga
nizațiile de partid, consiliile populare 
și direcțiile generale agricole, condu
cerile și specialiștii din unitățile agri
cole. mecanizatorii și cooperatorii sâ 
depună toate eforturile în vederea 
punerii in valoare a rezervelor mari 
de care dispune agricultura țării 
noastre,

în aceste zile au loc ședințe ale ac
tivului din agricultură, in care se dez
bate planul de măsuri politice 
si organizatorice privind pregăti
rea și desfășurarea campaniei a- 
gricole de toamnă, precum și măsu
rile tehnice pentru sporirea pro
ducției de griu stabilite la Consfă

VIGILENTA
— expresie 

a responsabilității 

comuniste
...Banda transpor

toare rula nestingherit, 
imprimind fluxului 
productiv un ritm e- 
gal, de muncă con
tinuă și fructuoasa. 
Oameni și mașini alcă
tuiau o forță sincroni
zată. subordonată unui 
scop unic : realizarea 
exemplară a sarcinilor 
de producție. Gheorghe 
Letca, muncitor la Fa
brica de țiglă și cără
midă din Țăndărei, își 
desfășura activitatea 
la locul lui de muncă, 
în vecinătatea benzii 
transportoare. Deoda
tă, privirile i-au fost 
atrase de ceva neobiș
nuit : în pămîntul că
răușit cu iuțeală a ful
gerat parcă o sclipire 
metalică. Nu, nu era 
treaba lui să suprave
gheze banda. Dar... 
A alergat pe lingă 
fișia de alimentare și, 
din fluxul de pămînt 
ce curgea în mașină, 
a cules un... șurub.

Ce a urmat după a- 
ceasta vom ai i a din 
rindurile de mai jo*-..  
Sâ admitem însă .-ă 
Gheorghe Letca nu ză
rea obiectul metalic, 
nu tresărea la sclipi
rea lui și nu-i acorda 
nici o atenție Ce s-ar 
fi întimplat? Banalul 
șurub, corp străin în 
materia cu care era a- 
mestecat, ar fi pro
dus mari stricăciuni, 
pagube de zeci de mii 
de lei. O mașină mo

dernă, complexă a fost 
ferită astfel de o ava
rie sigură, care se da
tora — cui ? Unei ne
glijențe ? Unui act 
iresponsabil ?

Episodul avea să fie 
înfățișat în lumina a- 
devărului într-o adu
nare publică ce a a- 
vut loc la Fabrica de 
țiglă și cărămidă din 
Țăndărei. Douăzeci și 
șase de muncitori, in
gineri și tehnicieni au 
luat cuvîntul, indignați 
de fapta unuia dintre 
ei. Pentru că șurubul 
care putea strica ma
șina amintită fusese 
pus pe banda trans
portoare de către Pe
tre Marin, salariat de 
aici. Motivul ? Ură 
personală. S-a certat 
cu un alt salariat al 
fabricii și, ca să-1... 
șicaneze, a apelat la 
această răzbunare !

Nu Insistăm mai 
mult asupra acestui 
fapt. Se înțelege că 
opinia colectivului s-a 
afirmat cu intransi
gență, condamnînd 
drastic actul irespon
sabil, resorturile care 
l-au generat. Aceasta 
— în numele apărării 
avuției întregului po
por, creată cu muncă 
și sudoare. In numele 
obligației morale con
ferite de dubla calitate 
a omului muncii in •so
cialism — aceea de

tuirea pe țară și cea din județul res
pectiv privind cultura griului. Cu a- 
cest prilej este necesar să se analizeze 
amănunțit stadiul pregătirilor pentru 
semănat și să se ia măsuri concrete 
in vederea executării semănatului in 
limitele timpului optim și efectuării 
unor lucrări la inalt nivel agrotehnic.

Experiența unităților agricole frun
tașe. precum și rezultatele cercetări
lor științifice au demonstrat că ob
ținerea unor recolte mari la hectar 
e condiționată de cultivarea griului 
după cele mai bune plante premer
gătoare : leguminoase, sfeclă de za
hăr, floarea soarelui, porumb și după 
griu cel mult in al doilea an pe 
același loc. In fiecare întreprindere 
agricolă de stat și cooperativă agri
colă de producție trebuie să se stabi
lească. pină la sfirșitul acestei săptă- 
mini. tarlalele care urmează să se 
cultive cu griu. alegindu-se acele te
renuri care prezintă garanția obține
rii unor recolte mari la hectar.

Pentru obținerea unor recolte mari 
Ia hectar este necesar ca măsurile 
prevăzute la consfătuirile griului și 
cele ce se stabilesc la ședințele cu 
activul din agricultură să fie aplicate 
cu cea mai mare rigurozitate. Din in
formațiile existente la Ministerul A- 
griculturii. Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apeior rezultă că pre
gătirea terenului, lucrare de care 
depinde in mare măsură nivelul 
recoltei, este destul de intirziată. 
Pină la sfirșitul sâptăminii trecute, in 
cooperativele agricole au fost execu
tate arături pentru însămințările de 
toamnă pe 35 la sută din suprafețele 
planificate, iar in întreprinderile 
agricole de stat — pe 50 la sută din 
plan. Lucrările sint intirziate îndeo
sebi in cooperativele agricole din ju
dețele Ilfov — 27 la sută. Bihor — 
26 la sută, Arad — 23 la sută. Mureș 
— 17 la sută. Brașov și Cluj — 16 la 
sută, Sibiu — 10 la sută. Harghita — 
8 la sută și Covasna — 4 la sută. 
Se impune ca, pe măsura recoltării 
culturilor de toamnă, să fie intensi
ficate arăturile pentru însămințări, 
incit ele să fie încheiate la terme
nele prevăzute prin programul de 
măsuri adoptat la consfătuirea griu
lui. Tn acest scop, în flecare unitate 
agricolă să se întocmească grafice de 
lucru pe tractoare și să se urmărească 
modul cum acestea se realizează. Pen
tru a se evita însămințarea griului 

producător și de pro
prietar. In fapt se lua 
atitudine fermă, in
transigentă, împotriva 
mentalității de a te 
servi de bunul public 
pentru satisfacerea ră
fuielilor personale, a 
mentalității de a con
funda valorile încre
dințate pe mină cu... 
mătura din proprîa-ți 
casă. Dar. in egală 
măsură, s-a scos în re
lief cu acest prilej 
înalta valoare «ocială 
și etică a vigilenței 
muncitorești, pusă in 
slujba apărării aces
tor valori. Atenția în
cordată cu care 
Gheorghe Letca a su
pravegheat mașina, ra
piditatea cu care a ac
ționat pentru a prein- 
timpina avaria, subli
niază conștiința înaltă 
a muncitorului, gradul 
de responsabilitate în 
virtutea căruia fiecare 
se simte obligat să nu 
treacă nepăsător pe 
lingă un neajuns oa
recare. se implică or
ganic, cu toată ființa 
lui, nu numai în pro
cesul de creare a a- 
vuției sociale, ci și in 
grija continuă, neslă
bită pentru apăra
rea ei.

Iile TANASACHE

(Continuare 
in pag. a Il-a) 

în teren slab pregătit și băltirea n- 
pelor, care diminuează mult recolta, 
este necesar să se desfășoare acțiuni 
largi la care să fie atrași lucrătorii 
din agricultură, cooperatorii, tinere
tul de la sate in vederea executării 
lucrărilor de nivelare, săparea cana
lelor și a șanțurilor de scurgere.

Cu flecare an. agricultura benefi
ciază de cantități tot mai mari de 
îngrășăminte chimice. Folosirea lor 
la cultura griului aduce mari spo
ruri de recoltă. Se cere însă ca apli
carea îngrășămintelor chimice să se 
facă conform cerințelor. In mod deo
sebit se impune ca superfosfatul să 
fie ingropal sub brazdă. Deși in uni
tățile agricole există cantități destul 
de mari de îngrășăminte chimice, 
acțiunea de fertilizare decurge în- 
tr-un ritm nesatisfăcător. Pină în 
prezent s-au aplicat îngrășăminte 
chimice pe o suprafață de 380 000 ha. 
ceea ce reprezintă circa 19 la sută 
din suprafața totală prevăzută a fi 
cultivată cu griu. Comparind supra
fețele arate și cele fertilizate pină 
in prezent, rezultă că pe total țară, 
s-a îngrășat numai 45 la sută din 
suprafața arată. Putea fi fertilizată o

(Continuare in pag. a IlI-a)

Elemente noi în peisajul arhitectonic al bâtrînului București : Institutul de 
arhitectură și hotelul „Intercontinental"

ÎN ZIARUL DE AZI:

o Măsurile de îmbunătățire a muncii politico-ideo- 
logice și cultural-educative în dezbaterea plenarelor 
lărgite cu activul comitetelor de partid. ÎNALTA CON
ȘTIINȚĂ REVOLUȚIONARĂ — CARACTERISTICĂ DEFI
NITORIE A FIECĂRUI COMUNIST • La ordinea de zi 
în noul an școlar: FIECARE ELEV SĂ ȘTIE 0 MESE

RIE, SĂ IUBEASCĂ MUNCA PRODUCTIVA

Excelenței Sale
Domnului EMILIO GARRASTAZU MEDICI

Președintele Republicii Federative a Braziliei
BRASILIA

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al meu personal adresez Excelenței Voastre, cu oca
zia Zilei naționale a Republicii Federative a Braziliei, felicitări cordiale 
împreună cu cele mai bune urări de progres poporului brazilian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

t *
1 IN PAGINA A III-A J 
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) „Vom valorifica toate | 
' rezervele de sporire ! 
! a producției agricole" i 
ț )
\ Telegrame adresate C.C. E 
J al P.C.R., tovarășului ' 

\ Nicolae Ceaușescu i

j In județul Mehedinți 
i J
j Se recoltează porumbul j 
i TURNU-SEVERIN (corespon- ț 
' dentul „Scinteii", Ion Anghel). i ț Pe ogoarele din județul Mehe- ' 
i dinți, atit in zona de șes, cit și
1 in cea de deal, se desfășoară i 
l «acum in ritm susținut lucrările 1 
, de recoltare a porumbului. Pină l 
) in ziua de 6 septembrie a.c., po- 
i rumbul a fost recoltat de pe ) 
' suprafața de 3 500 ha. în zona i 
l de șes. cele mai bune rezultaie 1 
, le-au obținut cooperatorii din l 
) Vrata, Salcia. Aurora, Dirvari. , 
i iar in zona de deal cei din lo- ) 
’ calitățile Breznița, Bălăcița și t 
l Izvorul Birzii. Concomitent s-a ’ 
t recoltat și floarea soarelui de

Foto : Gh. Vințilă

Onorată asistență. 
Stimați oaspeți.
îmi face o deosebită plăcere să 

vă adresez dumneavoastră, partici- 
panților la cel de-al XlV-lea Con
gres internațional de studii bizan
tine, care își începe astăzi lucrările 
în Capitala țării noastre, un căldu
ros salut din partea Consiliului dc 
Stat, a guvernului Republicii So
cialiste România și a mea personal.

Sint bucuros câ ați ales Bucu- 
rcștiul ca loc de desfășurare a a- 
cestei importante reuniuni științifice 
internaționale și interpretez această 
alegere ca un semn de prețuire față 
de țara noastră, față de tradițiile 
științei românești, față de activita
tea pe care o desfășoară în prezent 
România socialistă pentru promo
varea unor relații și contacte largi 
intre oamenii de știință, pentru dez
voltarea multilaterală a colaborării 
dintre popoare. Asigurindu-vă de 
cea mai caldă ospitalitate a po
porului român, ne exprimăm spe
ranța, stimați oaspeți, câ partici
parea dumneavoastră la congres vă 
va da posibilitatea să cunoașteți 
mai bine poporul nostru, bogatele 
sale tradiții istorice progresiste, 
eforturile uriașe pe care le desfă
șoară in zilele noastre pentru fău
rirea unei inalte civilizații mate
riale și spirituale, pentru edificarea 
orinduirii noi, socialiste, precum și 
preocupările sale de viitor, aspira
ția sa puternică de a trăi in pace 
și colaborare cu toate popoarele 
lumii, de a contribui la instaurarea 
pe planeta noastră a unor relații 
de respect și incredere intre nați
uni, a unei atmosfere de destindere 
și securitate internațională.

întotdeauna, de-a lungul milena
rei istorii a popoarelor, marea cul
tură și știința umanistă s-au afir
mat ca instrument al cunoașterii și 
apropierii intre națiuni, ca factor dc 
seamă in promovarea idealurilor 
nobile ale popoarelor. Noi dăm o 
înaltă apreciere activității slujitori
lor înaintați ai științei și culturii 
de pretutindeni care militează pen
tru progres social și o viață mai 
bună, contribuției lor la promovarea 
înțelegerii și colaborării dintre na
țiuni. la lupta popoarelor împotriva 
politicii dc agresiune și război, pen
tru îndreptarea forțelor creatoare 
ale lumii de azi nu spre distrugere, 
ci spre făurirea fericirii omului, 
spre dezvoltarea civilizației.

In acest context considerăm că 
un rol deosebit revine științelor is
torice, savanților și cercetătorilor 
care lucrează in acest domeniu im
portant al cunoașterii umane. Cer
cetarea istorică, departe de a con
stitui o investigare cu caracter strict 
documentar a trecutului, este in 
bună măsură — așa cum arată viața 
— și o știință a prezentului. Istoria 
oferă concluzii și învățăminte des
pre marile procese ale dezvoltării 
societății, ale existenței popoarelor 
de-a lungul timpului, punînd in 
evidență atit ceea ce a fost valoros, 
progresist, și a servit mersului îna
inte al societății, cit și piedicile ri
dicate de-a curmezișul evoluției șl

Tovarășul Todor Jîvkov 
împlinește 60 de ani

Comuniștii din R. P. Bulgaria, oa
menii muncii și întregul popor din 
țara vecină și prietenă aniversează 
astăzi împlinirea a 60 do ani de viață 
a tovarășului Todor Jîvkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria.

Fiu devotat al poporului bulgar, re
marcabil activist de partid și de stat, 
tovarășul Todor Jivkov și-a împletit 
întreaga viață și activitate cu isto
ria de luptă a comuniștilor bulgari, 
a oamenilor muncii din această țară 
pentru eliberare națională și socială, 
pentru edificarea orinduirii noi, pen
tru idealurile socialismului și păcii.

Născut in comuna Pravăț, județul 
Sofia, Todor Jivkov s-a identificat 
din tinerețe cu aspirațiile fundamen
tale și lupta revoluționară a clasei 
muncitoare din patria sa. în anul 1928 
a fost primit in rindurile Uniunii Ti
neretului Comunist, iar patru ani mal 
tîrziu a devenit membru al Partidu
lui Comunist Bulgar. în perioada 
1934—1941 a avut funcții de conducere 
in diferite organizații faionale de par
tid din Sofia și a fost membru al Co
mitetului județean Sofia al P. C. Bul
gar. în anii celui de-al doilea război 
mondial, tovarășul Todor Jivkov a 
desfășurat o intensă activitate pen
tru organizarea luptei poporului bul
gar împotriva ocupanților hitleriști 
și a uneltelor lor din țară. Luptind 
cu arma in mină împotriva în
robitorilor poporului bulgar, el a 
condus mișcarea de partizani din ju
dețul Botevgrad, fiind ulterior co
mandant adjunct al primei zone ope
rative militare insurecționale din So
fia.

Victoria revoluției socialiste din 
Bulgaria — la 9 septembrie 1944 — 
a deschis o eră nouă în istoria po
porului bulgar, în viața și destinele 
sale, o eră de intensă activitate poli
tică și eforturi constructive, o eră de 
mari succese dobindite sub conduce
rea P. C. Bulgar in opera de edifi
care a orinduirii noi. In anii puterii 
populare, tovarășul Todor Jivkov a 
îndeplinit munci de răspundere pe 
linie de partid și de stat. In 1945 a 
fost ales membru supleant al C.C. 
al P.C.'B., in 1948 a devenit membru 
al C.C. și in 1950 — secretar al C.C. 
al P.C.B. Din 1951 el a fost membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B.. 
iar incepind de la al VI-lea Congres 
al partidului (1954), tovarășul Todor 
Jivkov deține funcția de mare răs
pundere de prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar. în noiembrie 1962 a 
fost desemnat președinte al Consi

care au costat scump umanitatea, 
au intirziat progresul unor nați
uni. Rezultatele cercetărilor istorice 
sint de natură să ajute omenirea 
contemporană să înțeleagă mai bine 
legile obiective care guvernează so
cietatea. necesitatea de a acționa 
in spiritul cerințelor progresului. 
Dc asemenea, istoria este chemată 
să sprijine, prin concluziile sale, 
perfecționare;! organizării societății 
de azi, relațiile dintre state și na
țiuni, conlucrarea pașnică dintre 
toate popoarele lumii.

Științele cercetării trecutului pun 
In evidență, ca o concluzie funda
mentală, ideea că realizatorii tutu
ror bunurilor materiale și spirituale 
care alcătuiesc patrimoniul civili
zației sint masele populare, că po
poarele sint făuritoarele istorici. 
Acest adevăr incontestabil impune 
contemporanilor să-și consacre in 
permanență eforturile creării con
dițiilor care să permită fiecărui po
por să-și exercite pe deplin și in 
mod nestingherit dreptul sacru de 
a-și hotărî singur soarta. Viața, 
desfășurarea istorică a evenimente
lor a arătat că politica de oprimare 
a popoarelor, spolierea colonialistă, 
dominația imperialistă au putut in- 
tirzia progresul unor comunități 
umane, au produs mari daune ci
vilizației, dar n-au izbutit să o- 
prească in loc procesul ireversibil 
de afirmare a voinței popoarelor de 
a trăi libere și independente, de a 
se dezvolta de sine stătător, ca na
țiuni suverane ; marile imperii s-au 
prăbușit, iar pe ruinele lor au apă
rut zeci și zeci de noi state inde
pendente, ale căror popoare își a- 
firmâ puternic hotărirea de a îna
inta neabătut pe calea emancipării 
sociale și naționale, a progresului 
material și social. Acesta este ta
bloul dominant al epocii noastre, 
epocă in care sc impune cu putere 
voința popoarelor de a-și făuri in 
mod conștient propria istorie, de a 
fi deplin stăpine pe prezentul și 
viitorul lor, de a participa, cu toată 
forța geniului lor creator, la dezvol
tarea civilizației universale, la îmbo
gățirea patrimoniului de valori ma
teriale și spirituale ale omenirii.

Domeniul dumneavoastră de ac
tivitate, stimați participant la con
gres, este cercetarea trecutului a- 
cestei părți a lumii asupra căreia 
și-a exercitat influența străvechea 
cultură și civilizație bizantină. Stu
diul capitolului istoriei universale 
de care vă ocupați pune in evi
dență interdependența și legăturile 
strinse care au existat de-a lungul 
secolelor intre popoarele care tră
iesc pe aceste meleaguri ; viața a 
ridicat întotdeauna in fața lor cu 
imperiozitate necesitatea de a con
viețui pașnic, de a se cunoaște și 
conlucra strins pentru afirmarea fi
inței lor naționale, pentru apărarea 
intereselor vitale împotriva domina
ției străine. întotdeauna marile im
perii au încercat să dezbine aceste 
popoare, să stimuleze și să perpe
tueze conflicte — reale sau inven
tate — pentru a le putea domina 
și stăpîni mai ușor. învățămintele 
istorici arată insă că numai atunci 

liului de Miniștri, 
funcție pe care a de
ținut-o pină în Iulie 
1971, cînd a devenit 
președinte al Consi
liului de Stat al R. P. 
Bulgaria. In aceste ca
lități, tovarășul Todor 
Jivkov își consacră ac
tivitatea făuririi so
cietății socialiste dez
voltate în Republica 
Populară Bulgaria, 
cauzei socialismului și 
păcii.

Sint cunoscute !n- 
tîlnirile, contactele, 
schimburile de vizite 
frecvente intre condu
cătorii popoarelor ro
mân și bulgar, intre 
tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Todor 
Jivkov, care au pri
lejuit convorbiri rodni
ce intr-un șir de pro
bleme de interes co
mun, desfășurate în- 
tr-o atmosferă de 
prietenie tovărășească.

(Continuare 
in pag. a V-a) 

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

Dragă tovarășe Jivkov,
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere vă adresez, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu 
personal, cele mai calde felicitări și vă urez din toată inima multă sănă
tate și noi succese în activitatea dv. pusă în slujba făuririi societății 
socialiste dezvoltate în Republica Populară Bulgaria, prosperității poporu
lui frate bulgar, cauzei socialismului și păcii.

Amintindu-mi cu plăcere de întîlnirile și convorbirile pe care le-am 
avut și apreciind contribuția dumneavoastră la întărirea prieteniei tra
diționale româno—bulgare, îmi exprim convingerea că relațiile de colabo
rare multilaterală dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o con
tinuă și rodnică dezvoltare. în interesul popoarelor român și bulgar, al 
unității țărilor socialiste, mișcării comuniste și muncitorești internațio
nale, al colaborării și înțelegerii între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste Români*

cind au acționat unite, aceste po
poare au putut obține victoria, au 
putut avansa pe calea progresului, 
a eliberării naționale șl sociale.

In această parte a lumii există 
tradiția unor relații dc bună veci
nătate, de conviețuire pașnică, dc 
sprijin șl întrajutorare reciprocă 
intre popoare. România acționează, 
prin politica sa, pentru cultivarea 
și dezvoltarea acestor tradiții, pen
tru întărirea continuă a prieteniei 
și colaborării dintre toate popoa
rele care trăiesc in zona balcanică, 
ca și dintre toate națiunile lumii. 
Poporul român, guvernul țării noas
tre, militează cu hotărire ca Bal
canii să devină o regiune a păcii 
și colaborării intre popoare, a bunei 
vecinătăți, o zonă fără arme ato
mice. înfăptuirea acestor țeluri co
respunde atit intereselor popoarelor 
din regiune, cit și intereselor des
tinderii și securității in Eurona care, 
după cum se știe, este continentul 
de unde s-au declanșat in secolul 
nostru două războaie mondiale, din
tre care primul a izbucnit chiar in 
Balcani.

Dumneavoastră, ca oameni de ști
ință, competent! cunoscători ai is
toriei, care înțelegeți cerințele dez
voltării sociale, puteți da o contri
buție de seamă, prin lucrările și 
întreaga dumneavoastră activitate 
social-politică, la cauza cunoașterii, 
apropierii și colaborării atit intre 
popoarele ce s-au împărtășit de-a 
lungul timpurilor din tezaurul civi
lizației și culturii bizantine, cit și 
intre toate popoarele lumii. Dezvol
tarea conlucrării largi, atit pe tări- 
mul cunoașterii științifice, al crea
ției spirituale, in sfera vieții ma
teriale, a economiei și tehnicii mo
derne, cit și in lupta internațională 
pentru progres social și pace, este 
o cauză nobilă in slujba căreia sa- 
vanții dc pretutindeni sint chemați 
să militeze cu ardoare, slujind prin 
aceasta idealurile cele mai nobile 
ale umanității, cauza libertății și 
fericirii omului pe pămînt.

lini exprim convingerea că con
gresul dumneavoastră, la care par
ticipă eminenți oameni de știință 
din peste 30 de țări ale lumii, va 
contribui, prin lucrările sale — duse 
in spiritul respectului față de ade
vărul istoric, al obiectivitătii știin
țifice, al răspunderii față de po
poare — la realizarea țelurilor mă
rețe ale păcii și colaborării, la 
cauza destinderii și securității in 
Balcani și în Europa, la însănăto
șirea climatului internațional.

Urez succes deplin lucrărilor con
gresului și doresc ca această largă 
reuniune să se înscrie ca un eve
niment de seamă al vieții științi
fice și culturale, ca un nou și va
loros aport la dezvoltarea conlu
crării fructuoase dintre savanții și 
cercetătorii de pretutindeni, pen
tru înfăptuirea dezideratelor de 
progres, pace și bunăstare ale po
poarelor lumii.

Vă urez tuturor succese cit maf 
mari în activitatea dumneavoastră, 
multă sănătate și fericire I

1
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FAPTUL] 
DIVERS!
Se jucau 
pe... j

o comoară
Mal mulți copil din comuna I 

Valea Mere (Vilcea) se jucau în i 
apropierea satului Bfitjșanl. La I 
un moment dat. au găsit o mo- I 
nedâ de argint Faptul le-a stir- 
nlt curiozitatea. Scormonind pă- I 
mintul in jurul locului, ei eu I 
descoperit, la o adincime de 40 • 
cm, un vas de pămint, care con- I 
ținea 420 piese de argint, în I 
greutate de 7 kg. Efigiile lui | 
Alexandru cel Mare. Filip al . 
II-lea și Lisimah. imprimate pe I 
monede, atestă că tezaurul da- I 
tează din secolul ITI i.e.n. După * 
alte două tezaure monetare an- I 
terioare, noua descoperire vine I 
să confirme incă o dată exis- I 
tența în această zonă a unei nu- ■ 
meroase populații dacice, cu o I 
intensă viață economică. Te- I 
zaurul. care prezintă o mare va
loare documentară istorică, a in- I 
trat în patrimoniul muzeului iu- I 
dețean Vilcea. I

De la o 
manevră 
greșită

De curînd, în stația Ciurea • 
(Iași) s-a produs un. accident. i 
O echipă de muncitori dcscăr- I 
ca aintr-un vagon descoperit I 
stilpi de beton folosiți la para
pete. în același timp, un tren I 
local de marfă făcea mane- I 
vră pe aceeași linie. In aceste • 
condiții, unul din vagoanele a- I 
flate in manevră a lovit vagonul I 
in curs de descărcare, răsturnin- | 
du-L In urma tamponării, doi . 
dintre muncitori — Constantin I 
Simion și Nicolae Chisescu — au I 
fost surprinși între peretele la- ’ 
teral al vagonului și o grămadă I 
de nisip. Primul a decedat pe I 
Ioc, iar cel de-al doilea a fost I 
grav rănit. Un accident tragic, ■ 
care putea fi evitat dacă se res- I 
pectau instrucțiunile interne de I 
manevră ale căilor ferate.

