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Hotărîrea fermă a oamenilor muncii de la sate
RECOLTE SPORITE

IN NOUL AN AGRICOL!
Telegrame adresate C. C. al P. C. R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu
In cursul zilei de Ieri, In mai multe județe au avut loc ședințe de 

lucru ale activului din agricultură, in cadrul cărora s-au dezbătut 
sarcinile cuprinse in scrisoarea adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, comitetelor județene 
de partid, organelor și organizațiilor de partid din agricultură, consi
liilor populare județene, comunale, direcțiilor generale agricole, uniu
nilor județene ale cooperativelor agricole dc producție, tuturor lucră
torilor și specialiștilor din unitățile agricole de stat, țăranilor coopera
tori. Manifestindu-și hotărârea de a da viață indicațiilor prețioase ale 
secretarului general al partidului nostru, participant^ Ia ședințe au 
analizat amănunțit rezervele de care dispun unitățile agricole pentru 
sporirea recoltelor la toate culturile, pentru Îndeplinirea programelor 
de dezvoltare a zootehniei. în acest sens au fost stabilite planuri 
concrete de măsuri pentru desfășurarea cu succes a campaniei agricole 
de toamnă, pentru stringerea Ia timp șl fără pierderi a actualei recolte 
și obținerea unei producții bogate de griu in anul viitor.

în cadrul dezbaterilor s-a acordat atenție deosebită utilizării judi
cioase a bazei tehnico-matcriale, valorificării experienței dobindite de 
unitățile fruntașe. In acest scop, in fiecare unitate agricolă de stat și coo
peratistă se asigură întocmirea unul plan propriu de pregătire și execu
tare a lucrărilor agricole de toamnă cu termene și responsabilități precise, 
astfel incit să se asigure stringerea, transportul și depozitarea recoltei 
din cimp a producției de legume șl fructe, conservarea intregii canti
tăți de furaje, aplicarea la un înalt nivel calitativ a măsurilor pentru 
insămințarea griului. Promptitudinea și temeinicia analizelor între
prinse exprimă hotărîrea activului de partid din agricultură, a tuturor 
lucrătorilor dc pe ogoare de a nu-și precupeți eforturile pentru tradu
cerea in viață a măsurilor stabilite de conducerea partidului în interesul 
creșterii producției agricole, înfloririi agriculturii socialiste, al creșterii 
nivelului de trai al populației.

Publicăm din telegramele adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal.

Ne exprimăm totala adeziune față 
de sarcinile ce se desprind din con
ținutul scrisorii dumneavoastră, se 
<pune in telegrama activului de par
tid. a lucrătorilor și cadrelor de spe
cialiști din agricultura județului Ia
lomița, ele demonstrând răspunderea 
și grija deosebită ce o purtați dez
voltării agriculturii noastre socialiste, 
la nivelul posibilităților și al rezerve
lor mari de care dispunem și ne an
gajăm să muncim neobosit, cu pasiu
ne și perseverență, pentru a traduce 
in fapte prețioasele indicații ce ni Ie 
dați.

Dezbaterile care au avut loc în șe
dința de lucru au scos in evidență 
că, deși s-au obținut rezultate satis
făcătoare la cultura griului, ele nu 
sint la nivelul posibilităților agricul
turii socialiste din Bărăgan, la nive
lul dotărilor, al grijii și eforturilor pe 
care le fac partidul și statul nostru. 
Vă raportăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, in baza indicațiilor 
dumneavoastră, s-au stabilit măsuri 
pentru aplicarea agrotehnicii cores
punzătoare, astfel ca, in anul viitor, 
să putem realiza producțiile pe care 
ni le-ați indicat cu prilejul consfă
tuirii de lucru de la Slobozia cu ac-

tivul din agricultură, ținută la înce
putul anului 1971. In acest scop, co
mitetele comunale de partid, comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare, conducerile unităților agricole 
de stat și cooperatiste vor mobiliza 
pe toți lucrătorii din agricultură, vor 
antrena in acțiunea de muncă patrio
tică elevii, salariații din întreprinderi 
și instituții Ia efectuarea lucrărilor 
de recoltare in timpul optim.

Organele și organizațiile de partid, 
împreună cu conducerile unităților 
agricole și ale stațiunilor de mecani
zare, vor lua măsuri suplimentare 
pentru asigurarea funcționării la în
treaga capacitate a mașinilor de re
coltat, vor organiza schimburi pre
lungite și lucrul in timpul nopții 
pentru executarea arăturilor, îndeo
sebi pe suprafețele ce vor fi însămin- 
țate cu griu.

De asemenea, ne angajăm ca în
treaga campanie de recoltare din a- 
ceastă toamnă să o realizăm in ter
menul cel mai scurt și fără pierderi, 
pentru a ne aduce în acest fel — 
tovarășe secretar general — contri
buția la dezvoltarea agriculturii noas
tre socialiste, la creșterea continuă a 
nivelului de trai material și cultural

al oamenilor muncii din patria noas
tră.

Luind cunoștință cu deosebit inte
res de conținutul scrisorii dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, activul din agricultura ju
dețului Neamț, toți participant» la 
ședința de lucru organizată de co
mitetul județean de partid, in nu
mele tuturor celor ce lucrează pe 
ogoarele acestui județ — se arată 
intr-o altă telegramă — își exprimă 
înalta apreciere și totala adeziune 
față de măsurile cuprinse in acest 
document de excepțională însemnă
tate pentru buna desfășurare a lu
crărilor agricole de toamnă, pentru 
asigurarea unor recolte cit mai mari 
în anul viitor.

Raportăm cu acest prilej condu
cerii partidului și statului că in 
acest an. datorită sprijinului primit, 
bazei tehnico-materiale de care dis
punem, hărniciei cu care au muncit

și muncesc cei de pe ogoare — în
suflețiți de măsurile aplicate privind 
îmbunătățirea organizării și retribui
rii muncii in cooperativele agricole — 
in județ s-a obținut cea mai bună 
producție medie din cite s-au înre
gistrat vreodată pe aceste meleaguri, 
depășindu-se cu 912 kg media anilor 
cincinalului precedent și cu 1 100 kg 
media anului trecut. Aceste rezultate 
au confirmat deplin justețea măsuri
lor stabilite-de conducerea partidului, 
in toamna anului trecut, pentru creș
terea producției de grîu.

în spiritul exigențelor justificate ce 
caracterizează pe comuniști, față de 
condițiile și experiența de care dis
punem, rezultatele obținute, deși su
perioare anilor trecuți. nu ne satisfac, 
ele puteau fi și mai bune. Reliefind 
rezultatele bune obținute pină acum,

(Continuare in pag. a ITI-a)

499 MEDALII DE AUR!
■ Strălucit palmares românesc la Expoziția 

mondială de vinătoare de la Budapesta
B Președintelui Consiliului de Stat, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, i-a fost decernat 
Marele Premiu

Puține țări din Europa sint înzes
trate cu un atit de bogat și divers 
fond cinegetic cum este cel al Româ
niei. Urcați spre crestele carpatine, 
străbateți păduri și cimpii, coboriți 
spre împărăția de ape a Deltei : veți 
căpăta imaginea vie a unei lumi care 
îl atrage fascinant pe vinător. Intr-o 
epocă in care, in multe părți ale 
globului, poluarea face ravagii și 
ciopirțește tabloul naturii sălbatice, 
țara noastră are privilegiul de a dis
pune de specii dintre cele mai va
loroase, de a putea oferi vinătorilor 
posibilitatea unui palmares de invi
diat- . j j iFirește însă, vinatul nu cade de la 
rine in bătaia puștii... Palmaresul ci
negetic nu se creează „la noroc , ci 
presupune multă pricepere, iscusința, 
energie și, adesea, cutezanță. Sint în
sușiri care-i caracterizează pe vină- 
torii noștri și explică faima dc care 
se bucură ei pe plan internațional. 
Ca să nu fim cumva bănuiți de afir
mații „vinătorești", iată mai jos un 
tabel care redă cu fidelitate palma
resul bogat al participărilor romanești 
la expozițiile mondiale de vinătoare 
(luind in considerație numai distinc
țiile supreme — medaliile de aur) :

1. Leipzig 1930—20 medalii de aur
2. Berlin 1937-108
3. Florența 1964—71 „ „
4. Novisad 1967—276 „
5. Budapesta 1971—199 „ „
După cum se observă, țara noastră 

a reușit de fiecare dată să se afirme 
Drir valoarea trofeelor prezenta e. 
Merită îndeosebi relevat succesul cu 
totul ieșit din comun la ultima con
fruntare mondială, din toamna aces
tui an. stabilindu-se — prin cele 
499 medalii de aur, 5 medalii de ar
gint și 1 medalie de bronz — un re
cord absolut al participărilor noastre. 
Cu atit mai mult cu cit Expoziția de 
Ia Budapesta — care a reunit aproape 
8 000 de trofee din 41 de țări, ce.e 
mai valoroase de care dispun țările 
participante - s-a impus drep! rea 
mai puternică și mai reprezentativa 
de pină azi. In acest context, cinege
tica românească a reușit o perfor
manță de prestigiu mondial : toate

cele 505 trofee expuse (coarne, blă
nuri, colți de mistreț, cranii) au 
fost premiate !

Competiția de la Budapesta a im
pus pe plan valoric și o serie de 
trofee de „superclasâ", răsplătite de 
țara gazdă printr-un număr de 120 
de medalii speciale, dintre care 15 au 
venit să consacre cîteva superbe tro
fee românești constind din coarne 
de capră neagră și căprior, blănuri 
de urs și ris etc.

Din rindul acestora, întrunind pre
țuirea unanimă a juriului și specia
liștilor, a masei largi de vizitatori, 
a fost decernat Marele Premiu — 
pentru cea mai mare blană de urs — 
președintelui Consiliului de Stat 
al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în atit de scurtele răga
zuri pe care i le îngăduie mun°a 
absorbantă de la cirma partidului și 
statului tovarășul Ceaușescu dedică 
uneori cîteva ceasuri acestei stră
vechi îndeletniciri a poporului nos
tru, născută in minunatul leagăn al 
naturii din Carpații României. Mare
le Premiu al Expoziției de la Bu
dapesta aduce o consacrare care con
tribuie la sporirea prestigiului cine
geticii românești.

Modestia nu ne poate împiedica să 
amintim măcar elogiile celor care au 
trecut pragul pavilionului românesc 
și au ținut să exprime aprecieri su
perlative cu privire la faptul — ne
obișnuit in analele expozițiilor in
ternaționale — ca toate trofeele unei 
țări să fie premiate. Conducerea de 
partid și de stat din Republica 
Populară Ungară, președintele Con
siliului Internațional de Vinătoare de 
la Paris, președintele de onoare al 
acestui consiliu, administratorul ge
neral și alte personalități au decla
rat că pavilionul românesc s-a im
pus atit prin valoarea trofeelor, cit 
și prin ținuta sa de ansamblu.

Succesul repurtat, explicabil în 
bună măsură prin grija și condițiile 
deosebite acordate de statul socialist 
dezvoltării cinegeticii românești, ono
rează pe to*i vinătorii noștri, stimu- 
lîndu-i totodată spre obținerea Jp 
noi rezultate de prestigiu.

Victor VANTL

în prima zi a „Sâptâminii muncii patriotice* (Elevi de la Școala generala nr. 56 din Capitala)
Foto : M. Ciot
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Dezvoltarea con
științei socialiste — 
rodul unei activități 
continue, perseve
rente, caracterizate 
prin exigență și spirit 

militant
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Ancheta științifică 
a „Scânteii"
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Omul
fată in fată 
cu el insusi...

>

Forța unei culturi se manifestă
prin valorile pe care le creează 

și le impune
Cu cît trece timpul, ex

punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea 
de lucru a activului de 
partid din domeniul ideo
logiei și al activității politi
ce și cultural-educative se 
dovedește a fi unul din do
cumentele fundamentale ale 
partidului nostru, model 
strălucit de aplicare crea
toare a marxism-leninismu- 
lui, corespunzător și nece
sar noii etape de dezvol
tare a societății noastre so
cialiste. Caracterul de ne
cesitate obiectivă e demon
strat cu prisosință de ade
ziunea deplină a întregii

noastre națiuni, care, ca 
întotdeauna, vede în pro
gramul partidului nostru 
propriul său program : ma
terializarea aspirațiilor sale 
vitale, a speranțelor deve
nite certitudini.

Și e firesc să fie așa : 
anii — puțini, dacă-i privim 
prin prisma scurgerii eterne 
a timpului — în care po
porul român, pentru prima 
oară stăpîn pe destinele 
sale, și-a pus întreaga e- 
nergle creatoare in scopul 
făuririi societății socialiste, 
au făcut să se sedimenteze 
in conștiința fiecărui om 
demn de acest nume ecoul

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

In numele guvernului indonezian, mulțumesc 
în modul cel mai sincer Excelenței Voastre pen
tru amabilul mesaj de felicitări transmis cu oca
zia celei de-a 26-a aniversări a zilei independen
ței Republicii Indonezia și, la rîndul meu, vă a- 
dresez cele mai bune urări.

Generalul SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Profund impresionați de mesajul de felicitări 
trimis de Excelența Voastră cu ocazia Zilei na
ționale a Republicii, vă mulțumim pentru deose
bitele urări, alăturîndu-ne sincer dorinței unei 
fecunde dezvoltări în viitor a raporturilor de 
cordială prietenie între cele două țări ale noas
tre.

LUIGI LONFERNINI și 
ATTILIO MONTANARI

Căpitani Regenți

FREDERICO BIAGGI
Secretar de Stat 

pentru Afacerile Externe

eforturilor, al biruințelor, al 
greutăților. Străbătind, nu 
ca simplu martor, ci ca fac
tor activ, perioada luptei 
fățișe de clasă pentru pre
luarea și consolidarea pu
terii populare, anii grei și 
splendizi ai reconstrucției, 
anii primelor victorii isto
rice, fiecare om, angajat în 
acest proces fără precedent 
in istoria națională, a deve
nit un învățăcel la școala 
puterii, la înalta școală a 
demnității. Sint convins că 
una dintre cele mai impor
tante cuceriri ale revolu
ției, pe planul conștiinței, 
al vieții spirituale, este 
sentimentul responsabilită
ții plenare, deschise, afir
mate cu mîndrie : respon
sabilitate față de ceea ce 
se întimplă cu tine însuți 
șl cu ceilalți aici, in țara de 
care ne leagă cele mai 
sfinte amintiri, de care ne 
leagă prezentul pe care-1 
construim și viitorul spre 
care ne îndreptăm, și pre
tutindeni in lume, acolo 
unde oamenii, frații noștri, 
luptă pentru dreptate, li
bertate și adevăr.

Acest sentiment al res
ponsabilității constituie, 
cred eu, fermentul cel mai 
fertil al solidarității umane, 
al adevăratei fraternități, al 
noului umanism socialist, 
opus și ireductibil adversar 
al egoismului sălbatic, al 
individualismului acerb, al 
mentalității de junglă, în 
care semenul nu ți-e semen 
ci dușman, triste și grele 
moșteniri ale mileniilor de 
exploatare și inegalitate so
cială, națională și umană.

Pentru scriitor, pentru o- 
mul de artă, expunerea se
cretarului general, in care 
noțiunii de responsabilita
te i se acordă o deosebită 
importanță și pondere, este 
și trebuie să fie nu numai 
un prilej de meditație, ci. 
in primul rind, al unui se
rios și bărbătesc examen 
de conștiință. Al propriei 
activități, dar și al colectivi
tății de breaslă din care 
face parte. Realitatea a a- 
rătat că succesele unuia sint

ale tuturor: înalță, ca să 
folosesc un termen sportiv, 
ștacheta, devin un stimul 
al propriilor căutări ; în 
timp ce bîjbîielile sterile, 
imitațiile plate, „experi
mentele" găunoase um
bresc tabloul unei culturi, 
chemată — în totalitatea 
ei ! — să constituie tabloul 
veridic, complex al unei 
epoci fără precedent, al u- 
nor mutații esențiale în 
viața și conștiința socie
tății.

Pentru că socialismul nu 
înseamnă o oarecare „so
cietate de consum" (în care 
bunăstarea unei colectivi
tăți se realizează pe seama 
intereselor și aspirațiilor 
altei colectivități), ci în pri
mul rind un vast și multi
lateral proces de perfecțio
nare a omului, eliberat de 
servituțile exploatării, dar 
nu și de ceea ce mii de 
ani de orînduiri bazate pe 
inegalitate (socială, națio
nală, umană) au lăsat în 
conștiința lui. Socialismul 
științific dă un răspuns dia
lectic, limpede (bazat nu pe 
iluzii, oricit de trandafirii 
ar fi ele, ci pe analiza lu
cidă a raporturilor din so
cietate) marii și fundamen
talei probleme — cheie a 
căutărilor artistice de tot
deauna ! — a libertății o- 
mului. Libertatea creatoare, 
responsabilă, nu „liberta
tea" anarhică, destructivă 
si sterilă, care s-a dovedit 
întotdeauna in istorie, in 
fond, o complicată formă 
de servitute.

In lumina acestor adevă
ruri, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceausescu dezba
terile pasionate, competen
te și responsabile care se 
desfășoară in întreaga țară 
ne obligă să ne punem, 
individual și colectiv, în
trebarea : literatura, cul- 
ttira anilor noștri s-au a- 
chitat pe deplin de sarci
nile pe care i le-au pus în 
față revoluția, partidul, po-

Tltus POPOVICI

(Continuare in pag. a Il-a)

După puteri, 
dar din 

toată inima!
2 MILIOANE DE PIONIERI Șl ȘCOLARI 

AU ÎNCEPUT SĂPTĂMÎNA MUNCII 
PATRIOTICE

Cu citeva săptămîni în urmă, pio
nierii din comandamentul unității de 
la Școala generală nr. 56 din Bucu
rești, dornici să contribuie după pu
terile lor la munca întregului popor 
consacrată progresului și înfloririi 
patriei, au adresat colegilor din în
treaga țară chemarea : „Să facem 
din ultima săptâmină a vacanței o 
săptămină a muncii pusă in slujba 
patriei".

— Chemarea noastră a stirnit un 
viu ecou în rindul pionierilor — ne 
relatează prof. Elisabeta Gheorghiu, 
comandanta unității de pionieri de 
la Școala generală nr. 56. Numai 
după citeva zile, am primit sute de 
răspunsuri de la unități de pionieri 
din Capitală și din țară. în fiecare 
scrisoare se consemnau aceleași ini
moase angajamente : să contribuie 
la pregătirea localului școlii pentru 
deschiderea anului școlar, la amena
jarea terenurilor de sport și de joa
că, sâ participe — sub îndrumarea 
cadrelor didactice — la rccondițio- 
narea și îmbogățirea materialului di
dactic. la amenajarea laboratoarelor 
și atclierelor-școală, să facă plă
cută și interesantă prima zi de școală 
pentru cei mai mici elevi, cei din 
clasa I.

Și iată, ultima săptămină de 
vacanță a sosit. O dată cu ea a înce
put să se contureze o acțiune care a 
cuprins aproape toate unitățile de 
pionieri de pe cuprinsul țării, tin- 
zind să marcheze prezența activă a 
organizației pionierilor la transpu
nerea in viață a directivelor date de 
conducerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, privind 
imbunâtățiTea educației patriotice și 
prin muncă a tinerei generații.

Ieri, într-o atmosferă entuziastă, 
pe întreg cuprinsul patriei, pionierii 
și școlarii au fost prezenți la lucru. 
Săptămină muncii patriotice a celor 
circa 2 milioane de copii a început 
intr-un cadru festiv. Adunați în ca
reu, în curtea școlii, în sunetele im
nului „Trei culori", pionierii au 
înălțat pe catarg drapelul patriei. 
A răsunat cu voioșie și fermitate de
viza pionierească „Tot înainte". In 
București, unde aceste adunări fes
tive s-au organizat pe sectoare, copiii 
au fost salutați de reprezentanți ai 
organelor de partid, ai Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor. 
La Cluj, pionierii și școlarii s-au 
intîlnit într-o mare adunare publică, 
în Piața Păcii, de unde Încolonați, 
cu drapelele in frunte, au pornit 
spre locurile de muncă.

Prima zi de muncă patriotică a 
brigăzilor de pionieri și școlari a 
fost rodnică. Timp de 2—2% ore, cei

mai mulți elevi au lucrat in școlii» 
lor la curățenia și împodobirea cla
selor, la amenajarea terenurilor de 
sport și a curții școlii, la repararea 
și sortarea materialului didactic. 
Pionierii de la Școala generală nr. 
56 din Capitală au pregătit pentru 
„bobocii" din clasa I două expoziții 
de desene : „Lumea basmelor, lu
mea vacanței", cuprinzind imagini 
din drumețiile de peste vară, și „Eroi 
din basme", precum și mici daruri 
pe care le vor oferi, o dată cu ma
nualele, in prima zi de cursuri. La 
rindul lor, o parte din pionierii din 
sectorul 2 al Capitalei au lucrat la 
amenajarea complexului de ateliere- 
școală in care iși vor desfășura pre
gătirea tehnico-productivă in noul 
an școlar. Peste tot s-a lucrat cu 
voioșie, au răsunat cintece pionie
rești. Fiecare a muncit cu sîrg dor
nic să facă „școala noastră — ca o 
floare". Mulți pionieri și școlari au 
participat la Îngrijirea și amenaja
rea parcurilor din preajma școlilor, 
la amenajarea de spații verzi în 
noile cartiere de locuințe. ,de locuri 
de joacă pentru copii. Alfii au fost 
prezenți la muncă patriotică pe unele 
șantiere de construcții, fabrici și 
uzine, au participat la stringerea re
coltei. la întreținerea monumentelor 
istorice, caselor memoriale etc.

La Cluj, după cum relatează co
respondentul județean al ziarului, 
brigăzile celor peste 2 500 de pio
nieri pot fi văzute lucrind in 
parcul din fața Sălii sporturi
lor, in „Parcul rozelor" etc. De 
altfel, incă din anul trecut aproape 
toate lucrările de întreținere a parcu
rilor și zonelor verzi au fost pre
luate de organizațiile de pionieri 
din școlile orașului.