A pierdut ! 

partida
Administrator la grădinița de 

copii C.F.R. Oradea, Andrei Ion I 
Valentin, iși căuta de la o vre- I 
me cu insistență norocul in jocul • 
de cărți. In ciuda faptului că, i 
seară de seară, răminea cu pun- I 
ga goală. Dumnealui insă nu se | 
descuraja. Miza mereu pe sume . 
din ce in ce mai mari. Pină în- I 
tr-una din zilele trecute cind, la I 
un control efectuat de către lu- ' 
crătorii miliției transporturi, s-a I 
constatat că sustrăsese o impor- I 
tantă sumă de bani din gestiune. I 
în această situație, a trebuit să . 
scoată toate cărțile pe masă. Și I 
rezultatul nu putea fi altul decit I 
cel scontat : a pierdut definitiv 
partida. <

Cu și fără 
volan I

MĂSURILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MUNCII POLITICO-IDEOLOGICE 

Șl CULTURAL-EDUCATIVE ÎN DEZBATEREA PLENARELOR LĂRGITE 

CU ACTIVUL COMITETELOR DE PARTID

ÎNALTA CONȘTIINȚĂ 
REVOLUȚIONARĂ - CARACTERISTICA 
DEFINITORIE A FIECĂRUI COMUNIST
Combativitatea comunistă, spiritul 

revoluționar, analiza exigentă a acti
vității, iată ci te va din jaloanele re
centei plenare lărgite a comitetului 
de partid din Grupul industrial de 
chimie Rm. Vilcea, consacrate dezba
terii sarcinilor ce rezultă din progra
mul de educație comunistă adoptat 
de conducerea partidului. Plenara, la 
lucrările căreia a participat tovară
șul ștefan Volcu, membru al C.C. al 
P.C.R., vechi militant al mișcării 
muncitorești din țara noastră, a con
stituit un prilej de ridicare la un ni
vel superior a întregii munci de 
educație partinică, desfășurată de or
ganizațiile dc partid, de întărire a 
legăturii acesteia cu cerințele de zi 
cu zi ale construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Informarea prezentată plenarei de 
către secretarul comitetului de partid, 
tovarășul Petre Chera, a indicat, de 
la bun început, tuturor celor pre- 
zenti, prin spiritul său critic, prin 
analiza nuanțată a împlinirilor și 
neimplinirilor din viața acestui co
lectiv ce numără peste 4 500 de sala- 
riați, din care 1 150 comuniști, prin 
semnalarea constructivă a principa
lelor modalități de perfecționare a 
muncii politico-ideologice, direcția 
fertilă a discuțiilor. Același spirit de 
exigență și fermitate, aceeași intran
sigență in nominalizarea lipsurilor, 
critica celor direct răspunzători au 
străbătut cuvintul participanților la 
discuții care, într-un fel sau altul, au 
arătat că nu se poate concepe o ac
tivitate ideologică substanțială, o 
muncă politico-educativă vie, dinami
că, cu adevărat eficientă, dacă rezul
tatele ei nu se traduc în formarea 
unei conștiințe înaintate, în mobiliza
rea tuturor resurselor colectivului 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor puse de partid.

— Programul elaborat de secretarul 
general al partidului constituie un 
puternic instrument de impulsionare 
a dezvoltării societății noastre socia
liste, vizează o amplă perfecționare 
a conștiințelor — spunea în plenară 
ing. Mihai Munteanu, șeful secției 
calcinată. Trebuie, de aceea, ca și 
activitatea de conducere a produc
ției să aibă o puternică amprentă 
politică, de muncă cu omul, de în- 
rîurire a conștiinței sale. Proce
dăm noi in prezent astfel ? Este 
suficient să dăm sarcini tehnice și 
apoi să le controlăm, așa cum facem 
de cele mai multe ori în momentul 
de față ? Evident, multe din neajun
surile noastre, și mă refer la absen
țele din producție, intirzieri, stag
nări, abateri de la disciplina tehno
logică, se datoresc unei insuficiente 
acționări asupra conștiinței oameni
lor, muncii politice sporadice, lipsite 
de combativitate. Organizația de 
partid a pierdut nu rareori din ve
dere tocmai munca de la om la om, 
formarea unei opinii colective împo
triva neajunsurilor.

Caracteristice lucrărilor plenarei au 
fost atit numirea diferitelor deficien
țe. cit și sugerarea și stabilirea celor 
mai bune căi spre a le exclude din 
viața colectivului.

— Punctul de plecare al îmbună
tățirii muncii politico-ideologice, ara
ta Ton Popescu, tehnician la secția 
H.C.H.-Lindan, trebuie să fie ridi
carea nivelului adunărilor de partid 
care trebuie să devină o adevărată 
școală de educație comunistă. în sec
torul nostru, din păcate, multe din a- 
dunârile de partid dublează consfătui
rile de producție, au un caracter teh
nicist, nu oferă comuniștilor, mai ales 
celor mai tineri, un exemplu de 
combativitate revoluționară. Cu toate 
că sarcinile de plan pe ultimele luni 
nu au fost realizate, in adunările ge

nerale s-au discutat doar teme strict 
profesionale, iar atunci cind am în
cercat totuși să analizăm și compor
tarea comuniștilor, atitudinea lor față 
de muncă, lipsa de combativitate și 
tendințele de cocoloșire a greșelilor 
au împiedicat organizația noastră de 
a-și manifesta in întregime rolul po
litic pe care îl are.

Cum era firesc, într-o asemenea 
întreprindere unde numărul munci
torilor tineri este considerabil, locul 
ocupat in plenară de dezbaterea pro
blemelor educației tineretului, a sar
cinilor ce revin organizațiilor de 
partid in acest sens a fost deosebit 
de important. Numeroși participanți 
la dezbateri, printre care Mihai Si- 
meanu, secretarul U.T.C. pe Grupul 
industrial, strungarul Ion Șuțoiu și 
alții, au arătat, cu îndreptățire, că 
munca de educație a tineretului nu 
trebuie lăsată in exclusivitate pe 
seama organizației U.T.C., deoarece 
întregului colectiv al întreprinderii 
in frunte cu organizația de partid îi 
revine misiunea de a se ocupa cu 
grijă și răspundere de felul în care

A luat apoi cuvîntul tovarășul Mi
hai Toartă, secretar al Comitetului 
județean Vilcea al P.C.R., care, evi
dențiind spiritul combativ al plena
rei, a arătat că această atmosferă de 
exigență și intransigență trebuie im- 
primată întregii munci politico-ideo
logice din combinat, astfel ca ea să 
se reflecte în perfecționarea educării 
comuniste a întregului colectiv, în 
canalizarea tuturor energiilor la în
deplinirea politicii partidului.

In încheierea discuțiilor, a luat cu
vintul tovarășul ȘTEFAN VOICU. 
Trecînd în revistă marile succese în
registrate de întregul popor sub con
ducerea partidului in edificarea so
cietății socialiste, vorbitorul a relie
fat suportul teoretic, principial al 
măsurilor de îmbunătățire a activi
tății politico-ideologice, necesitatea 
obiectivă ca progreselor obținute in 
dezvoltarea bazei materiale a socie
tății să le corespundă perfecționarea 
suprastructurii socialiste, a tuturor 
componentelor acesteia și. in primul 
rind a conștiinței socialiste ; poziția 
P.C.R. de a nu fetișiza teza inevita

VIAȚA DE PARTID
se formează și se dezvoltă noile ge
nerații de muncitori. Cu totul justifi
cate au fost criticile aduse unor bi
rouri de partid, conducerii secțiilor 
și serviciilor care s-au interesat prea 
puțin de problemele reale ale tine
retului și, deși solicitate, nu au spri
jinit eforturile organizației U.T.C.

Spiritul critic și autocritic al dis
cuțiilor, evaluarea atentă și respon
sabilă a sarcinilor ce stau in fața or
ganizațiilor de partid pe tărimul edu
cației comuniste au caracterizat și a- 
bordarea altor aspecte pe care le 
implică o mai bogată muncă politică 
in rindul salariaților centralei. Unul 
din subiectele care au revenit cu 
insistență in cuvintele vorbitorilor a 
fost cel referitor la felul cum este 
organizat învățămintul de partid. Ma
ria Galin, ingineră la serviciul pro
ducție, responsabilă cu munca de 
propagandă și agitație în biroul co
mitetului de partid pe Grup, ca și 
Gheorghe Rișnițâ, președintele sindi
catului pe Grup, s-au referit la fap
tul că, dacă sub aspect organizatoric 
învățămintul de partid a răspuns ce
rințelor concrete din combinat, in 
conținutul și eficiența acestuia au a- 
părut multe lacune. S-au citat ca
zuri de propagandiști care s-au pre
zentat în fața cursanților insuficient 
pregătiți, expuneri care au îmbrăcat 
o haină excesiv teoretică fără a face 
apel la realitățile organizațiilor res
pective. Cu îndreptățire s-a criticat 
și faptul că organizațiile de bază nu 
au urmărit cum se răsfrîng în activi
tatea fiecărui membru de partid, a 
fiecărui salariat, cunoștințele acumu
late in cadrul invățămîntului de 
partid.

— Desigur, eficiența invățămîntului 
de partid nu poate fi măsurată prin 
formule matematice — a spus ing. 
Victor Poltorațchi, directorul general 
al Grupului industrial de chimie. Dar 
tot atit de adevărat este că noile 
măsuri pentru îmbunătățirea activi
tății politico-ideologice impun o ree
valuare a invățămîntului de partid 
prin abordarea unor teme referitoare 
la principiile activității actuale a 
partidului nostru, la rolul clasei mun
citoare in societate, legile economice 
obiective ale socialismului, rolul sta
tului în socialism și evoluția func
țiilor sale etc.

bilității râminerii in urmă a con
științei, de a nu deduce din aceasta 
concluzii de natură să ducă la pasi
vitate, ci, dimpotrivă, de a intensi
fica eforturile pentru făurirea omu
lui nou are o importanță hotăritoare 
pentru întregul mers înainte al ope
rei de construcție socialistă. Propu
nerile prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și adoptate de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
fac parte integrantă din hotăririle 
elaborate de Congresul al X-lea ; 
construirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate care presupune atit 
dezvoltarea impetuoasă a forțelor de 
producție și repartizarea lor judi
cioasă pe întreg teritoriul țării, per
fecționarea relațiilor de producție cit 
și, ca un corolar, creșterea conștiin
ței politice a întregii națiuni.

îmi amintesc, tovarăși, in aceste 
clipe, o serie de momente din anii 
grei, cind partidul nostru lupta in 
adîncă ilegalitate. Fiecare comunist 
știa că o parte din misiunea istorică 
a partidului nostru și o mare răspun
dere apăsa pe umerii săi, pentru a 
se ajunge la făurirea societății fără 
exploatare.

Sigur, altele sint sarcinile care 
stau acum în fața membrilor parti
dului nostru, dar astăzi, ca și în anii 
ilegalității, comunistul trebuie să se 
afirme ca un militant înflăcărat, un 
luptător neobosit pentru înfăptuirea 
politicii partidului. Partidul nu este

însă o entitate abstractă cl un or
ganism viu, format din oameni și 
de acești oameni, de flecare din ei 
in parte, depinde exercitarea cu 
succes a rolului conducător al parti
dului în opera Istorică de făurire 
a societății socialiste. De aceea este 
firesc ca fiecare membru de partid 
să fie el însuși un militant activ, 
combativ la locul de producție, în în
treaga viață socială, să participe efec
tiv la Întreaga activitate a organiza
ției de partid, a organizației sindica
le, a celorlalte organizații obștești, 
să se preocupe intens de problemele 
conducerii întreprinderii, să ia parte, 
cu spirit de răspundere, ca un ade
vărat om de stat, la viața politică a 
comunei, a orașului, a județului, a 
statului nostru socialist.

Referindu-se la faptul că organiza
ția de partid din Grupul industrial de 
chimie Rm. Vilcea cuprinde peste o 
mie de membri de partid care domi
ciliază in aproape 40 de comune ale 
județului, vorbitorul a insistat asupra 
faptului că acest puternic detașament 
al clasei muncitoare este menit să 
aibă un mare rol in viața politică a 
întregului județ. Tn fiecare din aceste 
comune, trebuie să se simtă Influența 
pozitivă a comuniștilor din grupul 
industrial, comitetele comunale să gă
sească in ei un sprijin in întreaga 
lor muncă politică și educativă de 
fiecare zi.

Analizînd in continuare răspunde
rile ce revin organizațiilor de partid 
în educarea partinică, revoluționară 
a maselor, vorbitorul a subliniat ne
cesitatea perfecționării muncii de 
partid, rolul deosebit pe care-1 au 
adunările generale in educarea 
marxist-leninistă a comuniștilor și a 
criticat tendințele existente pe a- 
locuri de a le transforma in ședințe 
de producție în care dezbaterile po
litice sînt înlocuite uneori cu ana
lize tehniciste sau cu probleme mă
runt administrative.

— Grupul industrial de chimie Rm. 
Vilcea — a spus in încheiere vorbi
torul a fost vizitat de curind de că
tre secretarul general al partidului. 
După cum ați remarcat in această 
adunare, indicațiile deosebit de pre
țioase pe care le-ați primit cu acel 
prilej constituie un îndreptar în ac
tivitatea dv. curentă și de perspec
tivă. Spiritul de exigență de care 
ați dat dovadă in această plenară, 
combativitatea, intransigența față de 
neajunsuri trebuie să se materialize
ze în creșterea hotăririi de a trans
pune în viață sarcinile izvorite din 
programul de îmbunătățire a activi
tății ideologice și cultural-educative 
elaborat de partid, de a vă consacra 
toate forțele înfăptuirii politicii 
marxist-leniniste a partidului nostru.

Radu CONSTANTINESCU 
Petre DOBRESCU

PENTRU ELEVI
Administrația Asigurărilor de 

Stat a introdus recent o nouă 
formă de asigurare dedicată in 
exclusivitate elevilor care frec
ventează cursurile de zi ale u- 
nei școli sau ale unui liceu.

Asigurarea se poate încheia 
în baza unei declarații de asi
gurare semnată de unul din pă
rinți pentru elevii în vîrstă de 
pină la 14 ani, sau chiar de elevi

dacă au împlinit virsta de 18 
ani.

Asigurarea se încheie, la ale
gere, în cadrul aceleiași durate, 
prin unul sau mai multe con
tracte.

Prima de asigurare este foar
te convenabilă : 12 lei sau 24 
lei pe un an, in funcție de pro
filul școlii sau liceului frec
ventat.

VIGILENțÂ
(Urmare din pag. I)

în acest perimetru al actelor de 
înaltă conștiință comunistă și, totoda
tă, de mare vibrație omenească, ae 
cuvine consemnat un episod petrecut 
nu de mult In secția oțelărie a Uzinei 
de mașini grele București. Era înain
tea elaborării șarjei la unul din cup
toarele electrice. Moment de maximă 
tensiune. La un moment dat, maistrul 
V. Nlțescu observă că ceva nu-l In 
regulă. Conductele pentru răcirea 
cuptorului parcă nu-șl mai făceau da
toria. Merge pe fir. Una din vane — 
închisă. Poate fusese uilată așa, poa
te... Orice clipă pierdută însemna spo
rirea pericolului de explozie. înlr-o 
frinturu de secundă maistrul deschide 
vana.

Un fapt simplu, de producție. Ca 
atitea și atitea altele ce alcătuiesc 
uriașa cronică cotidiană a mun
cii. Dar șl aici, ca In atitea 
alte împrejurări, s-a evidențiat 
plenar înaltul spirit de respon
sabilitate comunistă, cetățenească, 
propriu omului care se știe stă- 
pin pe munca și uneltele muncii 
lui, omului care se simte nu numai 
executant pasiv al unor sarcini oa
recare de serviciu, ci participant cu 
trup și suflet, deplin responsabil, la 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Există și unele situații care — deși 
parcă aparțin altei categorii — se în
scriu, în fond, pe aceeași orbită de 
preocupări legate de imperativul vi
gilenței. Iată, bunăoară, ce s-a în- 
tîmplat recent intr-o uzină cu pro
fil siderurgic, o unitate industrială 
ce întreține relații de colaborare cu 
o firmă din străinătate. De la aceasta 
din urmă au Început să sosească de 
la o vreme piese ce nu se încadrau 
în dimensiunile admise.

— Să le cerem să respecte con
tractul ! — au solicitat pe drept cu- 
vint muncitorii.

— Nu se poate ! — a replicat M. L 
care ținea legătura cu furnizorul.

— Și de ce, mâ rog ?
— Pentru că, dacă se face caz, m 

...supăra firma.
O asemenea optică a frapat, a pus 

pe ginduri. Ce se petrece cu acest 
om ? Cum de a devenit, așa, peste 
noapte, avocatul înfocat al firmei 
străine ? Ce anume îl făcea să închi
dă ochii la neglijența evidentă a par
tenerului ?

Căutîndu-se răspunsul la aceste în
trebări s-a aflat că „avocatul" nu 
pleda cauza pierdută a firmei fără 
un interes anume. în ultimul timp 
primea pe diferite căi, drept „aten
ții", fel de fel de obiecte. S-a con
statat că M. I. nu numai că ignora 
prevederile legilor in vigoare dar 
ajuns pe treapta de jos a descom
punerii morale, abandonind principii
le ferme ce trebuiau să-i călăuzească 
întreaga muncă, întreaga existență, 
întreținea cu reprezentanții furnizo
rului adevărate relații de afaceri per
sonale, mijlocind, printre altele, schim
bul de valută la bursa neagră etc. 
Iată, așadar, că vigilența colectivu
lui a condus la demascarea nu nu
mai a unui individ periculos care, 
pentru treizeci de arginți, n-a pre
getat să-și vindă conștiința, dar și 
a unei activități dăunătoare pentru 
interesele economiei noastre socia
liste.

Numitorul comun al tuturor aces
tor episoade înfățișate este vigilența 
revoluționară, trăsătură morală ma
joră a cetățeanului societății noas
tre, atitudine profund patriotică de 
apărare neșovăitoare a intereselor 
și cuceririlor poporului muncitor in 
România socialistă. Această replică 
hotârită. neîngăduitoare, este cu a- 
tit mai necesară cu cit, așa cum am 
văzut, in mijlocul nostru se mai gă
sesc uneori elemente decăzute, cu 
fibra morală alterată, care iși închi
puie că pot lovi prin actele lor 
iresponsabile in cuceririle noastre re
voluționare, socialiste.

Din păcate, acest seismograf al res
ponsabilității nu funcționează peste 
tot cu promptitudinea, cu fermitatea 
necesară, deschizind astfel uneori — 
in cazuri rare, ce e drept — portița 
unei activități care lezează interesele 
noastre. Această atrofiere a vigilen
ței revoluționare are efecte nociva 
pe plan moral și material.

Astfel s-au petrecut lucrurile într-o 
uzină piteșteană. într-o zi, un ingi
ner de aici, care avea acces la do
cumente strict secrete, primește vi
zita unui fost coleg. Moment senti
mental încălzit in chip firesc de bu
curia revederii. Conversație despre 
amicii comuni, despre amintiri din 
anii studenției. în sfîrșit, întrebarea :

— Cu ce ocazie pe aici ?
— Păi imi dau doctoratul...
— Bravo domnule ! Felicitări !
— Ei, mai e pină la felicitări, se 

arată stingherit și modest noul ve
nit. Deocamdată...

— Deocamdată ce ?
— Aș avea nevoie dc documentația 

tehnică privind... Pentru teza de doc
torat. Deci al putea...

— Cum să nu I Mai Încape discu
ție ? — se grăbește cu necugetată 
„amabilitate" fostul coleg, fără să 
ceară o aprobare, fără să ceară o 
delegație !’.!

Pe scurt, pune la dispoziție noului 
venit o întreagă mapă secretă cu- 
prlnzind idei tehnice, acel „aur 
cenușiu" al inteligenței creatoa- 
ie adunat prin ani și ani de cer
cetări, prin investirea unei cantități 
însemnate dc energie a unor oameni 
pasionați pentru progresul științei și 
tehnicii românești ca să nu mai vor
bim de înseși investițiile materiale 
făcute de stat pentru cercetări șl ex
perimentări. Noul venit citește, no
tează, scoate fotocopii. Peste citva 
timp se află că a Încercat să înstrăi
neze ideile la care atit de lesne a 
avut acces.

— Cum de ai putut să faci una 
ca asta ? —i s-a reproșat inginerului 
„amabil".

— Aveam încredere în el ! îmi fu
sese doar coleg. Dc unde 8ă știu că 
se ocupa de altele ?

In coloanele ziarului nostru am 
mai scris despre acești gură cască, 
oameni lipsiți de cel mai elementar 
simț al vigilenței revoluționare, care 
parcă așteaptă ca cei cu care vin in 
contact să se... „legitimeze" cu dele
gația de spion pentru a-și aduce a- 
minte că trebuie să respecte preve
derile legale in minuirea secretelor. 
Curios este insă altceva : că pe ici, 
pe colo, se mal găsesc conducători 
de întreprinderi, de instituții, care în
credințează tocmai acestor iresponsa
bili secretele fabricii sau ale insti
tuției respective, că nu dovedesc gri ia 
necesară atunci cind ii promove; A 
in posturi de mare responsabilitate, 
că nu cintăresc cu suficientă atenție 
însușirile lor politico-morale spre a-și 
da seama dacă merită ori nu să li 
se dea pe mină secrete de stat.

„îmi fusese coleg... De unda 
era să știu...". Legea minuirii și păs
trării secretului de stat stabilește 
insă un cadru exact, care nu admite 
nici o derogare și nici o concesie. 
Fără o aprobare prealabilă, fără să 
i se facă dovada limpede și fără 
echivoc a dreptului de acces la o 
documentație tehnică, la un studiu 
important sau la orice alt document 
cu caracter secret, inginerului „ama
bil" nu-i era in nici un chip îngă
duit să pună la dispoziție nimănui, 
nimic. în această direcție — și pe 
bună dreptate 1 — legea statului nos
tru socialist este intransigentă 1

Un fapt petrecut recent la Ploiești 
este și el edificator in această di
recție. O sentință judecătorească l-a 
condamnat pe inginerul Lang Johann 
Karl, fostul director tehnic al Insti
tutului de proiectări foraj-extracție, 
la ani grei de temniță. Cauza ? Des
fășurarea unei activități contrare in
tereselor orinduirii noastre, vini grave 
în manevrarea și păstrarea documen
telor secrete și strict secrete. Nu vom 
insista asupra acestor fapte, pe mar
ginea cărora justiția și-a spus cu
vintul. Ne vom opri în schimb asu
pra altui lucru. în proces, martori ca 
inginerii Vasile Diaconu, Virgil Ar- 
sene au arătat că Lang dovedea un 
interes deosebit pentru documentele 
secrete, scotea copii după ele, le lua 
acasă. întrebarea care se pune este 
următoarea: de ce acești oameni n-au 
sesizat la vreme pe cei în drept? Era 
datoria lor elementară de cetățeni con- 
știenți de a vedea că Lang comite 
acte evidente, grave, de încălcare a le
gii. Faptele erau fără echivoc — legea 
interzice cu desăvîrșire scoaterea de 
copii de pe documentele secrete, stu
dierea lor acasă — și aici nu mai 
era vorba de o bănuială oarecare, de 
„interpretarea" legii, ci de încălcarea 
ei grosolană. Tocmai aceste fapte, 
materiale — pe numele lor adevărat 
delicte penale — au fost ignorate de 
către cei din jurul lui Lang, privite 
cu ușurință de cei care nu au luat 
atitudine fermă, făcindu-se de fapt 
complici morali la un act care a 
adus prejudicii instituției in care 
muncesc, a lovit, cu sau fără voia lor, 
în efortul colectivului de aici. Exis
tența unei asemenea atitudini, de 
gură-cască, chiar rare, chiar izola
te trebuie să îndemne la o muncă 
efectivă, responsabilă de educație, 
dusă in spiritul respectării ad lite- 
ram a legilor noastre, a tuturor nor
melor ce reglementează, pe o bază 
trainică, legală, relațiile statornici
te intre oameni in procesul muncii. 
Vigilența nu-i o chestiune de aprecie
re facultativă a unuia sau altuia, ci o 
obligație fundamentală a fiecărui ce
tățean, părtaș direct la procesul de 
naștere a valorilor și, în același timp, 
răspunzător pentru tot ceea ce clă
dim, pentru cuceririle noastre revo
luționare.

După cum reiese din statisticile 
întocmite de către organele de 
miliție ale județului Argeș, nu
mai de la începutul anului pe le- I 
ri loriul județului s-au înregistrat I 
44 de accidente mortale, 94 de I 
răniri grave, sute de mașini ava- ■ 
riale. Tot in această perioadă, I 
632 de conducători auto au deve- | 
nit... pietoni. Din motive cum nu 
se poate mai întemeiate : condu- I 
cere sub influența alcoolului (cei I 
mai mulți), depășiri nereglemen- ■ 
tare, neacordarea priorității, de- i 
fecțiuni tehnice etc. Cum se I 
vede, un bilanț cu totul nedont | 
care impune din partea forurilor 
de resort măsuri in consecință. 
Pentru a repune treburile... pe 
roate t

Le-a stat 
ceasul ?
Ceasurile publice sînt, firește, 

o podoabă a orașelor, d2r înain
te de această funcție estetică, ele 
mai au incă una practică : arată 
sau ar trebui să arate ora exactă. 
Din aceste considerente, edilii 
timișoreni au montat, cu mulți 
ani în urmă, asemenea ceasuri in 
aproape toate punctele principa
le ale orașului. Din cind in cind, 
timișorenii constată însă că a- 
cestea devin, pentru luni și luni 
de zile, simple piese de decor. 
Așa cum este cazul în prezent. 
De mai bine de două luni, acele 
lor au încremenit pe cadran, 
martind ora 8 și 50 de minute. 
Să nu fi observat oare acest lu
cru și cei ce le-au montat ? Cea- . 
șurile nefiind pesemne înzestra- I 
te cu... sonerii avertizoare, le | 
semnalăm noi defecțiunea. Și 
așteptăm să sune ceasul deștep
tării lor !

Rubrică redactată de : 
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Am putea cita zeci și zeci 
de piețe alimentare al că
ror aspect civilizat imbie 
cumpărătorii. Dacă aceasta 
este, să zicem, regula gene
rală, ca orice regulă ea 
cunoaște și excepții, cu 
care nu se pot mindri cei 
vizați — și, in primul rînd, 
administratorii, investiți a- 
nume de organele locale să 
gireze cum se cuvine buna 
gospodărire a piețelor.

• La Birlad, piața admi
nistrativă, bulevardele, stră
zile principale au o „fața
dă" prosperă, sînt menținu
te curate, fără nici o len
tă de degradare sub raport 
igienic. Se remarcă mai 
peste tot o grijă deosebită 
din partea edililor pentru 
toaleta orașului. Numai că 
această grijă dispare, vă- 
zind cu ochii, de cum pă
trunzi pe strada Fagului — 
un fel de Lipscani al Birla- 
dului — una din principa
lele căi de acces spre piața 
din apropiere. în piață, o 
anume toropeală nefireasca 
i-a cuprins parcă pe unii 
dintre gestionarii Centrului 
de legume și fructe Birlad, 
care, deși cunosc in teorie 
regulile de igienă și sănăta
te publică, expun și vind 
marfa intr-o ambianță con
trară tradițiilor de bună 
gospodărire, prezente in 
mod evident In alte zone 
ale orașului.

Cum se explică asemenea 
neglijențe ? — l-am între
bat pe șeful administrației 
pieței. George Potop. Inter
locutorul nostru ne-a pre
zentat citeva argumente, pe 
care le-am reținut, pentru 
că definesc în parte defi
ciențele de igienă și salu
britate din această piață. 
Administrația respectivă 
pare să se zbată neîncetat 
intre munca scriptică și cea 
de teren. Și In cele mai 
multe cazuri ciștig de cau
ză are «criptologia. Să adău

găm la aceasta o chestiune 
de mentalitate : lucrătorii 
administrației pieței soco
tesc (cel puțin in cazul 
Birladului) că „piața, mai 
ales cind e zi de .lîrg,. tre
buie să fie murdară, că de 
aceea este piață".

Corpul medico-sanitar din 
localitate, și in primul rind 
medicii și asistenții de 
igienă din cadrul labora
torului de epidemiologie, 
desfășoară periodic ample 
acțiuni sanitare, de inspec
ție și control, pentru sanc
ționarea abaterilor de a- 
cesl gen. Numai in perioa
da 5—31 iulie a.c., organele 
sanitare au aplicat un nu
măr de 145 amenzi, in va
loare de peste 35 000 lei. To
tuși, efectele acestor ac
țiuni sint minime. „Noi sin- 
tem organe de inspecție și 
control — precizează dr. 
loan Popa, medic primar, 
șeful laboratorului. Aceas
tă activitate ne ia tot 
timpul de care dispunem. 
Zilnic, sintem nevoiți să 
sancționăm numeroase a- 
bateri. Dar nu avem posi
bilitatea de a controla prac
tic dacă Administrația fi
nanciară a municipiului a 
încasat contravaloarea a- 
cestor penalizări. Ar trebui 
ca organele financiare să 
ne comunice concret acest 
lucru, să colaboreze cu 
noi".

Faptele semnalate mai 
sus reprezintă una din sur
sele care alimentează ine
ficienta multor sancțiuni a- 
plicate in acest sector de 
către organele sanitare. Si
tuația nu e singulară ; la 
Iași, Arad, Timișoara am 
întilnit nu o dată in regis
trele organelor sanitare 
numeroase exemple de așa- 
numite „amenzi in debit", 
de soarta cărora nu se mai 
interesa nimeni. O soluție 
există, dar ea presupune 
din partea inspectoratelor 
sanitare și ale administra
țiilor financiare efortul de

a urmări execuția acestor 
sancțiuni. Altfel, funcția 
lor corectivă este pur și 
simplu anulată.

La aceasta se adaugă și 
concepția respectivelor or
gane de a-și exercita înda
toririle ce le revin. 
Cum se face, de pildă, că 
deși administrația pieței 
din Birlad a fost sancțio
nată in repetate rînduri 
(sub privirile noastre, ad
ministratorul respectiv a

tare nu-și pot îndeplini așa 
cum se cuvine mandatul in 
acest perimetru, străbătut 
de mii de cetățeni din oraș 
și din cuprinsul județului, 
fără o strînsă colaborare cu 
celelalte instituții și uni
tăți economice, care parti
cipă la gospodărirea muni
cipiului sau iși desfășoară 
activitatea aici (întreprin
derea comunală, Adminis
trația pieței, magazinele in- 
tercooperatiste, Centrul de

Spusele interlocutorului 
nostru conțin desigur punc
te de vedere corecte, juste. 
Ar fi de dorit insă ca ac
țiunile amintite să prindă 
viață, să-și atingă scopul, 
să nu rămină simple dezi
derate.

• La Vaslui, situație a- 
proape similară : edilii a- 
cestui oraș — devenit astăzi 
vast șantier de construcții 
— sint in căutarea unor for-

nari de unități de legume 
și fructe, care nu înțele
geau necesitatea de a-și 
desfășura activitatea in con
diții de igienă. Un element 
nou ne-a reținut, totuși, a- 
tenția. La Vaslui, in ul
timele săptămini, sub e- 
gida consiliului popular al 
județului, și-au desfășurat 
activitatea 3 brigăzi de ins
pecție și control, in compo
nența cărora au intrat re
prezentanții tuturor foruri-

IGIENA PIEȚEI ALIMENTARE - 
condiție a unui comerț civilizat

Raidul nostru în orașele județului Vaslui

mai primit o amendă de 
500 lei !), nici pină in mo
mentul de față nu a pus la 
dispoziția gestionarilor și 
producătorilor containere 
închise, pentru colectarea 
gunoiului alimentar ?

Tov. Mihai Asoltanei, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al munici
piului Birlad, după ce ne-a 
prezentat un adevărat pro
gram de sistematizare a 
pieței centrale alimentare, 
ne-a împărtășit propria sa 
opinie asupra modului în 
care ar trebui gospodărit a- 
cest loc: „Organele 6ani-

Iegume și fructe, O.C.L. 
Alimentara, T.A.P.L. etc.). 
Pentru reușita tuturor ac
țiunilor gospodărești, muni
cipalitatea noastră are, de
sigur, un cuvînt greu de 
spus : de pildă, putem de
clanșa de Îndată o serie de 
acțiuni concrete și anume : 
o mai echitabilă programa
re a echipelor de lucrători 
ai salubrității, intervenții 
operative în zilele de tirg, 
cind piața cunoaște o aflu
ență mare de cumpărători, 
control permanent pe pla
touri din partea adminis
trației și a celorlalte foruri 
locale interesate".

muie care să satisfacă 
prompt exigențele popu
lației urbane in creștere. 
Ca urmare a acestor cău- 

-tări, piața orașului și-a lăr
git spațiile comerciale cu 
mult dincolo de perimetrul 
vechilor hale : in jurul a- 
cestora au apărut diverse 
chioșcuri, tonete și boxe 
mobile, multe din ele pur- 
tind semnul Improvizației. 
Este un caz oarecum parti
cular, dar care nu poate 
constitui o scuză pentru 
favorizarea abaterilor de la 
normele de igienă, sănătate 
publică și comerț civilizat 
Și aici am Întilnit gestio-

lor interesate. Aceste bri
găzi au desfășurat o acțiu
ne convergentă de control 
comercial și sanitar pe tot 
parcursul procesului de a- 
chiziționare, transport și 
desfacere a mărfurilor ali
mentare, de la unitățile 
cooperatiste la cumpărători. 
Primele semne pozitive 
n-au întîrziat să apară : tot 
mai puțini sint acum apel 
gestionari care Ignoră nor
mele de igienă șl sănătate 
publică In perimetrul pie
ței.

La curent cu această pro
blematică civică, edilii 
Vasluiului n-au fost sur

prinși de observațiile noas
tre ; dimpotrivă, ei ne-au 
prezentat dificultățile pe 
care le întîmpină în angaja
rea de gestionari bine pregă
tiți, in amplasarea anexelor 
pieței, in menținerea unui 
standard elevat de curățe
nie. Asemenea probleme pă
reau a fi însă Inedite pen
tru tov. Gheorghe Tcodo- 
rescu, directorul întreprin
derii pentru valorificarea 
legumelor și fructelor, care 
ne-a informat că salariații 
acestei unități, cit și cei din 
cadrul centrelor de legume 
și fructe din Vaslui, Birlad 
și Huși au in vedere — îna
inte de toate — buna apro
vizionare cu produse a 
populației și mai puțin as
pectele de care ne ocupăm. 
Se cuvin, desigur, semna
late strădaniile depuse de 
forurile județene și munici
pale pentru a asigura 
cetățenilor produse de se
zon in cantități suficiente. 
Această operație nu anu
lează insă cu nimic actuali
tatea problemelor de igie
nă și salubritate. Acurate
țea acestor zone este o con
diție esențială pentru des
fășurarea unui comerț de 
calitate, condiție care se 
raportează direct la starea 
de sănătate a cetățeanului 
cumpărător.

Tov. Ion Sîrbu, vicepre
ședinte al Consiliului popu
lar al județului Vaslui, a 
ținut să ne confirme plu
surile și minusurile consta
tate in activitatea organelor 
sanitare județene : „Igiena 
și salubritatea publică nu 
sint legate de nici un ca
lendar, nu sint „probleme 
speciale", cum Încearcă să 
ni ie prezinte anumiți me
dici igieniști. Ei știu mal 
bine ca noi că este vorba 
de imperative permanente, 
fără de care nu poate fi 
concepută o bună stare de 
sănătate in întreg județul. 
Pentru ca acțiunile sanita
re să-și dovedească din plin

eficiența, ele trebuie să cu
noască un ritm susținut, o 
succesiune firească, în co
nexiune cu celelalte acțiuni 
edilitar-gospodărești. A a- 
plica o amendă nu este su
ficient : sancțiunile trebuie 
să aibă rolul unui corectiv, 

capabil să primenească op
tica lucrătorilor din comerț 
despre igienă și sănătate 
publică".

La acțiunile de menține
re a curățeniei și salubri
tății in piețele publice, par
ticiparea cetățenilor ar pu
tea determina schimbări e- 
vidente. împotriva adversa
rilor igienei publice, muni
cipalitatea, organele de re
sort. ar trebui să organize
ze acțiuni conjugate cu 
concursul Inspectoratului 
sanitar de stat — afișaj pe 
teme de igienă, expuneri, 
conferințe, proiecții de film 
cu subiecte sanitare, acțiuni 
educative in rindul cetățe
nilor. în această direcție, 
deputății, echipele de con
trol obștesc, asociațiile de 
locatari, împuterniciți! în
treprinderilor comunale, ai 
consiliilor populare, repre
zentanții miliției etc., și-ar 
putea aduce contribuția prin 
susținerea acțiunilor de 
acest gen. Curățenia orașu
lui — de la porțile de intra
re la centru, de la piață la 
scuarurile nou apărute — 
privește pe toți cetățenii, 
întreaga urbe. Datorită ve
hiculării unor mari canti
tăți de produse alimentare, 
afluenței permanente de 
cumpărători, piața — acest 
bun colectiv — trebuie să 
fie de o acurateță și igienă 
exemplară, rivalizind cu 
cele mai îndrăgite locuri 
din orașul în care locuim. 
Nu este nici o exagerare în 
afirmația că în miinile lu
crătorilor din sectorul co
merțul alimentar din piețe 
stă însăși sănătatea consu
matorilor.

George CUIBUȘ
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„VOM VALORIFICA TOATE 
REZERVELE DE SPORIRE

A PRODUCȚIEI AGRICOLE"
»

In aceste rile, in județele ță
rii au loc ședlnle de lucra ale 
activului din agricultură, care 
dezbat sarcinile cuprinse tn scri
soarea adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân. comitetelor județene de 
partid, organelor și organizațiilor 
de partid din agricultură, consi
liilor populare județene, comu
nale. direcțiilor generale agrico
le, uniunilor județene ale coope
rativelor agricole de producție, 
tuturor lucrătorilor și specialiști
lor din unitățile agricole de stat, 
țăranilor cooperatori. Cu acest 
prilej, se analizează cu toată răs
punderea, in spirit critic și auto
critic, rezultatele obținute la cul
tura griului in anul 1971. precum 
și măsurile politice și organiza
torice privind pregătirea și des
fășurarea campaniei agricole dc 
toamnă.

Angajamentele mobilizatoare 
luate cu acest prilej, hotarirea 
lucrătorilor din agricultură dc a 
depune intreaga lor capacitate 
pentru transpunerea In viață a 
sarcinilor ce le revin, sînt cu
prinse in telegrame adresate Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Activul din agricultura județului 
Bacău — sc spune in telegrama tri
misă — a primit cu entuziasm și 
profund interes scrisoarea dumnea
voastră adresată organelor și organi
zațiilor de partid și de stat, lucrăto
rilor din agricultură, pe care ne-o în
sușim pe deplin și ale cărei preve
deri le vom traduce neabătut in 
viață.

Luind in dezbatere metodele aplica
te și rezultatele obținute la cultura 
griului, constatăm cu satisfacție și 
vă informăm că producția de griu pe 
județ a fost in acest an cu peste 700 
kg la ha mai mare decît anul tre
cut, asigurindu-se astfel cel mai sub
stanțial aport al județului nostru din 
ultimii ani la constituirea fondu
lui central al statului, prevede
rile fiind îndeplinite și depășite. 
Rezultatele bune obținute la cultura

griului, precum și perspectiva reali
zării unor producții mari șl la cele
lalte culturi sint In primul rlnd ur
marea aplicării cu consecvență in 
practică a programului elaborat de 
partid și a prețioaselor dumneavoas
tră indicații, cuprinse în scrisoarea 
pe care dumneavoastră ne-ați adre
sat-o și cu ocazia consfătuirilor și vi
zitelor de lucru pe care le-ați făcut 
în unitățile agricole.

La ședința noastră de lucru, parti- 
cipanții la dezbateri, relicfînd expe
riența și metodele bune aplicate, au

dotare din agricultură pentru recol
tarea, transportul și depozitarea le
gumelor, fructelor, a tuturor produ
selor agricole de toamnă, in terme
nul cel mai scurt și fără pierderi.

Vom manifesta in continuare o 
grijă deosebită pentru îndeplinirea 
programului de creștere a animalelor. 
In asigurarea bazei furajere vom 
pune mai mult accent pe valorifica
rea subproduselor vegetale și prelun
girea pășunatului In vederea econo
misirii concentratelor, luind totodată 
măsuri pentru extinderea culturilor

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

scos, totodată. în evidență Însemna
tele rezerve care mai există și pe 
care va trebui să le valorificăm mai 
deplin, in lumina sarcinilor ce ne 
revin.

Indicațiile cuprinse în recenta dum
neavoastră scrisoare reprezintă un 
program concret de lucru pentru co
mitetul județean de partid, organele 
și organizațiile de partid din agri
cultură, consiliile populare județean 
și comunale, direcția agricolă, uniu
nea județeană a C.A.P., pentru toți 
lucrătorii și specialiștii din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste.

Ne angajăm ferm ca insămințarea 
griului să se facă numai in limitele 
epocii optime, la cel mai înalt nivel 
agrotehnic, incit recolta anului 1972 
să depășească 3 000 kg la ha in fer
mele de stat și 2 000 kg Ia ha în coo
perativele agricole.

Concomitent cu însămințatul griu
lui vom asigura folosirea întregii 
forț*  de muncă ți a mijloacelor în

intercalate, astfel ca pentru anul ur
mător să se asigure cantități sporite 
de sfeclă furajeră și alte plante su
culente cu producții mari Ia hectar.

★
Ca urmare a sprijinului acordat de 

partid și de stat, prin întărirea și 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, rezultatele obținute in 
producție in acest an de către unită
țile agricole de stat și cooperatiste 
din județul Galați, care sînt mai bune 
în comparație cu alți ani, constituie 
totodată o nouă și elocventă dovadă 
a rodniciei muncii desfășurate și a 
abnegației cu care mecanizatorii, ță
ranii cooperatori și specialiștii, sub 
conducerea și îndrumarea permanen
tă a organizațiilor de partid luptă 
pentru traducerea neobosită în viață 
a politicii partidului, de creștere 
continuă a producției agricole, de 
sporirea contribuției acestei ramuri 
la economia națională, se scrie in te
legrama adoptată la ședința activu
lui din agricultură.

Considerăm Insă că față de con
dițiile materiale create de partid și 
stat, aceste rezultate nu sint pe mă
sura posibilităților existente in a- 
gricultura noastră. Tn acest spirit, șe
dința de lucru cu activul județean de 
partid din agricultură, pe baza scri
sorii dumneavoastră care constituie 
un prețios îndrumar, a ajuns la con
cluzia că există încă rezerve care, 
folosite mai eficient, pot conduce la 
obținerea unor producții agricole su
perioare.

Prin respectarea întocmai a măsu
rilor tehnice stabilite pentru spori- 
rea producției de griu, prin genera
lizarea experienței înaintate și apli
carea pe scară largă a cuceririlor 
științei agrotehnice a producției, ne 
angajăm să depășim producția totală 
de griu planificată pentru 1972 cu 
11 000 tone.

Oamenii muncii din agricultura ju
dețului Galați consideră că îmbună
tățirea continuă a activității lor, a- 
sigurarea îndeplinirii și depășirii sar
cinilor de plan constituie calea cea 
mai grăitoare prin care își pot ma
nifesta recunoștința fierbinte față de 
grija permanentă pe care partidul o 
poartă perfecționării multilaterale a 
societății noastre, creșterii permanen
te a bunăstării poporului.

Biroul comitetului județean de 
partid va lua măsuri ca activitatea 
organizațiilor de partid de la sate 
să fie și mai mult legată de înde
plinirea sarcinilor economice, să-și 
îmbunătățească permanent stilul și 
metodele de muncă pentru a asigu
ra o conducere competentă și ope
rativă a întregului proces de pro
ducție. Vom desfășura o intensă 
muncă politică de dezvoltare a con
științei socialiste a tuturor lucră
torilor din agricultura județului, în 
vederea îndeplinirii exemplare a pla
nului de producție și a angajamen
telor.

Am luat toate măsurile tehnico-or- 
ganizatorice pentru ca lucrările a- 
gricole de toamnă — recoltarea cul
turilor tirzii și insămînțările — să se 
execute in timpul optim .și in cele 
mai bune condiții.

Industria locală 
a județului 
Bistrița-Năsăud 
in continuă 
dezvoltare

Angrenate pe multi
ple planuri in procesul 
activ de dezvoltare al 
economiei județului 
Bistrița-Năsăud, unită
țile de industrie locală 
din orașele Bistrița și 
Năsăud își sporesc con
tinuu capacitățile de 
producție, aduc o im
portantă contribuție in 
această direcție. Se 
poate arăta, astfel, că 
Ia întreprinderea de 
industrie locală din 
Bistrița a fost con
struită și dată in func
țiune — în cadrul sec
ției metalurgice — o 
nouă turnătorie de 
fontă. De la maistrul 
Mihai Tamaș am aflat 
că anul acesta turnă
toria de fontă are de 
executat peste 250 tone 
de piese, din care mai 
mult de 170 de tone 
s-au și produs. Deși 
format recent, colecti
vul de muncitori de la 
această nouă turnăto
rie și-a propus să rea
lizeze, peste sarcinile 
planului anual, circa 
50 tone de piese tur
nate, care fac obiectul 
colaborării cu mari u- 
zine din țară. La a- 
ceeași secție metalur
gică se află în con
strucție și o nouă hală 
de montaje, cu o su
prafață de peste I 700 
mp, care va mai cu
prinde : o stație de 
compresoare, un depo
zit de carburanți și o 
centrală termică.

In aceeași întreprin
dere au fost moderni
zate și dezvoltate și 
secțiile de mobilă, 
ceea ce a permis rea
lizarea unei game mai

largi de sortimente 
moderne. In acest an, 
aici s-au reprolectat 
garniturile de mobilă 
de bucătărie „Bistrița" 
și camerele combinate 
de același tip, la care 
tapiseria clasică s-a 
inlocuit cu tapiseria 
Relaxa. Și alte mode
le de mobilier au fost 
reproiectate, conferin- 
du-li-se astfel un as
pect mai plăcut Și re
zistență sporită la uti
lizare. Totodată, in 
procesul de fabricație 
al acestora s-a obținut 
un randament sporit.

Preocupări asemănă
toare întilnim și la în
treprinderea dc indus
trie locală din Năsăud, 
unde producția mate
rialelor de construcție 
a cunoscut o frumoasă 
dezvoltare și diversifi
care. In cursul acestui 
an, la Măgura Ilvei 
s-a dat în exploatare o 
nouă stație de criblură, 
cu capacitate anuală 
de 200 000 tone, urmind 
ca pină în anul viitor 
stația să-și dubleze 
producția actuală. La 
aceeași întreprindere 
din Năsăud a început 
fabricația stîlpilor și a 
tuburilor din beton 
armat, precum și a al
tor prefabricate nece
sare in construcțiile 
industriale și civile.

Etapa din actualul 
cincinal deschide uni
tăților de industrie lo
cală din județ largi 
posibilități de dezvol
tare continuă.

Mihai BAZU 
corespondentul 
„Scînteii"

CONTRASTE
„Nu aveți

o cărămidă in plus ?“
Nici nu a Intrat bine 

In funcțiune noua tur
nătorie de fontă de 
la Uzina metalurgică 
din Bacău că necazu
rile au și început să 
curgă. Și cind curg ne
cazurile, nu mai curge 
fonta. Punctul nevral
gic îl constituie antl- 
creuzetul. Acest bazin 
în care se scurge 
fonta din cubilou este 
căptușit cu un strat de 
cărămidă refractară. 
Firește, după un oare
care timp de folosire, 
cărămida se degra
dează și trebuie în
locuită. Or, tocmai 
acest lucru nu l-a pre
văzut nimeni din con
ducerea întreprinde
rii. Numai cind s-au 
văzut in fața faptului 
împlinit, și-au dat 
seama că fonta nu 
mai poate fi scoasă din 
cubilou. Ca urmare,

s-a dispus sistarea 
temporară a produc
ției de fontă. Cei în
sărcinați cu aprovi
zionarea au intrat abia 
acum in alertă. De o 
săptămînă de zile bat 
drumurile prin dife
rite județe căutind 
cărămidă refractară. 
Se roagă oamenii fru
mos : nu aveți o că
rămidă in plus ? Se 
pare că pină la urmă 
au găsit-o la o în
treprindere din Ro
man. întreruperea fa
bricației va mai dura 
însă, pînă se va e- 
xecuta șamotarea ba
zinului. Și pină va 
curge din plin fonta, 
timpul se scurge și pa
guba curge. A făcut 
oare conducerea uzinei 
un calcul cit costă 
coastă neglijență ? Și 
dacă da, cine o su
portă ?

S-ar termena 
cu Sărmănica...

a-

Să asigurăm o recoltă 
mare de grîu!

La Măgurele, județul 
Brașov, funcționează 
Stațiunea centrală de 
cercetări pentru cultu
ra pajiștilor. Desigur, 
este nevoie, între al
tele, de animale pen
tru efectuarea diferi
telor experiențe. Ani
male există, dar nu la 
stațiunea de cercetări 
ci... intr-o fermă mo
dernă care aparține 
de Institutul pentru 
cultura cartofului și 
sfeclei de zahăr afla
te in același județ. Este 
drept, și la Măgurele 
s-a prevăzut construc
ția unor grajduri care 
ar fi trebuit date in 
funcțiune in acest an. 
Numai că, pină în pre
zent, lucrările s-au îm
potmolit la fundație, 
iar documentația teh
nică nu este completă. 
Ce va urma peste fun
dație din moment ce 
orice construcție tre
buie să se înalțe pe 
bază de proiecte de 
execuție întocmite din

timp ? După cum ne 
relatau cercetătorii sta
țiunii de Ia Măgurele, 
toate demersurile de 
pină acum s-au lovit 
de zidul nepăsării. 
Poate că forul tutelar 
ar fi fost mai receptiv 
dacă la o stațiune pen
tru cercetarea pajiști
lor naturale s-ar fi 
prevăzut construcția 
vreunui obiectiv pen
tru cartofi sau sfeclă 
de zahăr ?

Pentru câ, orice s-ar 
spune, e cam greu de 
inversat rolurile: de
geaba ai îmbia niscai
va cartofi sau sfeclă să 
pască iarbă grasă și 
frumoasă pe pajiști. 
Tot așa nu prea mer
ge să îngropi o văcuță 
sub pămînt ; oricit ar 
fi de frumușică și di
chisită, în loc să dea 
lapte la termen... s-ar 
termena cu Sărmănica. 
Problema este oare in
solubilă — ori mai 
trebuie o documen
tație.

(Urmare din pag. I)

suprafață mai mare ? Evident că da. 
O dovedesc rezultatele obținute în 
județele Constanța, Argeș, Iași, Boto
șani. Tulcea, unde s-au fertilizat între 
55 și 67 la sută din suprafețele arate. 
Cu totul altfel stau lucrurile in ju
dețul Bihor, unde, deși livrările de 
îngrășăminte chimice depășesc 2 600 
tone, s-au aplicat 921 tone cu care 
s-au fertilizat doar 21 la sută din su
prafața arată. O situație asemănătoa
re este și in județele Cluj, Arad. 
Suceava. Dîmbovița, Mehedinți etc. 
Conducerile de unități agricole și di
recțiile generale agricole trebuie să 
ia toate măsurile pentru intensifica
rea fertilizării, astfel ca această ac
țiune să se termine in cursul acestei 
luni.

nu se respectă indicațiile tehnice sta
bilite.