Sint desigur activități utile, de 
real folos pentru școală, pentru car
tierele în care locuiesc micii briga
dieri, cu o certă valoare materială, 
dar mai ales cu imensă valoare e- 
ducativă. încă de la această vîrstă 
fragedă copiii învață să iubească 
munca, se deprind să-și folosească 
mintea și brațele în acțiuni pro
ductive. Ingrijindu-și ei înșiși școala 
vor avea grijă să o păstreze curată, 
se vor deprinde să păstreze cu mai 
multă grijă avutul obștesc.

Pretutindeni în țară, pionierii și 
școlarii dedică munca lor patriei, 
partidului. O asemenea inițiativă in
teresantă prefațează concludent pre
gătirile consacrate celei de-a doua 
Conferințe Naționale a Organizației 
Pionierilor din toamna acestui an.

Florlca DINULESCU

Primirea de către președintele Consiliului 
de Miniștri, Iun Gheorghe Maurer,

Președintele Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer, a primit 
marți Ia amiază, în vizită protoco
lară de prezentare, pe Mariano Pa- 
gador Puente, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu-

Republicii Peru
blicii Peru în Republica Socialist! 
România.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului ANTHONY MAMO
Guvernator general al Maltei

LA VALLETTA
Aniversarea Zilei naționale a Maltei îmi oferă plăcutul prilej de a 

transmite Excelenței Voastre și poporului maltez, în numele poporului 
român și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de 
pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului DOM MINTOFF
Primul ministru al Maltei

* LA VALLETTA
Cu ocazia Zilei naționale a Maltei, adresez Excelenței Voastre, gu

vernului și poporului țării dumneavoastră, călduroase felicitări și urări 
de fericire.

ION GHEORpHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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FAPTUL; 
DIVERS!
Trenul 
invizibil

într-una din zilele trecute, în • 
gara din Arad. Mai erau citeva I 
minute pină la plecarea rapidului I 
,J>ecebal“. Pe peroane, lume | 
multa, agitație. Toți pasagerii . 
căutau cu disperare trenul. A- I 
costa însă... dispăruse fărâ urme. I 
Abia intr-un tirziu lucrurile s-au ' 
lămurit. Rapidul se afla chiar pe I 
linia de pe care urma să plece. I 
dar. din neglijența personalului I 
stației, vagoanele nu aveau oblț- ■ 
nuitele tăblițe indicatoare. Dar I 
călătorilor nu le-a fost dat să I 
se liniștească nici după elucida
rea acestui mister. Ajunși in va- I 
goane, au început din nou căută- I 
rile. De astă dată, nu găseau • 
locurile indicate pe tichetele de i 
călătorie. Pentru că multe dintre I 
acestea fuseseră vindute de cite | 
două și chiar trei ori. Numai in , 
vagonul 6. de pildă, locurile 84. I 
85. 93, 95 fuseseră date la cite I 
două persoane, iar locul 26 la " 
trei cetățeni. ȘI, după cum sin- I 
tem informați, nu e prima oară I 
cind călătorii sini întimpinați cu | 
astfel de surprize. De aceea, aș- . 
teptăm un răspuns ...expres din I 
partea forurilor de resort. J

„El fugitivo" | 
a fost
descoperit

întră anii 1956-1962. Lazar I 
Butor, născut la 27 aprilie 1926. ’ 
în comuna Sint ana (Arad), a in- I 
deplinii funcția de magaziner la I 
comitetul sindicatului de la I 
Combinatul siderurgic Hunedoa- ■ 
ra. Pe atunci, cu ocazia unui in- I 
vent ar, s-a constatat ca din ges- I 
ttunea sa lipseau materiale va- 
lorind peste 100 000 de lei. In loc I 
să dea explicațiile de rigoare, I 
dumnealui a luat-o insă la sărtă- I 
toasa. crezind că va scăpa de t 
consecințele faptelor sale. Dar I 
s-a înșelat. Pentru că. in tot | 
acest timp, organele de resort 
n-au încetat cercetările pentru 
descoperirea iui. Și iată că, de 
curind, lucrătorii Direcției evi
denței populației, din cadrul 
Inspectoratului General al Mi
liției, l-au găsit pe șantierul 
Chistog (Bihor) al întreprinde- . 
rii de montaj București. Acum I 
,.el fugitivo" va trebui „sâ-șl I 
achite'' datoriile. E ultimul * 
„episod". |

Ancheta nu 
s-a terminat I

într-un birou din incinta coo- I 
perativei agricole Puieni (Ilfov) I 
se desfășura o anchetă penală. 
!n fața plutonierului de miliție I 
Constantin Ticu, Gheorghe Cu- I 
tieru, in virstă de 21 de ani. in- ’ 
cerca să-și amintească împreju- I 
rările in care cu puțină vreme I 
înainte provocase un scandal | 
public. Aflind despre acest lu- . 
cru, trei frați ai celui In cauză I 
— Ion. Dumitru și Vasile Cu- I 
tieru — au ținut neapărat să fie 
martori la anchetă. O dată in- | 
trați insă in birou, ei nu s-au I 
mai mulțumit doar cu rolul de I 
simpli spectatori. Pentru că. deși * 
nechemați acolo, au început „să I 
pledeze" cu pumnii in favoarea | 
fratelui lor. suspendind pur și . 
simplu ancheta. Nu pentru mul- I 
tă vreme insă, deoarece după o I 
asemenea ..pledoarie", ancheta a 1 
luat alt curs. Cu cei trei mar- I 
tori nepoftiți alături de fratele I 
lor! I

Arătați-le 
direcția!

încă de anul trecut, o detă cu ■ 
începerea in cartierul Bucureștii I 
Noi a unor modernizări stra- I 
dale, traseul autobuzului 77 a > 
fost deviat pe citeva străzi Ia- I 
terale. După cum sintem sesi- | 
zafi înșel de către un grup de că
lători. autobuzele care circulă I 
pe această linie și-au pierdut... I 
direcția : șoferii nu respectă • 
noul traseu, fiecare circulă pe i 
tnde-l taie capul, ocolind stații- I 
le și oprind unde vrea. Din a- | 
ceasta cauză (sau poate și din 
altele), călătorii așteaptă uneori I 
și cite 40 de minute pină la I 
ivirea unei mașini. Ce-i drept, • 
există și autobuze, îndeosebi di- i 
mineața, care circulă pe traseul I 
lor. Acestea insă trec ca năluci- | 
le prin stații, spre direcția... ga- . 
raj ! De aici, aglomerația și tot I 
soiul de consecințe neplăcute — I 
atit pentru călători, cit ți pentru 1 
I.T.B. — ale unei asemenea de- I 
serviri. Cine trebuie să le arate I 
celor In cauză direcția înspre I 
care trebuie să ia măsuri pen- . 
tru înlăturarea unor astfel de I 
anomalii ? |

Călătorie 
interzisă

MĂSURILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MUNCII POLITICO-IDEOLOGICE
Șl CULTURAL-EDUCATIVE ÎN DEZBATEREA PLENARELOR CU ACTIVUL

ALE COMITETELOR MUNICIPALE DE PARTID

DEZVOLTAREA
CONȘTIINȚEI SOCIALISTE

rodul unei activități continue,
perseverente, caracterizate

prin exigență și spirit militant 
științe active, dinamice, iar acest lu
cru se poate înfăptui numai dacă tot 
ceea ce întreprindem pe tărimul edu
cației comuniste va fi in măsură să-și 
facă dxum spre oameni. Mă refer, 
dc exemplu, la necesitatea de a ridica 
la un nivel superior invățămintul de 
partid, unde intilnim încă multe ma
nifestări de schematism, de explicare 
superficială a politicii partidului, de 
tehnicism. Ce eficiență poate avea in
vățămintul de partid la acele organi
zații de bază din întreprinderea de 
prefabricate sau întreprinderea de 
materiale izolatoare și finisaj, cind el 
se reduce aci la enunțarea unor pro
bleme teoretice, fără a Ie raporta la 
necesitățile dezvoltării conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii din uni
tățile economice respective ? Evident, 
de existența acestor neajunsuri răs
pund nemijlocit in calitate de secre
tar cu probleme de propagandă și sint 
conștient de necesitatea de a ne con
centra eforturile spre a le înlătura, 
spre a investi activitatea ideologică și 
politico-educativă cu un conținut bo
gat. cu puternică forță de convingere.

Ceea ce s-a impus cu deosebire în 
lucrările plenarei lărgite cu activul a 
Comitetului municipal de partid 
Turda, prilejuită de dezbaterea sar
cinilor ce rezultă din programul de 
educare comunistă adoptat de condu
cerea partidului, a fost atmosfera de 
combativitate revoluționară, de res
ponsabilitate partinică in care cel 
peste 300 de participanți, sintetizind 
concluziile rezultate din dezbaterile 
anterioare, au analizat in profunzime 
căile și mijloacele perfecționării mun
cii politlco-ideologice și cultural-edu
cative din acest important centru in
dustrial. Atit informarea prezentată 
de tovarășul loan Vedeanu, primul 
secretar al comitetului municipal de 
partid, cit și discuțiile au abordat cu 
exigență problemele de primă actua
litate ale vieții spirituale a munici
piului. în lumina sarcinilor stabilite 
de Congresul al X-Iea al partidului in 
opera de făurire a societății ‘ '
liste multilateral ' ” ‘
bilanțul prezentat 
lizarea inainte de 
pe primele 8 luni 
ținerea unor con
siderabile pro
ducții suplimen
tare — s-a îmbi
nat cu investiga
rea atentă a mo
dalităților menite 
să asigure amplificarea acestor suc
cese prin ridicarea nivelului conștiin
ței socialiste a oamenilor muncii, 
prin perfecționarea calităților umane.

— Privind in urmă drumul străbă
tut. spunea în plenară Inginerul 
Gheorghe Mureșan, directorul între
prinderii de produse refractare „9 
Mai", vedem rezultatele dobindite prin 
rnunca și gindirea noastră, roadele vii 
ale dezvoltării conștiinței socialiste a 
maselor. Turda de astăzi ne dă ima
ginea modului in care am reușit să 
traducem in viață politica înțeleaptă 
a partidului nostru. De aceea, anali- 
zind prin prisma acestor documente 
de partid deosebit de importante ac
tivitatea politico-ideologică, trebuie 
să o raportăm necontenit la viitorul 
municipiului nostru, la datoria de a 
munci miine mai bine ca astăzi. Sint 
de părere că toți comuniștii din mu
nicipiul Turda, toate organele și or
ganizațiile noastre de partid trebuie, 
in primul rind. să desfășoare o largă 
activitate de educație pentru a sti
mula in conștiințe dragostea și res
pectul față de muncă, a combate ma
nifestările de indisciplină, neglijentă, 
superficialitate, astfel ca tot ce reali
zăm să poarte pecetea unei înalte exi
gențe și răspunderi. Există încă in 
municipiul nostru, in întreprinderea 
pe care o conduc, muncitori care cir
culă de la un loc de muncă la altul, 
fapt ce întreține o dăunătoare fluc
tuație a forței de muncă, numărul 
absențelor nemotivate este mare, în
registrăm rebuturi etc. Sa facem, de 
aceea, din eliminarea acestor neajun
suri. la nivelul fiecărui colectiv și pe 
întregul municipiu, o preocupare de 
zi cu zi a întregii activități politico- 
ideologice desfășurate de organiza
țiile de partid, de cadrele de condu
cere, de instituțiile educative.

Numeroși vorbitori au relevat de
zideratul dezvoltării conștiinței mun
citorești revoluționare, al formării In 
toate unitățile economice a unui ade
vărat cult al muncii, adunarea deter
minin'! și o analiză amănunțită a 
pirghiilor prin care aceste obiective 
pot fi realizate.

— In mod cu totul îndreptățit, pro
gramul adoptat de conducerea parti
dului subliniază rolul deosebit de im
portant al conștiinței înaintate in fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, arăta tovarășul Ion Dra
goste, secretar al comitetului muni
cipal de partid. Trebuie să milităm cu 
perseverență neslăbită, prin intensifi
carea muncii ideologice șl politico- 
educative, pentru formarea unor con-

___ socia- 
dezvoltate. Astfel, 
in plenară — rea- 
termen a planului 
ale acestui an, ob-

VIAȚA DE PARTID
în același context al măsurilor me

nite să determine creșterea capacită
ții de inriurire a învățămîntului de 
partid, to/. Gheorghe Codrea, secre
tarul comitetului de partid de la fa
brica de sticlărie, muncitorul Simion 
Faur, de la fabrica de ciment. Gri- 
gore Pop, președintele consiliului lo
cal al sindicatelor, și alții au făcut 
propuneri vizind mai buna selecționa
re și pregătire a propagandiștilor, 
inițierea unei largi consultări a co
muniștilor asupra formelor de studiu 
care să fie extinse, organizarea unui 
ciclu de conferințe destinate activului 
de partid al municipiului.

— Studiind recentele documente-de 
partid, nu poți să nu rămii adine im
presionat cind vezi de cită profundă 
grijă și răspundere față de viitorul 
patriei sint străbătute, spunea munci
torul Nicolae Crișan. secretarul co
mitetului de partid de la întreprinde
rea „Electroceramica-. O ilustrare a 
acestor înalte responsabilități o con
stituie atenția deosebită pe care o a- 
cordă conducerea partidului formării 
și educării tineretului, schimbul nos
tru de miine. Este un domeniu în care 
și nouă, comuniștilor din municipiul 
Turda, ne revin mari sarcini. Nu exis
tă întreprindere in municipiu unde să 
nu muncească un mare număr de ti
neri, unde datoria de a-i ajuta să se 
perfecționeze să nu se impună cu pu
tere. La noi in uzină, de exemplu, nu
mai în ultimii doi ani, rindurile sa- 
lariaților au crescut cu circa 800 de 
tineri. S-au ocupat organizațiile de 
partid, oare, cu toată competența și 
răspunderea de educarea lor ? Ana- 
lizindu-ne munca în lumina documen
telor de partid, trebuie să spun că 
ne-au rămas încă multe de făcut. Mai 
ales pentru a stimula la fiecare co
munist conștiința răspunderii față de 
modul iu care creștem tineretul, in 
care il ajutăm să-și formeze profilul 
politic și moral, corespunzător cerin
țelor societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Ocupind un loc important în lucră
rile plenarei, problemele educării ti
neretului din întreprinderile și insti
tuțiile municipiului Turda au prile
juit largi dezbateri, concentrind aten
ția participanților la discuții. S-au 
criticat In plenară, in mod exigent, 
neajunsurile existente în activitatea 
de educare a tinerilor, desfășurate de 
comitetul municipal U.T.C., faptul că, 
in Întreprinderi, în școli, organizațiile 
de tineret nu manifestă combativita
te împotriva actelor de indisciplină 
ale unor tineri, împotriva chiulului,

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

Rgalizări de prestigiu în industria locală

într-una din zilele trecute, 
cind trenul personal ce circulă 
pe ruta Iași—Dorohoi a oprit in 
stația C.F.R. Trușești (Botoșani), 
salariații de aici au observat un i 
călător pe acoperișul unuia din- I 
tre vagoane. Urcind după el, | 
conductorul trenului a constatat 
că acesta era mort. Primele cer- I 
cetări au stabilit că este vorba I 
de Dragomir Crăciun din comu- 1 
na Lunca. Vrind să călătorească I 
fraildulos. sus-numitul s-a urcat I 
pe unul din vagoanele persona- | 
Iului. Călătoria 6-a dovedit insă . 
fatală. Trecînd pe sub bara unui I 
pod dintre stațiile C.F.R. Todi- I 
reni și Zlătunoaia, el a fost ac
cidentat mortal. Un semnal se- I 
rios de alarmă pentru cei ce că- I 
lătoresc in condiții care le pun I 
viața in pericoL

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCO3 
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Scmleii"

Colectivele de muncă din uni
tățile aparținind Direcției de in
dustrie locală a județului Timiș 
au anunțat că, in perioada care 
a trecut din acest an, in toate 
sectoarele din cadrul acestei 
ramuri de activitate au fost ob
ținute însemnate realizări.

Preocuparea conducerii fiecă
rei unități din cadrul industriei 
locale județene, de a îndeplini 
și depăși sarcinile de plan, s-a 
Îmbinat cu efortul de a se crea 
și lansa in fabricație cit mai 
multe sortimente noi, de a se 
asigura pe această cale o cit mai 
largă varietate de produse și de 
servicii către populație, de a îm
bunătăți necontenit calitatea ac
tivităților prestate. în această 
ordine de idei, la Întreprinderea 
„Extraceram", de exemplu, s-a 
organizat un sector nou, in ve
derea fabricării unor articole 
chimice de mic tonaj și a fost 
pusă în funcțiune o linie tehno
logică de prefabricate din beton 
simplu. La Ceacova, localitate 
care pe zi ce trece se prezintă 
cu un tot mai pronunțat carac
ter dinamic, urban, a fost creată 
o nouă secție, a întreprinderii 
,.Electrometal" din Timișoara, 
unde se produc armături și cor-

puri de iluminat. O altă unitate 
nouă, pentru fabricarea de o- 
biectc și materiale de protec
ția muncii, aparținind tot in
dustriei locale, a fost înființată 
in orașul Deta. 1
află in curs de amenajare 
nouă spălătorie

La Lugoj se 
____ ; o 

____ ______ ___ și curățătorie 
chimică, iar la cariera de piatră 
din Șamovița au început impor
tante lucrări de modernizare și 
extindere a capacităților de 
producție.

Aceste_____ realizări, precum și 
măsurile de dezvoltare și mo- 

___ a industriei loca
le din județ, de diversificare 
continuă a produselor și a ser
viciilor către populație, vor fi 
de natură să determine — in a- 
cest sector de muncă — obține
rea in acest an a cit mai multe 
sortimente de mărfuri și produse 
de larg interes, in valoare de 
peste un miliard lei. Concorni- 
tent, ele vor contribui la spori
rea succeselor de prestigiu în
registrate de oamenii muncii 
din județul Timiș in ace3t prim 
an al actualului cincinal.

dernizare

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

tendințelor de parazitism, de viață 
fără muncă. în același timp, o seamă 
de participanți — profesoara Maria 
h'icoară, directorul Liceului nr. 2, 
Nicolae Giurgiu, directorul clubului de 
la fabrica de sticlărie, Ion Munteanu, 
cercetător la stațiunea experimentală, 
au scos in evidență necesitatea de a 
se îmbogăți conținutul muncii de e- 
ducare a tineretului, de a se perfec
ționa invățămintul politic U.T.C., ac
tivitatea cluburilor, de a se organiza, 
pentru tineri, cercuri unde aceștia 
să-și dezvolte cunoștințele, petrecin- 
du-și in mod util și plăcut timpul li
ber. Pe bună dreptate, in plenară s-a 
subliniat datoria comitetului munici
pal de partid de a conduce mai în
deaproape munca in riadul tineretu
lui, de a imprima comitetului munici
pal U T.C. mai multă răspundere și 
perseverență in îndeplinirea sarcini
lor ce-i revin, de a inlocui „scuzele" 
și „explicațiile" privind diferite nea
junsuri — tendință manifestată chiar 
in cuvintul rostit la plenară de tova
rășul Eugen Șipoș, prim-secretar al 
comitetului municipal U.T.C. — cu o 

activitate educati
vă judicios con
cepută, exigent și 
combativ mate
rializată.

în plenară, mai 
mulți participanți 

modalitățile și căiles-au referit la ______ , ___
perfecționării muncii politice și cul
tural-educative in întreprinderi, insti
tuții, in rindul cetățenilor. A fost cri- 

. tieată, in acest sens, restrîngerea din 
ultima perioadă a formelor și mijloa
celor activității politice, faptul că s-a 
renunțat nejustificat la unele metode 
cu mare audiență în rindul oameni
lor muncii. La fabrica de sticlărie, 
s-a arătat in plenară, din cele 10 bri
găzi artistice de agitație, existente in 
urmă cu cițiva ani, în prezent nu mai 
activează nici una. în alte locuri s-a 
renunțat la activitatea agitatorilor, la 
munca de la om la om ; a fost negli
jată educarea, în spiritul respectului 
față de consumatori, a lucrătorilor din 
comerț. Legătura școlii cu părinții a 
slăbit pe alocuri. Teatrul de stat 
din Turda, prin insuficienta grijă 
acordată alegerii repertoriului, a 
pus uneori in scenă piese sărace în 
conținut, lipsite de o reală forță edu
cativă.

Sintetizind ideile reieșite din dezba
teri. propunerile rezultate din adună
rile de partid anterioare, plenara a 
adoptat un cuprinzător plan de mă
suri. a cărui înfăptuire va trebui să 
concentreze eforturile întregii organi
zații de partid a municipiului, spre 
îmbogățirea și perfecționarea muncii 
politico-ideologice și cultural-educa
tive. creșterea forței el de mobilizare 
a maselor la înfăptuirea politicii par- . 
tidului.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

O casă de cultură, un 
magazin mixt modern, alte 
vreo 20 de unități comer
ciale, o școală, numeroase 
unități de servicii și locu
ințe noi oferă celor peste 
B 300 de locuitori al comu
nei Ostrov, din județul 
Constanța — formată din 
cinci sate — condiții dc 
viață apropiate de cele ale 
unei așezări orășenești. Am 
trecut hotarul Ostrovului 
mr animați de vreo pasiune 
turistică, ci pentru că afla
sem de prezența In comună 
a unei „brigăzi complexe 
dc analiză și control", for
mată din specialiști ui 
Centrocoop și din lucrători 
ai uniunii județene a coo
perativelor de consum. 
Scopul deplasării ? — ni-1 
dezvăluie însăși titulatura 
colectivului de specialiști.

Timp de cinci zile au fost 
controlate și analizate, sub 
toate aspectele, rețeaua co
mercială și de servicii, de
pozitele magazinelor, indi
catorii economico-finan- 
ciari al activității gene
rale. Consemnind rezulta
tele bune obținute anul tre
cut — depășirea planului 
do desfacere și beneficii, 
ponderea ridicată a vinză- 
rilor prin alimentația pu
blică etc. — analiza mun
cii depuse In cooperativa 
de consum, in primul tri
mestru al acestui an. a scos 
la iveală o situație total di
ferită, nejustificatâ in nici 
un fel de gradul de dotare 
și dezvoltare. Astfel, din 
17 unități alimentare și ne
alimentare, doar 2 și-au 
realizat planul de desfa
cere, ceea ce echivalează 
cu o diminuare a vinzâri- 
lor cu 473 mii lei — și deci 
cu însemnate cantități de 
mărfuri (confecții și încăl
țăminte pentru copii, fuste, 
pantaloni, poșete etc.) ab
sente din rafturi. De ase
menea, au mai fost scoase 
Ia iveală și alte deficiente 
grave : folosirea nerațio
nală a spațiilor comerciale, 
existența unor mărfuri in 
valoare de 600 000 lei, fără 
căutare (numai magazinul 
din Galița avea in stoc te- 
niși pentru a incălța întrea
ga populație a satului și tot 
i-ar mai fi rămas !), aprovi
zionarea neritmică etc. La 
cooperativele de consum 
Hirșova, Negru Vodă și 
altele s-au constatat, de a- 
semenea, aspecte similare.

Spațiul nu ne permite să 
prezentăm radiografia com
pletă a constatărilor din 
toate cooperativele de con
sum dobrogene analizate. 
De fapt, nici nu e necesar, 
problemele, constatările — 
cu caracter sintetic — fă
cute aici, cu ocazia contro
lului amintit, sint în sufi
cientă măsură semnificative 
pentru toate celelalte coo
perative. Problema care se 
pune este dacă această mo
dalitate de control permite 
depășirea stilului de muncă 
învechit, binecunoscut : 
„am venit — am controlat

— am găsit deficiențe — 
aveți grijă șl luați măsuri
— am plecat !“

— Brigada complexă de 
control s-a aflat, pentru 
trei săptămlnl, in județul 
Constanța, ca urmare a ho- 
târirii Corniței ului Execu
tiv al Ccntrocoop — ne-a 
declarat Ion Smcdescu. se
cretar general al Centro
coop, sub conducerea că
ruia s-a desfășurat nnnliza 
muncii in cooperativele de 

< consum dobrogene. Această 
acțiune nu constituie un 
control, pur și simplu, exe
cutat după vechiul tipie, 
fără eficiență, ci o modali
tate nouă de lucru, Izvorită

ncle locale la Înlăturarea șl 
prevenirea lor.

Să vedem, deci, cum s-au 
desfășurat lucrurile in fapt, 
în cadrul acțiunii de con
trol s-a analizat activitatea 
uniunii județene, a între
prinderii economice șl de 
construcții, a 17 coopera
tive. Cu acest prilej s-au 
constatat o scrie de aspecte 
pozitive în activitatea eco
nomică, o preocupare ge
nerală a lucrătorilor coope
rației de consum din jude
țul constanța pentru ridi
carea pe o treaptă supe
rioară a deservirii, a gos
podăririi mijloacelor mate
riale și bănești aflate la

D A!
Un astfel
de control

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA UNEI ACȚIUNI 
DESFĂȘURATE DE SPECIALIȘTI 

DIN CENTROCOOP ÎN ORGANIZAȚIILE 
COOPERATISTE DIN JUDEȚUL CONSTANȚA

dintr-o concepție nouă des
pre îndatoririle de condu
cere ale organelor centrale 
și locale ale cooperației de 
consum. Considerind că ac
tivitatea de conducere și 
control, pc care o efec
tuăm pe teritoriu, trebuie 
însoțită de înlăturarea ime
diată a deficiențelor, am 
îmbinat controlul tradițio
nal, prin sondaj, cu contac
tul direct, nemijlocit Ia ni
vel de cooperativă, urmat de 
măsuri imediate pentru re
zolvarea deficiențelor, po 
loc. Nu ne deplasăm 
î.i județe — și pină acum 
a fost analizată activitatea 
organizațiilor noastre din 
aproape toate județele — 
numai pentru a depista ne
regulile. ci, mai ales, pen
tru a ajuta efectiv orga-

In ziua de 11 septembrie a.c. se va deschide în 
București, in incinta complexului expozițional din 
Piața Scinteii, cel de-al V-lea pavilion de mostre 
de bunuri de consum. în cadrul acestuia vor fi pre
zentate : țesături, confecții, tricotaje, covoare, în
călțăminte, articole de galanterie și marochinărie, 
blănărie, produse alimentare, articole de uz casnic 
și gospodăresc, sticlărie și porțelanuri, corpuri de 
iluminat, articole electrotehnice și instalații tehni- 
co-sanitare, aparate de radio și televiziune, mobilă, 
cosmetice, chimicale, medicamente, artizanat, auto
turisme, biciclete și motociclete, articole de sport 
și jucării, discuri, instrumente muzicale, materiale 
de construcții etc. Oficiile județene de turism vor 
organiza vizitarea pavilionului in grupuri, cu re
ducere de 50 la sută pe calea ferată. Deschis pină la 
20 octombrie a.c., pavilionul va putea fi vizitat zil
nic, între orele 10—18, iar duminica intre orele 9—19.

dispoziția lor. Astfel, atit 
din punct de vedere al rit
mului desfacerilor, cit și al 
gradului de îndeplinire a 
planului de vînzări, jude
țul Constanța se situează 
printre primele din țară ; 
ponderea activității de pro
ducție și prestări este cu 60 
la sută mai ridicată 
media pe sistem, iar 
facerea pe un locuitor — cu 
50 la sută ; magazinele coo
perației de consum 
stânțene au realizat 
mai mare desfacere f 
cuitor și pe metru 
etc.

Prețuind cum se 
rezultatele bune 
trate de cooperația __ .. 
sum din județul Constanța 
nu trebuie scăpate din ve
dere rezervele importante 
de îmbunătățire, în conti
nuare, a aprovizionării și 
deservirii populației rurale. 
Controlul întreprins a scos 
la iveală o serie de defec- 

' țiuni care au diminuat re
zultatele obținute. întocmi
rea defectuoasă a necesa
relor, a contractelor, a no
telor de comenzi, de pildă 
— in condițiile existenței 
unui fond de mărfuri in ge
neral corespunzător — au 
avut drept consecință apa
riția unor goluri artificiale 
In magazine. De asemenea, 
deficiențele de organizare 
a muncii in depozite, insu
ficienta preocupare pentru 
promovarea produselor noi, 
livrarea unor mărfuri nc- 
comandate, cercetarea em
pirică a cererii de mărfuri 
și-au pus amprenta asupra 
calității muncii cooperati
velor din acest județ. Nu
mărul și enumerarea tutu
ror rezervelor de îmbună
tățire a muncii existente și 
incă nevalorificate sint însă 
mai puțin importante. Ne-a

con- 
t cea 
pe Io- 
pătrat

cuvine 
înregis- 
de con-
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porul ? Anii aceștia, de care 
fiecare ne aducem aminte 
cu un legitim sentiment de 
mindrle, oamenii care și-au 
pus amprenta pe istorie, fă- 
cind din ea nu o aglomerare 
de fapte neînțelese, ci din- 
du-i un curs, o direcție, 
și-au găsit in literatura 
noastră acele monumente 
care constituie baza și jus
tificarea unei culturi ?

Răspunsul pe care con
știința de scriitor comunist 
mă obligă să-1 dau, referln- 
du-mă, in primul rind, la 
propria activitate — dar nu 
numai la ea ! — este : nu 
in întregime. Nu pe măsura 
posibilităților noastre, ale 
tuturor, scriitori din toate 
generațiile, depozitari — 
fiecare — ai unei experien
țe de viață, a unor conclu
zii despre viață ; nu pe mă
sura exigențelor unui po
por care în condiții vitrege, 
aici, la răscrucea tuturor 
vinturilor contrarii ale is
toriei a făurit o splendidă 
cultură spirituală, oglindă 
vie și veșnică a unui ine
puizabil fond de optimism 
lucid, de bunătate sufle
tească. de umor, de tole
ranță și de hotârîre de a-și 
apăra, cu prețul sacrificiu
lui suprem, dacă trebuie, 
drepturile și ființa.

A afirma „nu in întregi
me" înseamnă, cred eu. a 
da glas acelei nemulțumiri 
creatoare care a constituit 
numitorul comun al tuturor 
marilor artiști din toate 
timpurile, atit de deosebiți 
unii de alții și atit de uniți 
In aspirația de perfecționa
re a omului, a raporturilor 
dintre oameni, a luptei îm
potriva a tot ce înjosește pe 
om. Tn artă, automulțumi- 
rea obtuză este egală cu ab
dicarea, cu sterilitatea, cu 
moartea.

Pentru că in ultimii ani 
m-am ocupat îndeosebi de 
scenariul de film și pentru 
că filmul ocupă un loc atit 
de important in viața spiri
tuală contemporană, voi 
exemplifica referindu-mă 
la acest domeniu. Proble
ma de bază a cinematogra
fiei noastre In etapa actua
lă rămine, după părerea 
mea, cea a scenariilor. 
Alcătuirea repertoriului a-

nual. a planului, este în 
esență un act politic. Aici 
comanda socială funcțio
nează direct, nemijlocit — 
datorită și caracterului in
dustrial, fără care filmul 
rămine o simplă intenție. 
Modul în care se prezintă 
planul de producție cine
matografică (pe un an, sau 
intr-o perspectivă mai lar
gă) dovedește maturitatea 
și competența îndrumării, 
spiritul ei de răspundere 
partinică.

Or, de ani de zile, planul 
tematic s-a alcătuit la voia 
întimplării, sporadic, spon
tan sau sub presiunea indi
cilor de plan, fără capaci
tatea forurilor răspunză
toare de a direcționa afir-

ția de a nu avea ce face, 
situație care a făcut ca nu 
o dată regizori de valoare 
și de prestigiu să accepte 
subiecte minore, nesemni
ficative, numai ca să poată 
lucra, ca „să nu-și piardă 
mina". Orice casă serioasă 
de filme din lume are in 
dosarele ei zeci și sute de 
scenarii ; cu atit mai mult 
e imperios necesar acest 
lucru la noi, unde, așa cum 
spuneam, portofoliul de 
scenarii oglindește direct o 
viziune politică, educativă.

Istoria națională atit de 
bogată in semnificații ac
tuale s-a dovedit a fi un 
filon fertil de autentică 
creație. Dar filmul istoric, 
ca să nu fie o simplă su-

riul Doftanei, lupta comu
niștilor pe meleagurile fier
binți ale Spaniei eroice, 
pregătirea și înfăptuirea 
insurecției armate din Au
gust 44... Simpla înșirare 
doar a cltorva din temele 
posibile și atit de necesare 
arată ce cantitate de mun
că, ce spirit organizatoric 
suplu, operativ, sint nece
sare, ce dezbateri creatoare 
pot și trebuie să aibă loc, 
ca filmul românesc să ofere 
generațiilor de azi și lumii 
întregi imaginea necurma
tei lupte pentru libertate, 
demnitate $ adevăr, care 
străbate ca un fir roșu se
colul nostru.

Sub ochii noștri se des-

FORȚA CULTURII
marea unei școli naționale 
de film, care nu poate 
exista, nu se poate afirma 
și dezvolta fără o direcție 
generală clară. Unul, două 
sau mai multe filme bune 
pot rezulta și din conjunc
turi fericite : o producție 
națională de inalt nivel 
presupune existența unei 
viziuni de ansamblu, rod al 
colaborării, al muncii colec
tive a tuturor creatorilor 
din cinematografie, precum 
și al consultării științifice, 
serioase, a opiniei publice.

Dar. pierdută in operații 
de „tutdă măruntă", in in
terminabile, inutile și obo
sitoare discuții asupra unei 
replici sau a unei scene, 
fosta conducere a cinemato
grafiei n-a reușit să mobi
lizeze creatorii de film la 
realizarea unui portofoliu 
de scenarii, care să garan
teze dezvoltarea ritmică, 
normală, pe mai mulți am 
a filmului românesc. în 
faza actuală eu nu văd 
realizarea unui film izbu
tit fără colaborarea strinsă 
scriitori-regizori de la în
ceputul și pină la sfirșitul 
unui film. Dar la noi, după 
terminarea unui film, re
gizorul se trezea in situa-

perproducție oarecare sau 
un pretext de-a îmbrăca 
in costume de epocă prota
goniștii vreunei banale po
vestioare, cere o îndelun
gă pregătire prealabilă, 
lungi consultații istorice, 
meditație adincă asupra 
sensului epocii sau figurilor 
evocate. Cind vom avea in 
cadrul epopeii naționale 
filmele despre Horia, Băl- 
cescu, Avram Iancu, Ștefan 
Gheorghiu , filmul războ
iului de independență, fil
mul încleștărilor de la Oituz 
și Mărășești ? Unul sau 
două pot apărea, rezultat 
al unei inițiative Indivi
duale. dar realizarea epo
peii naționale, factor de 
uriașă însemnătate in edu
carea patriotismului socia
list, privește întreaga noas
tră cinematografie, pe toți 
creatorii, pe toți factorii de 
răspundere.

Istoria Partidului Comu
nist Român oferă un mate
rial imens, inedit, de-o 
mare forță dramatică și e- 
ducativă, pentru că atunci, 
in anii grei ai ilegalității, 
ai luptei pe viață și pe 
moarte, s-au pus bazele 
realizărilor de astăzi : Gri- 
vița '33, eroismul §i marti-

fășoarâ plenar o altă epo
pee, aceea a luptei pentru 
construirea unei noi so
cietăți, a unui om multila
teral dezvoltat, stăpîn și 
creator. Să fim sinceri : fil
mul nostru a oferit o foarte 
palidă imagine a acestei 
realități, despre care nu se 
poate scrie și nu poate fi 
cinematografic imaginată 
intr-un birou, într-o cafe
nea, sau in urma unei fugi
tive „prospecții" pentru a- 
legerea locurilor de filma
re. Niciunde ca in film ne
cunoașterea realității nu 
sare mai izbitor in ochi, 
falsul sau improvizația su
perficială nu sint mai ușor 
depistabile. „Cunoașterea 
vieții" in cazul creatorului 
de film se impune cu mai 
multă acuitate, pentru că 
filmul, pe lingă sub'ect și 
idee, e constituit dintr-o 
infinitate de detalii concre
te, de planuri care concură 
la complexitatea imaginii 
cinematografice. Avind in 
vedere caracterul filmului, 
nici acest lucru nu poate fi 
lăsat la voia întimplării. 
sau a bunelor intenții, pen
tru că altfel vom avea fil
me cu actori talen’ați im- 
brăcați in mineri, in pes-

Interesat mal ales măsura 
in care ele au fost, pe ioc, 
valorificate, asa cum ni s-a 
spus. Am putut cunoaște o 
serie de rezultate concrete 
participind la citeva acțiuni 
de control și la prezentarea 
și dezbaterea concluziilor 
de către colectivele de lu
crători in prezența tovară
șului Dumitru Bcjan, pre
ședintele Centrocoop. și 
ai urțnr reprezentanți a.» 
organelor locale de partid 
și de stal. Astfel, s-au luat 
măsuri pentru intensifica
rea aprovizionării magazi
nelor cu mărfuri In valoare 
de peste opt milioane lei, 
concomitent cu identifica
rea și redistribuirea unor 
importante cantități de 
mărfuri aflate In stoc : ex
tinderea expunerii libere a 
mărfurilor : mărirea spa
țiilor de desfacere prin ex
tinderea unităților ; organi
zarea unor expoziții cu vin- 
zare a mobilei, produselor 
de cofetărie și preparatelor 
culinare ; înființarea unor 
raioane cu produse de lip 
„Gospodina" ; reprofilarea 
unor unități ; îmbunătăți
rea prezentării mărfurilor : 
aprovizionarea secțiilor de 
prestări ; înființarea a 7 
unități comerciale : achizi
ționarea unor cantități spo
rite de produse agroali- 
mentare ; repararea a 27 
de utilaje defecte ; înfiin
țarea a cinci noi ateliere 
de producție ; introducerea 
producției de mică serie la 
patru ateliere ; acordarea 
unui ajutor econ(?mico-fi- 
nanclar cooperativelor, în 
valoare totală de 120 mii 
lei, în vederea efectuării 
unor reparații, amenajări, 
procurări de mobilier etc.

Tabloul complet — mult 
mai amplu — al măsurilor 
întreprinse duce la conclu
zia că, prin rezolvarea ime
diată a neajunsurilor, efor
tul pentru a înlătura acel 
control constatator, in urma 
căruia nu răminea nimic, 
s-a materializat in varieta
tea mărfurilor expuse in 
rafturi, In unitățile sau ra
ioanele noi, In Îmbunătă
țirea generală a prezentării 
și deservirii. Această mo
dalitate de analiză nu este 
adoptată numai pentru un 
județ sau altul, ci — după 
cum ni s-a spus — repre
zintă un mod general de 
lucru, o acțiune temeinic 
organizată, de durată, care 
va fi continuată. Evident, 
pentru aceasta este nece
sar ca, după plecarea spe
cialiștilor din Cențrocoop
— in loc să răsufle ușurați
— directorii întreprinderii 
economice, șefii de ser
vicii, ceilalți lucrători de 
la județ și cooperative 
să-și însușească acest stil 
de muncă ; pentru toti, 
controlul serios urmat de 
măsuri imediate să devină 
un mod de lucru statornic, 
permanent.

Eficacitatea, viabilitatea 
inițiativei conducerii Cen
trocoop depinde în cel mai 
înalt grad de măsura in 
care această metodă de 
control va lăsa în urmă un 
spirit nou de muncă, de 
măsura în care cei de la 
cooperativa.de consum, din 
fiecare comună, de la între
prinderea economică și 
uniunea județeană învață 
să lucreze bine, eficient. 
Controlul atent, competent, 
serios — al tuturor aspec
telor legate de aprovizio
nare, servicii, deservire — 
trebuie să fie permanenti
zat, să devină o trăsătură 
dominantă. Un asemenea 
stil de muncă este impus 
de dezvoltarea dinamică, 
ascendentă a tuturor sec
toarelor economice, de ta 
care nu poate face excep
ție nici cooperația de con
sum. Tocmai pentru a fa
voriza acest proces, orice 
metodă, orice idee nouă 
care dă activității suplețe, 
dinamism, trebuie nu nu
mai experimentata, ci pro
movată șl permanentizată.

George POPESCU
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cari, sau în ostași, lipsit® 
de realism profund și sem
nificativ. Filmul este o artă 
colectivă și de modul in 
care se va organiza cola
borarea scriitor-regizori- 
actori, depinde în foarte 
mare măsură instaurarea 
acelui climat de muncă, de 
responsabilitate colectivă, 
fără care vom face mul ă 
vreme de aici inainte „fil
me de serviciu", pentru în
deplinirea formală a pla
nului.

Spiritul acestui cli
mat necesar e clar de
finit in documentele par
tidului nostru : e timpul 
ca discuția principială, des
chisă, a problemelor litera
turii și culturii noastre să 
devină o metodă permanen
tă de lucru. Adevărata so
lidaritate artistică presu
pune și implică intransi
gența principiilor, deoarece 
nici o cultură n-a cunoscut 
momentele ei de maximă 
Intensitate și înflorire în
tr-o atmosferă lincedă da 
menajare reciprocă : de 
obicei mediocritatea iși me
najează slăbiciunile ; for
ța și personalitatea puter
nică cer schimbul de opi
nii, intr-o atmosferă de res
pect, de grijă reciprocă, de 
combatere a intereselor 
meschine, de grup care so 
autotămiiază.

Forța unei culturi se ma
nifestă nu numai prin ceea 
ce respinge, de ce se deli
mitează, ci In primul rind 
prin ceea ce reușește să 
afirme, prin valorile no! pe 
care le creează și- le im
pune.

Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consti
tuie pentru Întregul nostru 
popor un vast program do 
perspectivă, care mobili
zează toate forțele spiri
tuale ale națiunii, conștien
tă de misiunea ci istorică.

Ca scriitori nu sintem 
numai martorii acestui pro
ces de valorificare a celor 
mai înalte și nobile resursa 
umane, ci, in egală măsură, 
factori de răspundere în 
dezvoltarea lui armonioasă.

Și aceasta constituie o- 
noarea și rațiunea noastră 
de a fi.

cooperativa.de
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CONSTRUCTORII
DE NOILE UTILAJE

MULT PROMISE?
• Pr?9r?se insernno,e în dotarea șantierelor cu utilaje moderne, dar nu pe măsura 
posibilităților • Unele uzine constructoare de mașini renunță greu la produsele „tra
diționale" • Acțiunea de autoutilare a completat multe goluri în dotarea tehnică a 
șantierelor; ea nu poate însă exclude rolul Industriei constructoare de mașini.

Nu se mai poate concepe astăzi un 
șantier modern lipsit de aportul ce
lor mai diversificate și productive 
utilaje de execuție, aparate și dispo
zitive, menite să confere lucrărilor 
de construcții-montaj un grad inalt de 
mecanizare. Și aceasta nu numai 
pentru că la construirea unui obiec
tiv apar probleme de ordin tehnic ce 
nu pot fi depășite decit prin folosirea 
unor mijloace de execuție adecvate, 
dar și pentru că in fața activității 
constructorilor Congresul al X-lea 
al partidului a pus o serie de im
perative care cer creșterea producti
vității muncii, scurtarea duratelor de 
execuție, îmbunătățirea calității lu
crărilor. scăderea costului construc
țiilor. Iar un răspuns concret tutu
ror acestor cerințe nu-1 poate oferi 
decit creșterea continuă a gradului 
de mecanizare a lucrărilor de con
strucții-montaj.