Pentru executarea lucrărilor de în- 
sămințare la un înalt nivel, condiție 
hotăritoare pentru obținerea unor re
colte mari, este necesar ca organele 
județene de partid și de stat să ma
nifeste o exigență maximă in mun
ca de îndrumare și control, luind 
măsuri hotărite împotriva oricăror în
călcări a regulilor agrotehnice. Des- 
fășurind o intensă muncă politică și 
organizatorică, organele și organiza
țiile de partid să atragă pe toți oa
menii muncii și specialiștii din agri
cultură la executarea unor lucrări de 
bună calitate și la timp, asigurînd 
astfel obținerea unor recolte mari în 
anul viitor.

HUNEDOARA

Realizări remarcabile in 
îndeplinirea planului și a angajamentelor

DEVA. — (Corespondentul 
„Scinteli", S. Ionescu). Amplifi
carea eforturilor în muncă pen
tru îndeplinirea in mod exem
plar a sarcinilor economice din 
acest an s-a concretizat în in
dustria județului Hunedoara în 
depășirea în primele opt luni ale 
anului a nivelului planificat al 
productivității muncii cu 1 348 
lei pe fiecare salariat. Pe aceas
tă cale, unitățile industriale ale 
județului au realizat o produc
ție globală suplimentară In va

loare de aproape 183 milioane 
lei.

In rindul colectivelor de sala- 
riați care au obținut rezultate 
remarcabile in această perioadă 
se află minerii din Valea Jiului, 
care și-au depășit cu peste 
15 000 tone cărbune net angaja
mentul luat în acest an, cit și 
oțelaril hunedoreni care, produ- 
cînd în primele opt luni ale a- 
nului 25 715 tone oțel Martin și 
electric peste plan, și-au onorat 
angajamentul anual stabilit la 
25 000 tone oțel.

Nivelul cantitativ al recoltei este 
determinat in mare măsură de cali
tatea semințelor folosite. Pentru a- 
ceastă toamnă s-au asigurat cantități 
mai mari de semințe obținute in fer
mele specializate și pe loturile semin- 
cere, iar pentru completarea sorti
mentului s-au importat din U.R.S.S. 
unele cantități din soiurile „Aurora" 
și ..Caucaz“ Important este să fie 
grăbit schimbul semințelor, să se 
facă analiza lor la laboratoarele de 
specialitate și să se condiționeze din 
timp. Trebuie arătat câ schimbul se
mințelor se desfășoară nesatisfăcă
tor, in majoritatea județelor această 
acțiune fiind abia la început. De a- 
semenea, este intirziatâ analiza de 
laborator a semințelor, îndeosebi a 
cantităților care se asigură de uni
tăți din producția proprie. Cu toate 
că la Consfătuirea griului s-a prevă
zut ca analiza semințelor să fie în
cheiată pină la 10 septembrie, in ju
dețele Argeș, Bistrița-Năsăud, Con
stanța, Covasna, Dolj. Harghita, Hu
nedoara. Maramureș, Mehedinți, Să
laj, Suceava. Tulcea și Vaslui, labo
ratoarele n-au ridicat probe decit 
pentru circa jumătate din cantitățile 
de sămință care urmează să fie a- 
nalizate. Este necesar si sc urgente
ze schimbul semințelor și trimiterea 
probelor la laborator, să se organi
zeze mai bine munca in laboratoare
le de controlul semințelor, pentru a 
se cunoaște, in următoarele zile, va
loarea culturală Ia toate semințele.

încă de pe acum, organele județe
ne de partid și de stat trebuie să în
treprindă măsuri organizatorice și 
tehnice care sâ asigure insămințarea 
griului in limitele stabilite pe zone 
și unități potrivit recomandărilor fă
cute de stațiunile experimentale. Tn 
acest scop, trebuie să se urmărească 
îndeaproape ca semănatul să se 
execute pe baza ordinului de lucru 
emis de inginerul agronom-șef din 
cooperativa agricolă de producție și 
fermierul din întreprinderea agricolă 
de stat in care să se prevadă cu exac
titate tarlaua, termenul de execuție 
șl indicii de calitate a lucrării. Toți 
inginerii și tehnicienii agronomi, 
printr-o prezență activă pe teren, 
să asigure executarea lucrărilor con
form cerințelor tehnologiei griului, sâ 
controleze, pas cu pas. calitatea lor. 
să ia de urgență măsuri atunci cind

Mesageri de prestigiu 

ai constructorilor de strunguri
Uzina de strunguri din 

Arad a luat naștere în anul 
1949. Un fapt ca multe al
tele care marca cu eloc
vență începuturile grandio
sului proces al industriali
zării socialiste a României, 
sub conducerea clarvăzătoa
re a partidului. Ne amintim 
cu emoție de momentul în
ceputului, pentru câ ne aju
tă să se înțeleagă cu mai 
multă pregnanță dimensiu
nile materiale și morale la 
care a ajuns azi uzina, 
treptele de competență și 
maturitate profesională pe 
care a urcat cu stăruință, 
cu deosebite eforturi și cu 
pasiune comunistă. întregul 
nostru colectiv de munci
tori, tehnicieni și ingineri. 
In anii care au trecut de la 
punerea „pietrei de teme
lie" a întreprinderii, imagi
nile înscrise pe o retros
pectivă a uzinei ne-ar pu
tea oferi fapte demne de 
relatat. Astfel, de la 113 
strunguri convenționale, 
realizate în 1950, s-a ajuns 
la peste 3 400 în anul 1965. 
pentru ca în 1970 aici să se 
fabrice un număr cu mult 
mai mult decit dublu de 
mașini-unelte. adică circa 
7 500. Așa după cum ne do
vedesc statisticile, ceea ce 
țara noastră fabrica — la 
nivelul anului 1950 — in 
această ramură a construc
țiilor de mașini, în anul 
1971 se realizează in numai 
14 zile. De asemenea, este 
de relevat câ cea mal

mare parte din pro
ducția națională de strun
guri se obține de la 
puternicul și inimosul co
lectiv al uzinei arădene. In 
acest context este demn de 
evidențiat încă un aspect : 
numai volumul de strun
guri destinate exportului a 
fost anul trecut cu circa 
160 la sută mai mare față 
de nivelul anului 1965.

Dezvoltarea uzinei și a 
colectivului ce-șl desfășoa
ră activitatea in atelierele 
și secțiile de producție s-a 
înscris, de la bun început, 
pe coordonatele majore ale 
ridicării permanente a pa
rametrilor tehnico-funcțio- 
nali ai strungurilor, iar in 
acest scop compartimentu
lui de concepție i s-au re
partizat, cu precădere, ca
drele cu o cit mai 
înaltă pregătire profesiona
lă, oameni realmente capa
bili să gindească cu depli
nă răspundere asupra idei
lor de tehnică nouă, să le 
promoveze, să confere ast
fel strungurilor românești 
prestigiu, să le afirme com
petitiv pe piața interna
țională.

Vorbind despre diversifi
carea produselor, care a cu
noscut de la un an la altul 
o tot mai mare amploare, 
putem spune că, în prezent, 
uzina este in măsură să sa
tisfacă solicitările pentru 
un larg cerc de beneficiari, 
că avem un nomenclator 
variat și car*  ține mereu

pasul cu exigențele tehnicii 
moderne, cu dezideratele 
progresului tehnic pe plan 
mondial. Astfel, de la un 
singur tip de strung, fa
bricat pină în anul 1955, s-a 
ajuns ca Ia sfîrșitul cinci
nalului precedent sâ livrăm 
22 de tipuri. „Veteranul", 
SN—400, este dotat acum cu 
dispozitive de copiat hi
draulic, SNA—320 dispune 
de cuplaje electromagnetice 
centralizate, SNA—500 este 
înzestrat cu dispozitiv de 
afișare a cotelor. Putem să 
amintim aici și mașinile- 
unelte tip revolver SRV—40, 
SRO-40 și SRO—25, dotate 
cu dispozitiv de comandă 
după program de tipul pro
gramatoarelor cu came. în
sușirile utilajelor, parame
trii realizați în exploatare, 
caracteristicile tehnice și 
performantele la care s-au 
afirmat le situează îndrep
tățit alături de realizările 
celor mai cunoscute firme 
din străinătate producă
toare de astfel de ma- 
șini-unelte. De altfel, a- 
cest aspect a fost nu 
o dată evidențiat in publica
ții de specialitate din țară 
și de peste hotare, de nu
meroși specialiști de presti
giu români și străini. In 
prezent, colectivul compar
timentului de concepție al 
uzinei a finalizat Încă un 
nou tip de strung — SNA— 
710. Cred că și această rea
lizare reflectă din plin a-

ceeași strădanie, de a ridi
ca, permanent, faima 
strungului românesc. Strun
gul SNA—710 are o con
strucție care să permită 
așchierea în toleranțe foar
te strinse, durată lungă de 
exploatare, precum și acce
sorii și dispozitive speciale 
ce-i permit lărgirea cimpu- 
lui de utilizare.

întregul colectiv al uzinei, 
mobilizat plenar de sarcini
le ce ne revin în actuala 
etapă de edificare a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, transpunind cu 
însuflețire în viață preve
derile celui de-al X-lea 
Congres al partidului, nu-șl 
precupețește cu nimic efor
turile pentru a fabrica în 
permanență strunguri tot 
mai competitive. Datorită 
importantelor fonduri de 
investiții alocate, uzina și-a 
mărit cu 60 la sută capaci
tatea de producție. De ase
menea, s-a reorganizat pro
cesul de fabricație în ma
joritatea secțiilor, acestea 
fiind dotate cu utilaje de 
mare precizie și productivi
tate. Intr-un cuvîni, avem 
create toate condițiile pen
tru ca sarcinile acestui 
cincinal să poată fi nu nu
mai îndeplinite, dar simți
tor depășite. De aceea, ne 
angajăm și pe această cale 
să dăm economiei naționale, 
suplimentar, un număr dt 
mai mare de strunguri.

Actualul cincinal ne 
creează cadrul unor noi fi

importante creșteri cantita
tive și calitative, atit pen
tru nevoile mereu sporite 
ale uzinelor și fabricilor 
din țară, cit și pentru ex
port. Astfel, exportul va 
marca în anul 1975 o creș
tere de peste patru ori față 
de 1965, in condițiile spori
rii producției de strunguri 
convenționale de peste trei 
ori. Pină in 1975 și diversi
ficarea producției va urca 
la cota a 30 de tipuri, re- 
prezentînd numai „premie
re". In felul acesta înțelege 
colectivul uzinei noastre să 
răspundă la sarcinile trasa
te de către secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la șe
dința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. și a gu
vernului din 25 noiembrie 
1970,' ca aproape 40 la sută 
din producția industrială a 
anului 1975 să fie constitui
tă din produse noi și mo
dernizate. Pe linia acestor 
preocupări este canalizată 
străduința colectivului uzi
nei ; hotărirea noastră este 
ca, prin eforturile proprii 
de concepție, proiectele 
pentru patru noi familii de 
strunguri normale de tip 
SNA să se realizeze in timp 
optim, treeîndu-se de acum 
și la executarea prototipu

rilor. Familia SNA—500 se 
află în producție de serie, 
iar SNA—710 va ieși pe 
porțile uzinei la finele aces
tui an. Apreciindu-le prin 
prisma performanțelor teh
nice, putem spune că toate 
aceste tipuri de strunguri vor 
prezenta numeroase însu
șiri calitative noi. De alt
fel, aceste tipuri de mașini- 
unelte s-au bucurat de un 
frumos succes la tîrgul in
ternațional ce s-a organizat 
anul trecut la București, 
precum și la o altă con
fruntare similară de tehni
că mondială de la Diissel- 
dorf—1971.

Sintem conștienți câ, 
neîncetat, trebuie sa ne 
perfecționăm, să ne ridi
căm nivelul muncii la noi 
și noi exigențe, la toate 
eșaloanele producției, astfel 
incit strungurile fabricate 
la Arad, cumpărate In pre
zent in peste 40 de țări, să 
constituie întotdeauna do
vezi elocvente despre capa
citatea de creație a oame
nilor muncii din industria 
constructoare de mașini din 
țara noastră.

Inq. Nicolae MARCE4 
directorul Uzinei 
de strunguri din Arad
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Experiența lapte-bani
Cooperativa agricolă 

din Gornești, județul 
Mureș, are o fermă de 
vaci din rasa Bălțată 
românească. In acest 
an, cooperatorii și-au 
propus sâ obțină pro
ducții mai mari și să 
experimenteze noi me
tode de furajare și în
treținere a vacilor. 
Pentru început ei au 
introdus instalații1? de 
alimentare automată 
cu apă. La scurt timp 
după introducerea a- 
dăpatului automat, con
sumul de apă a crescut 
cu 2 vagoane pe zi. în 
hrana vițeilor «-a in-

trodus un preparat 
care înlocuiește lapte
le natural. Rezultate 
bune se obțin în urma 
introducerii granulelor 
de lucerna în rația va
cilor Există și alte 
„experimente" care 
converg ^pre același 
țel : creșterea produc
ției de lapte. Tn cîteva 
luni, cantitatea de lap
te vîndută statului s-a 
dublat. Duble sînt și 
veniturile bănești obți
nute de cooperatori. 
Experiența lapte — 
bani a reușit astfel. 
Cu succes deplin pen
tru toți.

Bravo tinereții!
Deși tinăr, colectivul 

Uzinei de sirmă și 
produse din sirmă din 
Buzău își afirmă tot 
mai mult capacitatea 
creatoare, spiritul no
vator. Multe și intere
sante sînt realizările 
de pină acum in do
meniul autoulilării ! 
Bunăoară, un colectiv 
de proiectare condus 
de ing. N. Babici a 
conceput și realizat in 
uzină o modernă in
stalație de zincare e- 
lectrolitică. economi- 
sindu-se astfel impor
tante fonduri valutare. 
Tot prin forțe proprii 
s-a construit aici și un 
al doilea transportor 
cu vagoneți și sint pe 
cale de realizare un 
cuptor vatră cu role

pentru recoacerea fi
nală și un ciur vibra
tor de dozare — uti
laje de mare impor
tanță pentru bunu' 
mers al producției. Și 
dacă avem în vedere 
că de la începutul a- 
nului la această uzine 
a fost asimilată o bo
gată gamă de piese de 
schimb — aproape 80( 
de repere — din care 
foarte multe, de regu
lă, erau importate se 
poate observa că afir
mația făcută mai îna
inte nu este deloc 
gratuită. Sînt inițiative 
soldate cu rezultate ce 
onorează colectivul u- 
nității din Buzău, fapt 
pentru care cu satis
facție le consemnăm.

Oxigen există, intirzie 
doar reanimarea

La sfîrșitul primelor 
șapte luni din acest 
an, Uzina de piese de 
schimb și reparații de 
utilaj chimic din Gă
iești a raportat că pla
nul producției globale 
a fost îndeplinit in 
proporție de 101 la 
sută, iar la producția 
marfă depășirea tota
lizează 3,6 procente. 
La prima vedere — o 
situație economică fa
vorabilă. Totul este 
bine, cu condiția să nu 
privească nimeni și 
în... intimitatea proce
selor economice. A- 
tunci s-ar vedea că la 
principalele sortimen
te — piese de schimb 
și utilaj tehnologic — 
realizările sînt mult 
inferioare prevederilor 
planului ; la piese de 
schimb — cu peste 9 
la sută ! Iar planul va
loric de producție a

fost depășit datorită 
realizărilor din sectoa
rele auxiliare ale uzi
nei, cum ar fi... fabri
carea oxigenului.

Așa stind lucrurile, 
pentru limpezirea lor 
nu întrevedem decit 
două soluții: ori uzina 
iși schimbă profilul, 
trecind exclusiv Ia fa
bricația de oxigen, ori 
sectoarelor de bază ale 
producției — piese de 
schimb și utilaj teh
nologic — li se admi
nistrează o doză spo
rită de oxigen pentru 
reanimarea pulsului 
activității productive.

Convenabilă și rațio
nală ne pare a doua so
luție. Așa că, trebuie 
pregătite buteliile de 
oxigen pentru reani
mare. Mal rămine să 
aflăm cind va avea loc 
operația.
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FIECARE ELEV
SÂ ȘTIE O MESERIE,

SĂ IUBEASCĂ
MUNCA PRODUCTIVĂ

St noastră este chemată să-și 
cu preponderență activita

tea spre pregătirea practică a ele
vilor. să formeze tineri apți să se 
Încadreze activ, imediat după Înche
ierea cursurilor școlare. Intr-o mun
că productivă, utilă societății. Cum 
acționați pentru a realiza acest im
portant imperativ ? Ne-am adresat 
p V GHEORGHE SriRIDO-
NESCV. inspector general al Inspec
toratului școlar județean Galați.

— In primul rind — ne-a răspuns in
terlocutorul nostru — avem datoria 
sâ creăm elevilor, prin aplicarea in 
viață a indicațiilor de partid, ca
drul tehnico-didactic corespunzător 
pentru ca ei să poată participa la 
activități productive ; în al doilea 
rind, atit problema creării cadrului 
amintit cit și. deopotrivă, umplerea 
lui cu un conținut instructiv-educa- 
tiv adecvat impune acțiunea întregii 
societăți, răspunzătoare de destinul 
generațiilor tinere : in al treilea 
rind. conturarea unei profesiuni sau 
meserii viitoare iși are geneza in 
cultivarea la elevi a dragostei pen
tru muncă, pentru munca in orice 
domeniu de activitate, prin înțelege
rea faptului că orice muncă utilă 

este o muncă de onoare, 
și consolidate, traduse e- 
practică, aceste idei — și 
direcții de acțiune — ne 
și trebuie să ne conducă

societății 
împletite 
fectiv în 
totodată 
călăuzesc , __________ ______
ia atingerea țelului nostru suprem, 
la îndeplinirea misiunii de impor
tanță istorică s școlii noastre : for
marea tinerei generații pentru so
cietatea socialistă și comunistă.

— Experiența de pină acu ni, 
atit in școlile din județul Ga
lați, ca de altfel in multe alte 
județe ale țdrii, a conturat unele 
învățăminte demne de luat in 
seamă. Care sint acestea 7

— De remarcat că unele serioase 
îeficiențe organizatorice au frinat 
îezvoltarea tinerilor în direcția cu
noașterii profesiunii lor de miine, în- 
ieosebi pe latura ei aplicativă. In 
udețul Galați, bunăoară, anul șco- 
ar 1970—1971 a însemnat un nu- 
năr de aproape 49 000 de elevi, cu
prinși in 13 licee și 190 școli gene
rale. Această populație școlară a be
neficiat de existența numai a 3 ate- 
iere-școală in licee și a incă 56 
n școlile generale. Este adevărat, 
i-au obținut unele rezultate bune 
ntr-o serie de unități școlare, din 
nediul urban, cu deosebire (școlile 
generale nr. 5. 26, 28) — concreti
zate in expoziții cu vânzare a unor 
jbiecte electro-tehnice sau de arti
zanat confecționate de elevi, ca și 
n mediul sătesc, unde elevii, pre- 
■um cei din comunele Tg. Bujor, 
3erești, Pechea, T. Vladimirescu 
;.a. au lucrat efectiv in unități a- 
țricole de stat și cooperatiste sau 
a rețeaua de întreprinderi a indus- 
jriei locale.

Dar nu mai puțin adevărat este 
i faptul — pe care trebuie să-1 re- 
unoaștem deschis, in spirit autocri- 
ic — că atit numărul de ateliere- 
coală, cit și profilul restrins al 
icestora n-au reușit să facă față 
levoilor. Aceasta s-a datorat unor 
actori de ordin obiectiv (insufi- 
•iente spații școlare, lipsă de mate- 
ial tehnico-didactic), dar și unora 
obiectivi, adesea vizînd fie condu
șii de școli, fie alte foruri care 
i-au sprijinit cum se cuvenea școa- 
a in legarea sa de producție. De 
tildă, la liceele gălâțene nr. 2, 5. 
, 7, atelierele care se înființaseră 
nițial (timplărie, lăcătușerie) au 
uncționat de formă ; evident, se va 
eveni asupra acestei situații prin 
punerea lor pe picioare prin inzes- 
rarea lor cu cele necesare muncii 
lirecte, efective a elevilor. Sau : 
Iacă loturile școlare au însumat 
ioar 0,58 ha (pentru licee) și 69.6S 

ha (pentru școli generale), aceasta 
se datoreșle și lipsei de receptivi
tate a unor conduceri de unități a- 
gi icole din mediul rural, mediu in 
care învață peste 28 000 de elevi.

— Concluziile desprinse din o- 
naliza critică a activității de a- 
nul trecut cum vă ajută să ac
ționați practic, in acest an. fi
nind seama și de noile răspun
deri, net superioare ?

— Recentele recomandări ale condu
cerii superioare de partid privind 
înființarea ateliereior-școalâ in în
treaga rețea de invățâmint a țării 
ne mobilizează în prezent la trans
punerea in viață a unui plan eșa
lonat de măsuri eficiente, operative. 
Iată citeva dintre cele mai impor
tante.

M-aș referi, în special, la preve
derea prin care școlile vor fi pa
tronate dc întreprinderi 
și agricole. Sprijinit de 
județean de partid, de

industriale 
comitetul 

r___ ,_ cons’liul
popular județean, inspectoratul nos
tru școlar a trecut la acțiunea de 
organizare a atelierelor-școală. Un 
colectiv format din cadre de spe
cialitate, care predau discipline teh- 
nico-productive, lucrează la alcătui
rea unui nomenclator pe tipuri de 
ateliere — mecanic. electrotehnic, 
auto, siderurgie, radio-televiziune, 
croitorie, broderie, timplărie, zidărie 
etc. — cărora le va fi asigurat, incă 
din această toamnă, un minimum de 
dotare. La nivelul fiecărei școli se 
întocmesc planuri amănunțite pri
vind activitatea in atelierele ce se 
vor crea. La sate, acolo unde nu 
vor exista posibilități de amenajare 
a atelierelor-școală, instruirea teb- 
nico-productivă a elevilor se 
asigura

-------- - _ --------- — va
in miniferme școlare sau 

pe loturi școlare, in rețeaua unor 
meserii cu specific local (coopera
ție. artizanat, în alte diverse munci 
adecvate zonei geografice respec
tive).

Să nu se Înțeleagă însă că pregă
tirea cadrului de muncă este totul. 
Admițind că acesta se va realiza in 
linii mari incă in noul an școlar, 
ne va rămine îndatorirea să-1 va-

MARELE PREMIU

I.
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La cinematograful „Patria" din Capitală

lorificăm la maximum prin des
fășurarea cu elevii a unei activități 
interesante, eficiente. Deosebii de 
importantă in această ordine de idei 
mi se pare a fi alcătuirea unei te
matici cit mai adecvate a muncii 
productive din atelierul-școală. Cred 
câ nu trebuie să așteptăm de la 
Ministerul Invățămintului instruc
țiuni detaliate privind conținutul 
muncii productive a elevilor, ci să 
trecem la alcătuirea de tematici po
trivit specificului școlii, zonei în 
care se află, perspectivelor de dez- 

• voi tare economică a județului, virs- 
tci și gradului de pregătire a elevi
lor. In privința instruirii lor. soco
tesc că profesorii de biologie, agri
cultură etc., deși au o bună pregă
tire teoretică, resimt goluri în pro
blematica de specializare „la zi". 
Această pregătire va trebui îmbo
gățită și prin ciclurile periodice de 
perfecționare didactică. In direcția 
formării de deprinderi practice e- 
levilor vom putea și trebuie să u- 
tilizăm. cu sprijinul organelor lo
cale de partid și de stat, personal 
calificat in diferite meserii, din uni
tăți economice din orașe și de la 
sate, maiștri, tehnicieni, muncitori 
cu înaltă pregătire, care au 
nații pedagogice și mai ales 
rința de a comunica tinerilor __
gostea, pasiunea pentru o meserie. 
In sfirșit, va trebui să urmărim ''u 
mai multă atenție finalizarea acestei 
activități productive a elevilor. Mă 
gindesc, bunăoară, că ar fi de dorii 
ca elevii noștri să-și contureze la 
absolvire o meserie, pe care să le-o 
ateste un certificat școlar, ceea ce 
presupune însă seriozitate, mun:â 
permanentă, verificări școlare frec
vente printr-un sistem stimulativ de 
apreciere.

Sint numai cîteva din preocupă
rile inspectoratului nostru școlar a- 
cum, in prag de nou an de învăță- 
mint, pentru transpunerea in viată 
a recomandărilor conducerii parti
dului, menite să determine încadra
rea tuturor elevilor intr-o muncă 
productivă, singura sursă autentică 
a definirii viitoarei lor profesiuni.

Victor VISINESCU

incli- 
Jo- 

dra-

cinema

9;

• Marele premiu (film pe ecran 
panoramic. două scrii) : PATRIA
- 9.30; 13; 10,30; 20.
• Eu sini Jcrom : VICTORIA — 
9; 11,15; 13 30; ifi; 18,30; 20,45.
• Cromwell : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 3832) — 19,30, CA
PITOL — R.30; 11,15; 14.15. la gră
dină — 19,30, SCALA - 10; 13,30; 
17; 20,30, GRADINA SELECT —
19.30.
• Gala filmului din R.P.D. Co
reeana : CAPITOL — 20.
• Parada circului : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13.30; 16; 10,30; 20,45.
• Asediul : EXCELSIOR — 9:
11.15; 13,30; 18.15; 20,30, GLO
RIA — 9; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Simon nollvar : MELODTA — 
8.45; 11,15; 13,30; 16; 18,30, 21. GRA
DINA PARCUL HERĂSTRĂU
19.30.
• Articolul 420 : LUCEAFĂRUL
9; 12,30; 16,15; 20, BUCUREȘTI 
9: 12,30; 16.30; 20, FEROVIAR - .
12.30; 16,30; 20,15, GRADINA DOI- \ 
NA — 19,30. ’
• Hello Dolly : MODERN — 9; \
12,30; 16; 20. la grădină — 19, FA- 
VORIT — 9,15; 12.30; 16; 19,30, \
GRĂDINA FESTIVAL — 19,30. >
• Brigada Diverse in alertă : LU- )
MINA — 9—16 în continuare ; i 
18,15; 20,30, MIORIȚĂ — 9; 11.15; 1 
13.30; 16; 18,15; 20,30. i
• Departe de lumea dezlănțuită : ‘
CENTRAI. — 9; 12,15; 15,30; 19. I
• Direcția P.erlin : RAHOVA — ’
16; 18; 20. 1
• Program pentru copil : DOINA '
- 10. L
• Floarea soarelui : DOINA — ’ 
11,30; 13.45; 16: 18.15; 20,30, DRU- L 
MUL SĂRII — 15,30; 17.45; 20, BU- J 
ZEȘTI - 15.30; 18, la grădină - T
20.15. 1
• Cîntărcțul buclucaș : COSMOS
- 15,30; 18; 20,15.
• Faraonul : CINEMATECA (sala 
Union) — 9; 12,15; 15,30; 19.
• Omul orchestră : GRIVIȚA — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Haiducii : DACIA 
în continuare.
• Cortul roșu : TIMPURI NOI — 
9,30; 12,45; 16; 19, MUNCA - 16;
19.
e Săptămîna nebunilor : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30, POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Sunetul muzicii : FERENTARI
— 15,30; 19, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 19.
• Riscul : GIULEȘTI — 15,30; 
17,45; 20.
• Tick, Tick, Tick : AURORA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 19,30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18, la grădină — 20,15.
• Serata : PACEA — 15,45; 18; 20.
• Secretul planetei maimuțelor : 
MOȘILOR — 15,30; 17,45, la grădi
nă - 20. FLACĂRA — 15.30; 18:
20.15.
• Haiducii lui Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : VIITORUL — 15,30;
19.
• Un loc pentru îndrăgostiți : BU- 
CEGI — 16; 18, la grădină — 20. 
ARTA — 15,30; 18. la grădină
— 20.
• Bătălia de pe Neretva : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 19.
• Romeo și Julieta : UNIREA 
16, la grădină — 19,30.