Beneficiind de sprijinul larg pri
mit din partea statului, ramura con
strucțiilor și-a sporit, in ultimii ani, 
baza tehnico-materială. Astfel. la 
sHrșitul anului 1970 indicele de dotare 
cu utilaje la un milion lei producție 
construcții-montaj era cu peste 17 la 
sută mai mare ca in 1965. Este o 
creștere care confirmă preocuparea 
majoră — materializată in cadrul 
unui amplu program de dotare cu 
mașini și utilaje de execuție — pe 
care conducerea partidului și statu
lui o manifestă permanent pentru 
lărgirea și modernizarea potențialu
lui productiv al organizațiilor de 
construcții-montaj.

în desfășurarea acestei acțiuni ac
centul a fost pus pe dotarea cu uti
laje moderne, destinate să dimi
nueze tot mai mult efortul fizic și 
să asigure un inalt randament mun
cii constructorilor. Industria noas
tră, dovedindu-și din plin capa
citatea de a răspunde cerințelor 
in permanentă evoluție din acest do
meniu. a reușit să producă, in ultimii 
ani. zeci de tipuri noi de mecanisme 
și dispozitive moderne, avînd para
metri funcționali, situați la nivelul 
utilajelor similare existente in străi
nătate. Cel mai recent exemplu, in 
acest sens, ni-I oferă omologarea 
pompelor pentru beton — agregate 
de mare complexitate ce permit me
canizarea lucrărilor de betoane in 
toate fazele lor. de la preparare și 
transport pină la turnarea acestora 
in cofraje. înlocuind mijloacele de 
transport neadecvate folosite pină 
acum pe distanțe mici, pompele pen
tru beton oferă și alte avantaje : 
elimină numeroasele manipulări la 
care este supus în mod obișnuit acest 
material pe șantiere, asigurind. pe 
de altă parte, păstrarea intactă a 
proprietăților lui.

Evident, rezultatele obținute în 
creșterea gradului de mecanizare a 
lucrărilor de construcții-montaj pe 
șantiere sint bune, dar trebuie să le 
raportăm la sarcinile de mare am- 

■L ploare care stau în fața constructo
rilor in cincinalul 1971—1975, cind 
urmează să se realizeze un volum 
de investiții aproape egal cu cel 
din deceniul trecut Este un aprecia
bil spor cantitativ, care trebuie rea
lizat In condițiile asigurării unei 
Înalte eficiențe, prin reducerea du
ratelor de execuție a noilor obiec
tive de investiții, creșterea produc
tivității muncii pe șantiere și mic
șorarea costului lucrărilor. Or. 
lizarea acestor sarcini majore 
pune, ca o condiție esențială, 
mergem hotărit înainte-pe calea 
tinderii mecanizării lucrărilor 
construcții-montaj. spre a nu 
crea un decalaj intre dotarea teh
nică a șantierelor și amploarea lu
crărilor de investiții.

Statul nostru alocă și In actualul 
cincinal fonduri însemnate 
lărgirea continuă a bazei

rea-
im- 

să 
ex- 
de 
se

pentru 
tehnico- 

materiale necesare mecanizării lu
crărilor pe șantiere. Fără a subapre-

cia cu nimic tot ce s-a realizat în 
acest domeniu, se cuvine precizat că, 
din păcate, nu întotdeauna asimila
rea unor tipuri de utilaje noi și in
troducerea lor in producția de serie 
se situează la înălțimea eforturilor 
financiare făcute de stat. Din pro
gramul de asimilare stabilit de co
mun acord între Ministerul Con
strucțiilor Industriale, Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
și Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor, in care sînt pre
cizate atit unitățile executante, 
cit și graficele de realizare a utila
jelor, n-au fost introduse in fabri
cație 10 mașini din 29 cite erau pre
văzute pentru anul 1970, iar in acest 
an, la șirul restanțelor s-au 
adăugat alte 8 noi tipuri.

Sint restanțe serioase, nu numai 
privite ca atare, ca nerealizări în
semnate ale prevederilor programu
lui de asimilare, ci mai ales prin 
modul in care absența lor se re
percutează asupra activității desfă
șurate pe șantiere. Anul acesta, de 
pildă, pe șantierele de la Govora. 
Brazi, oțelăria din Tirgoviște, Fa
brica de armături din fontă și 
oțel din Zalău sau Fabrica de nu
trețuri din Nazarcea s-a resimțit, in 
greutatea cu care au avansat lucră
rile, absența unor macarale de 100 
tm și, respectiv, 45 tm. Mai cu sea
mă la Zalău, unde urmează să se con
struiască un siloz, glisarea lui va fi și 
pe mai departe condiționată direct de 
procurarea rapidă a acestor macarale. 
Numai că Uzina mecanică din Ti
mișoara și Uzina de construcții me
talice și mașini agricole din Bocșa, 
care urmau să înceapă fabricația 
lor, nu au respectat termenele sta
bilite. Exemplele de acest gen nu 
se opresc aici. De pe alte șantiere 
lipsesc rulouri compactoare vibra
toare, freze pentru stabilizarea pă- 
mintului, scuturi metalice pentru să
parea tunelelor, utilaje pentru fini
saj. Și lista rămine deschisă.

Nu putem evita întrebarea : de ce 
posibilitățile create de către stat nu 
sint valorificate in intregime, de ce 
fiecare dintre cele ' *
menționate, dar cu precădere 
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, nu reușesc să pună capăt 
acestor situații ncsatisfăcătoare care 
se perpetuează de mai multă vre
me ? Este, oare, vorba de dificul
tăți care depășesc puterea lor de 
intervenție și capacitatea lor de so
luționare ? La uzina de utilaj greu 
„Progresul" din Brăila, omologa
rea noilor tipuri de rulouri com
pactoare vibratoare de 6 tf și, 
respectiv, 4 tf a fost aminată 
cu citeva luni ; in alte cazuri, suban- 
samble sau părți de utilaje impor
tate vor fi primite cu intirziere, din 
cauză că și fișele tehnice ale acesto
ra au fost depuse cu intirziere.

Adincind analiza cauzelor acestor 
deficiențe se observă că, indiferent 
de natura lor, toate converg spre 
unul și același neajuns : locul se
cundar atribuit asimilării unor uti
laje de construcții. Bunăoară, exca
vatorul hidraulic, a cărui licență a 
fost procurată in urmă cu 4 ani, nu 
este nici astăzi fabricat in măsură să 
satisfacă necesitățile. Uzina produ
cătoare preferă să-și acopere sarci
nile de plan cu produse tradițio
nale. a căror fabricație este stăpi- 
nită, decit să se angajeze cu fermi
tate la executarea acestui produs 
căruia ii găsește cusurul că are 
tehnologie ce ridică oarecari pr 
bleme.

De bună seamă, situațiile de 
acest gen puteau fi foarte bine evi
tate. Trebuia. Iasă ca Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini să 
exercite un control riguros in uni
tățile sale asupra modului in care 
acestea își îndeplinesc sarcinile ce lc 
reveneau din programul de asimilare. 
Și. mai ales, trebuia ca acest con-

mai

trei ministere
Mi-

trol să nu se oprească numai Ia în
registrarea unor stări de lucruri mai 
mult sau mai puțin satisfăcătoare, 
ci să fie însoțit de măsuri concrete 
și eficiente pentru traducerea in 
viață a sarcinilor asumate. Din pă
cate, răspunderile sint atit de fări- 
mițate. incit o unitate industrială 
sau alta are practic latitudinea să 
acționeze cum crede de cuviință. Așa 
se explică de ce Uzina mecanică din 
Timișoara, sub pretextul greutăților 
ridicate de construcția macaralei de 
7.5 tm, a aminat omologarea ei din 
1970 pentru anul 1972.

în practică s-a confirmat că, atunci 
cînd această sarcină este abordată cu 
maximum de exigență și răspundere, 
rezultatele sint dintre cele mai bune. 
Un exemplu grăitor din alte citeva 
zeci asemănătoare : în întreprinderi 
aparținind Ministerului Construcțiilor 
Industriale s-a asimilat și realizat cu 
forțe proprii, în avans cu aproape 
un an, un număr însemnat dintr-un 
nou tip de centrale pentru produ
cerea betoanelor, denumite „Elba". 
Iar la ora actuală, in unitățile ace
luiași minister, ritmul de fabricație 
al acestor utilaje depășește pe cel 
din întreprinderile constructoare de 
mașini, deși acestea din urmă au, 
prin natura lucrurilor, o experiență 
mult mai bogată in acest domeniu. 
De altfel, contribuția din ce în ce 
mai substanțială pe care Ministerul 
Construcțiilor Industriale o aduce la 
asigurarea gamei de utilaje necesare 
sectorului de construcții-montaj poa
te fi și mai bine pusă in evidență 
dacă amintim că, numai in cursul 
anului acesta, în unitățile ministeru
lui au fost construite prin autodo- 
tare 68 tipuri noi de mecanisme, u- 
nele cu o tehnologie de execuție 
pretențioasă.

Cu toate aceste rezultate valoroa
se, aportul industriei constructoare 
de mașini la accelerarea dotării ra
murii construcțiilor cu echipamentul 
tehnic necesar trebuie să rărrjină 
prioritar. Pe șantiere, constructorii 
contează pe toate genurile de uti
laje promise. Tocmai de aceea, stadiul 
actual al îndeplinirii programului de 
dotare a industriei construcțiilor tre
buie să constituie un prilej de analiză 
serioasă pentru toți factorii angajați 
in realizarea lui. Constituirea recen
tă a Grupului industrial de uzine 
pentru utilaje de construcții, in 
măsură să concentreze in miinile 
sale toate aspectele ce le comportă 
această problemă complexă, este 
premisă solidă a unei redresări 
activității depuse pină acum. E 
minarea cu exigență a deficiențelor 
existente, colaborarea permanentă 
între ministerele interesate pentru 
a găsi cele mai bune soluții de re
zolvare a problemelor, aplicarea u- 
nor măsuri capabile să ducă la în
tărirea spiritului de răspundere in 
unitățile producătoare pot și trebuie 
să asigure toate condițiile necesare 
pentru intensificarea ritmului de 
asimilare și fabricație a noilor ti
puri de mașini și utilaje de con
strucții.

experiența șl metodele pozitive apli
cate, ca și posibilitățile de care dis
punem in vederea bunei desfășurări 
a campaniei agricole din această 
toamnă, participanții la ședința de 
lucru au apreciat că și la celelalte 
culturi recolta se prezintă bine. In 
legătură cu aceasta au adoptat un 
bogat șl judicios plan de măsuri 
in vederea înfăptuirii exemplare a 
tuturor indicațiilor cuprinse in scri
soarea ce ne-ați adresat, pentru 
stringerea la timp și fără pierderi a 
recoltelor de toamnă, pentru crearea 
celor mai bune condiții recoltei anu
lui 1972.

In numele comuniștilor, al tuturor 
lucrătorilor din agricultura județu
lui asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, că printr-o mai 
bună organizare a muncii, in județul 
Neamț insămințarea griului se va 
încheia in timp optim, in condiții a- 
grotehnicc dintre cele mai bune. Tot
odată, organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare și condu
cerile unităților agricole vor mobili
za toate forțele și mijloacele de care 
dispun pentru recoltarea, transportul 
și depozitarea la timp și fără pier
deri a tuturor produselor agricole de 
toamnă, stringerea cu grijă și valo
rificarea întregii cantități de legume 
și fructe, pentru asigurarea bazei fu
rajere și a adăposturilor necesare 
sectorului zootehnic.

Comitetul județean de partid, ac
tivul și toți lucrătorii din agricultu
ra județului Neamț ne exprimăm 
hotărirea fermă de a acționa cu toa
tă energia și priceperea pentru în
deplinirea la timp și in cele mai bune 
condiții a măsurilor cuprinse in scri
soare, de a depune noi eforturi po
litico-educative pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a țărănimii, a 
tuturor lucrătorilor de pe ogoare, 
convinși fiind că, in felul acesta, ne 
vom aduce contribuția la înfăptuirea 
mărețelor sarcini ce revin agricultu
rii socialiste românești in actualul 
cincinal, hotărirea noastră nestrămu
tată de a contribui cu întreaga ener
gie și pasiune revoluționară la rea
lizarea obiectivelor stabilite de cel 
de-al X-lea Congres al partidului, la 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîntul Româ
niei.

Indicațiile și măsurile din scrisoa
rea dv., iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cu privire la activitatea 
de pregătire și desfășurare 
campaniei agricole de toamnă,

suri ce demonstrează încă o dată 
grija ce o purtați pentru continua 
dezvoltare șl Înflorire a patriei, pen
tru ridicarea bunel stări materiale a 
întregului popor — se spune intr-o 
telegramă — au fost primite de că
tre participanții la ședința de lucru 
a activului de partid din agricultura 
județului Dîmbovița cu înalt simț 
de răspundere.

Comuniștii, oamenii muncii din 
județul nostru își manifestă șl cu 
acest prilej recunoștința față de con
ducerea partidului, față de dumnea
voastră personal, iubite tovarășe se-

asigură conducerea de partid, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe se
cretar general, că vor munci cu spi
rit de abnegație șl răspundere spo
rită pentru a obține producții agri
cole tot mai mari, contribuind prin 
aceasta la lupta Întregului popor, 
pentru dezvoltarea și propășirea pa
triei noastre dragi, Republica Socia
listă Romănla.

Activul din agricultura județului 
Constanța, se scrie intr-o altă tele
gramă, a ajuns la concluzia că, față 
de rezultatele obținute pină acum, 
există Încă rezerve importante care,

Recolte sporite
in noul an agricol!A

cretar general, care în nenumărate 
nnduri ne-ați ajutat direct să găsim 
noi resurse și forțe in rezolvarea 
multiplelor probleme ce ne stau în 
față. Dind curs acestor prețioase in
dicații, comitetul județean de partid 
a întocmit un riguros plan de mă
suri politice și organizatorice, stabi
lind sarcinile concrete ce revin or
ganelor și organizațiilor de partid, 
specialiștilor, tuturor oamenilor mun
cii din agricultura județului, pentru 
pregătirea și buna desfășurare a 
campaniei agricole de toamnă, pen
tru a asigura în anul viitor produc
ții agricole sporite, la nivelul condi
țiilor și cerințelor actuale.

Ne angajăm că vom milita cu per
severență ca indicațiile și măsurile 
stabilite de dumneavoastră să fie 
traduse în mod exemplar in viață, 
materializîndu-se în rezultate tot mai 
bune, aducind în acest fel contribu
ția agriculturii județului nostru Ia 
constituirea fondului central și mai 
buna aprovizionare a populației.

Animați de dorința vie de a fi la 
înălțimea încrederii ce ne-o acor
dați, oamenii muncii din agricultura 
județului nostru, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid.

folosite mai eficient, pot conduce Ia 
obținerea unor producții agricole su
perioare. S-au stabilit măsuri politice 
și organizatorice care să conducă la 
o mai bună desfășurare a campaniei 
agricole de toamnă, pregătirea supe
rioară a terenului, asigurarea unor 
semințe de soi și semănatul in epoca 
optimă, folosind in intregime forța 
de muncă, mijloacele din dotare.

O atenție deosebită vom acorda 
aprovizionării populației și livrării 
către fabrici a tuturor produselor a- 
gricole contractate, îndeplinirii pro
gramului de creștere a animalelor, 
valorificării mai bune a bazei fura
jere. Comitetul județean de partid va 
da tot sprijinul organizațiilor de par
tid din agricultură pentru ca activi
tatea lor să se îmbunătățească per
manent, să se asigure o conducere 
competentă și operativă, în vederea 
îndeplinirii integrale a sarcinilor care 
le revin.

Activul din agricultura județului 
Constanța vă asigură, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de întreaga lui 
adeziune față de indicațiile cuprinse 
în recenta dumneavoastră scrisoare 
și se angajează să nu-și precupețeas
că eforturile, să facă totul pentru

Îndeplinirea lor la timp și In cele 
mai bune condiții.

Exprimăm mulțumirile șl recunoș
tința noastră conducerii partidului, 
dumneavoastră personal, tovarășe se
cretar general, pentru atenția deose
bită pe care o acordați dezvoltării in
tensive și multilaterale a agriculturii, 
ridicării nivelului de trai al țărănimii 
noastre cooperatiste, a întregului po
por, se spune în telegrama activului 
din agricultura județului Prahova, 
Ne însușim pe deplin conținutul 
scrisorii dumneavoastră șl ne anga
jăm să dăm viață tuturor sarcinilor 
cuprinse în ea, fiind convinși că a- 
ceasta ne va da posibilitatea obți
nerii unor recolte sporite ce vor in
fluența pozitiv asupra consolidării 
tuturor cooperativelor agricole de 
producție și creșterii veniturilor ță
ranilor cooperatori.

Avem satisfacția de a vă raporta, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că în urma aplicării măsurilor stabi
lite anul trecut de conducerea parti
dului, a sprijinului acordat de stat 
și a eforturilor depuse de oamenii 
muncii din agricultură s-a obținut o 
producție de griu superioară față de 
cea realizată in anii anteriori.

Analizînd în spirit critic, partinic, 
sarcinile ce ne revin in anul viitor 
pentru obținerea unei producții mari 
de griu, activul din agricultura ju
dețului nostru a scos in evidență re
zervele deosebite existente în toate 
unitățile agricole. Ne angajăm, to
varășe secretar general, să valorifi
căm mai bine potențialul agriculturii 
județului nostru, să folosim mai 
chibzuit baza tehnico-materială pusă 
la dispoziție de stat, să mobilizăm 
toate resursele materiale și umane 
de care dispunem, să generalizăm 

................................a unităților 
totodată, pe

HUNEDOARA

Consumuri
la cote reduse

HUNEDOARA (Coresponden
ți „Scinteii**. Sabin Ionescu). 
Unul din obiectivele principale 
ale întrecerii socialiste ce se des
fășoară in secțiile și sectoa
rele productive ale Combinatu
lui siderurgic din Hunedoara i) 
constituie reducerea consumuri
lor specifice de materii prime, 
materiale și combustibil. Fur- 
naliștii au reușit să reducă con
sumul de cocs in medie cu /,oa 
kg Ia secția I. și cu 12.26 kg 
la secția a Il-a. pe tona dr- fon
tă produsă, economiile totale

realizate în acest an ridieîndu- 
se la peste 9000 tone de cocs.

Spiritul bunului gospodar se 
evidențiază și in oțelării, co
lectivele acestora economisind 
pină in prezent 1 400 tone 
metal 630 tone feroaliaje, pes
te 3 300 tone cărămidă refrac
tară etc. In domeniul consumu
lui normat de combustibil, in 
această perioadă, pe ansamblul 
combinatului, s-a înregistrat o 
economie totală de peste 58 000 
tone combustibil convențional.

Și 
de

ale 
in-

Inq. Cristian ANTONESCU

legislația in vigoare
„Un duel cu pistoale fără trăgaci", 

rubrica „Contraste**, a mers
Uzina mecanică din Cugir a

lumina acestor ultime evenimente, putem con
chide că „duelul" ce se profila la orizont a 
fost preîntimpinat.

SEMNALELE ZIARULUI

Standul de probe și montaj general al uzinei „1 Mai", Ploiești
Foto : Gh. Vințilă

de răspuns despre... 
jumătăți de măsuri

mită la redacție nu se amintește nimic despre cei 
care se fac răspunzători de deficiențele apărute 
in funcționarea stației de epurare a apelor rezi
duale. Nu credem că aceste neajunsuri au apărut 
din semn. Așa că așteptăm un răspuns mai con
cret — adică, cu nume și... măsuri.

experiența înaintată 
fruntașe, introducind, ______
scară largă, cuceririle științei agro
tehnice. Vom manifesta o grijă 
deosebită pentru ameliorarea terenu
rilor agricole și sporirea potențialului 
productiv al acestora și vom mobi
liza masele de oameni ai muncii la 
executarea in această toamnă a lu
crărilor de irigații și desecări pe su
prafețele stabilite.

în același timp vom lua toate mă
surile necesare pentru aplicarea în
tocmai a indicațiilor dumneavoastră 
cu privire la recoltarea și depozita
rea produselor agricole de toamnă, 
intr-un termen scurt și fără pier
deri, precum și pentru realizarea 
programelor de dezvoltare a zooteh
niei.

(Agerpres)

LA UZINA DE PRELUCRARE

A MASELOR PLASTICE DIN IAȘI

Gamă bogată de produse
apreciate de beneficiari

Colectivul Uzinei de prelu
crare a maselor plastice din Iași 
a obținut succese de prestigiu 
în lunile ce au trecut din acest 
an. Prin eforturile susținute 
muncitorilor, tehnicienilor și 
ginerilor, unitatea ieșeană 
reușit să-și îndeplinească 
să-și depășească sarcinile
plan și angajamentele in cele 
8 luni, dind suplimentar o pro
ducție globală de peste 18,5 
milioane de lei și o producție 
marfă în valoare de 21 milioa
ne de lei. Substanțialele de
pășiri valorice s-au materiali
zat în circa 1 000 tone de pre
lucrate, saci și folii de polieti
lenă, 100 tone plăci din polisti- 
ren și 500 tone prelucrate de 
policlorură de vinii, compuse 
din plăci ondulate, profile 
granule electrotehnice.

Dacă beneficiarul 
ar fi cunoscut

„Un milion împotmolit" se intitula o notă apă
rută in numărul 8 866 al ziarului „Scinteia", in 
care se critica faptul că, datorită unor defecțiuni, 
stația de epurare a apelor reziduale de la Fabri
ca de hirtie din Prundul Birgăului mai mult stă 
decit funcționează. Concluzia eia că suma chel
tuită pentru construcția acestei instalații — peste 
un milion lei — se irosise in van

în legătură cu acest articol, sub semnătura di- 
rectoruiui general adjunct al Direcției generale 
de îndrumare și urmărirea producției din Minis
terul Industriei Lemnului, ing. D- Hangu, am pri
mit recent un răspuns in .-are se recunoaște că 
„...in funcționarea instalației de epurare a ape
lor de i? Fabrica de hirtie din Prundul Birgăului 
au apărut o serie de deficiențe". Sintem infor
mați, totodată, că pentru înlăturarea acestor^nea
junsuri, de curind, s-au luat o serie de măsuri. 
„Astfel — se arata in răspuns — a fost montat 
podul rac’.or la decantoare, s-a suplimentat nu
mărul medi i scriptic al unității pentru a se asi
gura personalul necesar întreținerii și exploată
rii stației de epurare, s-au refăcut in parte tubu
rile de drenaj și stra(ul f.ltiant, astfel că apele 
reziduale devei -ate in prezent in riu corespund 
normelor in vigoare".

Notindu-se asigurarea că „articolul apărut a 
fost analizat cu conducerea fabricii din Prundul 
Birgăului și cea a combinatului de la Dej, forul 
coordonator al acestei fabrici", s-ar putea crede 
că totul este in regulă. Lucrurile nu stau insă 
chiar așa. Și aceasta pen’ru că in scrisoarea pri-

însemnarea 
apărută la 
la... ținta. .......... ... ... , __a_. _
depășit greutățile tehnologice intimpinate în 
procesul de fabricație a pistoalelor de implînlat 
bolțuri. greutăți care o puseseră în situația să 
nu-și onoreze contractul încheiat cu întreprin
derea de aprovizionare cu utilaje și piese de 
schimb (I.A.U.P.S.). Scrisoarea de răspuns tri
misă redacției sub semnătura tovarășului Ghcor- 
ghe Boldur director general al Centralei indus
triale de mecanică tină și aeronautică, forul 
coordonator al uzinei, arată că, pentru anul în 
curs, s-a încheiat un nou contract intre furnizor 
și beneficiarul său, a cărui respectare este ur
mărită cu maximum de atenție. Inițiativa se 
dovedește a ti binevenită, deoarece pină acum 
ritmul livrării acestor produse este satisfăcător 
Cit despre perspectivele ca nici o abatere să 
nu mai umbrească certitudinea că Întreaga can
titate de pistoale pentru imnlintat bolțuri va 
ajunge la destinație, cităm din scrisoarea tov. 
director general : ..Asigurăm că în continuare se 
va respecta in totalitate contractul încheiat".

O afirmație menită, pe de o parte, să anga
jeze cu fermitate răspunderea conducerii uzinei 
furnizoare, a centralei coordonatoare, iar, pe de 
altă parte, să dea satisfacție beneficiarului. în

în legătură cu nota : ..Unde nu e cap, vai- de 
acoperiș*', publicată in ziarul „Scinteia" din 18 
iunie, Direcția generală a investițiilor din Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apelor ne-a răspuns că lucrările de 
la complexele zootehnice Moftin, Livada și 
Odoreu. județul Satu-Mare, se execută in an
trepriza Trustului de construcții-montaje mini
ere din cadrul Ministerului Minelor, Petrolului 
și Geologiei. Ca urmare, toate materialele de 
construcții, inclusiv plăcile de azbociment ne
cesare lucrărilor din planul anului 1971, trebu
iau să fie asigurate de către constructor. Totuși, 
asociațiile intercooperatiste — beneficiare ale 
lucrărilor de mai sus — necunoscind legislația 
in vigoare, au semnat contractele de antrepriză 
.ntocmite și trimise de constructor- (T.C.M.M.), a- 
sumtndu-și in felul acesta o serie de obligata 
(care, in mod legal, nu cad in sarcina beneficia
rilor). printre care și asigurarea plăcilor de az
bociment. în fața acestui fapt, ministerul a tre
buit să depună eforturi pentru a rezolva o pro
blemă care. In mod normal, revenea construc
torului. Ca rezultat al eforturilor făcute de di
ferite organe centrale, T.C.M.M. a primit la data 
de 19 iunie a.c. plăcile de azbociment, cantitate 
care acoperă integral nevoile pe acest an pen
tru toate lucrările contractate.

cum ne informa ing. Aurel 
Racu, directorul uzinei, aceste 
rezultate sînt urmarea creșterii 
productivității muncii, progra
mării mai judicioase a schim
bării comenzilor și culorilor, e- 
fectuării la timp a reparațiilor 
de la utilaje, folosirii mai ra
ționale a instalațiilor și a tim
pului de lucru, echilibrării for
țelor in toate cele 3 schimburi 
și altele.

Am încercat să pătrundem 
mai mult în viața și relațiile 
economice ale uzinei. Zilnic, de 
aici pleacă la diferiți beneficiari 
din țară și de peste hotare, 
zeci de tone de produse prelu
crate din mase plastice. In pre
zent in producția de serie a u- 
zinei se află peste 200 de sor
timente într-o mare gamă de 
tipodimensiuni. Iată doar cîteva 
dintre ele : saci din polietilenă, 
ce se folosesc pentru industria 
de îngrășăminte chimice, folii 
din polietilenă, folosite in agri
cultură, granule electrotehnice 
solicitate de întreprinderile care 
produc cabluri electrice, plăc.1 
dure din policlorură de vinii, 
utilizate la construcțiile Indus
triale, pungi din polietilenă pen
tru ambalajul produselor de 
larg consum, covoare din p.v.c. 
pentru pardoseli la construc
țiile industriale, tuburi de izo
lații electrice — care au înlocuit 
tradiționalele tuburi bergman 
și pantzer, corpuri suflate din 
polietilenă — de înaltă și joasă 
tensiune.

In funcție de cerințele bene
ficiarilor interni și externi, noi 
și noi produse se pun in lucru. 
Recent, s-au executat comenzi 
substanțiale de saci din polie
tilenă pentru Olanda și R.A.U. 
Pe litoral, la ferestrele moder
nelor și confortabilelor hoteluri, 
impresionează aspectul plăcut 
și coloritul jaluzelelor. Ele sint 
tot rezultatul strădaniei și in
geniozității colectivului ieșean, 
care a reușit să găsească cele 
mai subtile utilizări pentru pro- 
filele din policlorură de vinii.

Nu putem să nu relevăm și 
contribuția modelatorilor ieșeni 
de mase plastice la construcția 
autocamioanelor și autoturisme
lor românești. Uzina „Steagul 
roșu" din Brașov a comandat 
aici 40 de repere, iar Uzina de 
autoturisme din Pitești — 15 
repere, necesare mașinilor „Da
cia—1300“. Aceste rezultate de 
prestigiu sînt rodul competen
ței. pasiunii și dăruirii Între
gului colectiv. La Uzina de pre
lucrare a maselor plastice din 
Iași sint create toate condițiile 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de pțan și a angaja
mentelor asumate în întrecerea 
socialistă pe anul 1971.

Eugenlu ZIDARIȚA
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„Este unanim cunoscut câ energetica ocupA un 
loc de avangardă și aduce o contribuție decisivă la 
dezvoltarea civilizației moderne, la realizarea ma
rilor obiective de progres ole popoarelor, la ame
liorarea continuă a traiului oamenilor. Energetica 
reprezintă un factor dinamizator de prim rang, de 
Importanță vitala aș putea spune, al vertiginoasei 
revoluții tehnlco-știlnțllice care se desfășoară pe 
plan mondial. Căutarea de noi șl noi resurse de ener- 
gle, valorificarea cu eficiență maximă a celor exis
tente, folosirea energiei în domenii tot mal largi ale 
vieții economice șl sociale reprezintă astăzi preocu- 
părl primordiale pentru fiecare națiune care vrea să 
prospere, care dorește să participe la marea compe
tiție ajumi[contemporane.

Conștientă de importanta excepțională a acestui 
sector pentru ritmul și amploarea dezvoltării econo
mice, J? oman ia a făcut și face eforturi considerabile 
pentru fructificarea tuturor resurselor de care dis- 
pune în vederea creșterii potențialului energetic na
țional'’,

(Din cuvintarea de salut a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea lu- 
crărilor celei de-a VIII-a Conferințe 
mondiale a energiei).

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ —_ _ _ _ _ _ _ _ _ J

—
Larpa acțiune declanșată în sco

pul raționalizării consumurilor dc 
combustibili și cnertie pune In fata 
rorcctâiorilor și protectanților din 
institutul no-tru sarcini extrem de 
complexe, legate de asimilarea In 
concepție proprie a noi utilaje 
care sâ permită arderea combus
tibililor In condiții de economici
tate sporită sau utilizarea resurse
lor secund irc alo diferitelor pro
cese tehnologice din industrie O- 
rient.irca do principiu fiind clară, 
atenția noastră trebuie îndreptată, 
dc aceea, cu precădere spre mo
dul in care este ca realizată în ca
zul fiecărui echipament in parte.

Calcule tehni ?o-oconomice prea
labile demonstrează oportunitatea 
alocării unor investiții suplimen
tare In vedere i înlocuirii utilaje
lor necorespunzătoare sau a îmbu
nătățirii parametrilor energo-cco- 
nomici ai acestora. Aceste calcule 
confirmă că este mai rațional să 
se investească valori materiale 
pentru economisirea unei tone de 
combustibil docil pentru extrage
rea, transportul și pregătirea ci în 
vederea arderii. Pornind de aici, 
cercetătorii și proiectanții de echi
pamente și utilaje tcrmoenergetice 
desfășoară o activitate conccpțio- 
nală orientată pe cîteva direcții 
mai importante. Prima direcție 
constă in asimilarea unor familii 
dc arzătoare dc tip monobloc, care 
să ofere posibilitatea grupării în- 
tr-o construcție unitară a diferi
telor subansamble care conferă ar
zătorului o funcționalitate unitară : 
arzătorul propriu-zis. ventilatorul 
de aer. pompa de combustibil — 
instalațiile de măsură, suprave
ghere și protecție fiind complet au
tomatizate. Din punct de vedere al 
destinației, primul grup este cel al 
arzătoarelor de uz general, care e- 
chipcază cazane de abur, de apă 
caldă, precum și unele cuptoare in
dustriale. Aceste instalații com

portă încă de pe acum diverse că
utări in cercetare și proiectare. în- 
tr-o primă etapă au fost concepute 
peste 30 tipodlmcoMiini dc arză
toare cu combustibili gaz.oși și li
chizi (motorină, combustibil de ca
lorifer sau păcură), unele dintre 
ele fiind executate in fază de pro
totip In Uzina „Vtilcan"-Bucurcștl 
șl la ..Tchnofrijf'-CluJ. Aceste pro-

Perfecționări tehnice pentru 
economisirea de combustibili

totipuri fac obiectul unui program 
de cercetări experimentale, pe stan
duri special amenajate în institu
tul nostru. Urmărim să aducem u- 
nele corecții elementelor construc
tive, astfel ca arzătorul să permită 
arderea economicoasă a combusti
bilului, la nivelul performanțelor 
tehnicii actuale. (Primele arzătoar* 
din această gamă au și trecut exa
menul omologării). Alte căutări 
sint legate de realizarea unui ar
zător de capacitate ridicată, desti
nat cazanolor de 100 Gcal/h, care 
vor fi utilizate în încălzirea unor 
cvartale de locuințe din capitala 
Republicii Democrate Germane. 
Prin reducerea excesului de aer cu 
5 la sutâ față de arzătoarele rea
lizate anterior, ce nu au beneficiat 
de standuri experimentale, se va 

obțlne o economie anuală de 240 00a 
k« păcură pn fiecare cazan, redu 
cerea efectului dăunător al corozi
unii și alte avantaje. întreaga ac
tivitate pentru asimilarea acestor 
familii de arzătoare este corelată 
cu cca de construire in orașul Cluj 
a unei fabrici specializate in fa
bricația de serie mare a arzătoa
relor și cazonelor mici, prevăzută 

să intre in funcțiune la sfîrșitul a- 
nului 1972. Trebuie spus că specia
liștii noștri urmăresc nu numai e- 
vitarea importului de licențe, cî și 
înlocuirea unor aparate de comple
tare, aduse deocamdată din străină
tate, cu altele, de performanțe si
milare, in curs de asimilare in țară, 
în felul acesta, ci se străduiesc să 
răspundă indicațiilor repetate ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind combaterea excesului de im
port, indicații reafirmate in modul 
cel mai ferm in expunerea rostită 
la consfătuirea de lucru a activu
lui de partid din domeniul ideolo
giei și al activității politice și cul
tural-educative. Am făcut mai pu
țin în ceea ce privește studiul u- 
nor arzătoare specializate, adap
tate cerințelor tehnologice ale di

feritelor cuptoare industriale folo
site in țară, a căror diversitate o- 
bligă și la găsirea unor soluții a- 
dccvate fiecărui caz în parte. Pen
tru reușită, trebuie să intensificăm 
colaborarea cu specialiștii din alte 
institute de proiectare și din labo
ratoarele uzinale de profil.

O altă direcție importantă, prevă
zută in programul prioritar privind 

gospodărirea rațională a energiei, 
o constituie asimilarea in concepție 
proprie a unor tipuri noi de ca
zane recuperatoare (care utilizează 
căldura reziduală a gazelor rezul
tate din procesele tehnologice ale 
diferitelor ramuri industriale). 
Principalul avantaj pe care îl o- 
feră acestea este că produc agenți 
termici sub formă de abur, apă 
sau alt fluid in stare încălzită, fără 
a necesita arderea de combustibili 
auxiliari. Evident că problemele 
variate și complexe pe care le ri
dică transferul de căldură, acțiu
nea corozivă și erozivă a gazelor 
provenite din diverse procese teh
nologice, nocivitatea mediilor de 
lucru utilizate etc. reclamă un mare 
volum de muncă concepțlonală (de 
cercetare și proiectare), ceea ce

conferă produsului o valoare teh
nică deosebită Menționăm că. In 
cea mal mare parte, aceste cazane 
au fost aduse din Import, cu elor- 
tur! valutare însemnate Drept ur
mare, In institutul nostru se desfă
șoară o amplă acțiune, care se va 
finaliza prin proiectarea a șase ti
puri noi dc cazane recuperatoare, e- 
șalonate a fi predate spre execuție 
uzinei „Vulcan’-București pină la 
sfirș'tul anului Efectul economic 
va fi apreciabil . pe baza acestor 
șase tipuri se vor executa 11 ca
zane fizice, ce vor fi montate in 
industria metalurgică (la Hune
doara și Zlatna). in industria chi
mică (la Valea Călugărească șl Să
vinești) și în industria lemnului (la 
Piatra Neamț) Se va asigura ast
fel anual economisirea unei canti
tăți dc căldură dc circa 182 000 tone 
combustibil convențional, ceea ce 
înseamnă amortizarea investițiilor 
in circa un an. Ne propunem ca in 
1972 să ne intensificăm eforturile 
în acest domeniu pregătind noi ca
dre de tineri cercetători șl proiec
ta n ți pentru a spori numărul ti
purilor de cazane recuperatoare 
concepute tn cadrul colectivelor 
noastre.

Deplin conștient) de importanța 
acțiunilor ample liotărîte recent la 
nivelul forurilor superioare de con
ducere in vederea gospodăririi mai 
raționale a energiei sub toate for
mele ei. cercetătorii și proiectant*! 
din institutul nostru se angajează 
să asigure tncă de pe acum crea
rea unui bogat fond de utilaje e- 
nergetice moderne, menite să asi
gure importante economii de com
bustibil la nivelul economiei na
ționale.

Inq. TeoflI POPOVICI 
directorul Institutului 
de cercetâri și proiectâri 
pentru echipamente 
termoenergetice

ANCHETA ȘTIINȚIFICA A „SCINTEII"

GOSPODĂRIREA RAȚIONALĂ 
A ENERGIEI

0 sarcină 
general-valabilă: 

a gospodări cu grijă 
fiecare kilowați

r—" .
Cercetări

cu o înaltă

eficiență economică
Preocuparea pentru satisfacerea 

cerințelor mereu crescinde de ener
gie ale societății contemporane se 
împletește strins cu activitatea de 
studiere a rezervelor de energie și 
de valorificare optimă a acestora. 
La a Vl-a conferință mondială a 
energiei (Melbourne, 1962) s-au fă
cut aprecieri asupra diferitelor ca
tegorii de rezerve, iar a Vil-a se
siune plenară (Moscova, 1968) a 
dezbătut probleme privind „Resur
sele mondiale de energie și utili
zarea lor in folosul omenirii**. Anul 
acesta. România a fost gazda celei 
de-a VIII-a conferințe mondiale, 
care, pe linia celor mai actuale pre
ocupări energetice, a avut ca temă 
„Progrese in valorificarea energiei, 
in special prin utilizarea ei com
plexă**.

In expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la adunarea solemnă or
ganizată in Capitală cu prilejul săr
bătoririi celei de-a 50-a aniversări 
a intemeierii Partidului Comunist 
Român, se sublinia că „Un rol 
hotâritor in dezvoltarea industriei 
ii are lărgirea bazei energetice și 
de materii prime. Sporirea rapidă a 
cerințelor economiei impune să exa
minăm posibilitățile folosirii mai in
tense a resurselor proprii de mate
rii prime și combustibil, să găsim 
soluții pentru sporirea potențialului 
nostru in acest domeniu**. în țara 
noastră, valorificarea superioară a 
diferitelor resurse de energie pri
mară a luat forme multiple, datorită 
faptului că dispunem de o gamă 
largă de rezerve. Intensificarea e- 
fortului de valorificare este de
terminată și de creșterea vertigi
noasă a consumului de energie. Iată 
citeva cifre edificatoare :

Producția de energie electrică a 
anului 1970 a fost de 35.1 miliarde 
kWh. După cum se arată in di
rectivele Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român, la ni
velul anului 1975 ea va ajunge la 
55—57 miliarde kWh. Totodată, 
consumul de energie primară va 
crește la 78—80 milioane tone 
combustibil convențional in 1975 și 
la 96—98 milioane tone combus
tibil convențional in 1980. Astfei de 
cifre, privind producerea și consu
mul de energie, de toate formele. 
In prezent și viitor atestă că dez
voltarea susținuți a economiei na
ționale implică o creștere continuă 
a puterii instalate in centralele e- 
Iectrice. pentru asigurarea consu
mului necesar de energie electrică 
sau termică. Tn același timp, ele 
reliefează Importanta gospodăririi 
cit mal judicioase a fondului ener
getic existent, concomitent cu cău
tările in direcția amplificării lui 
susținute. Astfel, pe lingă nume
roasele măsuri care urmăresc ridi
carea continuă a randamentelor de 
transformare a energiei primare in 
energie utilă, se afirmă din ce in 
ce mai mult tendința de folosire 
complexă și integrată a resurselor 

de energie disponibile. Ministerele 
economice și consiliile populare ju
dețene, in colaborare cu alte orga
ne centrale, au elaborat, sub coor
donarea Comitetului de Stat al Pla
nificării, o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice menite să contribuie 
la raționalizarea consumurilor de 
combustibili și energie, ceea ce va 
duce la realizarea unor importante 
economii. Paralel, sub coordona
rea Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, a Minis
terului Energiei Electrice și Minis
terului Minelor, Petrolului și Geo
logiei. cu colaborarea tuturor mi
nisterelor și organelor centrale, 
producătoare sau consumatoare de 
energie, s-a elaborat un program 
prioritar de cercetare privind gos
podărirea rațională a energiei, in- 
deplinindu-se astfel una dintre sar
cinile trasate cercetării științifice 
in directivele Congresului al X-lea.

Importanța vitală a energiei as
tăzi. mai ales pentru o țară in pli
nă dezvoltare ca a noastră, diver
sitatea surselor energetice și uni
versalitatea aplicațiilor energiei 
sint factori care fac ca obiectivele 
cercetărilor din energetică să se nu
mere nu numai printre cele mai 
importante, dar și printre cele mai 
ample. Realizarea lor impune deci 
colaborarea strinsă, continuă a mai 
multor ministere, precum și aportul 
parțial, dar indispensabil, al celor
lalte. De aici reiese complexitatea 
activității de coordonare pe care 
trebuie să o desfășoare Consiliul 
National pentru Știință și Tehno
logie : de la repartizarea sarcini
lor pină la urmărirea indeplinirii 
lor și finalizare. O atare complexi
tate a impus ca și in finanțare să 
se treacă la o procedură adecvată, 
in sensul că, pentru a asigura o 
desfășurare corespunzătoare a cer
cetărilor, consiliul poate finanța u- 
nele teme de o deosebită impor
tanță pentru economia națională, in 
a căror realizare sint antrenate mai 
multe ministere. Este un efort fi
nanciar care se justifică prin efec
tele scontate.

Fără îndoială că chezășia succe
sului tuturor acestor măsuri constă 
in folosirea mai bună a forțelor 
proprii de cercetare, tehnice șl mun
citorești, îndeplinind astfel sar
cina trasată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in expunerea la con
sfătuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei, al 
activității politice și cultural-educa
tive. Numai in felul acesta cerce
tările vor putea fi duse la bun 
sfirșit in condiții optime, astfel in
cit să-și îndeplinească rolul deose
bit de important de a contribui In 
tot mai mare măsură la asigurarea 
necesarului crescind de energie al 
economiei noastre.

Inq. Septimlu PĂUNA
Consiliul Național 
pentru Știința și Tehnologie

aseme-

Cerințele din ce In ce mai mari 
ale necesarului de energie primară 
— la noi, in ultimii 20 ani, acest 
necesar a crescut de cinci ori — 
impun un efort deosebit pentru 
gospodărirea rațională a rezervelor 
existente. O cale promițătoare in 
această direcție este și cea a îm
binării sau combinării a două sau 
mai multe procese energetice și 
tehnologice, in așa fel incit prin 
folosirea complexă a combustibilu
lui randamentul comun obținut să 
fie superior randamentelor care se 
realizează la desfășurarea separată 
a proceselor respective. Un 
nea proces combinat îl 
constituie termoficarea 
(intr-o centrală electrică 

de termoficare (C.E.T.) 
se produc combinat e- 
nergie electrică șl căl
dură, aceasta din urmă 
fiind distribuită centrali
zat, printr-o rețea de ter
moficare).