Greșeala fatală : LIRA —
16. la grădină — 19.45.
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8,30—20,30

Lucrările celui de-al XlV-lea 
Congres internațional 
de studii bizantine

Bucurcștiul este din nou locul de 
desfășurare a unei importante reuni
uni științifice : al XlV-lea Congres 
Internațional de studii bizantine.

Această manifestare științifică de 
amploare are loc sub înaltul patronaj 
al președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Țara noastră, căreia îi revine sar
cina de a organiza și găzdui actualul 
congres, și-a adus de-a lungul 
timpului o contribuție prețioasă la 
inițierea acestor întruniri ale bizanti
nologilor — devenite o nobilă tra
diție — la dezvoltarea cercetărilor in 
acest însemnat domeniu al științei, 
al civilizației umane. Acum aproape 
o jumătate de veac. în 1924. avea lor 
toi la București cel dinții congres 
de acest fel. Inițiat și prezidat de 
ilustrul savant Nicolae Iorga. Ținerea 
Congresului al XlV-lea la noi re
prezintă, in fapt, un semn de pre
țuire față de știința românească, față 
de activitatea României socialiste 
pusă in slujba promovării unor re
lații și contacte largi intre oamenii 
de știință de pretutindeni, a extin
derii colaborării intre popoare, pe 
multiple planuri.

Congresul oferă particlpanților, 
reuniți la masa dezbaterilor, posi
bilitatea unui dialog deschis, rodnic, 
in probleme de un mare interes 
privind istoria și străvechea cultură 
bizantină. Pe agenda lucrărilor sint 
înscrise temele : „Societatea și viața 
intelectuală în veacul al XlV-lea”, 
„Frontiere și regiuni de frontieră din 
secolul al VII-lea pină in secolul 
al XII-lea" „Arta profană in Bi
zanț" și „Bizanțul și Țările Române". 
Reputați bizantinologi, din peste 
30 de țări, sint prezenți pentru a-și 
împărtăși opiniile și ideile, pentru a-și 
confrunta punctele de vedere asu
pra temelor puse în discuție. Timp 
de o săptămînă. vor fi susținute nu
meroase referate și comunicări știin
țifice. Programul prevede, de aseme
nea, expoziții, gale de filme, vizi
tarea unor monumente de artă me
dievală românească.

Ședința de deschidere a congresu
lui a avut loc, luni dimineața, la 
Ateneul Român.

Au luat parte Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Miron Constantinescu, președintele 
Academiei de Științe Sociale și Poli
tice, acad. Miron Nicolescu, președin
tele Academiei Republicii Socialiste 
România, Mircea Malița. ministrul in- 
vâțămîntului, personalități ale vieții 
noastre culturale și științifice.

Cuvîntul inaugural a fost rostit de 
prof. Vasile Grecu, președintele Co
mitetului român de organizare a 
congresului.

în continuare, Manea Mănescu vice
președinte al Consiliului de Stat, a dat 
citire Mesajului președintelui Consi- ‘ 
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România. NICOLAE CEAUȘESCU. 
adresat participanților la congres. 
(Mesajul se publică in pag. 1 a zia
rului).

Mesajul a fost urmărit cu atenție 
și primit cu vii și puternice aplauze 
de întreaga asistență.

A luat apoi cuvîntul președintele 
Academiei de Științe Sociale și Po
litice, Miron Constăntinescu, care a 
spus : „Istoria Bizanțului este de o 
mare însemnătate pentru toate țările 
din răsăritul Europei și printre aces
tea și pentru Țările Române. îndeo
sebi, in perioada de formare a po
porului român și apoi a statelor ro
mânești, in decursul multor secole — 
aproape un mileniu — istoria țârii j 
noastre a fost strins legată de cea a 
Bizanțului.

După cum vă este cunoscut, civili
zația și cultura Bizanțului au conti
nuat să fie prezente in Europa de 
sud-est și după căderea Constanti- 
nopolului ; Țările Române au devenit 
unul din locurile de refugiu pentru 
cărturarii bizantini și, totodată, păs
trătoare ale unor tradiții și valori 
culturale avind o semnificație univer
sală. Aceste tradiții au fost și sint 
aici cultivate, ca una din compo
nentele culturii și civilizației noastre.

Trebuie să subliniem — a spus in 
continuare vorbitorul — și faptul că, 
alături de specialiștii din domeniul

istoriei, istoriei literaturii șl artei bi
zantine, arheologii români, călăuziți 
de concepția materialistă a istoriei, 
și-au adus un aport substanțial, prin 
descoperirea și studierea unor impor
tante noi vestigii și relicve, la îmbo
gățirea informației asupra unor re
giuni periferice ale Bizanțului și asu
pra expansiunii civilizației bizantine", 

în cuvîntul său. prof. univ. 
Mihai Berza, secretar general
al Comitetului român de or
ganizare a congresului, a relevai 
semnificația deosebită a reuniunii de 
la București. „Orașul București — a 
spus vorbitorul — a avut privilegiul 
de a fi in 1924 locul unde și-a țin.il 
lucrările cea dinții reuniune dedicată 
exclusiv studiilor bizantine. Capitala 
României se află astfel legată de 
originile unei tradiții vechi de o ju
mătate de secol. Tocmai intenția de 
a marca atașamentul României față 
de această tradiție, alături de inte
resul permanent pe care țara mea il 
poartă istoriei și civilizației bizanti
ne, a făcut pe reprezentanții români 
la Congresul de la Oxford să pro
pună ca acest congres, al XlV-lea. 
sa se întrunească la București. Sâ 
adăugăm că anul actualului congres 
s-a intimplat să fie și acela al cen
tenarului inițiatorului și organizato
rului, al însuși spiritului animator al 
reuniunii din 1924 : l-am numit pe 
Nicolae Iorga, a cărui personalitate 
a fost pe larg evocată in cursul ma
nifestărilor omagiale ce au avut loc 
în ultimele luni. Cu toate limitele 
operei sale, care au fost și limitele 
epocii lui, aportul lui Iorga la dez
voltarea generală a studiilor istorice 
rămine considerabil".

în numele Asociației internaționale 
de studii bizantine a vorbit prof. Paul 
Lemerle, președintele acestei asocia
ții. care a spus între altele : „S-a 
vorbit în termeni foarte interesanți 
și foarte emoționanți despre primul 
congres de studii bizantine, despre 
acest București care a fost leagănul 
congreselor internaționale de studii 
bizantine și aproape leagănul unc-ia 
dintre primele reviste de bizantino
logie, mă refer la „Byzantion" și pred 
indirect și al asociației noastre de 
studii bizantine.

Nu voi reveni asupra tuturor aces
tor lucruri decit pentru a reaminti 
că președintele acestui prim congres 
a fost un mare savant român, și a- 
nume Nicolae Iorga".

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
călduroase mulțumiri autorităților ro
mâne, Comitetului de organizare, 
pentru condițiile create bunei desfă
șurări‘a congresului.

Salutind congresul, prof. Steven 
Runciman a spus : „Vorbesc din 
partea Academiei britanice, dar știu 
că voi exprima sentimentele tuturor 
institutelor din țara mea care au tri
mis delegați la congres și ale tutu
ror participanților britanici,. aducînd 
un omagiu d.e gratitudine gazdelor 
noastre. Cu toții sintem mișcați amin-

Deschiderea expoziției „Cultura bizantină in România"
Cu prilejul desfășurării in Capi

tală a celui de-al XlV-lea Congres 
internațional de studii bizantine, luni 
la amiază, in sălile Muzeului de Artă 
al Republicii Socialiste România s-a 
deschis expoziția „Cultura bizantină 
in România". Organizată sub auspi
ciile Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, expoziția ilustrează e- 
locvent procesul de participare a cul
turii bizantine la formarea celei ro
mânești, pune in valoare activitatea 
oamenilor de știință și cercetătorilor 
români, dedicată studierii bogatelor 
mărturii ale culturii bizantine exis
tente pe teritoriul țării noastre. Cite
va dini re aceste mărturii, rezultate 
din descoperirile arheologice, împreu
nă cu diferite piese de artă, aflate în 
patrimoniul unor importante institu
ții culturale, formează conținutul ex
poziției. Materiale ceramice, mone
de, piese de arhitectură, sculpturi, 
picturi, broderii, manuscrise, comple
tate cu ilustrații fotografice, demon
strează existența pe pămintul țării 
noastre, din Banat pină la gurile 

tlndu-ne că reuniunea noastră »-a 
întors înapoi la casa sa originară. Și 
pentru cei dintre noi care sint destul 
de virstnici spre a fi cunoscut și 
admirat pe Nicolae Iorga și a fi pri
mit Încurajarea lui, pentru toți este 
extrem de emoționant să fim din nou 
aici, in acest oraș".

Prof. V. N. Lazarev, membru al A- 
cademiei de Științe a Uniunii Sovie
tice. a subliniat, la rindul său : „în
suși faptul convocării Congresului do 
studii bizantine la București nu este 
intimplător, cum nu a fost întimplă- 
loare nici organizarea in capitala 
României a primului congres de acest 
lei. Sirbii, bulgarii și românii au luat 
mult din cultura bizantină, care a 
inlrat in propria lor cultură națio
nală și este clar dc ce in fiecare din 
aceste țâri se cultivă cu insistentă 
deosebită studiile bizantine și, în 
primul rind, asta se referă la Româ
nia, care a dat un remarcabil istoric, 
pe Nicolae Iorga, și o întreagă pleia- 
ua de bizantinologi. Adresez cuvinte 
de mulțumire față de toți cei care au 
luat parte la pregătirea acestui 
congres. Sint sigur că toți partici- 
panții se vor convinge incă o dată 
de ospitalitatea și căldura româ
nească".

Congresul a mai fost salutat de G. 
Ostrogorski, membru al Academiei 
sirbe de științe și arte, care a spus : 
„Știm cu toții că primul congres de 
studii bizantine a avut loc la Bucu
rești. întrunindu-ne astăzi, cu prile
jul celui de-al XlV-lea congres, in 
capitala României, ne gindim cu 
emoție și gratitudine la marele sa
vant român, Nicolae Iorga, care a 
fost inițiatorul congreselor noastre 
și care a creat o tradiție ce s-a do
vedit fecundă și care ne este scumpă 
nouă, tuturor”.

După ședința de deschidere au în
ceput lucrările congresului, in ședin
ță plenară.

Prima zi a congresului a fost con
sacrată dezbaterii temei „Societatea 
și viața intelectuală in veacul al 
XIV-lea“. Au prezentat rapoarte : 
Ihor Sevcenko (S.U.A.), E. Werner 
(R.D. Germană), J. Meyendorff 
(S.U.A.), H. G. Beck (R.F. a Germa
niei), H. Hunger (Austria), Sv. Ra
do jcici (Iugoslavia). Rapoartele au 
fost urmate de ample și vii dez
bateri.

Tot in cursul zilei de luni a fost 
deschisă o expoziție de carte, unde 
sint înmănuncheate lucrări de artă, 
istorie, arheologie, lingvistică, care 
tratează aspecte privind istoria și 
civilizația Bizanțului. Un loc impor
tant in cadrul expoziției îl ocupă do
cumentele referitoare la viața și ac
tivitatea marelui ginditor român 
Nicolae Iorga.

Lucrările congresului continuă.
★

Seara, Comitetul român de organi
zare a congresului a oferit un cocteil 
în onoarea participanților.

(Agerpres)

Dunării, cu radiații adinei în Tran
silvania, a unui număr important de 
vestigii bizantine care oglindesc as
pecte ale culturii materiale și ale 
vieții spirituale in cursul mileniului I 
al erei noastre.

La festivitatea de deschidere a ex
poziției au rostit scurte cuvintări 
Radu Florescu, din partea Direcției 
muzee din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Corina Nicolescu, 
șefa Secției de artă veche româneas
că a muzeului, precum și prof. univ. 
Mihai Berza, secretar general al Co
mitetului român de organizare a con
gresului.

Au fost de față reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai unor instituții științifice și 
culturale din țara noastră. Erau da 
față reprezentanți ai Asociației in
ternaționale de studii bizantine, alte 
personalități științifice participant la 
cel de-al XlV-lea Congres internațio
nal de studii bizantine, precum și 
membri ai corpului diplomatic.
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t VTimp de 7 zile, Capitala țării noas- 

re a găzduit, sub înaltul patronaj al 
ceședintelui Consiliului de Stat al 
lomâniei, Nicolae Ceaușescu, cel 
e-al IV-Iea Congres internațional de 
Dgică, metodologie și filozofia știin- 
ai, organizat de către Academia 
lepublicii Socialiste România. Aca- 
emia de științe sociale și politice și 
linisterul Invățămintului, sub auspi- 
iile Uniunii internaționale de istorie 
i filozofia științei.
Lucrările congresului, desfășurate 
e 12 secțiuni, au abordat domenii 
undamentale ale gindirii științifice 
ontemporane, cum ar fi logica ma
gmaticii, fundamentele teoriei mate
maticii. fundamentele probabilității și 
le inducției, probleme generale ale 
îetodologiei și filozofiei științei, me- 
îdologia și filozofia științelor istori- 
e și sociale eic. Pentru a afla mai 
iulie amănunte în legătură cu acest 
n portant eveniment științific, am 
>licitat un interviu acad. Athanase 
oja, axat pe importanța, semnifica- 
a și rezultatele congresului.

— Care sint, după părerea 
dumneavoastră, temeiurile, ra
țiunile care au condus la alege
rea țârii noastre ca gazdă a aces
tei prestigioase reuniuni inter
naționale și de ce participare s-a 
bucurat ea din partea oamenilor 
de știință din diferite țări ?

— Țara noastră a participat pen- 
u prima oară la un astfel de con- 
res in 1960. la Stamford, iar alege- 
=a României ca gazdă, acum, nu 
rte deloc intimplătoare. pentru că 
u întimplător se aleg țările in care 
Dr avea loc viitoarele congrese, 
red că motivul principal este apre- 
erea aproape unanimă, marele pres- 
giu internațional de care se bucu- 
i România, sub conducerea in- 
leptului său conducător, tovarășul 
icolae Ceaușescu. în al doilea rind. 
asemenea alegere confirmă incă 
dată valoarea cercetărilor efectua- 

■ la noi in țară în domeniul logicii 
latematice și logicii clasice, al epis- 
mologiei și al filozofiei științei. Am 
irticipat la toate cele 3 congrese 
nute pină acum și întotdeauna de- 
gația română a adus puncte de 
idere interesante, care au suscitat 

discuții vii, au produs aprecieri elo
gioase. România este astăzi una din
tre puținele țâri care editează o re
vistă specială de logică, „Acta lo
gica", și alta centrată cu precădere 
asupra unor astfel de probleme : 
.,Revue roumaine", ce apare în ca
drul Academiei Republicii Socialiste 
România.

Tara noastră a avut o puternică 
tradiție in domeniul logicii — tra
diții ale căror rădăcini merg pînă la 

Confruntarea activă de idei
— condiție a progresului 

pe tărimul cunoașterii științifice

nume celebre, cum ar fi Dimitrie 
Cantemir, Titu Maiorescn al căror 
efort constructiv a fost continuat cu 
strălucire de logicieni ca Dan Bă- 
dărău, Aram Freukian ș.a. Astăzi 
există o lemarcabilă falangă de cer
cetători. deosebit de înzestrați, care 
fac studii foarte serioase, recunos
cute ca atare și pe plan mondial. 
Avem, de asemenea, o pleiadă de 
logicieni tineri, care s-au format in 
școala de logică românească. De 
altfel, cred câ în bună parte și da
torită acestui renume științific de 
prestigiu, actualul congres s-a bucu
rat de o participare foarte nume
roasă, circa 850 de savanți și cerce
tători din 35 de țări, personalități 
marcante ale vieții științifice con
temporane — Alfred Tarski (S.U.A.), 
A. Markov (U.R.S.S.), C. G. Hempel 

(S.U.A.), U. Matajasevich (U.R.S.S.), 
W. Stegmiiller (R.F.G.), F. Bresson 
(Franța), M. Marcovici (Iugoslavia), 
Stephan Kbrner (Anglia), L. Kalmar 
(Ungaria), L. Savage (S.U.A.), A. 
Mostowski (Polonia), J. Hiutika 
(Finlanda), Patrich Suppes (S.U.A.), 
președintele programului, B. M. 
Kedrov (U.R.S.S.), D. Prawltz (Sue
dia), Tadeusz Kotarbinski (Polonia),
R. Klibanski (Canada), Miron Con
stantinescu, Gr. Moisil, Roman Mol-

Interviu cu acad.

Athanase JOJA
președintele Comitetului National 

de Organizare al celui de-al IV-lea 
Congres internațional de logică, 
metodologie și filozofia științei

dovan, Octav Onicescu, S. Milcu, Pe
tre Botezatu, Sergiu Rudeanu, Sorin 
Vieru (România).

— în cadrul congresului au 
participat savanți, oameni de ști
ință de diferite convingeri ideo
logice. Cum considerați că s-au 

afirmat in aceste discuții princi
piile de gindire materialiste, ce 
aspecte semnificative s-au deta
șat din desfășurarea lucrărilor 7

— Trebuie să precizez că în cadrul 
congresului s-au făcut comunicări ce 
vizau probleme specializate din ca
drul unor domenii, așa că fundamen
tele, baza filozofică a acestora nu 
au fost formulate direct, ci mai mult 
implicit. Cu toate acestea au exis

tat adesea confruntări deschise, 
lămuriri și discuții reciproce în care 
s-au adîncit propriile poziții filozo
fice, s-au relevat principiile funda
mentale adoptate de un ginditor sau 
altul.

Pe parcursul discuțiilor s-a putut 
observa că ponderea pe care o dețin 
științele sociale și umane, ca lingvis
tica, psihologia, sociologia, in preocu
pările cercetătorilor, este in continuă 
creștere. Aportul indiscutabil pe care 
ele il aduc la imbunătățirea condi
țiilor de viață ale omului, în condi
țiile societății moderne, la cunoaș
terea și perfecționarea sa are, de
sigur, rolul principal in această 
impulsionare.

S-a putut, de asemenea, detașa aten
ția constantă ce se acordă folosirii 
matematicii in științele sociale și u

maniste. Procesul este, evident, de 
mare perspectivă, căci el ajută la 
precizarea unor noțiuni din însăși 
structura științelor sociale și, pe a- 
ceastă cale, la progresul lor rapid.

— Ce concluzii de ordin prac
tic s-ar putea desprinde din lu
crările acestei reuniuni științifice 
în viziunea concepției noastre 
despre legătura dintre știință si 
dezvoltarea materială a socie
tății ?

— Este, cred, prematur să rezumăm, 
să apreciem de acum multiplele re
zultate ale congresului. El a fost 
toarte bogat și divers. S-au dezbătut 
aspecte care au o legătură mai direc
tă cu practica, care contribuie mai 
nemijlocit la soluționarea unor pro
bleme ridicate de aceasta, dar au fost, 
evident, discutate și altele, a căror 
influență asupra vieții este mediată. 
Trebuie însă să subliniez că toate ști
ințele au legătură cu practica intr-un 
fel sau altul și contribuie la dezvol
tarea acesteia. Se poate ca la un mo
ment dat un domeniu să pară rupt de 
viața oamenilor, cum s-a intimplat 
mult timp cu teoria jocurilor, de pil
dă. Astăzi însă, s-a dovedit cu pri
sosință că ea e de cea mai stringentă 
actualitate, și are consecințe practice 
dintre cele mai utile.

în secțiile in care au fost discutate 
probleme de economia matematică, de 
logică simbolică, domenii cu infinit 
mai multe legături cu procesele prac
tice din viața socială, asemenea re
zultate au fost mai evidente. Aici au 
fost prezentate unele metode noi de 
calcul; aș menționa o comunicare ro
mânească ce a făcut cunoscut un nou 
procedeu matematic de calcul al ren
tabilității unor loturi diferite de pă- 
mint, s-au perfecționat altele care 
servesc practicii direct Droductive sau 
social-politice.

— In lumina rolului cercetăto
rilor, savanților, științei in gene
ral in lupta popoarelor pentru 
mai bine, in aspirațiile lor de 
pace și progres social, ce semni
ficație are actualul congres, ce 
importanță considerați că are 
lărgirea contactelor internaționa
le dintre oamenii de știință 7 

— Congresul actual este cel mai mare 
dintre cele 4 ținute pină în prezent. 
S-au făcut, în cadrul lui, peste 500 
de comunicări, care au animat un 
schimb liber de păreri, au prilejuit 
confruntări de opinii. în această pri
vință, un imens rol l-au jucat climatul 
creat de către organele românești, at
mosfera caldă de discuții, fapt rele
vat. de altfel, de toți participanții. O 
ilustrare vie a acestei atmosfere au 
constituit-o și întilnirea cu președin
tele Consiliului de Stat al României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, discuții
le libere cu mulți oameni de știință.

Toți savanții și-au exprimat incin- 
tarea față de primirea făcută, față de 
climatul propice afirmării gindirii 
științifice, găsit in țara noastră. S-â 
confirmat încă o dată că știința 
este universală și este indicată să sta
bilească legături intre oameni, oe 
deasupra particularităților naționale.

Dar succesele congresului nu de
pind numai de intilnirile, contactele și 
dezbaterile oficiale. în cadrul său au 
loc multe discuții, multe contacte in
dividuale, oamenii se cunosc mai 
bine, se influențează reciproc. In fe
lul acesta, se creează premisele unei 
unități a însăși științei, a înșiși oa
menilor de știință, cu privire la dife
ritele fenomene sociale, politice sau 
de altă natură. Și faptul acesta se 
impune astăzi cu mai multă stringen
ța decit oricind. în condițiile acce
lerării rapide a progresului tehnic, 
creșterii rolului științei ca forță de 
producție,' dac și a posibilității folosi
rii rezultatelor sale in alte scopuri de
cit bunăstarea omului — nici opțiunea 
politică a savantului nu poate fi 
neutră. Cred că problema posibilității 
pe care o are știința de a determina 
un progres in viața omului și trans
formarea acesteia in fapt, trebuie să 
stea in fața oricărui savant. De aceea, 
conturarea unui consens în rindul 
savanților, a unei atitudini politice 
progresiste nu poate decit să contri
buie la instaurarea unei atmosfere de 
pace și destindere in rindul popoare
lor, și din acest punct de vedere intil
nirile dintre oamenii de știință, lăr
girea contactelor dintre aceștia sint 
întru totul pozitive.

Paul DOBRESCU

PROGRAMUL I
18,00 Deschiderea emisiunii. Revis

ta literară TV
18.30 Toate pinzele sus ! — emisiu

ne pentru pionieri > Crava
tele roșii au cuvîntul : gin- 
durl prilejuite de apropiata 
Conferință națională a Orga
nizației Pionierilor • Răs
pundem prezent ! > Dialog 
fără catalog. Participă scrii
torul Mircea Sîntimbreanu. 
Redactor : Gabriela Popovicl.

18,55 Recitalul pianistului Gheor- 
ghe Halmoș. In program, 
piese de Brahms, Bartok, 
Enescu.'

19,10 Breviar Juridic.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector : „Chiriași specu

lanți" — Emisiune de Iile Ne- 
delcu.

20.15 Scar.ă de teatru : „Trei gene
rații" de Lucia Demetrius. In 
distribuție : Sandina Stan, 
Toma Dimitriu, Ovidiu Schu
macher, Mircea Cosma, Mi- 
haeta Dumbravă, Marius Pe- 
pino, Sorin Gheorghiu, Con
stantin Brezeanu, Catița Is
pas, Iarlna Demian, Genove- 
va Preda, Candid Stoica. Flo
rina Lulcan. Scenografia : 
Vasile Rotam. Adaptarea și 
regla : Nicolae Motric.

22,05 „Mîndre-s horile la noi" — 
cîntece și Jocuri populare.

22.15 Oameni și fapte. „Acord fi
nal la porțile eroismului" — 
reportaj realizat de Victor 
Teodoru.

22.30 Umor și muzică.
23,00 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20.15 Tineri interprețl : Lucia Ți- 
buleac.

20,35 Desene animate.
20.45 Unlversitarla.
21,00 Blocnotes de Eugen Mândrie.
21.15 Buletin de știri.
21.20 Cărți și Idei : Rosturile poe

ziei. Dezbatere pe marginea 
unor volume recente de ver
suri. Participă Șerban Clocu- 
lescu și Ion Dodu Bălan.