Termoficarea duce la 
cele mai substanțiale e- 
conomii de combustibil, 
dar necesită investiții mai 
mari decit soluțiile ce 
privesc producerea sepa
rată. Ea comportă un vo
lum mare de studii și 
cercetări, care au fost e- 
fectuate în cadrul insti
tutului nostru pentru a 
desluși pină la ultimele 
consecințe efectele com
plexe ale unei economii 
de combustibil realizabile 
pe scară mare. De ase
menea, a trebuit să se 
stabilească dacă în cazul 
existenței sau al posibi
lității de realizare a unei 
rețele urbane de gaze 
naturale, termoficarea ur
bană este oportună din 
punct de vedere tehnic și 
economic, in condițiile cli
matice și de construcție 
din orașele noastre. O altă categorie 
de studii a trebuit să stabilească 
condițiile teoretice și cadrul de apli
care a termoficării in țara noastră, 
stabilind elementele de bază ale 
sistemului de termoficare, cum ar 
fi indicii de consum de căldură, pa
rametrii rețelelor de termoficare, 
gradul de siguranță in alimentarea 
consumatorilor, echipamentele e- 
nergetice cele mai adecvate etc. In 
paralel cu examinarea problemelor 
legate de stabilirea bazei termofi
cării, s-au efectuat studii curente, 
care au avut in vedere rezolvarea 
simultană a unor cereri importante 
de căldură și energie electrică, da
torate extinderii unor industrii sau 
apariției unor noi ansambluri in
dustriale. cu procese tehnologice 
necesitind cantități mari de căldu
ră, precum și raționalizarea consu
mului cu randamente de transfor
mare foarte reduse și adoptarea de 
soluții care să conducă ia solicitarea 
minimă a resurselor de combustibil.

Acordind o importanță de prim 
ordin optimizării soluțiilor in faza 
de concepție, in care se pot obține 
cele mai substanțiale avantaje eco
nomice, cercetările și studiile între
prinse in domeniul economisirii 
energici au dus la realizări cum ar 
fi sistemul de termoficare Ploiești 
Sud-Brazi. Ideea de bază a concep
ției sale a fost aceea de a alimenta 
cu căldură rafinăriile de la Brazi 
șl din zona de sud a orașului Plo
iești, Combinatul petrochimic, cit

și orașul Ploiești, dintr-o singură 
centrală de termoficare de mare ca
pacitate amplasată la Brazi. A- 
ceasta necesită insă un important 
transport de abur pe o distanță de 
5,5 km, nerealizat încă pe plan 
mondial la o asemenea amploare. 
Pe baza unor calcule tehnice și 
economice, verificate riguros ulte
rior de practică, s-a putut de
monstra și susține această soluție, 
in opoziție cu aceea a construirii a 
două centrale de termoficare mai 
mici. în prezent, centrala are o 
putere de 200 MW, rețeaua de abur

Â vantajele

multiple

ale sistemelor

de termoficare

de peste 
convențio-

dezvoltării

a fost extinsă, ajungind la 9,5 km, 
magistrala de alimentare cu căldu
ră a orașului a ajuns la o lungime 
de circa 12 km, in plus s-a racordat 
ulterior și un mare complex de 
sere, sistemul de termoficare Plo
iești Sud-Brazi devenind una din 
cele mai remarcabile realizări pe 
plan mondial. In cursul anului 1970, 
această centrală a livrat consuma
torilor o cantitate de căldură de 
4 milioane G/cal, realizind o econo
mie de combustibil 
200 000 tone combustibil 
nai.

Efectul principal al 
termoficării este deci economia de 
combustibil ce se realizează, in 
comparație cu producerea separată 
a căldurii șl energiei electrice. Dacă 
se are in vedere și randamentul 
mai scăzut Ia centralele termice 
existente sau noi, economia de 
combustibil realizată in anul 1970 
poate fi evaluată la circa 2,5 milioa
ne tone combustibil convențional, 
ceea ce reprezintă circa 10 milioane 
tone lignit de Oltenia.

In decursul timpului s-a dovedit 
că eficiența termoficării depinde in 
mare măsură de realizarea prevede
rilor, nu Întotdeauna certe, ale con
sumatorilor de căldură. Neputind 
dispune de cifre suficient de sigure, 
în ultimul timp am recurs la metode 
noi de fundamentare, concepție și 
dimensionare a sistemelor de termo
ficare, prin folosirea teoriei decizii
lor bazate pe teoria jocurilor strate

gice. ceea ce a făcut posibilă luarea 
unor hotăriri pe baza cunoașterii re
zultatelor diferite la care ar fi posi
bil să se ajungă. Așa s-a renunțat 
la construirea unor centrale mici de 
termoficare, la instalarea grupurilor 
mari de contrapresiune înaintea ce
lor cu condensație etc.

în acest domeniu destul de vast, 
atenția noastră este îndreptată in 
continuare asupra unor probleme 
cum sint : reducerea virfurilor de 
consum de căldură și a capacității 
instalate in sistemele de termofi
care, prin găsirea unor soluții care 
6ă valorifice decalajele intre virful 

de consum electric și cel 
de încălzire ; mărirea 

■■■■ gradului de siguranță a 
funcționării rețelelor de 
termoficare, prin măsuri 
pentru prevenirea șocu
rilor hidraulice ; realiza
rea de bretele de legă
tură intre magistralele de 
termoficare din interiorul 
orașelor și automatizarea 
punctelor de consum.

O altă cale de folosire 
mai rațională a energiei 
primare o constituie va
lorificarea resurselor e- 
nergetice secundare. Cea 
mai reprezentativă reali
zare de acest fel este 
centrala de termoficare 
Galați. Aici, gazele de 
furnal sint folosite in in
stalații de mare capaci
tate (grupuri de termofi
care de 50 MW 100
MW și cazane de de 
420 t/h). care alimentează 
cu căldură combinatul 
siderurgic și orașul Ga
lați și produc o impor
tantă cantitate de ener
gie electrică, în anul 
1970, resursele de energie 
secundară valorificate în 
scopul producerii de e- 
nergie electrică și căl- 
centralele de termofica-în

avut un aport de circa 400 000
dură 
re au 
tone combustibil convențional.

In ceea ce privește centralele de 
condensație, după o perioadă rela
tiv scurtă, In care s-au instalat gru
puri de 100 MW și 200 MW, s-a 
trecut la instalarea grupurilor de 
315 MW de la Craiova, grupuri fa
bricate in țară și care se situează, 
din punct de vedere al consumului 
specific de combustibil, la niveluri
le cele mai ridicate ale tehnicii ac
tuale. Important pentru balanța de 
combustibil este faptul că aceste 
grupuri sint destinate centralelor 
termoelectrice care urmează să va
lorifice lignitul din Oltenia și șis
turile bituminoase din Banat, com
bustibili care, datorită calității lor 
inferioare, nu pot ti folosiți în alte 
scopuri.

Una din sarcinile importante ale 
institutului nostru este și elabora
rea prognozei consumurilor de e- 
nergie primară, pe ramuri ale eco
nomiei și ale industriei, pină in 
anul 2000. Lucrările efectuate în 
acest scop vor ajuta șl la alegerea 
soluției optime pentru o centrală 
care să valorifice șisturile bitumi
noase din Banat, precum și 
bunătățirea livrării căldurii 
consumatori.

Prof. unlv. dr. inq. 
Vaslle NITU
directorul Institutului de 
și proiectări energetice 

la îm-
câtre

studii

Unitățile Ministerului Industriei 
Chimice reprezintă unul din prin
cipalii consumatori de energie e- 
lectrică, termică și combustibili, 
preluate in principal din centra
lele electrice ale sistemului ener
getic sau produse în centralele 
proprii. într-adevăr, consumurile 
de energic electrică și termică rea
lizate in cursul anului 1970 de u- 
nitățile chimice reprezintă 36,5 la 
sută din totalul energiei electrice 
consumate in industrie, pe întreaga 
economie națională, și circa 37 la 
sută din totalul energiei termice. 
De asemer.ea, aproape 30 milioane 
tone combustibil convențional se u- 
tilizează anual ca materie primă 
pentru chimizare, pentru produce
rea energiei electrice și termice în 
centralele proprii și pentru încăl
zire.

Iată de ce una din preocupările 
de bază ale cadrelor de muncitori, 
tehnicieni, cercetători care lucrează 
în compartimentul mecano-energe- 
tic și de automatizare al ministeru
lui nostru o constituie utilizarea cit 
mai rațională și cu maximum de 
eficiență a acestor mari cantități 
dc energie și combustibili. Reduce
rea continuă a consumurilor speci
fice energetice, elaborarea unor 
programe departamentale de rați
onalizare a consumului de combus
tibil, recuperarea resurselor ener
getice secundare, alegerea unor so
luții tehnice vizînd utilizarea la 
parametri optimi a energici de 
toate formele, îmbunătățirea randa
mentelor energetice sînt citeva din 
acțiunile inițiate pe această linie.

în ceea ce privește, de pildă, re
ducerea continuă a consumurilor 
specifice energetice, rezultatele în
registrate In perioada 1965-1971 
sînt edificatoare. în urma studiilor 
și cercetărilor întreprinse, anul a- 
cesta vom produce cauciucul sinte
tic utilizind 134 milioane kWh mai 
puțin decit în 1965. Economii im
portante față de același an se vor 
obține și la melană (152 milioane 
kWh) și negru de fum (742 mii de 
tone combustibil convențional). A- 
ceste rezultate au fost obținute 
prin utilizarea unor tehnologii în 
continuă îmbunătățire, prin elabo
rarea și urmărirea realizării planu
rilor de măsuri anuale de economi
sire a energiei, stabilirea unor 
structuri fundamentate tehnic de 
norme de consum, punerea în e- 
vidență a elementelor care pot in
fluența nivelurile consumurilor 
specifice, îmbunătățirea sistemelor 
de măsurare a energiei consumate 
etc.

Recuperarea căldurii reziduale 
ncutilizate, rezultate din procesele 
tehnologice, și folosirea ei la produ
cerea aburului sau ameliorarea 
proceselor de ardere în focare con
stituie, de asemenea, o preocupare 
dc prim ordin. Paralel cu introdu
cerea unor noi tehnologii chimice, 
s-a acordat o atenție deosebită și 
completării instalațiilor tehnolo
gice cu cazane producătoare de a- 
bur, ut.ilizînd ca agent termic gaze 
reziduale, rezultate ca deșeu de fa
bricație, sau căldura rezultată din 
procesele chimice exoterme, ca de 
exemplu la Combinatul petrochimic 
ritești, Rafinăria Brazi, Combina
tul petrochimic Ploiești, Combina
tul chimic Rîmnlcu Vîlcca.

Măsurile luate, cît și rezultatele 
obținute piuă în prezent nu au a- 
coperit insă toate posibilitățile e- 
xistente în întreprinderile indus
triei chimice Mai există instalații 
la care nu se realizează consumu
rile specifice și care utilizează can
tități de energie electrică și ter
mică depășind nivelurile planifica
te. Cauza principală rezidă in faptul 
că la aceste instalații, procesele 
chimice fiind energointensive, orice 
dereglare tehnologică determina 
cheltuirea unor cantități suplimen
tare de energie. în acest sens ci
tăm depășirile de consumuri spe
cifice înregistrate la instalațiile noi 
de amoniac de la Turnu Măgurele 
și Craiova. Se impune ca fiecare 
lucrător din cercetare, proiectare.

producție sa înțeleagă că orice ki- 
lowat-orâ, orice tonă de abur sau 
combustibil economisite in plus 
micșorează prețul de cost al produ
selor și ridică eficacitatea econo
mică a producției.

Energeticienii din industria chi
mică se preocupă in mod susținut 
de depistarea surselor de pierdere, 
modernizarea utilajelor și echipa
mentelor, adîncirea recuperării re
surselor energetice secundare, in
tr-un cuvint de optimizarea bilan
țurilor energetice in instalațiile 
chimice. în acest scop s-a făcut o 
inventariere a necesarului de apa
rate de măsură, pentru a se putea 
elabora bilanțurile energetic^ și a 
se determina cu exactitate locurile 
unde trebuie acționat și nivelurile 
de economii care se vor putea rea
liza. In sprijinul rezolvării acestei 
acțiuni este necesar ca întreprin
derile producătoare ale Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini să treacă mai hotărît la asimi
larea și producerea în cantități șl 
sortimente suficiente a aparatelor 
respective.

Avînd in vedere importanța eco
nomisirii energiei de toate formele 
pentru fiecare ramură a economiei 
naționale, am elaborat recent pro
gramul departamental privind mai 
buna gospodărire a energiei, pen
tru perioada actualului cincinal, 
pe baza căruia preconizăm obține
rea unor economii de peste 2 mili
oane de tone combustibil conven
țional și peste 120 milioane de ki- 
lowați-ore. Dintre măsurile care 
vor fi luate in acest scop, cităm 
recuperarea oxidului de carbon fo
losit la absorbția amoniacului și 
arderea lui ca agent energetic^ in 
unitățile producătoare de îngrășă
minte chimice. Ne preocupă în mod 
deosebit și recuperarea condensa
tului, care va duce la economisirea 
a peste 62 mii de tene combustibil 
convențional numai la Grupul in
dustrial de petrochimie Borzești, 
Combinatul chimic Făgăraș și U- 
zina de fibre sintetice Săvinești.

După cum se știe, gazele sărace 
se ard acum la facle. Pe baza cer
cetărilor efectuate se prevede uti
lizarea lor prin ardere mixtă cu 
combustibili clasici, diminuindu-se 
consumul acestora din urmă cu e- 
chivalentul a aproape 200 mii tone 
de combustibil convențional, care 
va putea servi drept materie pri
mă pentru chimizare. Cele mai Im
portante economii se vor realiza la 
grupurile industriale de petrochi
mie Borzești, Ploiești, Pitești, la 
Uzina de fibre sintetice Săvinești 
și la Grupul Industrial de chimie 
Rm.-Vîlcea.

O altă importantă acțiune, de
marată recent, pe baza indicațiilor 
date de conducerea de partid și de 
stat, este constituirea comisiei de 
elaborare a propunerilor ministe
rului nostru pentru planul cincinal 
1976—1980 și a prognozei pină la 
nivelul anului 2000, in care un loc 
important il deține activitatea ener
getică, iu general, și gospodărirea 
rațională a energiei, in special. în 
cadrul activității acestei comisii 
vor fi avute in vedere, pe lingă ac
țiunile de gospodărire economică a 
energiei in instalațiile existente 
sau in curs de realizare șl elabora
rea bilanțurilor energetice optime 
in perspectivă, care să permită u- 
tillzarea cît mai judicioasă a tutu
ror resurselor energetice.

Am trecut în revistă numai cite
va dintre principalele preocupări 
ale energeticienilor din industria 
chimică, pe linia economisirii ener
giei de toate formele. Sintem con
vinși că eforturile conjugate ale 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor noștri vor traduce în viață 
sarcinile propuse, aduci nd astfel o 
contribuție cit mai însemnată la 
realizările industriei socialiste.

Incj. Toma COMANESCU 
adjunct al ministrului industriei 
chimice
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OMUL FA ȚĂ ÎN FA ȚĂ CU EL ÎNSUȘI...
FILA DINTR-UN 

COMrUNURE : 
ce-o «6 fiu, dar tata es.w ___ _
uzina „Vulcan*-. Și bunicul meu 
fost lăcătuș la uzina „Vulcan", 
cum a Ieșit pe pensie. Am șl un 
frățior de un an. Pe tata 11 cheamă 
Ion, ca și pe bunicul. Păcat că nu 
l-au spus ș> lui Nicușor ia fel". Fila 
e scrisă de mina elevei Luminița 
Păun, din clasa a 111-a

UZINA „VULCAN". Hala *ecției 
montaj armături. Un bărbat chipeș, 
cu alură sportivă, bine legat E șit 
de echipă la 39 de ani. Cu douăzeci 
și unu de ani in urmă trecea pra
gul Întreprinderii, in calitate de... 
angajat, fiindcă altminteri mai fuser-e 
adeseori pe acolo, la tatăl său. Ion 
Păun I, de asemenea șef de echipă. 
Fi tot in aceeași secție. Paralelismul 
biografiilor se dovedește insă, nu- 
maldecit, aparent Cind Ion Păun I 
a intrat la muncă, fața uzinei arăta 
cu totul altfeL Ion Păun I a Intrat 
să muncească la patron, pe cind Ion 
Păun II a găsit altă perspectivă, o 
realitate esențial diferită : uzina și 
totalitatea forțelor de producție ale 
țării aparțineau poporului muncitor.

— Am intrat ca in propria mea 
casă și, credeți-mă, asta nu pentru 
că lucra tata aici !

de două ori. barem să trăiască ade
vărat. muncind, să fie cinstit, să-și 
crească atent copiii, și-atunci poți 
să zici că n-ai făcut degeaba umbră 
pămintului.

SCURT ISTORIC. Deși a intrat 
abia in 1950 la ..Vulcan". Ion Păun 
II cunoaște „istoricul" uzinei și 11 
place să se refere la cl. ca mijloc 
de comparație indiscutabil : știe că 
In 1904 era vorba de o simplă ca- 
zangerie construită cu materialul 
provenit de la o altă fabrică 
Chitită, știe că forța motrice 
furnizată „Vulcanului"

te ști să produci ceva apreciat în 
tară șl In Uniunea Sovietică, Vene
zuela mu R.D. Germană. In Brazi
lia sau Siria, e mai mult dcclt sa
tisfacția pe care o culegi fiindcă ai 
muncit conștiincios opt ore pe ri.

Comunistul Ion Păun II amestecă 
de obicei, In discuție, prezentul cu 
viitorul și viitorul cu trecutul... A- 
c< astă înlănțuire de planuri ii spo
rește forța de convingere față de 
oamenii din propria-l cchlpft. Fle
care, in dialogul cu el. Izbutește să 
pătrundă sensurile fundamentale ale 
unei solicitări de ultimă oră, ale 
unul efort suplimentar. Și-apol — de 
ncinlocult — forța de convingere a 
exemplului.

Ion Păun, fiul lui Ion Păun

Mlhal STOIAN

să 
se

cu cei mai tineri, ba 
propriul fiu, fiindcă 
indiferent pe mina cui 
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Să te comporți ca oamenii

cînd nu eștichiar atunci
printre oameni

FO LETON

Dau trei paraziți
pe un „bacșișoman

E9 9 Q
„ca-

avea

gunoaielor, 
conserve,

(4 
iulie 
1971)

cel care 
cat ca

mod aproape si- 
„distrau" și ti-

de judecată confirmă 
— implicit — deplina 
' ‘ a punctului

vedere exprimat 
cele trei artico-

tizat, la Început. în cu totul 
secție — la turnătoria 
mre bucuria lui („Nu 
creadă cumva c-a$ fi 
tata sau mai știu eu 
dinainte școala muncii 
brigadier pe șantierul _ _____ ___
va-Vișeu (o fotografie îngălbenită, 
trasă din portvizit, pe spatele căreia, 
cu creion chimic, desigur muiat în 
gură, stă scris : „Brigada I Bucu
rești"), alte trei luni brigadier pe 
șantierul căii ferate Căciulați—Sna- 
gov (a fost comandant de grupă, 
păstrează acasă, in șifonier, carnetul 
de brigadier și insignele), și din nou 
brigadier la APACA (suride : „Ort 
de cite ori cumpăr ceva cu marca 
Fabricii de confecții București, mă 
bucur"). Cind iese acum la muncă 
patriotică. împreună cu tovarășii săi. 
se reintilnește parcă cu propria-i ti
nerețe. Prezența tinerilor de astăzi li 
confirmă că devotamentul tineretului 
de altădată servește și in anii noștri 
drept model.

— Fiindcă respectul muncii e ca 
respectul plinii, dacă nu cumva e 
unul și același lucru. Mama, cind 
eram copil, mă obliga să ridic orice 
bucățică de piine care se intimpla 
să cadă pe podea. Nimic in țara 
noastră, nimic pe lumea asta nu se 
naște din nimic. E nevoie de efort 
și de tragere de inimă pentru orice 
lucru ai face. Dacă omul nu trăiește

ȘCOALA MUNCII. A fost repar-... ,. .----- - __ a)tă
de fontă — 
voiam să se 
protejat de 
ce“). Avea 
: trei luni 

național Sal-

— De unde ai dumneata atiția pa
raziți că iți convine să dai trei pe 
un „bacșișoman" ?

— Mă interesează.
— Dar mă interesează și pe mine.
— De ce ?
— Vreau să fac schimbul propus 

de dumneata.
— Din ce domeniu ai nevoie 7
— li ai pe domenii ?
— De ce nu ? Cam ce te-ar inte

resa ? Am un parazit... O piesă-rarâ. 
Are, dacă nu mă înșel, vreo trei li
cențe.

— Parazit cu trei licențe ?
— Dacă îți spun că-i piesă rară ! 

Și unde pui că e născut și la 27 no
iembrie 1904 și il cheamă și Emanoil 
Calavrezo. Are și adresă, stă pe Bre- 
zoianu nr. 7, București. Oficiul poș
tal nu-l știu.

— Cam bătrîn parazitul. Numele 
il are frumos, dar e cam bătrin. Și 
dacă nu-i cunoști nici oficiul poș
tal...

— Păi parazitul de dar se caută la 
dinți ? De ce jignești caii ? Dau trei 
paraziți, nu unul. Pomană !

— Ce știe să facă ?
— Și pușcărie.
— Multă 7
— Cam multă, că prea a fost pa

razit. S-a înfruptat pe spinarea prea 
multor oameni.

— Cum ?
— A găsit doi „gură cască" din 

conducerea C.A.P Domnești-llfov.
— S-a urcat pe spinarea lor și a 

început să se înfrupte ?
— Au încheiat un contract. Pro- 

mițindu-le că-i procopsește, parazitul 
i-a convins pe cei doi să semneze un 
contract. Prin acest contract cei doi 
paraziți...

— Stați ! Care cei doi paraziți ?
— Păi nu ți-am spus că-ți dau 

trei 7... . ,— Asta țin minte, dar pina acum 
nu mi-ai vorbit decit de unul.

— Ai dreptate ! lartă-mă ! Con
tractul cu pricina este semnat de doi 
„gură-cască" din C.A.P. Domnești și 
de doi paraziți.

— Care e al doilea ?
— Emanoil Sleinbrecher.
— Asta cum a ajuns parazit 7
_  Din vorbi in vorbă... Așadar, 

cei doi paraziți. semnind contractul, 
s-au angajat față de C.A.P. să-i pro
copsească cu înființarea unor ate
liere anexe. In strada 7 Noiembrie 
nr 234 au deschis un atelier de con
fecționat lămpi Batt impermeabile, 
in strada Dristor nr. 79, un atelier 
anexă de modelărie, iar in incinta 
C.A.P.-ului o turnătorie pentru me
tale neferoase.

— Și cei doi paraziți lucrau m 
trei ateliere 7 Ca in povestea aia cu 
două paie la trei...

— De ce jignești măgarii 7 Cum 
să muncească paraziții 7

— Atunci ce făceau ?
— Au pornit la vinătoare de alți 

novici. S-au invirtit prmlrc ei !> 
le-au spus verde in față : vreți ■ a 
lucrați la noi ? Vă asigurăm salam 
intre 1 200—1 400 lei pe luna Dar 
imi semnați statele de plată legați 
la ochi cu o bandă neagra. Daca 
vă convine, de miine sinteți anga
jați.

_  De ce le-au cerut să semneze 
statele de plată legați la ochi cu 
band* neagră ?

— Ca să nu vadă suma de pe sta-

din 
era 

------------- de-atunci 
doar de un motor cu benzină de 60 
HP, știe că — treptat — uzina 
ajuns să numere citeva sute 
muncitori, printre care se afla 
tatăl său. Ion Păun I... Iar

Calculăm împreună, pe o foaie de 
tablă, cu creta : Nlcușor — băiețelul 
lui — are un an și jumătate, el are 
39 de ani, va prinde si<pnr momen
tul in care și fiul său va trece pra
gul uzinei. Dar cum va arăta atunci 
„Vulcanul”, și cum va arăta viața 
noastră In general ! Ion Păun I. ca 
șl Ion Păun TI și toți ceilalți ase
menea lor se pot considera pe de
plin fericiți : pe vremea lor, cu par
ticiparea lor directă. In țara româ
nească a fost Instaurată — pentru 
intila oară — echitatea socială.

— De la un moment dat incolo. 
noi, cei vlrstnici, știm că Intr-o bună 
zl vom părăsi „scena" — se confe
sează Ion Păun I, pe care-1 vizităm 
acasă, la bloc, In apartamentul din 
cartierul Floreasca. Dar gindul a-

ȘTIE că el este unul dintre cei 
7 000 de salariați ai uzinei, că pe 
poarta pe care el a pășit cîndva — 
tinăr plin de speranțe care s-au îm
plinit — ies actualmente multiple 
tipuri de cazane de abur, de la ccîe 
mai mici pină la cazanul de 1035 
tone abur pe oră (cintărind peste 
zece mii tone, egal cu un bloc de 
32 etaje) — ultimul tip de cazan cu 
care sint echipate turbinele de 300 
megawați.

— Sint mare amator de drumeție 
(pot jura c-am bătut țara dintr-un 
capăt intr-altul) și n-am găsit ju
deț în care „Vulcanul" să nu aibă 
un șantier pe care instalează cazane 
de abur. Fabricăm și unități de pom
paj, de la o tonă și jumătate pină la 
15 tone... De ce îmi place să vor
besc despre mărimea și calitatea u- 
tilajelor născute aici, la noi ? Pen
tru că părinții se laudă cu progeni
turile lor... Cind copilul tău e pre
miat. inima iți tresaltă și, poate fără 
s-o spui pe șleau, gindești că o par
te din meritul lui e și al tău. Să 
știi că tu, aici, la București, izbu-

a actualului șef de echipă Ion Păun 
II se măsoară și din străduința cu 
care mai încearcă, după atiția ani, 
să ne convingă de un adevăr bine- 
știut de toți ceilalți : că in alege
rea sa ca șef de echipă, cariera 
„predecesorului" n-a avut un rol 
determinant El, II, a fost discutat 
in colectiv,; pe temeiul felului său 
de a fi și de a munci, a fost desti
nat să preia șefia. De altminteri, în 
echipa tatălui a fost strunit mai 
rău decit alții. Acum ii este recu
noscător, dar pe-atunci...

— Tata mai vine și acum în uzi
nă, prin secție. Nu-ș» găsește astim- 
părul. Recunoaște că problemele pe 
care noi le avem astăzi de rezolvat 
sint de cu totul alt nivel decît cele 
pe care le-au avut ei. Recunoaște
rea asta a lui ne umple de mulțu
mire pe foștii lui oameni din echi
pă. Mă uit in ochii lui și văd mult 
mai mult decît vrea el să spună in 
vorbe. O tacla merge, la baltă, după 
pescuit, cind peștele-i în proțap (Ion 
Păun II e mare pescar). Aici, la lu
cru contează fapta.

ceșta abia că te obligă să fii extrem 
de pretențios..................................
și mai și cu 
nu-ți poate fi 
lași un lucru 
viață de om. ___ __  ___  _ ___
socotit capabil de a face față muncii 
ca șef de echipă, asta m-a bucurat 
de două ori : o dată — fiindcă însem
na că-mi seamănă, și Încă o dată — 
fiindcă putea să mă și întreacă, de 
atunci incolo, prin cite mai avea de 
sâvirșit.

Din albumul cu amintiri, „bătri- 
nul" (care nu arată a om de 65 de 
ani după o viață întreagă de mun
că) scoate un exemplar din gazeta 
de uzină „Metalurgistul", care apare 
la „Vulcan". Data : 7 martie 1967. în 
pagina intii, sus, o fotografie, tatăl 
și fiul — sub privirile satisfăcute ale 
muncitorilor din echipă. Flori, daruri. 
Citez din text : „La ora schimbului 
de prlnz, atelierul montaj armături 
a căpătat un aspect cu totul neobiș
nuit. Ochii tuturor celor ce s-au 
strîns într-un imens careu se în
dreaptă spre doi bărbați care își

string mina cu putere, dar care, bi- 
rulți de emoția momentului, se string 
anol puternic In brațe, Iar cel mal In 
vlrstă iși scoate pe neobservate un 
„fir de praf" din colțul ochiului. 
Despre ce eveniment este vorba ? 
Cine sint cel doi oameni în salopetă 
— și ce l-a determinat pe cel din 
atelier să-și Întrerupă pentru o 
clipă lucrul ? Șeful de echipă Ion 
Păun și-a terminat astăzi anii de 
muncă. Acum, la ora 14,30, echipa il 
salută cum se cuvine pe muncitorul 
care an de an, zi cu zi le-a stat 
aproape, lndrumindu-1, sfătuindu-i, 
controlindu-i cu pricepere, cu calm 
și adincă înțelegere a firii fiecăruia 
(păstrează pe peretele apartamentu
lui său citeva diplome șl insigne de 
fruntaș In Întrecerea socialistă, alături 
de tradiționala poză de nuntă, sau 
alta, cu copiii — n.n.). O echipă de 
16 lăcătuși și 3 sudori, strlns unită, o 
echipă In care oamenii se cunosc 
pînă In cele mal mici amănunte, 
care-șl știu obiceiurile și preferințe
le, il felicită astăzi pe șeful lor care 
iese la pensie. Dar cine va fi noul 
șef de echipă ? Cine va duce mai 
departe renumele echipei, menținute 
lună de lună in frunte ? Noul șef de 
echipă este gata la post. Aici a în
vățat meseria de la cel care iese 
acum la pensie. Aici a deprins și a 
asimilat Iscusința de organizator și de 
bun conducător al producției. Ion 
Păun I pleacă, dar rămine Ion Păun 
II. Pleacă tatăl, dar rămine fiul. 
Steagul mindriei de bun muncitor, 
tatăl il dă fiului. Comunistul Păun 
Ion I predă ștafeta bătăliei pentru 
îndeplinirea cifrelor de plan fiului 
său, comunistului Păun Ion II" (titlul 
articolului : „DIN TATA IN FIU").

ALTE EXEMPLE DE PREȚ. Deși 
au trecut patru ani de la pensionarea 
lui Ion Păun I. tovarășii săi de mun
că nu-1 uită. într-un artlcol-bilanț, 
publicat luna trecută, se scria des
pre el, apoi despre echipa lui Ion 
Păun II. Și se mai dau și alte exem
ple : Dobrescu-tatăl — muncitor cu 
vechi ștate de serviciu la „Vulcan", 
ieșit de mult la pensie, lasă In uzina 
doi fii ai săi — Gheorghe Dobrescu 
și Dumitru Dobrescu; trei „Bogdani" 
lucrează la atelierul construcții me
talice.

Dinastiile muncitorești sint la loc 
de cinste in țara noastră. In condi
țiile socialismului, ele știu 
transmită urmașilor ceea ce 
cuvine a fi preluat de la o generație 
la alta : hărnicia, moralitatea, devo
tamentul, îndrăzneala și entuziasmul, 
combativitatea revoluționară. Cheia 
reușitei : educația prin muncă și 
pentru muncă. E o monedă forte a 
tuturor succeselor prezente și de per
spectivă.

poșta paginii • poșta paginii

Sentință dreaptă
Trei articole publica

te in ziarul nostru 
august 1968, 24 1
1969, 31 martie 
analizau situația nefi
rească creată prin scoa
terea din munca de 
cercetare a Ing. Vlad 
Gradln, de la Institu
tul de cercetări și stu
dii transporturi din 
București — act ne
drept, in contradicție 
flagrantă cu legea, cu 
normele care guver
nează relațiile de ser
viciu din unitățile noa
stre. Un caz tipic de 
persecutare.

Cazul a ajuns în jus
tiție. După îndelungi 
dezbateri, judecări și 
rejudecărl (inclusiv un 
recurs extraordinar 
promovat de ministrul 
justiției), la 26 iulie 
1971. Judecătoria sec
torului 8 a municipiu
lui București a pronun
țat sentința definitivă, 
întemeiat pe probe de 
netăgăduit (printre al
tele, o cuprinzătoare 
expertiză tehnică în
treprinsă de trei somi
tăți științifice in mate
rie), in deplin respect 
față de legi, completul

justețe 
de 
in .
le amintite. Nu pu
tem reproduce aici cele 
12 pagini ale sentinței, 
mulțumindu-ne să în
fățișăm opiniei publice 
doar sentința propriu- 
zisă. Judecătoria, „In 
numele legii, hotărăș
te : Admite plingerea 
angajatului inginer 
Gradln Vlad (...) șl dis
pune reintegrarea an
gajatului in funcția de 
șef al Laboratorului de 
Cercetări Geotehnlce 
din cadrul institutului 
și obligă institutul să 
plătească angajatului 
diferența de salariu de 
la funcția avută la cea 
in care a fost încadrat 
ulterior cu toate spo
rurile de salariu cuve
nite prin măririle suc
cesive de salariu șl 
2 950 lei cheltuieli de 
jndecată. Definitivă".

Cazul Gradin s-a în
cheiat sub aspect 
ministrativ-juridic, 
socotim că el nu 
încheiat sub alte 
pecte. Considerăm

1-au Impledl- 
o perioadă 

de timp să-și desfășoa
re activitatea in mod 
normal s-au încărcat 
de o grea răspundere. 
Consemnăm aici, pen
tru deplina edifica
re a cititorilor, că, 
lucrind pe aceeași 
temă ca și ing. Gra
din, cercetători en
glezi au ajuns la sfirșl- 
tul anului 1968 la con
cluziile pe care cerce
tătorul român le expu- 
sese in 1967 (in mai 
1968 a fost scos ca „ne
corespunzător").

Nu putem Încheia a- 
ceste rinduri fără a 
cere ca sumele despre 
care este vorba in sen
tință să fie plătite in
ginerului V. Gradin nu 
din buzunarul statului 
— adică al nostru, al 
tuturor — ci din buzu
narul concret ai celor 
care au inspirat, sem
nat și întărit abuziva 
măsură din 24 mai 1968. 
Așa este drept, așa este 
legal.

George-Radu 
CHIROVICI

tele de plată. Pe state angajatul era 
trecut cu 3200—3400, iar paraziții le 
numărau 1200 ori 1400.

Sugeau și de la unii care nu mun
ceau.

— Cum adică ?
— Un ins. Aurel Calboreanu. avea 

nevoie de o adeverință că a lucrat 
citeva luni intr-un cimp al muncii. 
Auzind, parazitul l-a invitat să lu
creze la turnătorie. Lui Aurel, ne- 
plăcindu-i turnătoria, a refuzat. Pa
razitul i-a dat o sugestie : îmi sem
nezi niște state de plată, adică pre
cum că ai primit leafă și îți dau a- 
deverința de care ai nevoie. Para
zitul cu trei licențe, dar cu nume 
frumos. Calavrezo, a pus să semne
ze state și pe cițiva elevi din clasa 
a /X-a și neveste de „colaboratori", 
și... Prejudiciu ? Sute de mii de lei !

— Pe cei doi din conducerea 
C.A.P., care au semnat contractul, 
nu-i puneau să semneze state de 
plată 2

— Te rog, fără insinuări !... Te in
teresează schimbul 7

— Care schimb ?
— Păi n-al spus că ai un „bacși

șoman" ?...
— Dar at\ promis trei. Trei para-

— Mă rog. O parazită e bună ? E 
născută in 1933, o cheamă Ioana Mu- 
șat, are un inel de aur, un prieten 
tot parazit șl e domiciliată in Bucu
rești, str. Slt. Belerciu Nicolae nr. 
7. din sectorul 5.

— Din ce i se trage parazitoza ?
— Era achizitoare-recepționeră la 

C.L.F. Vidra, centrul Copăceni. A 
cheltuit niște bani cu „prietenul", a 
mal cheltuit niște bani cu niște aur 
pentru inele și alte auzituri, a făcut 
niște matrapazllcuri în achiziționa
rea de fructe și, văzind că este bine 
să trăiești pe spinarea altora, s-a 
apucat tntr-o noapte să sape, îm
preună cu un unchi al ei în incinta 
centrului de achiziții, o groapă cam 
de dimensiunea casei de peste drum.

— Așa mare ? Pentru ce ?
— A îngropat in groapa asta 195 

de lăzi de material plastic... A mai 
„îngropat" și la un vecin 175 de 
lăzi. Total 370

— Nu înțeleg. De ce a îngropat 
lăzile ?

— Dacă imi dai un „bacșișoman" 
cu oclv albaștri, dar și cu cravată 
maro iți dau patru paraziți. Adică 
și pe Dumitru Dicu, amantul și com
plicele parazitei.

— Lăzile ! De ce au îngropat lă
zile 7

— Au făcut forme false că le-au 
trimis incărcate cu căpșuni la cen
trul de semiindustrializare Grădiș
tea și ca să nu-i dea de gol prezen
ța lăzilor, le-au îngropat... Spune-mi 
te rog și mie pentru ce te intere
sează atit de mult parazitii ? Ești 
chimist și vrei să faci niște cerce
tări pe bază de D.D.T. ?

— Nu sint chimist. Dar dumitale 
pentru ce-ți trebuie un bacșișoman 
cu ochi albaștri și cravată maro ?

— Să-i fac o poză pentru rubrica 
de față

— Numai atit ?
— Deocamdată.
Și schimbul s-a făcut ieri dimi

neață. de față fiind și un reprezen
tant al Inspectoratului miliției ju
dețului Ilfov.

Nicută TANASE

„Sint o iubitoare a 
naturii — ne scrie 
cititoarea T. Baloescu 
din București (Șos. 
Cățelu nr. 62) — și-mi 
petrec clipele libere 
in jurul Capitalei și 
pe Valea Prahovei, a 
Oltului, a Izei, pe me
leagurile de la Oltuz 
sau Prislop. Am citit 
cu mare plăcere arti
colul „Cu dragoste 
pentru frumusețile 
patriei" (Scînteia, 11 
august a.c.), care îm
bie la respect pentru 
frumusețile patriei șl 
la acțiune pentru îm
bogățirea lor. Pe lingă 
satisfacțiile pe care 
mi Ie prilejuiește na
tura, dau însă uneori 
și de aspecte care mă 
întristează. Colțuri de 
natură aproape pusti
ite de cei ce trecuse
ră inaintea mea pe a- 
colo, poeni transfor
mate in locuri de de-

pozitare a 
cu cutii de ____  ,
hirtii, resturi de mîn- 
care... Liniștea pădu
rii și cintecul păsări
lor sint adesea acope
rite de vuietul tran- 
zistoarelor. Ce fel de 
iubitori ai naturii sint 
cei care strică astfel 
peisajele noastre ? 
Cam ciudată iubire !

Cazarea la o caba
nă, la motel, han sau 
camping devine citeo- 
dată un adevărat 
chin : „iubitorii natu
rii" strigă, trîntesc u- 
șile, coboară scările 
tropăind. Mai nimeni 
nu-i cheamă la ordi
ne ! E prea multă re
semnare. Trebuie să li 
se amintească : pe 
lingă normele ele
mentare de bun simț, 
există și o lege preci
să. Am pățit-o la ca
bana „Dochia", sus pe 
Ceahlău, cabana

„Voina" sau, foarte 
recent, in noaptea de 
16 spre 17 iulie la ha
nul „Simbra oilor", 
lingă Negrești.

Este necesară, după 
părerea mea, o cam
panie de civilizare a 
multor asemenea „iu
bitori" de drumeție. 
Nu mai vorbesc de 
cei care poluează as
pectul orașelor.

Comitetelor de cetă
țeni, tuturor iubitori
lor naturii, ca și or
ganelor de stat le re
vine o sarcină de mare 
importanță. Trebuie 
să învingem această 
inerție, să declanșăm 
o campanie intransi
gentă impotriva celor 
care întinează natura 
și care nu ințeleg să 
se comporte civilizat, 
ca oamenii, chiar și a- 
tuncl cind ni 
printre oameni.

Viața aduce mereu ... 
zuri" — e drept, rare, dar 
nu chiar atit de rare pe 
cit le-am dori — care con
firmă un principiu bine cu
noscut de educatori : atit 
părinții, cît șî educatorii și 
instituțiile cărora le este 
încredințată formarea tine
retului au o foarte 
răspundere pentru 
cum iși folosesc 
timpul liber.

La școală, la lecții, la 
practică, tineretul este intre 
adulți. Distracțiile insă, fi
rește, se desfășoară intre 
tineri. De felul cum c e- 
ducat tinărul, de răspun
derea celor ce veghează la 
destinele lui depinde in 
mare măsură felul cum va 
folosi el zona de timp 
rezervată distracțiilor. Dar 
nu discutăm aici des
pre telul cum ar trebui 
folosit timpul liber, ci — re
petăm — despre răspun
derea nemijlocită a unor 
părinți, a unor profesori și 
școli față de fenomene pe 
care le cunoșteau măcar 
parțial, pe care nu le-au 
socotit destul de serioase — 
distracții „inofensive I" — 
și care pină la urmă au *- 
fectat, uneori destul de 
grav, destinul unor tineri.

Sint părinți și chiar edu
catori care nu-șl dau sea
ma câ in acest domeniu 
nu poate exista, în mod 
practic, „vid" ; orice „gol" 
de substanță educativă să
nătoasă Cste inevitabil 
„umplut" cu influențe noci
ve. culese ad-hoc din recu
zita mentalității burgheze.

Se cunosc cazuri cînd, 
în cadrul unor „ceaiuri" 
aparent „nevinovate", or
ganizate în afara supra
vegherii familiei, anumiți 
tineri, din dorința de a 
face dovada „emancipării" 
lor, își permit „libertăți- 
care atentează la normele 
unanim admise de con
duită și comportare. Astfel 
de „intilniri" stimulează 
tendința spre frivolitate în 
rindul fetelor și incită la 
băieți agresivitatea, ii pre- 
dispun pe tineri la obișnuin
țe alcoolice și la jocuri de 
noroc, alterindu-le treptat 
fondul moral deosebit de 
receptiv.

Șase tineri din Capitală, 
doi băieți și patru fete, de 
virste diferite, majoritatea 
fără ocupație (se afla însă 
printre participant! și o

marc 
felul 

tinerii

elevă de liceu), obișnuiau 
să se intîlnească seară de 
seară la locuința uneia 
dintre fete, S. Carmen, din 
strada Boteanu. Reuniunile 
au păstrat un timp limitele 
decenței, dar cu “ 
(pentru că trebuia 
totdeauna ceva ____ .,
lucrurile au evoluat. S. 
Carmen și-a „tapetat" ca
mera unde aveau loc in- 
tîlnirile cu decupaje deo- 
chiate din reviste străine 
și cu expresii care n-aveau 
nici ele nimic comun cu 
buna cuviință. Participanții 
au adoptat o ținută și o 
vestimentație care deveni
seră un fel de „uniforme" 
obligatorii ale unul stil de

timpul 
căutat 

„nou" !)

într-un
milar se „_____
nerii componenți ai unui 
alt grup, tot din Capitală, 
care iși aveau locul de ln- 
tîlndre pe strada G-ral Broș- 
teanu, la locuința tinărului 
P. Dan, de 19 ani, desena
tor la o uzină bucureșteană. 
Trebuie spus că aici „extra
vaganțele" le-au depășit pe 
cele din exemplul prece
dent, prin „Împodobirea" 
pornografică șl sinistră a 
camerei, prin transforma
rea locului intr-un fel de 
„atelier", Inclusiv fotogra
fic, al unor moravuri din 
cele mai proaste și mai no
cive. S-a ajuns aici la o 
primejduire a moravurilor

mitat numai la „distracții"! 
Dar, așa cum nu o dată 
relevă viața, distracțiile 
nesupravegheate pot 
consecințe mult mai gra
ve pe plan social și .'.*., 
deoarece ele deschid por
țile viciului, ale desfriului. 
In interiorul grupurilor a- 
mintite se produceau trep
tat abateri de la normele de 
conduită morală, dar des
pre acestea părinții habar 
n-aveau, iar acum — cînd 
le sint aduse la cunoștin
ță — fac o mină uimită.