21,50 Film serial „Atragem focul a- 
supra noastră" (VII). O pro
ducție a studiourilor sovie
tice.
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Sosirea in Capitala a unei delegații 
a Adunării Naționale a R. 0. Vietnam,
condusă de tovarășul Hoang Van Hoan

Cronica zilei

Ua Invitația Marii Adunări Na- 
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia. luni dupâ-amiază a sosit in 
Capitală, pentru o vizită oficială in 
țara noastră, o delegație a Adunăm 
Naționale a Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de tovarășul Hoang 
Van Hoan, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al Adună
rii Naționale.

Din delegație fac parte tovarășii 
Chu Van Than, membru al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, general de corp de armată, 
vicepreședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale, Tran 
Dinh Tri. membru al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale. 
Nguyen Tan Gi Trong, membru al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale, membru al C.C. al Parti
dului Democrat Vietnamez. Truong 
Tan Phat, vicepreședinte al Comite
tului pentru proiecte de legi al Adu
nării Naționale, secretar al Comite
tului Permanent al Adunării Națio
nale, Nguyen Cao Luyen. membru al 
C.C. al Partidului Socialist Viet
namez, vlce-ministru al construc- 
P ior, deputat in Adunarea Națională. 
Nghiem Chuong Chau. deputată in 
Adunarea Națională, membră a Co
mitetului pentru probleme culturale 
și sociale al Adunării Naționale, di
rector adjunct in Ministerul Educa
ției. Tran Thi Ly, deputată in Adu
narea Națională, eroină a Forțelor 
Armate Populare, comisar politic al 
miliției municipale din Dong Hoi, 
provincia Quang Binh, Do Chanh, 
deputat in Adunarea Națională, erou 
al muncii, directorul centralei elec
trice de la Thanh Hoa.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost intimpi- 
nați de tovarășii Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președinte
le Marii Adunări Naționale, Mihai 
Dalea, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comisiei pen- 
îru politică externă a M.A.N., Mia 
Groza, Hie Murgulescu și Gheorghe 
Necula, vicepreședinți ai M.A.N., Con
stantin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Dumitru Balalia, Dumi
tru Coliu, Traian Ionașcu și Aurel 
Vijoli, președinți de Comisii perma
nente ale M.A.N., Suzana Gâdea. 
membră a Consiliului de Stat, pre
ședinta C.N.F., general locotenent Ion 
Dincă, prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Iuliu Fejes, secre
tar al M.A.N., prof. univ. Tudor Io- 
nescu, președintele Comitetului națio
nal de solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez, deputat in M.A.N., Marin 
Enache. membru al Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, deputat al
M.A.N., prof. univ. Stanciu Stoiân, 
secretar general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
.Africa, deputat al M.A.N., reprezen
tanți ai M.A.E. și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești. Lam Van-Luu. ambasadorul 
Republicii Vietnamului de Sud la 
București, și membri ai celor două 
ambasade, precum și un grup de stu- 
denți vietnamezi, care învață in Re
publica Socialistă România.

Plecarea la Belgrad a unei
delegații de activiști ai P.C.R.

Luni seara a plecat la Belgrad o 
delegație de activiști ai Partidului 
Comunist Român. condusă de Ion 
Stoichici, adjunct de șef de secție la 
Consiliul Economic, care, la invitația 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, va face o vizită in schimb 
de experiență in această țară.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • £PORJT

ÎN CÎTEVA RÎNDURIANTRENAMENT #1 IflllILUI IWfflIM 0! Ml
Lotul reprezentativ de fotbal s-a 

reunit ieri Ia București pentru încă 
un scurt stagiu de pregătire. De abia 
sosiți, selecționabilii au și luat drumul 
stadionului Republicii, unde s-a des
fășurat un joc școală, în compania 
formației „Progresul1* * București. In 
prima repriză, lotul reprezentativ a 
evoluat in următoarea formulă : 
Răducanu — Sătmâreanu, Lupescu, 
Dinu. Mocanu — Dumitru, Vigu — 
Lucescu, Dembrovschi, Neaga, FI.

In ultimii ani, poporul nostru a a- 
vut bucuria de a-l primi de mal mul
te ori in mijlocul său pe tovarășul 
Todor Jivkov, care a adus și aduce 
o importantă contribuție la întărirea 
prieteniei dintre popoarele român și 
bulgar ; cu aceleași sentimente 
a intimpinat poporul bulgar vizitele 
făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in țara vecină și prietenă. Utilitatea 
și caracterul rodnic al acestor intil- 
niri au fost confirmate de faptul că 
ele s-au soldat cu rezultate remarca
bile pe linia extinderii și adinclrii 
relațiilor frățești reciproce, corespun
zător intereselor fundamentale ale 
ambelor popoare, intereselor întăririi 
unității statelor socialiste și mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, ale păcii și colaborării interna
ționale.

Toate aceste întilniri și contacte 
s-au desfășurat pe fundalul și sub 
semnul prieteniei tradiționale ce u- 
nește popoarele român și bulgar. Așa 
cum e cunoscut, această prietenie are 
adinei rădăcini in trecutul istoric, cro
nicile consemnind multe pagini de în
trajutorare frățească în lupta comună 
dusă de cele două popoare pentru în
făptuirea idealurilor seculare de li
bertate, independență și progres so
cial. Legături trainice de prietenie și 
solidaritate internaționalistă s-au 
stabilit și dezvoltat între mișcările 
muncitorești și socialiste din cele 
două țări, ridicate pe o treaptă su
perioară prin relațiile de colaborare 
tovărășească dintre P.C.R. și P.C.B., 
in bătăliile purtate împotriva reacțiu- 
nii și exploatării, a fascismului, pen
tru apărarea intereselor vitale ale 
popoarelor noastre.

In anii construirii socialismului, re
lațiile frățești dintre România și 
Bulgaria au căpătat noi dimensiuni 
și valențe, caracterizindu-se printr-o 
amplă și fructuoasă colaborare pe 
tărim economic, politic, tehnico-

*
SOFIA 6 (Agerpres).— Consiliul de 

Stat al R.P. Bulgaria i-a decernat 
titlul de Erou al Republicii Populare 
Bulgaria lui Todor Jivkov, cu prilejul 
aniversării a 60 de ani de la naștere 
și pentru merite excepționale față de 
partid și popor in lupta împotriva 
fascismului și capitalismului și in 
construcția societății socialiste in 
Bulgaria.

CAMPIONATUL EUROPEAN DF. 
POLO PE APA PENTRU JUNIORI 
s-a încheiat la Barcelona cu victoria 
selecționatei Ungariei, care a totali
zat 8 puncte și un golaveraj de 
28—15. Cu același număr de puncte, 
dar cu un golaveraj mai slab (30—21). 
echipa Spaniei a ocupat locul secund, 
fiind urmată de formațiile U.R.S.S. — 
6 puncte (17—17), României — 4 
puncte (20—18), Italiei, Olandei, R. F. 
a Germaniei, Greciei, Iugoslaviei, 
Angliei și Belgiei.

In ultima zi a competiției s-au în
registrat următoarele rezultate : (Ir
landa—U.R.S.S. 2—1 ; Ungaria—Ro
mânia 2—1 ; Italia—Olanda 5—3 ; 
U.R.S.S.—România 4—2 ; Spania— 
Ungaria 8—7.

CORESPONDENȚII AGENȚIILOR 
INTERNAȚIONALE DE PRESA sub
liniază pe larg remarcabila victorie 
repurtată de ciclistul belgian Eddy 
Merckx in campionatul mondial de 
fond, disputat duminică la Mendrisio 
(Elveția). La 26 de ani, Merckx a de
venit pentru a doua oară campion 
al lumii la profesionism (el a fost și 
campion mondial la amatori).

Intr-o declarație făcută reprezen
tanților presei internaționale, Merck?; 
a spus, printre altele : „M-am pregă
tit pentru acest campionat după 
programul meu obișnuit. Sint fericit 
că am realizat această performanță. 
Care sportiv nu este mîndru cind de
vine campion al lumii. In legătură cu 
ultimul tur al cursei, vreau să adaug 
că Gimondi ar fi fost un adversar 
periculos dacă il lăsam să tragă 
sprintul final aproape de sosire. Fiind 
odihnit, am luat inițiativa și la 
250 m de sosire am Imprimat un 
ritm rapid italianului, care n-a mai 
avut resurse pe ultimii 10 m să mă 
depășească.

In programul meu din acest sezon 
figurează participarea la „Cupa Agos
tini" și „Turul Lombardlei".

CEA DE-A 42-A EDIȚIE A TRA
DIȚIONALEI CURSE AUTOMOBI
LISTICE DOTATE CU „MARELE

TENIS

Turneul internațional
de la Forest Hills
Seria surprizelor continuă in cam

pionatele internaționale de tenis ale
S.U.A. de la Forest Hills (S.U.A.). 
După cum subliniază agenția France 
Presse in comentariul său, „tenisma- 
nul român Ilie Năstase, unul dintre 
favonții turneului, a fost eliminat in 
turul trei de profesionistul australian 
Bob Carmichael cu 6—3, 6—3. 7—6. In 
comentariu se arată că, după elimi
narea lui Newcombe de către ceho
slovacul Kodes, infringerea lui Năsta- 
se constituie a doua mare surpriză a 
turneului**.  Cu un rezultat surprinză
tor s-a încheiat și partida dintre te- 
nismanii americani Jim Osborne și 
Cliff Richey, in care victoria a re
venit cu 6—7, 6—4, 6—4, 6—4 primu
lui jucător.

In proba de simplu femei, singura 
surpriză a fost furnizată de jucătoarea 
engleză Joyce Williams, care a elimi- 
nat-o cu 7—5, 6—1 pe americana Ju- 
Ue Heldman.

La coborirca din avion, un grup de 
pionieri a oferit oaspeților buchete de 
flori, cravate roșii și insigne pionie
rești.

Ădresînd un călduros salut de bun 
sosit solilor poporului vietnamez, to
varășul ștefan Voitec n subliniat că 
vizita delegației Adunării Naționale a 
R. D. Vietnam in țara noastră se în
scrie pe linia lărgirii șl aprofundării 
in continuare a relațiilor dintre țările 
și popoarele noastre, a intăririi și 
dezvoltării prieteniei și colaborării 
multilaterale dintre Republica Socia
listă România și Republica Demo
crată Vietnam, corespunzător intere
selor celor două popoare, ale unității 
țarilor socialiste și mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Mulțumind pentru călduroasele cu
vinte rostite la adresa delegației și 
a poporului vietnamez, tovarășul 
Hoang Van Hoan a subliniat că pri
ma vizită pe care o face in România 
delegația Adunării Naționale a R.D. 
Vietnam constituie un bun prilej de 
a cunoaște minunatele realizări ale 
poporului frate român pe drumul 
construcției socialismului, o expresie 
a prieteniei și solidarității militante, 
dovedită in nenumărate rinduri de 
poporul român, față de lupta dreaptă 
și dirză pe care o desfășoară po
porul vietnamez pentru apărarea in
dependenței sale, pentru înfăptuirea 
unității naționale.

★
In aceeași zi. delegația Adunării 

Naționale a Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de tovarășul Hoang 
Van Hoan, a făcut o vizită la Pala
tul M.A.N., unde a fost primită de 
tovarășul Ștefan Voitec.

La Întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au luat parte tovarășii Mihai Dalea, 
Mia Groza, Ilie Murgulescu, Gheor
ghe Necula, precum și președinți de 
comisii permanente ale M.A.N., depu- 
tați in M.A.N.

Au fost de față Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul R.D. Vietnam la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb dc informații privind activi
tatea Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România și a Adu
nării Naționale a R.D. Vietnam. In 
cursul întrevederii au fost subliniate 
realizările popoarelor român și viet
namez pe drumul edificării socia
liste, precum și strinsele legături 
de prietenie frățească statornicite 
intre popoarele român și vietnamez, 
importanta contribuție a parlamenta
rilor la dezvoltarea continuă a aces
tor relații.

★
Membrii delegației Adunării Națio

nale a Republicii Democrate Viet
nam, condusă de tovarășul Hoang 
Van Hoan, au depus in aceeași zi o 
coroană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Mihai Dalea, Gheorghe Necula, 
Dumitru Balalia, Dumitru Joița, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Nguyen Dang 
Hanh. ambasadorul R. D. Vietnam la 
București. Lam Van-Luu. ambasado
rul Republicii Vietnamului de Sud la 
București, și membri ai celor două 
ambasade.

(Agerpres)

La plecare, in Gara de Nord, de
legația a fost salutată de activiști de 
partid. Au fost de față Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Dumitrescu flotul a înscris cinci go
luri). După pauză, pe teren, au in
trat : Răducanu — lanul. Boc, Ol- 
teanu, Popovici — Anca, Domide — 
Pantea, Tătaru, Iordănescu, Kuhn II 
(4 goluri).

Din lot mai fac parte. Vlad,
N. Ionescu, Radu Nunweiller și Ada- 
mache.

Astăzi, Iotul va întilni echipa de ti
neret rezervă a clubului „Steaua**.

FOTBAL FEMININ

Danemarca -
pentru a doua oară 
campioană mondială

Un număr record de 100 000 de spec
tatori au urmărit pe stadionul „Az
teca**  din Ciudad de Mexico finala 
campionatului mondial feminin de 
fotbal disputată intre echipa Dane
marcei (deținătoarea titlului) și se
lecționata Mexicului. Dovedind o teh
nică superioară și o pregătire fizică 
excelentă, fotbalistele daneze au în
vins cu scorul pe 3—0 (1—0), cucerind 
pentru a doua oară consecutiv titlul 
de campioane ale lumii. Cea mai bună 
jucătoare de pe teren a fost Susanne 
Augustensen, care a înscris toate cele 
trei goluri in minutele 25, 46 și 57.

La actuala ediție a competiției, for
mația Danemarcei a obținut următoa
rele rezultate : 3—0 cu Franța, 1—1 cu 
Italia. 5—0 cu Argentina și 3—0 cu 
Mexic.

Clasamentul final al celui de-al 
doilea campionat mondial feminin de 
fotbal este următorul : 1. Danemarca; 
2. Mexic; 3. Italia; 4. Argentina; 5. 
Franța; 6. Anglia.

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Federative a Braziliei, minis
trul plăcerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mftnes- 
cu. a trimis o telegramă de felicitare 
ministrului relațiilor externe brazi
lian, Mario Gibson Barbosa.

Luni dimineața a plecat spre Co
penhaga tovarășul I’etre Lupu, mi
nistrul muncii, însoțit de un grup dc 
specialiști, care, la invitația guvernu
lui danez, va face o vizită in această 
țară.

La sosirea la Copenhaga, pe aero
portul Kastrup, ministrul român a fost 
intimpinat de Laugo Dahlgaard, mi
nistrul danez al muncii, secretarii ge
nerali ai ministerului G. Coin și Țolf- 
Niclsen. Au fost prezenți ambasado
rul României, Gh. Ploieșteanu, și 
membri ai ambasadei.

în aceeași zi, ministrul român a a- 
vut convorbiri cu omologul sâu da
nez și a vizitat clădirea parlamen
tului.

★
Sub auspiciile Ministerului Invățft- 

mîntulul și alo Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, luni, la Ti

Tovarășul Todor Jivkov 

împlinește 60 de ani
(Urmare din pag. I) 

mișoara, au început lucrările Confe
rinței anuale dc sudură și Încercări de 
metale, organizate do Institutul poli
tehnic ,.Traian Vuia* 4 șl Centrul do 
sudură șl încercări de metale din lo
calitate

Consacrată problemelor științifice și 
tehnice ale realizării și controlului 
sudurii, actuala conferință reunește 
oameni de știință, cercetători, cadre 
didactice, ingineri și alți specialiști 
din Întreaga țară, precum și invitați, 
oameni de știință șl cercetători din 
R. P. Bulgarin, R. S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R. P. Ungară și Uniu
nea Sovietică.

★
Sala Palatului Republicii Socialiste 

România găzduiește Intre 6—11 sep
tembrie a doua ediție a Expoziției 
internaționale de abrazive, la care 
participă firme din Austria, Elveția, 
R. D. Germană, R. F. a Germaniei, 
Italia, Ungaria și S.U.A.

★
Direcția generală a navigației civi

le aduce la cunoștință că din cauza 
nivelului scăzut al apelor trecerile 
peste Dunăre la punctul Călărași au 
fost suspendate temporar.

(Agerpres)

științific, cultural, bazată pe caracte
rul comun al orinduirii, al ideologiei 
marxist-leniniste, al țelurilor con
struirii socialismului și comunismu
lui. O puternică inrîurire asupra a- 
dincirii continue a prieteniei și cola
borării reciproce a avut și are dez
voltarea relațiilor de solidaritate din
tre P.C. Român și P.C. Bulgar, pe 
baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și a internaționalismului proletar. 
Noul Tratat de prietenie, colabora
re și asistență mutuală româno- 
bulgar. semnat in noiembrie 1970 — 
expresie elocventă a raporturilor fră
țești dintre popoarele noastre — a 
deschis noi perspective extinderii 
acestor raporturi pe toate planurile.

Trăind în aceeași zonă geografică, 
angajate deopotrivă intr-un amplu 
efort constructiv, popoarele noastre 
sint vital interesate in instaurarea 
unui climat de încredere și bună 
vecinătate intre toate statele din a- 
ceastă regiune. Exprimînd interesele 
popoarelor român și bulgar, ale tu
turor popoarelor balcanice, țările 
noastre sint chemate să acționeze îm
preună cu celelalte state din această 
regiune pentru transformarea Balca
nilor intr-o zonă a păcii, colaborării 
și destinderii, fără arme nucleare, ca 
parte integrantă a întăririi păcii și 
securității pe întregul continent.

In această zi, comuniștii, poporul 
român felicită din inimă pe condu
cătorul partidului din Bulgaria ve
cină și prietenă, tovarășul Todor 
Jivkov, și ii doresc mulți ani, feri
cire, sănătate și noi succese în ac
tivitatea desfășurată in fruntea par
tidului comunist și a statului bulgar. 
El adresează în același timp comu
niștilor și întregului popor bulgar 
un călduros salut și urarea de a ob
ține noi și mari izbinzi in înflorirea 
și propășirea continuă a patriei lor 
sub conducerea Partidului Comunist 
Bulgar, pe calea vieții noi, socia
liste.

★

MOSCOVA 6 (Agerpres).— Prin- 
tr-un Decret al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, a fost decorat cu Or
dinul ,,Lenin- pentru merite excep
ționale în dezvoltarea prieteniei fră
țești și colaborării dintre R.P. Bul
garia și Uniunea Sovietică, in întări
rea păcii și socialismului, pentru ac
tivitate îndelungată in mișcarea co
munistă mondială, cu prilejul aniver
sării a 60 de ani de la naștere.

PREMIU DE LA MONZA" s-a în
cheiat cu victoria surprinzătoare a 
sportivului englez Peter Gethin. în
vingătorul, care a concurat pe o ma
șină „B.R.M.", a parcurs 55 de ture 
de circuit (316,250 km) in lh 18*12 ’’ 
60/100, realizind o medie orară re
cord de 242,615 km.

Pe locurile următoare s-au clasat 
suedezul Ronnie Peterson pe .^March- 
Ford**,  francezul Franțois Cervet pe 
„Tyrell-Ford**,  englezul Mike Hail
wood pe „Surtees" etc. Elvețianul 
Jo Siffert, care la antrenamente ob
ținuse cel mai bun timp, a ocupat 
locul 9.

In urma acestor rezultate, în cla
samentul campionatului mondial al 
piloților continuă să conducă detașat 
englezul Jackie Stewart, cu 51 de 
puncte, secundat de Ronnie Peterson 
— 23 puncte, belgianul Jacky Ickx — 
19 puncte, brazilianul Emerson Fitti
paldi și Franțois Cervet — 16 puncte 
Jo Siffert — 13 puncte, americanul 
Mario Andretti și elvețianul Clay Re- 
gazzoni — 12 puncte etc.

CEA DE-A 8-A PARTIDA DINTRE 
MAESTRELE SOVIETICE ALLA 
KUȘNIR ȘI TATIANA ZATULOV- 
SKĂIA, care-și dispută la Minsk una 
din semifinalele turneului pretenden
telor la titlul mondial feminin de șah. 
a fost ciștigată la mutarea a 43-a de 
Tatiana Zatulovskaia.

In prezent, scorul meciului este de 
4,5—3,5 puncte in favoarea Allei Kuș- 
nir.

IN SALA SPORTURILOR DIN 
MISKOLC au început întrecerile 
competiției internaționale de box ale 
Armatelor prietene, Ia care participă 
pugiliști ai cluburilor sportive mili
tare din România, Ungaria, U.R.S.S., 
Polonia, Bulgaria R. D. Germană, 
Cehoslovacia și R.P.D. Coreeană. La 
categ. 81 kg, boxerul ZELINCA de la 
Steaua București a obținut victoria 
în fața lui Ulianița (U.R.S.S.), iar la 
categ. semimijlocie polonezul Wai- 
man l-a Învins la puncte pe POPA 
(Steaua).

Solidaritatea internaționalistă
dintre P.C.R. și P.C.J.

în interesul ambelor popoare, al cauzei 
comunismului și luptei antiimperialiste

Cu sentimente prietenești, de pro
fundă stimă și simpatie tovărășească 
au urmărit comuniștii, întregul po
por român, vizita pe care a făcut-o In 
țara noastră delegația Partidului 
Comunist din Japonia, condusă de 
tovarășul Kenji Miyamoto, președin
tele Prezidiului C.C. al P.C. din Ja
pon a. convorbirile pe care le-a avut 
cu delegația Partidului Comunist Ro
man, condusă de tovarășul Nicolae 
Cenușescu. secretarul general al 
I C.R. Moment important in dezvol
tarea și întărirea prieteniei militante 
dintre P.C.R. și P.C.J.. această vizită 
s-a încheiat cu rezultate fructuoase, 
consemnate în comunicatul comun’ 
semnat de conducătorii celor două 
delegații; document al bunelor relații 
dintre două partide frățești, acesta 
reflectă punctele de vedere comune 
ale celor două partide intr-o serie de 
probleme fundamentale ale vieții 
internaționale, ale mișcării comunis- 

muncitorești internaționale. 
Membrii P.C.R., întregul nostru popor 
i *x ejPn£nă aProbarea și satisfacția 
față de desfășurarea rodnică a vizi
tei delegației P.C.J. in țara noastră, 
rața de perspectivele pe care le-a 
deschis pentru dezvoltarea in conti
nuare a relațiilor reciproce, în inte
resul ambelor popoare, al cadzei 
noastre comune — comunismul si pacea. 9
^l^-de!cg?tiei,p C.J. In România 

dus^rind linia consecventă
‘ 1 de dezv°Kare continuă a 

relațiilor de colaborare și solidari
tate internaționalistă cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, con- 
îirma încă o dată importanța contac
telorintre partide, a intilnirilor și dis
cuțiilor de la partid la partid, de la 
conducere la conducere, care oferă 
cadrul cel mal propice pentru o in
formare reciprocă, directă și veridi
ca, pentru schimbul de experiență, 
pentru discutarea principială, in spirit 
tovărășesc, constructiv, a problemelor 
ne interes comun, ceea ce duce la 
întărirea prieteniei și colaborării. Ia 
promovarea unității.

In contextul legăturilor sale in
ternaționale largi, P.C.R. dă o înal
tă apreciere dezvoltării relațiilor de 
prietenie și colaborare cu Partidul 
Comunist din Japonia — partid cu o 
îndelungată tradiție revoluționară, 
care și-a ciștigat un binemeritat 
prestigiu prin slujirea plină de abne
gație a intereselor vitale ale clasei 
muncitoare, ale poporului japonez, 
prin lupta sa împotriva imperialis
mului, pentru pace și colaborare in
tre popoare, prin eforturile în slujba 
cauzei unității partidelor comuniste. 
1 oporul român se bucură sincer de 
succesele obținute de Partidul Comu
nist din Japonia in creșterea rindu- 
rilor sale și a influenței sale în mase, 
in activitatea pentru făurirea unui 
larg front unit al forțelor democratice, 
in confruntările electorale, in lupta’ 
împotriva monopolurilor, pentru ie
șirea Japoniei de sub dominația poli
tica și militară americană, — prin 
toate acestea P.C.J. afirmîndu-se ca 
una din forțele de bază ale vieții po- 
litice din Japonia. Căldura priete
nească și ospitalitatea cu care oame
nii muncii din patria noastră l-au în
conjurat pe tovarășul Miyamoto și pe 
ceilalți membri ai delegației japoneze 
au reflectat tocmai sentimentele de 
solidaritate internaționalistă și de pre
țuire față de activitatea pe care 
o desfășoară Partidul Comunist 
om Japonia în avangarda clasei 
muncitoare, a poporului japonez

Vizitele delegațiilor partidelor co
muniste permit exponenților aces
tora să ia cunoștință in mod 
nemijlocit de preocupările partidului 
și poporului român, de rezultatele 
eforturilor lor in opera de construc
ție socialistă. Sintetizînd impresiile 
acumulate de delegația japoneză în 
uima vizitei făcute la obiective eco
nomice și social-culturale din 
București și din citeva județe, a 
intilnirilor cu activul de partid și cu 
oameni! muncii, tovarășul Miyamoto 
a declarat la mitingul care a avut loc 
la Fabrica de mașini-unelte și agre
gate din București : „Toate aceste vi
zite și acțiuni in-au făcut să înțeleg 
in mod concret că clasa muncitoare 
am Romania și masele largi ale po
porului luptă cu cea mai mare abne
gație și întreaga lor energie pentru 
progresul continuu al României socia
liste. strins unite in jurul Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
man, m frunte cu tovarășul Nicolae 
c eaușescu... Imaginea construcției so- 
‘■iai’Ște. strins legată de poziția de so
lidaritate internaționaliști și inde
pendență pe care se situează partidul 
și poporul dumneavoastră, constituie 
o puternică încurajare pentru conști
ința poporului japonez".

Se poate spune că asemenea apre
cieri reprezintă, la rindul lor, un 
puternic factor stimulator și pentru 
poporul nostru; ele confirmă punctul 
de vedere, susținut in perma
nență de partidul nostru, cu 
privire la unitatea și Interde
pendența dialectică dintre fac
torul național și cel internațional, la 
faptul că, prin efortul pentru con
struirea cu succes a socialismului, 
partidul nostru, ca partid de guver- 
năinint intr-o (ară socialistă, iși în
deplinește cu cinste nu numai înda
torirea față de propriul popor, dar 
șl îndatorirea primordială față de 
clasa muncitoare internațională.

Largă, bogată și cuprinzătoare a 
fost aria convorbirilor de partid ro- 
mâno-japoneze, desfășurate într-o 
atmosferă caldă, tovărășească. Si 
cu toate că P.C.R. și P.C.J. 
acționează in condiții specifice 
extrem de diferite — decurgind 
din considerente de ordin geografic, 
istoric și mai ales de orinduire so- 
Cl-al.ăx ~ a rcie?il pregnant că ele împărtășesc puncte de vedere identice

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 

șl 10 septembrie. In țară : Vreme răco
roasă, mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi schimbător. Vor că
dea ploi locale în Transilvania, Mara
mureș, Moldova și Bărăgan, In rest, 
ploile vor fi izolate. Vintul va predo
mina din sectorul nordic. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse Intre 3 șl 
13 grade, Izolat mai coborlte în depre
siunile din estul Transilvaniei și Mol
dova, unde condițiile sint favorabile 
producerii brumei. La munte, la începu- 

sau asemănătoare In problemele <*-  
sențlale ale dezvoltării sociale con
temporane și ale mișcării comunisto 
internaționale. Astfel, practica rela
țiilor dintre cele două partide ale 
noastre arată concludent că daci 
partidele comuniste pornesc de la 
ceea ce Ic unește, iși clădesc relațiile 
pe principiile marxlst-lcnlnlstc. pe 
stimă și încredere reciprocă, colabo
rarea este nu numai posibilă, dar șl 
rodnică, eficientă, (lucind la întă
rirea continuă a prieteniei șl solida
rității. Dezvoltîndu-.se in acest spirit, 
legăturile dintre P.C.R. și P.C.J. au 
cunoscut un curs continuu ascendent, 
oferind — așa cum s-a constatat eu 
prilejul actualei vizite — un exem
plu de relații bune, tovărășești, de 
strinsă colaborare șl solidaritate co
munistă. Desigur, la această evolu
ție pozitivă, o importantă contribu
ție au adus intilnirile care au a- 
vut loc in ultimii ani, in mai multe 
rinduri, intre delegații ale celor două 
partide — la București, ca și la To
kio, prilejuind convorbiri purtate in 
spiritul stimei și încrederii reciproce. 
Tocmai de aceea, o concluzie unani
mă — consemnată in declarațiile con
ducătorilor celor două partide și in 
Comunicatul comun — este dorința 
celor două părți de a acționa pentru 
ca legăturile prietenești dintre ele să 
sc dezvolte și mai mult in viitor, 
contactele rodnice pe linie de partid 
și de organizații dc masă să devină 
mai frecvente, mai vil, in folosul ce
lor două partide șl popoare, al cau
zei comunismului și al luptei antiim
perialiste.

Totodată, ambele partide s-au pro
nunțat pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Japonia, cores
punzător intereselor popoarelor ro
mân și japonez, in spiritul coexisten
ței pașnice.

Una d;n ideile majore evidenția
te in cadrul schimbului de păreri a- 
supra problemelor vieții internațio
nale a fost aceea că principiile mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului proletar, ale egalității in 
drepturi, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului in tre
burile interne, întrajutorării tovără
șești și avantajului reciproc consti
tuie baza relațiilor dintre țările so
cialiste. Intr-adevăr, viața demons
trează că promovarea consecventă a 
acestor principii este cheia dezvol
tării bunelor relații, extinderii, 
colaborării rodnice, înfloririi fiecărei 
țări și națiuni socialiste, afirmării 
superiorității socialismului și în do
meniul relațiilor internaționale, în
tăririi pozițiilor și influenței sale. Pe 
drept cuvint, s-a relevat in Comu
nicatul comun că succesele obținute 
de fiecare țară in construcția socia
listă, dezvoltarea și întărirea fiecă
reia dintre ele, unitatea țărilor so
cialiste pe baza principiilor de mai 
sus determină forța sistemului mon
dial socialist și influența lui pe a- 
rena mondială.

In zilele noastre, coexistența paș
nică între țări cu orinduiri sociale 
diferite este o necesitate obiectivă. 
Ea reclamă așezarea relațiilor inter
naționale pe baze noi, sănătoase. Con
vorbirile au evidențiat părerea co
mună a celor două partide că, în 
condițiile internaționale actuale, o 
mare însemnătate prezintă dezvol
tarea raporturilor intre țări cu o- 
rinduiri sociale diferite, pe baza e- 
galității în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității naționa
le, a neamestecului in treburile in
terne, a avantajului reciproc.

Răspunzind imperativului funda
mental al lumii de azi — respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, fără amestec din afa
ră, cele două partide condamnă ca
tegoric practicile imperialismului, in 
primul rind politica imperialismu
lui american de dominație economi
că, politică și militară asupra altor 
popoare, de atacuri la adresa liber
tății și independenței naționale, de 
forță și amenințare cu forța, de in
gerințe in treburile interne ale altor 
state, de intervenții și agresiuni. Co
muniștii români și japonezi sint 
profund solidari cu popoarele Asiei, 
Africii și Americii Latine care luptă 
împotriva colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru o viață liberă și 
demnă, pentru recuperarea avuțiilor 
naționale și punerea lor in folosul 
lor propriu.

In cadrul convorbirilor. pornin- 
du-se de la concepția reciproc îm
părtășită că in actualele condiții so
lidaritatea cu eroicul popor vietna
mez, sprijinul și ajutorul acordat 
luptei sale, ca și celorlalte popoare 
ale Indochinei in vederea respinge
rii agresiunii imperialiste este o ce
rință primordială a internaționalis
mului proletar in acțiune, P.C.R. și 
P.C.J. și-au reafirmat sprijinul ac
tiv față de lupta popoarelor Indochi
nei, față de propunerile prezentate dc 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud in 
vederea restabilirii păcii in Vietnam ; 
ele s-au pronunțat hotărît pentru re
tragerea trupelor americane din a- 
ceastâ regiune, pentru asigurarea 
dreptului popoarelor vietnamez, lao
țian și cambodgian de a-și rezolva 
singure problemele interne, fără nici 
un amestec din afară. Cele două 
partide au subliniat necesitatea de a 
milita ferm pentru unirea tuturor 
forțelor antiimperialiste, democratice 
și progresiste in lupta contra impe
rialismului.

In mod firesc, problemele majore 
cu care sint confruntate popoarele 
celor două continente au format o- 
biectul atenției convorbirilor. S-a evi
dențiat astfel părerea comună că rea
lizarea securității în Europa are o 
deosebită importanță nu numai pen
tru popoarele acestui continent, dar 
și pentru toate popoarele lumii. Li
chidarea blocurilor militare opuse,

tul Intervalului, se va produce lapovlță 
șl ninsoare. La București : Vreme 
răcoroasă la început, apoi în Încălzire 
ușoară. Cerul va fl variabil. Vor cădea 
ploi de scurtă durată. Vînt potrivit.

Ieri, In țară : Vremea s-a răcit în cea 
mai mare parte a țării și a fost Insta
bilă în Maramureș, Moldova, Transil
vania, nordul Olteniei șl în Muntenia, 
unde au căzut ploi temporare, pe a- 
locurl cu caracter de aversă însoțite de 
descărcări electrice. In Bucegi s-a 
semnalat grindină, iar in Apuseni și 
în Munții Rodnei lapovlță. Vîntul a 
suflat slab, pină la potrivit, Iar în su
dul Banatului șl în Oltenia, pe alocuri, 
a prezentat Intensificări de scurtă du
rată. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 12 grade la Cluj, Sighetul 
Marmațlei, Zalău, Ctmpulung Moldo
venesc, Rădăuți șl Tg. Neamț șl 28 de 
grade la Bechet șl Tr. Măgurele.

prevenirea oricăror acțiuni agresive 
dezvoltarea unei largi colaborări In- 
tre statele europene — sint modalități 
esențiale pentru Înfăptuirea dezidera- 
țn!oL!erUrl!?,.i.1 pur0Pcnv. Totodată. 
1,1™ 6 Pâc.n ,n Asla ’* ln Întreagalume cer desființarea bazelor milita
re din Japonia si din întreaga Asie 
retrocedarea completă a OSinawci, 
plecarea trupelor americane din Tai- 
van șl restabilirea drepturilor legiti
me ale R, P. Chineze In O.N.U eva
cuarea trupelor din Coreea de sud si 
S™?? pașnică sl democratică a 
PCR .,1npcn?UnlCartU1. comun 81. ■ , și P.C.J. a fost consemnat 
principiul soluționării pe cale politi- 
lc existente in Orientul Apropiat. 
h,u?JCe??l ®Pir“ da înaltă responsa-

,de ,ntere«Ple tuturor po
poarelor a fost relevată importanta 
dezarmării, in primul rind a celei nu- 
v Ql?bele partide nutrind con-Y'ngerea că este necesară moblliz«i- 
sconid »argl’« 3 P°P°arel°r inscopul de a determina toate guvernele 
îS^S’Orîeze pcntru oprirea cursei înarmărilor, pentru interzicerea ar
melor nucleare. pentru înfăptuirea de
zarmăm generale — cale radicală 
Pentru preintimpinarea unei noi con
flagrații mondiale.

Așa cum a arătat tovarășul Nicolae 
F M UTK de ta
inn!aU-A B ’ă , ”N01 considerăm că lupta împotriva imperialismului este 
Pină la urmă o luptă concretă, 

a- pentru încetarea războiului
d,,n-4Yie‘nam- pentru înfăptuirea securității europene, pentru a se pune 
capăt politicii de amestec in treburi
le interne ale altor state, politicii 
imperialiste de forță șl dictat/ pen- 

nr FCaiiza dezarraarea generală 51, ’n^Pnmul nnd, dezarmarea nu- 
h n^- T?a‘e- acestea sint a leluptei unice împotriva imperialismu
lui, pentru pace, pentru democrație".

Forței revoluționare, democratice 
Și antiimperialiste, in continuă eres- nabil^ ?rena i"‘<T"MionaIă. sint ca- 
pabile să zădărnicească planurile a- 
Usmutai5^6 doml“atle ale imperta-

Sd aslgur0 mersul inainte al 
DoSita. corespunzJtor intereselor1 condltle primordială 
in această privință fiind solidaritatea 
și coeziunea partidelor comuniste 
lenitnlJ°r SUb stea^ul marxism-
proieur U1U ’ 31 ln‘ernationa,ismului 

, Po5?,inil de la acest imperativ de-
P/C I!- ?i P C J- abordafin 

Jî2dHfpro,f4*ndat Problemele esențiale ale dezvoltării mișcării comuniste ale 
refacerii și întăririi unității acesteia 
vederetiiAstfC?inCi?enja punctelor de 

fe ’s5ele două Partide au sublimat, ca o idee majoră, concepția 
în Că jn condit“le de diversitate acționează partidele comu- 
rea deC ra? G1<- 1Uptei impun elabora- 
fn v?1 re- fiecare Partid comunist.
lolSe df s/ne, stătător. a liniei sale 
h» S strategiei și tacticii sale, 
1"„COnfOrm.ltate cu cerințele legilor 
generale ale dezvoltării sociale cit 
tarăUN^maitUle concrete din fiecare țară. Numai pe această bază se noat- 

s?1,daritate internaționalistă 
reala, făurirea unei unități noi, co
respunzătoare etapei istorice actuale 
trainice, indisolubile. '

Unitatea mișcării comuniste depinde m mod direct de unitateaP de 
safe Esta‘eriSrUia din. de,aSampnteta sale. Este de aceea îndatorirea in- 

a fiecărui Partid de « 
manifesta gnjă pentru unitatea fie
cărui partid frățesc, de a nu incu- 
în Jalt nlrtirt”!? Și lupta fract*onistă  
formăP5 t d’ de a nu recur«e ,a n*ci  o 
partid. d ingenn*a in treburile altui

Apariția unor deosebiri de năreri 
intre partide nu trebuie în nici un KtiiStafeC?eZ3 dezvoltarea unor rUe? 
lății tovărășești, să împiedice cola
borarea In condițiile respectării tPrpnC,p*̂ Or.?i normelor de rela^ din
tre partidele comuniste și muncito- 
rea\iSlunHefdeplln posibile colabora
rea și unitatea partidelor comuniste 
lUPteaire imnnlrSC C°mUne al*luptei împotriva imperialismului cuenrevVll1l!iSm 5i paca- “n™ Und 
cu regret ca lipsa unității țărilor socia
liste, a partidelor comuniste aduce dau- 
l'tatf rp c R P,et r8e,nera‘e nntHmperta- liste, P.C.R. și P.C.J. subliniază — asa 
că"1 esterm»Vn Comun*catul  comun - ca „este mai necesar ca oricind să se Întreprindă și in viilor eforturi perl 
Htarr^{e> p;nlru depășirea dlflcullă- 

VH Pentru refacerea uni
tății (arilor socialiste, a partidelor comuniste și munclloreșli. pe ba" 
principiilor raarxlsm-lcnlnlsmutui șl 
delne°1 “i"1hsmului pr“lel»r. ale In- depende" el. egaUlățH, neameslecu- 
™.,ni |llSburl e inlern''- Partidul Co- 
^ln Mo 1>arllllul Comunistujn Japonia sini unanime ln a subli
ma rolul holăritor pe care II are in

Privință respectarea stricta a 
acestor principii. Partidul Comunist 
Jam? ’ Pa",dul Comunist din Japonia consideră că nu este 
nevo e de nici un centru conducător 
a ™niii“.rCa COmun,stă in nic‘ o Part. 

„n^>FeCiiind satisfacție bilanțul pozitiv al vizitei delegației Partidu
lui Comunist din Japonia în tara 
?rplttrâ’ înt.regul nostru partid nu- 

c°n,v ngerea fermă că ea va contribui la dezvoltarea unor relații 
fnUar2aS? Antre cele două Partide

1 aceste rezultate re
prezintă contribuții importante la 
accentuarea cursului spre reinnoda- 
rca legăturilor prietenești și de co- 
laborare mire toate partidele comu- 
niste servesc unității ansamblului 
partidelor comuniste.

Ion FfNTÎNARU

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 35 

DIN 1 SEPTEMBRIE 1971 :

Extragerea I .* Categ. 1 : 1 variantă 
10% a 100 000 lei ; Categ. 2 : 2 varian
te 25°/0 a 16 961 lei și 5 variante 10’.« 
a 6 784 lei ; Categ. 3 : 6,55 a 10 358 
lei ; Categ. 4 : 50,40 a 1 346 lei ; Categ. 
5 : 138,50 a 490 lei ; Categ. 6 : 4.415,10 
a 40 lei.

REPORT CATEG.l : 1 178 899 lei.
Extragerea a Il-a : Categ B :7,60 

variante a 9 800 lei ; Categ. C : 48,45 
a 1 537 lei ; Categ. D : 1 978,55 a 
60 lei ; Categ E : 122,80 a 200 lei ; 
Cater. F : 2 783,25 a 40 lei.

REPORT CATEG. A : 273 758 lei.



viața internațională
GENEVA

Deschiderea Conferinței internaționale 
asupra utilizării energiei atomice 

în scopuri pașnice
GENEVA 6 — Trimisul special 

Agerpres, Corncliu Vlad. transmite : 
Palatul Națiunilor din Geneva a găz
duit luni deschiderea lucrărilor celei 
de-a patra Conferințe internaționale 
asupra utilizării energiei atomice in 
scopuri pașnice. Manifestare de largă 
anvergură, conferința reunește peste 
4 000 de participanți din peste 80 de 
țări membre ale O.N.U., ale institu
țiilor specializate ale Națiunilor Uni
te și Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică, precum și pe re
prezentanții unor instituții intergu- 
vemamentale și neguvernamentale 
specializate in domeniul nuclear.

România este prezentă printr-o de
legație formată din prof. Ioan Ursu, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Energie Nucleară, conducătorul 
delegației. Adrian Georgescu, prim- 
v-icepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Energie Nucleară, ambasado
rul Ion Datcu, reprezentantul perma
nent al României pe lingă Oficiul 
Națiunilor Unite de la Geneva, Emi
lia n Rodean. vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Energie Nu
cleară, și Stefan Gabor, vicepreședin
te al Comitetului de Stat al Plani
ficării.

Pe ordinea de zi a conferinței figu
rează probleme de larg interes : ener
gia nucleară și aplicațiile sale spe
ciale : combustibili, cicluri de com- 
bustibili și alte materiale nucleare ; 
probleme ale sănătății, securității și 
ale dreptului privitor la energia ato
mică : aplicații ale izotopilor și ra
diațiilor ; probleme administrative și 
internaționale relative la energia 
atomică ; tehnologia nucleară și ță
rile in curs de dezvoltare etc. In 
comparație cu manifestările anterioa
re de acest gen. prezenta sesiune 
marchează o extindere a cadrului 
discuțiilor, la lucrări luind parte, 
alături de savanți atomiști sau din 
alte domenii ale științei, și oameni 
politici, diplomați sau economiști.

Lucrările conferinței, deschisă de 
președintele reuniunii, prof. Glenn
T. Seaborg, președintele Comisiei 
pentru energie atomică a S.U.A., au 
fost salutate din partea țării gazdă

SANTIAGO DE CHILE

încheierea întilnirii tineretului
SANTIAGO DE CHILE - Cores

pondentul nostru, E. Pop. transmite : 
Lucrările Tntilnirii tineretului lati
no și nord-american de solidaritate 
cu lupta popoarelor din Vietnam. 
Laos și Cambodgia. desfășurate timp 
de patru zile in capitala chiliana, au 
luat sfirșit. în documentele adoptate 
de participanții la intilnire se cere ca 
Statele Unite ale Americii să pună 
capăt agresiunii, să-și retragă ne
condiționat și total trupele din ță
rile indochineze. respectind dreptul 
popoarelor respective de a hotărî 
ele insele in problemele lor interne 
fără amestec străin.

★
Delegațiile participante la întilni- 

rea tineretului latino și nord-ame-

A luat sfirșit 
FESTIVALUL DE LA

Duminică, la Palazzo dei Congress! 
din San Marino s-a desfășurat cere
monia oficială de închidere a Festi
valului de teatru al popoarelor, dedi
cat României. La ceremonie - au luat 
parte căpitanii-regenți Luigi Lonfer- 
nini și Âtillio Montanari, membri ai 
guvernului sanmarinez, alte oficiali
tăți locale, un numeros public, zia
riști, precum și Ion Cosma, ministrul 
turismului, și Iacob Ionașcu, amba
sadorul României la Roma.

Luind cuvin tut Giuseppe Micheloni, 
ministrul sanmarinez al turismului, a 
spus : ..Festivalul se încheie cu un 
deosebit succes, atingindu-și pe de
plin scopul ; putem spune că întregul 
popor sanmarinez a avut fericita o- 
cazie să cunoască arta și cultura ro
mânească, teatrul și muzica țării, re
prezentate cu excepțional succes de 
artiștii români. Cunoscind poporul 
român. îl prețuim și mai mult pen
tru bogatele sale tradiții cultural- 
artistice, pentru succesele obținute in 
afirmarea sa in Europa și în lume* 4.

După ce a parcurs 
atitea „Zodii econo
mice" — ale aurului, 
zahărului, cauciucului, 
cafelei etc. — toate 
purtind pecetea domi
nației și exploatării 
străine — Brazilia se 
găsește acum — la 149 
de ani de la proclama
rea independenței na
ționale — intr-un pro
ces activ de industria
lizare. Pe un conti
nent unde ritmul me
diu anual de creștere 
a produsului brut nu 
atinge nici cinci la 
sută, Brazilia formea
ză o notabilă excepție 
cu indicele de nouă la 
sută, cel mai înalt din 
America Latină. Efor
turile de dezvoltare e- 
conomică și-au găsit 
reflectare în creșterea, 
an de an. a volumului 
exporturilor, paralel cu 
o diversificare a pro
duselor exportate. 
Deosebit de important 
este faptul că tradițio
nalul produs — ca
feaua — care pină nu 
de mult furniza circa 
70 la sută din devize 
(și datorită acestei îm
prejurări făcea ca țara 
să fie foarte vulnera
bilă la fluctuațiile pie
ței externe) — și-a re
dus ponderea la 30 la 
sută. In același timp, 
valoarea produselor 
manufacturate, altădată 
practic inexistente in 
listele de exporturi, 
s-a ridicat la peste 400 
milioane dolari.

Dacă in urmă cu un 
deceniu cea mal mare 
parte a investițiilor 
erau canalizate spre

Mulțumind pentru cuvintele de 
prietenie și prețuire rostite la adresa 
poporului român. Ion Cosma a spus : 
„Ne bucură faptul că reprezen
tanți ai culturii românești au reu
șit să prezinte cu succes citeva 
din aspectele activității creatoare a 
poporului român, a cărui muncă este 
consacrată făuririi unei vieți tot mai 
prospere, înțelegerii și colaborării 
intre toate popoarele, prieteniei și 
păcii in Europa și in întreaga lume. 
Ne-au făcut o impresie deosebit de 
pozitivă strădaniile poporului san
marinez de a-și făuri o viață feri
cită, hărnicia sa în muncă și dirze- 
nia cu care este atașat libertății și 
păcii. Sperăm că festivalul și vizita 
noastră in San Marino vor contribui 
La o și mai bună înțelegere și cu
noaștere reciprocă, la destindere și 
pace*-.  a spus ministrul român al 
turismului.

Corul ..Madrigal* 4, dirijat de Marin 
Constantin, a interpretat, apoi, bu
căți din programul său atit de apre
ciat de sanmarinezi.

N. PUICEA
San Marino. 6. 

de vicepreședintele Confederației 
Helvetice, Nelo Celio.

în numele secretarului general al
O.N.U., U Thant, a luat apoi cuvintul 
Philippe de Seynes, secretar general 
adjunct pentru probleme economice 
și sociale al O.N.U. „Energia nu
cleară — se arată în mesajul secre
tarului general al O.N.U. — este 
astăzi capabilă să contribuie din ce 
in ce mai mult la bunăstarea țări
lor in curs de dezvoltare ; de aceea, 
pe bună dreptate, cea de-a patra con
ferință, mai mult decit cele care au 
precedat-o, trebuie să intereseze pe 
economiști, planificatori și in aceeași 
măsură pe tehnologi".

în cadrul ședinței inaugurale au 
mai rostit alocuțiuni prof. Glenn T. 
Seaborg. prof. Sigvard Eklund, direc
torul A.I.E.A., și prof. I. I. Rabi, 
membru in Comitetul consultativ 
științific al Națiunilor Unite.

După-amiază, au fost prezentate 
expunerile : „Energia nucleară și pa
cea mondială" de Mitchell Sharp, se
cretar de stat pentru afaceri ex
terne al Canadei, și „Energia nu
cleară și viitorul" de prof. Stanislaw 
Andrzejewski, comisar al guvernului 
R.P. Polone pentru aplicațiile ener
giei nucleare.

★
Concomitent cu lucrările Conferin

ței, care se vor desfășura in inter
valul 6—16 septembrie, la Pala
tul Expozițiilor din Geneva va fi 
prezentată Expoziția științifică gu
vernamentală „Atomii in slujba dez
voltării" consacrată realizărilor obți
nute jn domeniul folosirii energiei 
nucleare in scopuri pașnice, în pe
rioada de după cea de-a treia con
ferință de la Geneva (1964). Printre 
cele 19 țări participante la expoziție 
se numără și România, care face cu
noscute aspecte privind cercetările 
nucleare efectuate in țara noastră in 
cadrul primului program nuclear na
țional aprobat de Congresul al X-lea 
al P.C.R. în ziua deschiderii, standul 
românesc a fost vizitat de Vittorio 
V. inspeare Guicciardi, directorul Ofi
ciului Națiunilor Unite de la Geneva, 
secretar general adjunct al O.N.U., 
prof. Glenn Seaborg și prof. Sigvard 
Eklund.

rican de solidaritate cu lupta po
poarelor din Vietnam. Laos și Cam
bodgia s-au întilnit cu Luis Corva- 
lan. secretarul general al Partidului 
Comunist din Chile, care a făcut o 
expunere asupra principalelor schim
bări produse in societatea chiliană 
după victoria Unității Populare și 
asupra preocupărilor actuale ale gu
vernului. Luis Corvalan a vorbit, 
de asemenea, oaspeților despre acti
vitatea și preocupările actuale ale 
Partidului Comunist din Chile. La 
intilnirea cu Luis Corvalan a luat 
parte și delegația U.T.C., condusă de 
Dan Marțian, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului.

BRAZILIA

Spre o largă valorificare 
a resurselor Amazoniei

industria automobilis
tică, acum ele cuprind 
o gamă . largă de sec
toare : extracție mine
rală, petrochimie, e- 
nergetică, construcții 
navale etc. Spre ilus
trare, iată citeva din o- 
biective: pină la sfirși- 
tul acestui deceniu, 
producția de energie 
electrică — azi aproa
pe egală cu cea din 
Argentina și Mexic 
luate împreună — se 
va dubla, cea de oțel 
urmează să ajungă la 
20 milioane de tone, a- 
proape de două ori 
mai mult decit pro
ducția actuală a între
gii Americi Latine, iar 
producția de autovehi
cule va depăși un mi
lion de unități pe an. 
Pină in 1976, industria 
petrochimică iși va 
spori volumul de cinci 
ori, șantierele navale 
vor atinge un tonaj de 
1,5 milioane, iar ex
porturile se vor ridica 
la cinci miliarde do
lari.

Oricît ar părea de 
ambițioase, aceste pla
nuri se sprijină pe po
sibilități reale, căci, 
paralel cu lărgirea ra
murilor industriale 
existente (concentrate 
de fapt pînă acum in 
triunghiul Rio — Sao 
Paulo — Belo Horizon
te), brazilienii desfă
șoară intense acțiuni 
de valorificare a i- 
menselor spații virgine 
din nordul și vestul ță
rii, care, prin încorpo
rarea lor în circuitul 
economic, vor însemna.

Lucrările Congresului 
sindicatelor britanice

LONDRA 6. — Corespondentul nos
tru. N. Plopeanu. transmite : Sezonul 
politic britanic s-a deschis luni, o 
dată cu începerea lucrărilor confe
rinței anuale a Congresului sindica
telor britanice (T.U.C.). De aceea, 
atenția observatorilor se îndreaptă 
acum spre Blackpool, unde timp de 
patru zile cei citeva mii dc delegați, 
reprezentind peste 10 milioane de 
membri din 144 uniuni sindicale, afi
liate la T.U.C., vor discuta principa
lele aspecte ale politicii interne și ex
terne a Marii Britanii.

Dintre acestea, după cum s-a arătat 
chiar in discursul introductiv al pre
ședintelui T.U.C., lordul Cooper, se 
degajă citeva mai importante, care 
preocupă Îndeaproape mișcarea sin
dicală și pe toți oamenii muncii bri
tanici. „Sintem confruntați — a con
tinuat el — cu grava realitate a exis
tenței unui mare număr de șomeri", 
„în Scoția, in nord-est, în regiunea 
Lancashire, în Țara Galilor și în 
Irlanda de Nord, numărul șomerilor 
este in continuă creștere, fiind mai 
ridicat decit înainte de cel de-al doi
lea război mondial".

Potrivit aprecierii celorlalți vorbi
tori, situația economică a țării se ca
racterizează prin inflație, stagnare, 
creșterea costului vieții și reducerea 
competitivității.

ORIENTUL 
APROPIAT

Iordania a acceptat 
amînarea reuniunii 

de la Djeddah
AMMAN 6 (Agerpres). — La Am

man s-a anunțat oficial că Iordania 
a acceptat aminarea nedefinită a 
reuniunii de la Djeddah (Arabia 
Saudită), destinată aplanării conflic
tului iordaniano-palestinean. Surse 
oficiale de la Amman au precizat că 
Iordania a primit cererea de amî- 
nare a conferinței din partea Arabiei 
Saudite. Comitetul Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, care grupează reprezentanți ai 
tuturor organizațiilor de comando, nu 
și-a precizat Încă poziția față de a- 
ceastă reuniune.

★
CAIRO 6 (Agerpres). — Secretarul 

general al Organizației Unității Afri
cane. Diallo Telli, a sosit duminică 
seara la Cairo, unde urmează să aibă 
o serie de întrevederi cu conducătorii 
egipteni, anunță agenția M.E.N.

★
AMMAN 6 (Agerpres). — Abdallah 

Salah, ministrul iordanian de externe, 
a primit duminică delegația Partidu
lui conservator britanic condusă de 
Edward Brown, sosită la Amman în- 
tr-un turneu de informare asupra si
tuației din Orientul Apropiat. în 
cursul întrevederilor, ministrul iorda
nian a expus poziția țării sale față de 
conflictul arabo-israelian, subliniind 
necesitatea aplicării rezoluției Con
siliului de Securitate din 1967 cu pri
vire la soluționarea acestui conflict.

După cum se știe, delegația brita
nică a vizitat anterior orașul Cairo, 
unde a purtat convorbiri similare cu 
autoritățile egiptene.

fără îndoială, un aport 
important la dezvolta
rea economică. în pri
mul rind, este vorba de 
spațiul Amazoniei, cu 
cei circa cinci milioa
ne de kilometri pă- 
trați, unde, după păre
rea specialiștilor, se 
găsesc aproape toate 
mineralele necesare 
prosperității industria
le, fără a vorbi de po
tențialul agricol. Pen
tru a depista și a pune 
in valoare aceste re
surse, guvernul a tre
cut la construirea a 
14 000 kilometri de șo
sele, care, pină la sfir- 
șitul acestui deceniu, 
vor brăzda jungla in 
toate direcțiile. Cea 
mai mare dintre aceste 
șosele, Transamazoni- 
ca. va străbate jungla 
de-a curmezișul, legind 
nord-estul țării cu 
frontiera occidentală. 
Paralel cu deschiderea 
de drumuri, au fost e- 
laborate citeva sute de 
proiecte — unele de 
acum in faza de apli
care — privind im
plantarea in aceste 
locuri de nuclee agri
cole și industriale, plus 
transferarea a 100 000 
coloniști în zonele de-a 
lungul șoselei transa- 
mazonice. într-un cu- 
vînt, Erazilia este an
gajată într-o acțiune 
amplă de valorificare a 
resurselor ei naturale, 
ca o condiție indispen
sabilă a progresului e- 
conomic.

V. OROS 
Rio de Janeiro

Al doilea punct subliniat a fost 
proiectul de lege guvernamental pri
vind relațiile in industrie, prin care 
se urmărește îngrădirea activității 
sindicatelor și limitarea drepturilor 
și libertăților democratice ale celor 
ce muncesc. Aceasta, după cum s-a 
apreciat, reprezintă un pericol pen
tru mișcarea sindicală britanică, 
deoarece va încătușa sindicatele. în 
sfirșit. președintele Congresului sin
dicatelor britanice a citat intenția gu
vernului de a adera la C.E.E., idee pe 
care, după cum se știe, mișcarea sin
dicală o respinge cu o mare majo
ritate.

Toate aceste teme, după cum subli
niază observatorii din Londra, vor 
forma obiectul unor ample dezbateri 
în zilele următoare. în cuvintul dele- 
gaților veniți din toate colțurile ță
rii răzbat profundele nemulțumiri ale 
oamenilor muncii față de înrăutățirea 
continuă a situației lor materiale, 
față de îngrădirea permanentă a 
drepturilor și libertăților lor demo
cratice.

Conferința de la Blackpool se va 
încheia la 10 septembrie prin adop
tarea unui mare număr de rezoluții 
referitoare la principalele aspecte ale 
politicii interne și externe a Marii 
Britanii.

Sosirea la Belgrad a unei delegații 
guvernamentale a R. P. Chineze

BELGRAD 6 (Agerpres). — La In
vitația Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, luni a sosit la Bel
grad o delegație guvernamentală din 
R. P. Chineză, condusă de Cien Ci- 
kuan, ministrul industriei ușoare. De
legația cuprinde reprezentanți ai mi
nisterelor transportului și comerțu
lui exterior și ai șantierelor navale 
din Șanhai

într-o declarație făcută redactori
lor agenției Taniug. șeful delegației 
R. P. Chineze a arătat că vizita prie-

ș u a. Critici ale sindicatelor 
la adresa măsurilor economico financiare

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Arnold Weber, directorul Consiliului 
pentru costul vieții, instituit in ca
drul recentelor măsuri economico- 
financiare anunțate de președintele 
Nixon, a declarat, intr-un interviu 
acordat agenției U.P.I., că guvernul 
S.U.A. are in vedere o posibilă con
tinuare, in următorii 3—4 ani, a ac
tualei politici de înghețare a sala
riilor. El a susținut că, în principiu, 
această politică, ale cărei modalități 
de aplicare în viitor se află in curs 
de examinare, va dura atit timp cit 
situația economică nu va fi conside
rată suficient de favorabilă pentru 
a nu mai reclama asemenea măsuri.

Declarațiile lui Weber sint inter
pretate ca o primă confirmare ofi-
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în Berlinul occidental au 
avut loc tratative între delegația 
R.D.G., condusă de secretarul de stat 
Giinter Kohrt, și delegația Senatului 
vest-berlinez, condusă de directorul 
senatorial, Ulrich Miiller. Giinter 
Kohrt a declarat reprezentanților 
presei că, in scurt timp, va avea loc 
o nouă întrevedere între cele două 
delegații. Pe de altă parte, reprezen
tanții R. D. Germane și cei ai R. F. 
a Germaniei s-au întilnit luni, la 
Bonn, in prima fază a tratativelor 
dintre cele două state, după înche
ierea acordului cvadripartit asupra 
Berlinului occidental. La această in
tilnire. delegația R. D. Germane a 
fost condusă de secretarul de stat 
Michael Kohl, iar cea a R. F. a Ger
maniei de Egon Bahr.

Președintele Comitetului 
de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală, Petre 
Blajovici. a sosit duminică la Bonn, 
intr-o vizită oficială, la invitația mi
nistrului federal pentru construcții, 
Lauritz Lauritzen.

In zona demilitarizată 
din Coreea, |nformea;!S Agenția 
A.C.T.C., la 4 septembrie, dinspre par
tea sud-coreeană a fost deschis focul 
asupra unui post al Armatei populare 
a R.P.D. Coreene. Actele provocatoare 
comise în ultimul timp de armata 
marionetă sud-coreeană în apropierea 
liniei militare de demarcație, subli
niază agenția, demonstrează că impe
rialiștii S.U.A. și clica lui Pak Cijan 
Hi se străduiesc să încordeze situația 
în zona demilitarizată.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., A,exe‘ 
Kosighin, va face vizite oficiale în 
Danemarca și Norvegia, în prima ju
mătate a lunii decembrie, la invita
ția guvernelor celor două țări, infor
mează agenția T.A.S.S.

Secretarul de stat în Mi
nisterul de Finanțe al R.F.G., 
D. Rowedder, a sosit Ia Leipzig pen
tru a lua parte la Tirgul internațio
nal de toamnă din acest oraș, anunță 
agenția A.D.N.

Ciu Eîl-Itîif Premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, și Huan Iun- 
șen. șeful Marelui Stat Major al Ar
matei Populare Chineze de Eliberare, 
au primit la Pekin delegația Frontu
lui de Eliberare din Mozambic, con
dusă de Samora Moises Machel, pre
ședintele frontului, informează agen
ția China Nouă.

Vizita 
unei delegații 

a P.C.R.
în Tanzania

DAR ES SALAAM 6 (Agerpres). — 
La invitația partidului Uniunea Na
țională Africană din Tanzania 
(T.A.N.U.), o delegație a P.C.R., for
mată din tovarășii Nicolae Guină, 
membru al C.C. al P.C.R., și Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., efectuează o vizită 
in Tanzania.

Cu acest prilej, delegația a fost 
primită de către secretarul executiv 
național, H. Mbita, la sediul central 
al T.A.N.U. în cadrul întilnirii a fost 
exprimată satisfacția comună pentru 
evoluția pozitivă a raporturilor din
tre cele două partide și țări, s-a 
subliniat dorința de a le extinde, pe 
mai departe, in folosul ambelor po
poare, al cauzei unității forțelor care 
luptă împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului.

Delegația P.C.R. s-a întilnit, de a- 
semener», cu Adam Sappi, președin
tele Adunării Naționale, Mgambale 
Moiru, secretar regional al T.A.N.U. 
și comisar regional al regiunii de 
coastă, și Aii Chambuso, primarul o- 
rașului Dar Es Salaam.

tenească în R.S.F. Iugoslavia include, 
printre altele, participarea la Tirgul 
de la Zagreb și vizitarea mai multor 
obiective industriale. El a afirmat că 
se așteaptă ca vizita să contribuie la 
o și mai mare dezvoltare a relațiilor 
dintre cele două țări și a prieteniei 
dintre popoarele R. P. Chineze și 
R.S.F. Iugoslavia. Cien Ci-kuan a 
subliniat, de asemenea, că se așteaptă 
la largi perspective in relațiile co
merciale dintre cele două țări, după 
această vizită.

cială a intențiilor Administrației de 
a continua politica de înghețare a 
salariilor și după expirarea actualei 
perioade de 90 de zile, in ciuda cri
ticilor și opoziției manifestate în
deosebi de sindicate. Președintele 
Centralei sindicale A.F.L.—C.I.O., 
George Meany, a continuat, de alt
fel, să atace măsura de înghețare a 
salariilor, subliniind că aceasta este 
menită „să-i fure pe săraci pentru 
a da celor bogați".

La Washington s-a anunțat, tot
odată, că președintele Nixon urmea
ză să se întilnească, in cursul acestei 
săptămini, cu principalii săi consi
lieri pentru a examina modalitățile 
de a tempera opoziția liderilor sindi
cali.

La invitația ministrului 
afacerilor externe al R.P. 
Polone, stefan Jedrychowski, luni 
a sosit la Varșovia, într-o vizită ofi
cială, Nguyen Thi Binh, ministrul 
afacerilor externe al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, conducătorul 
delegației G R.P. la convorbirile cva- 
dripartite in problema vietnameză 
de la Paris.

Ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrel G °- 
miko, l-a primit pe primul locțiitor 
al ministrului de externe al Pakista
nului. Sultan Khan. Convorbirea s-a 
referit la probleme de interes comun 
pentru cele două părți, relatează a- 
genția T.A.S.S.

La Teheran au avut loc lu_ 
crările primei sesiuni a subcomite
tului pentru construcții de mașini din 
cadrul comisiei mixte ministeriale 
româno-iraniene.

In semn de nemulțumire 
față de conducerea reacțio
nară a clicii ciankaișiste, 
Cian Suan-ciao, secretar confidențial 
pentru finanțe al Departamentului 
provincial Bogus din Taivan, a refuzat 
să se înapoieze in Taivan după ce 
și-a terminat studiile de perfecționare 
în Statele Unite, hotărînd să vină in 
R.P. Chineză, informează agenția 
China Nouă. Lui Cian Suan-ciao i 
s-a făcut o primire călduroasă de 
către guvernul R.P. Chineze. într-o 
scurtă declarație făcută la sosire. 
Cian Suan-ciao a condamnat impe
rialismul S.U.A. pentru ocuparea cu 
forța a Taivanului și pentru încer
carea de a crea „două Chine". Tot
odată, el a arătat că. in Taivan, crește 
necontenit nemulțumirea populației 
față de ocupația americană și grupul 
reacționar al lui Cian Kai-și.

Primul ministru britanic, 
Edward Heath, a avut luni o între
vedere cu primul ministru al Repu
blicii Irlanda, Jack Lynch. Convor
birile au fost consacrate analizării 
situației din Irlanda de Nord.

La pasajul de cale ferată 
din localitatea Strzemies- 
zyce, în sudul Poloniei, 
produs duminică un accident in urma 
ciocnirii unui tren cu un autobuz in 
care se găseau excursioniști. Opt per
soane și-au pierdut viața, alte șapte 
fiind grav rănite — anunță presa po
loneză. A fost instituită o comisie 
specială pentru elucidarea cauzelor 
accidentului.

Aniversarea unui eveniment memorabil 
din istoria luptei de eliberare naționala 

a popoarelor Iugoslaviei 
Cuvintarea președintelui I. B. Tito
tn ultimele săptămini, In Iugo

slavia socialistă s-au desfășurat o se
rie de manifestări legate de împli
nirea a 30 de ani de la declanșarea 
insurecției armate împotriva cotro
pitorilor fasciști, moment dc cea mai 
mare importanță in istoria luptei 
maselor populare pentru eliberarea 
națională și socială. Totodată, așa 
cum este bine cunoscut, lupta eroică 
a mișcării de partizani din Iugo
slavia, organizată și insuflețită de 
partidul comunist, a adus o contri
buție de seamă la măcinarea și zdro
birea mașinii de război hitleriste, la 
marea victorie a popoarelor asupra 
fascismului.

Cea mai importantă dintre aceste 
manifestări a avut loc duminică in 
localitatea Tientiște. Aici, in pre
zența președintelui I. B. Tito și a 
altor conducători de partid și de stat 
iugoslavi, s-a desfășurat o mare a- 
dunare populară, la care au partici
pat peste 50 000 de persoane din Bos
nia și Herțegovina, precum și din 
alte regiuni ale Iugoslaviei.

Pe aceste meleaguri, in urmă cu 28 
de ani, a avut loc una dintre luptele 
hotăritoare din războiul de eliberare 
națională a Iugoslaviei, intrată in 
istorie sub denumirea de marea bă
tălie de la Sutieska. Mărturie a vi
tejiei și eroismului cu care au luptat 
patrioții iugoslavi in încleștarea cu 
armatele hitleriste stă și mormintul 
comun al celor peste 3 300 de parti
zani participanți la bătălia de la 
Sutieska. Duminică, aci a fost dezve
lit un impresionant monument — o- 
magiu adus tuturor luptătorilor care 
și-au jertfit viața pentru eliberarea 
Iugoslaviei.

Luind cuvintul la marea adunare 
populară de la Tientiște, președin
tele Tito a amintit faptul că aici s-a 
dus o luptă care a durat o lună fără 
întrerupere, și a subliniat că tocmai la 
Tientiște a fost bătălia cea mai grea, 
deoarece inamicul considera că prin 
impresurări puternice va nimici nu
cleul armatei iugoslave de eliberare 
națională. Potrivit spuselor președin
telui Tito, chiar in această bătălie s-a 
dovedit că cercul de fier al dușmanu
lui n-a putut învinge voința de fier a 
partizanilor, care s-au opus încercui
rii. „Noi am repurtat aici, a subliniat 
vorbitorul, una dintre cele mai mari 
și glorioase victorii".

De aproape trei ani, partizanii du
ceau lupte pe întregul teritoriu al 
Iugoslaviei, fără ajutorul nimănui din 
afară, fără fabricile proprii de arma
ment, pe care îl luau cu forța de la 
cotropitori și il plăteau cu singe, 
aveau teritorii libere, eliberaseră și 
unele orașe, și totuși adevărul des
pre această luptă cu greu pătrundea 
în lume, ceea ce ne durea cel mai 
mult, a accentuat președintele Tito. 
El a adăugat că, aici, și în decursul 
întregii lupte de eliberare națională, 
nimeni n-a întrebat de apartenența

Plenara C. C. al P. M. II. P.
Cuvintarea tovarășului Edward Gierek

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția P.A.P., în cuvin
tarea rostită la cea de-a 11-a Ple
nară a C.C. al P.M.U.P., Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P., a spus :

Biroul Politic propune convocarea 
celui de-al Vl-lea Congres al 
P.M.U.P. la 6 decembrie a.c. la Var
șovia. Aceasta înseamnă că congre
sul va avea loc cu aproape un an 
înainte de termenul stabilit. Cauzele 
convocării mai devreme a congresu
lui le-am prezentat la cea de-a 8-a 
plenară a C.C. în decembrie 1970 
partidul, clasa muncitoare și între
gul popor au trăit zile tragice prin 
consecințele lor. Noi am găsit forțe 
suficiente și tărie ideologică pentru a 
scoate țara noastră din situația pe
riculoasă care apăruse atunci. Noi 
am rezolvat conflictul social și, cu 
sprijinul deplin al clasei muncitoa
re și al tuturor oamenilor muncii, 
a început opera de reînnoire. La ple
narele a 7-a și a 8-a ale Comitetu
lui Central noi am efectuat schim
bările de persoane necesare și am 
adus corective la politica partidu
lui intr-o serie de probleme funda
mentale privind dezvoltarea social- 
economică. Justețea hotăririlor ple
narelor a 7-a și a 8-a a fost confir
mată de practică. în ciuda timpului 
relativ scurt, s-a făcut mult pentru 
dinamizarea economiei naționale și 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii, precum și pentru 
îmbunătățirea stilului și metodelor 
de conducere.

Dar, in concordanță cu concluziile 
la care am ajuns la cea de-a 8-a 
plenară și care răspund cerințelor și 
simțămintelor organizațiilor de partid 
și maselor largi de oameni ai mun
cii, pe baza experienței acumulate, 
noi trebuie să trasăm programul de 
perspectivă privind dezvoltarea so- 
cial-economică a Poloniei, moderni
zarea statului nostru socialist și în
tărirea partidului nostru și a legătu
rii sale cu clasa muncitoare și ma
sele de oameni ai muncii. Partidul 
este chemat să stabilească aceste sar
cini de perspectivă care cer eforturi 
și mijloace vaste. De aceea noi pro
punem să convocam congresul încă 
in anul acesta.

In elaborarea Directivelor — a spus 
în continuare primul secretar al C.C. 
al P.M.U.P. — ne-am străduit să fo
losim cit se poate pe deplin un ma
terial foarte bogat de analize criti
ce. propunerile și inițiativele orga
nizațiilor de partid, ale colectivelor 
din uzine, ale multor organizații so
ciale, rezultatele discuțiilor din pre
să și, în primul rind, bilanțul expe
rienței practice din ultimele nouă 
luni, cînd s-a intensificat ritmul vie
ții politice și ideologice din țara 
noastră și s-au eliberat uriașe forțe 
ideologice și sociale. Proiectul de Di

națională, toți au fost luptători pen
tru libertatea poporului lor și a Iu
goslaviei, toți au fost conștienți că 
soarta lor era cimentată prin singe. 
Așa ar trebui să fie și astăzi.

Președintele Tito a reproșat unor 
Istorici contemporani din lume fap
tul că minimalizează cu dispreț bă
tăliile de pe Sutieska și de pe alte 
cimpuri de luptă din Iugoslavia ce 
au fost plătite scump : prin sute de 
mii de vieți ale luptătorilor iugoslavi, 
care au pornit la război imediat după 
ce fasciștii au atacat Uniunea So
vietică.

în continuare, vorbitorul a-a refe
rit la aceia care încearcă în mod con
știent sau inconștient să submineze 
unitatea popoarelor și naționalități
lor din Iugoslavia.

Președintele Tito a scos în k»?i- 
dențâ, ca un exemplu pozitiv, tine
retul iugoslav care construiește pro
priul său centru la Tientiște, unde se 
adună in fiecare an și se inspiră din 
idealurile pentru care și-au dat viața 
cei inhumați în mormîntul comun de 
la Sutieska sau în alte morminte de 
pe tot cuprinsul Iugoslaviei. Vorbi
torul a arătat că adversarii sistemu
lui iugoslav sint, in primul rind, aceia 
care aparțin forțelor separatiste și 
dogmatice. Unii dintre aceștia consi
deră chiar că nu trebuia dusă lupta 
de eliberare națională prin care au 
fost obținute cuceririle istorice nece
sare pentru dezvoltarea de astăzi a 
Iugoslaviei. Președintele a subliniat 
îndeosebi că față de aceștia nu tre
buie manifestată toleranța, deoarece 
ei sint dușmani de clasă ai dezvol
tării socialiste a Iugoslaviei. Dușma
nii noștri — a spus in continuare 
vorbitorul — afirmă că Iugoslavia se 
va destrăma. „Cînd se vor destrăma 
acești munți, atunci se va destrăma 
și Iugoslavia, iar aceasta nu se va 
intimpla niciodată", a subliniat pre
ședintele Tito.

Vorbitorul a spus în continuare câ 
popoarele iugoslave luptă pentru a- 
părarea păcii, ele păstrează libertatea 
lor care le este mai dragă decit orice 
și pentru aceasta se înarmează, 
deoarece, ținind seama de experiența 
din trecut, nu vor să se repete ceea 
ce a fost.

Președintele Tito a declarat că în 
timpul războiului au fost puse te
melii trainice comunității socialiste 
iugoslave, care se bazează pe frăția 
și unitatea, pe egalitatea in drepturi 
â tuturor popoarelor și naționalități
lor din Iugoslavia. Cine nu gîndește 
așa, a adăugat președintele Tito, 
acela se află de cealaltă parte a ba
ricadei.

Adresîndu-se tuturor luptătorilor 
din războiul de eliberare națională a 
Iugoslaviei, vorbitorul i-a chemat să 
lupte și mai departe pentru păstra
rea cuceririlor revoluției iugoslave,

George IONESCU
Belgrad, fl 

rective a fost elaborat în climatul 
favorabil al muncii conștiente și al 
discuțiilor creatoare, principiale, 
marxist-leniniste, eliberate de îndo
ieli și bănuieli, pătrunse de grija 
pentru succesul cauzei.

Directivele sint deschise pentru 
toate schimbările și corectivele nece
sare. Această trăsătură a lor — ca
racterul deschis — noi dorim să o 
subliniem in mod deosebit. Această 
trăsătură și-a găsit exprimarea, de 
asemenea, chiar in proiect sub fo 4 
ma prezentării de hotăriri alternati
ve intr-o serie de probleme impor
tante și în propunerea de a se con
sulta părerea partidului și opiniei 
publice in legătură cu alegerea di
recțiilor juste de acțiune. Intr-un 
alt mod noi nu putem și nu trebuie 
să abordăm problema — nici în pre
zent, nici în viitor.

Programul de acțiune al partidului 
nostru, in conformitate cu învățătura 
marxist-leninistă, trebuie să fie în
totdeauna rezultatul discuțiilor, con
sultărilor cu întregul activ, cu clasa 
muncitoare, cu oamenii muncii de la 
orașe și sate, ale căror interese și 
tendințe partidul le exprimă și le 
abordează ca principal criteriu al jus
teței activității sale. In aceasta constă 
chezășia principală a justeței și 
eficacității liniei noastre politice.

îmbinarea discuțiilor cu acțiunea
— a spus E. Gierek — constituie ele
mentul fundamental al democrației 
socialiste, care nu recunoaște împăr
țirea societății in conducători și con
duși, ci se bazează pe interacțiune și 
responsabilitatea comună a tuturor 
oamenilor muncii.

De foarte mare însemnătate vor fi 
pentru pregătirea congresului adună
rile organizațiilor de partid și confe
rințele de alegeri. Acestea trebui» 
organizate pe baza principiilor leni
niste, ferme și verificate de viață, 
ale centralismului democratic.

Considerăm necesar — a spus vor
bitorul — să invităm la dezbaterile 
din preajma congresului și la lu
crările lui reprezentanți ai cercurilor 
fără de partid. Organizațiile și orga
nele de partid trebuie să asculte cu 
atenție părerile și propunerile ne
membrilor de partid, în special ale 
activiștilor pe tărim social — munci
tori, agricultori și reprezentanți ai in
telectualității. Contribuția lor la dez
baterea Directivelor va îmbogăți, fără 
îndoială, adinei nd, in același timp, 
caracterul popular al programului 
partidului nostru.

Prin activitatea congresului nostru
— a spus în încheiere Edward Gierek
— năzuim să ne aducem contribuția 
la experiența mișcării comuniste in
ternaționale. Dorim ca participarea 
reprezentanților partidelor frățești la 
lucrările congresului să devină un 
factor de întărire a unității forțelor 
socialismului.
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