Ba mai mult. Pe te
renul distracțiilor secă
tuite de orice filon educa
tiv, de orice orizont mal 
elevat, apar nu numai aba-

etic,

rul de noapte „Păulești". 
Părinții le dădeau pe mină 
cite o sumă de bani și nu 
controlau ce fac cu ea. 
Iar „băieții" s-au deprins 
cu băutura și, cînd nu 
le-au mai ajuns sumele 
primite de iteasă, au re
curs Ia spargeri de locuin
țe particulare. Iată cum a- 
numite „distracții" nesupra
vegheate favorizează alu
necarea pe panta infracțlo- 
nismului.

Firesc, alegerea modali
tăților de recreere, a dis
tracțiilor, revine în între
gime tinărului care, desi
gur, dispune de timpul sâu 
liber. înseamnă oare a- 
ceasta că familia, profe

Distracții inofensive
care afectează grav
destinele unor tineri

viață bazat pe neglijență, 
cinism, alcooluri tari și 
nopți pierdute la jocul de 
cărți, dacă nu altfel.

Spectator neutru al a- 
cestei exhibiții prelungite, 
mama fetei, care făcea o- 
ficiul de gazdă, o femeie 
între două virste, pare șl 
acum contrariată de fap
tul că forurile în drept au 
întrerupt — de altminteri, 
la sesizarea indignată a 
cetățenilor ce locuiesc prin 
vecinătate — „distracțiile".

— Se asculta muzică, se 
dansa, se spuneau glume. 
Ce era rău in asta ? !

— Chiar credeți că nu 
era nimic rău ? — o întreb 
la rîndu-ml. Dar jocul de 
cărți ? !...

— Se juca șeptic...
— .Și băuturile ?
— Din cind in cînd... De 

altfel fata mea nu are 
voie să bea, că e suferin
dă cu inima...

Să sperăm că măcar a- 
cum, în forul ei interior, 
iși dă seama că nu le-a fă
cut un serviciu tinerilor 
respectivi, dindu-le găzdui
re și patronindu-le moravu
rile.

ne

a- 
au 

fur-

publice, la un focar de co
rupere.

S-ar putea ridica, firesc, 
întrebarea : ce-au tăcut 
părinții respectivilor ti
neri ? De ce n-au inter
venit ? Răspunsurile sună 
aproape stereotip : „N-am 
știut ce face, cu ce se ocu
pă fiul (sau fiica mea) în 
timpul liber" (acesta este 
de altfel și motivul pentru 
care am renunțat la tran
scrierea dialogului cu 
cești părinți, care nu 
fost In măsură să
nizeze nici un element no
tabil cu privire la subiec
tul în discuție). Cit 
vește părinții de la 
dresele" de intllnire 
tinerilor, aceștia fie că ac
ceptau tacit și chiar luau 
parte la „petrecerile- co
piilor (ca in cazul din stra
da Boteanu), fie că au so
cotit că „băiatul e destul 
de mare și trebuie lăsat să 
se distreze cum îi place" 
(cazul din strada G-ral 
Broșteanu și altele).

Dacă lucrurile s-ar fi ti

pri- 
,,a- 
ale

teri de la normele de com
portare civilizată și de 
conviețuire socială, dar 
chiar încălcări flagrante 
ale codului penai. Nu ra
reori astfel de tineri se 
obișnuiesc de timpuriu cu 
frecventarea localurilor, a 
barurilor și cafenelelor și 
nu o dată nevoia de bani 
pentru astfel de distracții 
li împinge pe panta infrac- 
ționismulul. Este grăitor 
in acest sens cazul tinăru
lui Sorin Damo, de 20 ani, 
unul din componenții gru
pului din strada G-ral 
Broșteanu, care se află in 
prezent deținut intr-un pe
nitenciar pentru furt.

Cazul acesta nu este 
însă, din păcate, singular. 
Doi tineri din Satu Mare, 
Gheorghe Iacob, de 17 
ani, elev, și Vasilc Vleru, 
de 19 ani, muncitor neca- 
liflcat, s-au cunoscut și 
s-au împrietenit la o „reu
niune dansantă". La în
ceput s-au „cinstit" reci
proc cu cite un pahar, a- 
poi au fost văzuți tot mal 
des Împreună in restau
rantele djn oraș șl la ba

sorii, organizația U.T.C. 
din școală sau fabrică, ce
lelalte instituții educative 
pot adopta o atitudine de 
indiferență față de această 
problemă ? Dimpotrivă. In 
momentul In care constată 
că tinărul este atras — u- 
neori de prieteni nu prea 
bine intenționați — spre 
„distracții" care riscă să-i 
prejudicieze sănătatea mo
rală, integritatea psiho-ti- 
zică, intervenția familiei și 
a celorlalți factori de edu
cație trebuie să fie promp
tă și hotârită.

Totala lipsă de interes a 
unor familii este demon
strată și de cazul celor 
trei tineri între 17 și 19 
ani din Sighetul Marmatiei, 
care au spart barul restau
rantului „Tisa" din locali
tate. Atrage atenția in a- 
cest caz faptul că unul din 
cel trei infractori. Alexan
dru Traistă, este fiul unor 
salariați ai T.A.P.L. (tatăl 
ospătar, iar mama barma- 
nă), care n-au fost deci 
străini de desele vizite ale 
fiului lor prin localuri în 
tovărășia prietenilor săi 1

Au acceptat tacit acest 
comportament al băiatului, 
despre care au socotit câ 
„a crescut mare și trebuie 
să se distreze și el..." Dar 
această „distracție" s-a în
cheiat pe băncUe justiției I 
E un lucru pe care-1 regre
tăm. dar dacă părinții n-au 
știut să-și apere familia și 
copiii, in schimb societa
tea e datoare să stingă un 
focar de corupere, car» 
pină la urmă ar fi afectat 
și destinele altor tineri.

E cazul să ne intrebăm și 
ce „note" merită școlii® 
care au „furnizat" cliente
la acestor cercuri. Fără a 
nesocoti răspunderea tine
rilor înșiși, trebuie spus 
că pedagogii sint datori să 
se simtă direct vizați a- 
tunci cind tineri cu ase
menea moravuri fac part® 
din școlile lor. E o lezare a 
mindriei și onoarei intregii 
școli ; toți elevii trebui® 
preveniți și mobilizați im
potriva unor asemenea ca
zuri, al căror izvor se află 
în concepția distracțiilor 
„inofensive". Se impune a- 
plicarea unor măsuri efi
ciente de influențare educa
tivă a opiniilor și concep
țiilor, corelarea in practică 
a tuturor funcțiilor instruc- 
tiv-educative ale familiei, 
școlii, organizației de ti
neret, astfel incit (fără a 
se pierde din vedere nici 
o clipă nevoia tinărului de 
destindere, de petrecere), 
să nu fie alterat timpul 
liber prin influențe străine 
de ideologia și morala co
lectivității noastre socia
liste. Noțiunea dc „timp li
ber" nu poate fi despărțită 
de ansamblul educației, in 
care munca și invățâtura 
ocupă locul central, de an
samblul muncii de edifica
re a personalității umane, 
de creștere a omului nou 
ai societății noastre socia
liste.

Concluziile multiple 
cazurilor de mai sus 
fi dezbătute pe larg 
pedagogi, nu ne îndoim, 
dar să repetăm din nou lu
crul care ni se pare prin
cipal :

E răspunderea voastră, 
părinți ! Răspundeți, pe
dagogi ! Școală, e vorba de 
onoarea ta I Organizații 
U.T.C., elevi, e aci și răs
punderea voastră ! Concep
ția despre caracterul „ino
fensiv" al unor distracții 
nocive trebuie să-și găseas
că in toți părinții și peda
gogii un adversar lucid șl 
tenace, plin de RĂSPUN
DERE.

Ion VLAICU

ale 
vor 
da
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Lucrările celui de-al XlV-lea 
Congres internațional 

de studii bizantine

A 23-A ANIVERSARE A CREĂRII 
REPUBLICII POPULARE DEMOCRA TE COREENE

Cel âe-al XlV-lea Congres interna
țional de studii bizantine a continuul 
marți In amil teatrele Universității 
din București.

Pe agenda zilei au fost înscrise ra
poartele prezentate In cadrul temei 
.Frontiere șl regiuni de frontieră in 
secolele VII—XII (frontierele asia
tice)" de către Helene Ahrweiller 
(Franța), Z. V. Udalcova și A. P. 
Kazdan (U.R.S.S.), R. M. Bartikian 
(U.R.S.S.), A. Pertusi (Italia), N. Oi- 
konomides (Grecia) și D. Obolensky 
(Anglia). Pe marginea acestor ra
poarte au avut loc ample și vii dez
bateri la care au participat cunoscuți 
bizantinologi români și străini. La a- 
ceeași temă au mai fost susținute co
municările : „Avarii și Imperiul bi
zantin In secolul VII" de A. Avena
rius (Cehoslovacia) ; „Relațiile intre 
Bizanț și Seldjukizi In Asia Mică in 
sec. XI și XII (după izvoarele si- 
riace)“ de R. A. Gusejnov (U.R.S.S.) ; 
.Politica orientală bizantină in epoca 
lui loan al II-lea in lumina noilor 
texte retorice" de U. Criscuolo (Ita
lia) : .Clisura din Asia Mică" de 
J. Ferlug3 (R.F.G.) ; „Digenis Akri- 
tas ca izvor pentru istoria frontie
rei" de H. F. Graham (S.U.A.) ; 
„Migrație și prezența slavă in Italia 
in secolele VI—XI“ de A. Guillou 
(Franța) ; „Frontiera lingvistică in 
Asia Mică spre sfirșitul secolului IX" 
de P. Charanis (S.U.A.) ; ...Drumuri 
și etape in regiunea Eufratului supe
rior" de F. Hild (Austria) : „Politica 
temei Charsianon" de W. Kaegi 
(S.U.A.) ; „Asaifa, amenințarea per
manentă a mașinii militare a arabi
lor împotriva Bizanțului" de N. Oi- 
konomakis (Grecia) ; „Modelul bi
zantin in istoria frontierei" de T. 
Papadopoulos (Cipru) ; „Viranșehir. 
o citadelă puternică in Kappadokia" 
de M. Restle (R.F.G.) ; „Armenii de 
ia frontiera de Răsărit in Balcani" 
de A. O. Sarkissian (S.U.A.).

Alte comunicări au fost, de ase
menea. susținute in cadrul temei 
„Societatea și viața intelectuală in 
secolul al XIV-lea“ : „Unele proble
me ale artei decorative bizantine 
din secolul XIV" de A V. Bank — 
(U.R.S.S.); „Stăpinirea lui Dobrotic 
fief al Bizanțului" de Maria Mathil
da Alexandrescu-Dersca Bulgara 
(România) ; „Nomenclatura actelor 
patriarchale in secolul XIV" de J. 
Darrouzes (Franța) ; „Viața socială 
și intelectuală reflectată in litera
tura bizantină de la sfirșitul seco
lului XIV" de G. T. Dennis (S.U.A.) ; 
„Probleme de atribuire și consecin
țele lor in frescele paraclisului de la 
Kariye Djami" de Sheila Douglas 
(S.U.A) ; „Kallakra și principatul 
feudal bulgar" de G. Djingov 
(Bulgaria) ; „Imaginea rugăciunii 
împărătești dintr-o frescă din secolul 
XIV din Castoria" de Helene Gri- 
goriadou-Cabagnols (Franța) ; „Bi
zantinii și Islamul in secolul XIV” 
de A Ducellier (Franța) ; „Cererea 
de întronare adresată de patriarh 
împăratului” de A. Failler (Franța) ; 
„Patras și arhiepiscopatul latin in 
secolul XIV" de G. Fedalto (Italia) ; 
„Despre producția filologică bizan
tină la începutul secolului XIV" de 
A Garzya (Italia) ; „Autoportretul 
unui Înțelept din secolul XIV" de 
J. M. Gouillard (Franța); „Structura 
imnului Acatist și ilustrațiile unui 
manuscris inedit de la Escurial" de 
Tania Velmans (Franța); „Contribu
ția omileticei din epoca Paleologilor 
la cunoașterea istoriei bizantine" de 
H. Hennephof (Olanda) ; „Orașele 
bizantine in epoca Paleologilor ca 
fenomen economic și social" de Vera 
Hrochova (Cehoslovacia).

Lucrările congresului au continuat 
apoi pe secții de lucra. La secția I 
„Codicologie, paleografie. diploma
ție”, după raportul introductiv pre
zentat de M. J. Karayannopoulos 
(Grecia) au fost expuse comu
nicările : „Interpolații istorice in 
manuscrisul slav al lui Pop

Dragol" de P. J. Alexander (S.U.A.): 
„Compilația intitulată — Legea 
lui Constantin — Justinian — 
și problema fuziunii și a con
topirii dreptului cutumiar al slavilor 
de sud cu cel al vechiului lor drept 
scris de origine bizantină" de N. An
dreev (Bulgaria) ; „Asupra unor ter
meni relativi la legătura manuscri
selor grecești" de B. Atsalos (Gre
cia) ; „Schema relatării cu privire la 
„Gramatica lui Manuele Caleca" de 
S. Bernardinello (Italia) ; „Probleme 
fundamentale ale cronologiei bizanti
ne" de E. L. Bernhard (Austria) ; 
„Cercetări asupra manuscriselor gre
cești din Italia meridională" de P. 
Canari (A. Jacob — J. Leroy — Va
tican) ; „Cu privire la ediția opere
lor S. Jean Chrysostdme de Mont- 
faucon" de Marie-Louise Concasty 
(Franța) ; „Un semn de interpunere 
în lexicoanele italo-grecești" de En- 
rica Follieri (Italia) ; „Schedografia 
transmisă de M.S. Marciano greco XI, 
16" de Ada Gonzato-Debiasi (Italia); 
„Manuscrisele lui Plutarh a cite 32 
și 22 de linii" de J. Irigoin (Franța); 
„Manuscrisele și izvoarele războaielor 
din Troia" de Elisabeth Jeffreys (An
glia); „Observații critice asupra ma
nuscriselor scrisorilor arhiepiscopu
lui Tcophilact din Ochrida" de S. 
Maslev (Bulgaria) : „Noi adaosuri la 
„Silogi Vaticana" din antologia grea
că" de E. Mioni (Italia) ; „Noul ma
nuscris din istoria lui Belizarie" de 
A. F. van Gemert (Olanda). La sec
ția a Il-a „Papirologie, epigrafie, 
geografie istorică" a prezentat un 
raport introductiv B. Besevliev (Bul
garia), după care au urmat comu
nicările : „Substratul antic al toponi
miei bulgare a Evului Mediu" de 
Genoveva Cankova-Petkova (Bulga
ria) ; „Tradiții ale Antichității și E- 
vului Mediu de nomenclatură regio
nală intr-o hartă modernă a Balca
nilor" de S. Koledarov (Bulgaria) ; 
„Originea și scopul oficiului de Pa- 
garch in lumina papirusului" 
de W. Liebeschwetz (Anglia) ; 
„O nouă inscripție a împăratului A- 
nastase 1“ de C. Mango (S.U.A.). în 
secția a IV-a „Arheologie și artă" au 
fost expuse un raport introductiv de 
Ch. Delvoye (Belgia), precum și co
municările : „Dilema siciliană. Intro
ducerea in problematica decorației de 
mozaic bizantină in arhitectura a- 
rabă" de Ingamaj Beck (Italia) ; „Bi
serica episcopală paleo-creștină la 
Onrida" de Vera Bitrakova-Grozda- 
nova (Iugoslavia) ; „Observații asu
pra unui important detaliu iconogra
fic al frescelor „judecata de apoi" din 
Catedrala Sf. Demetrios de la Vladi
mir" de Nina A. Brodsky (Franța) ; 
„Ceramica de factură bizantină de la 
Bucov-Ploiești" de Maria Comșa 
(România) ; „Asupra folosirii izvoa
relor „Renașterii" macedoniene" de 
A. Cutler (S.U.A.) ; „Iconografia do
natorilor in vechea artă sîrbă" de 
Mirjana Tătic Djuric (Iugoslavia) ; 
„Observație asupra problemei limbii 
in zona Nubiană din Q’asr Ibrim" de 
W. H. C. Frend (Anglia) ; „Ultima 
influență a picturii iconografice asu
pra icoanelor din Slovacia orientală" 
de A. Frlcky (Cehoslovacia) ; 
„Incursiunile barbarilor în Grecia 
centrală la sfirșitul secolului al VI- 
lea al erei noastre : noi dovezi din 
Kanchreai" de R. L. Hohlfelder 
(S.U.A.) ; „Mănăstirea Sfintului Pan- 
telimon in orașul Aghia din Tesalia" 
de J. T. A. Koumoulides (S.U.A.) ; 
„Baptiseriile in arta medievală 
bulgară" de Neli Caneva-De- 
cevska (Bulgaria) ; „Noi descoperiri 
și cercetări ale picturii kievene" de 
G. Logvin (U.R.S.S.) ; „Date noi des
pre biserica „Sf. George" a mănăsti
rii din Kremikovtzi" de Kostadinka 
Paskaleva-Kadabaieva (Bulgaria).

în seara aceleiași zile au avut loc 
proiecții ale unor filme de scurt-me- 
traj despre artă românească și viața 
lui Nicolae Iorga. Lucrările reuniunii 
continuă. (Agerpres)

La 9 septembrie, poporal coreean 
aniversează un eveniment de sea
mă al Istorici sale — împlinirea a 
23 de ani de Ia proclamarea Repu
blicii Populare Democrate Coreene. 
Expresie a aspirațiilor fierbinți ale 
poporului muncitor din „țara dimi
neților liniștite" spre o viață nouă 
un viitor luminos, făurirea statului 
coreean democrat-popular a mar
cat un moment de uriașă însem
nătate in destinele acestui popor, 
incununind lupta eroică dusă ani 
îndelungați împotriva ocupației 
japoneze, pentru libertate și inde
pendență națională.

Angajat intr-o muncă susținută 
pentru înlăturarea situației grele 
moștenite din timpurile dominației 
străine, pentru dezvoltarea econo
miei și culturii sale, pentru edifi
carea orinduiril socialiste, poporul 
coreean a fost nevoit să-și întreru
pă in 1950 eforturile de construcția 
pașnică, spre a-și apăra cu arma 
în mină patria și cuceririle revo
luționare, in fața agresiunii impe
rialiștilor americani și a marione
telor lor din Coreea de Sud. Cu 
același eroism legendar de care a 
dat dovadă in cursul războiului, 
talentatul și harnicul popor co
reean a trecut apoi la vindeca
rea rănilor acestui război, reușind 
să-și refacă țara intr-un timp scurt 
și să pășească mai departe pe ca
lea dezvoltării economice, sociale 
și culturale.

Sub conducerea Partidului Muncii 
din Coreea, clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea coreeană au 
obținut importante succese în con
struirea vieții.noi, înscriind în bi
lanțul celor 23 de ani de existență 
a Republicii Populare Democrate 
Coreene, rezultate remarcabile. E- 
roicul Phenian, alte orașe ale Co
reei populare — Hamhin, Kanșen. 
Hinam, Vonsan — au renăscut din 
ruine și cenușă, cunoscind o am
plă dezvoltare. înfăptuirea operei de 
industrializare socialistă s-a con
cretizat prin construirea unui șir de

combinate Industriale, prin dezvol
tarea rapidă a energeticii, construc
țiilor de mașini și altor ramuri de 
bază ale economiei naționale. în 
prezănt, poporal coreean muncește 
cu abnegație pentru transpunerea 
In viață a prevederilor planului de 
dezvoltare a economiei naționale 
pe anii 1971—1976, adoptat de Con
gresul al V-lea al Partidului Muncii 
din Coreea. Coreea populară se 
prezintă astăzi ca un stat socialist 
cu o industrie In plin avint și o c- 
conomie rurală dezvoltată, cu În
făptuiri remarcabile In dezvoltarea 
științei și tehnicii, a invățămîntulul 
și culturii, în ridicarea continuă a 
nivelului de trai material și spiri
tual al maselor muncitoare.

Toate aceste realizări sint rodul 
politicii de intensă mobilizare a 
forțelor poporului coreean, de apli
care creatoare a marxism-leninis- 
mului la condițiile concrete ale 
țării, politică promovată cu consec
vență de Partidul Muncii din Co
reea, In frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen. Succesele pe care poporal 
coreean le obține în construirea 
socialismului reprezintă o contribu
ție esențială In înfăptuirea aspira
ției vitale a Întregii națiuni coree
ne de 40 de milioane : realizarea 
unificării pașnice și democratice a 
patriei.

între România șt R.P.D. Coreea
nă, intre partidele și popoarele 
noastre s-au statornicit și se dez
voltă trainice relații de caldă prie
tenie și de colaborare multilaterală. 
Poporal român și-a manifestat în
totdeauna pe planuri și în forme 
multiple solidaritatea internațio- 
nalistă față de R.P.D. Coreeană, 
l-a acordat sprijin frățesc în lupta 
împotriva agresiunii imperialiste, 
susține cu hotărire aspirațiile fier
binți ale poporului coreean de u- 
nificare pașnică și democratică a 
patriei sale, a militat și militează 
în favoarea acestui mare deziderat 
național al coreenilor.

Un moment de o deosebită Im

portanță in dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare frățească 
dintre popoarele, partidele și gu
vernele celor două țări, l-a consti
tuit vizita pe care a efectuat-o in 
Coreea populară, in vara acestui 
an, delegația de partid și guverna
mentală română, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Această 
vizită, convorbirile pe care le-a 
prilejuit au reprezentat reafirmarea 
hotăririi comune de a extinde con
tinuu relațiile de prietenie româno- 
coreene, colaborarea politică, eco
nomică, tehnico-ștlințifică și cul
turală dintre cele două țări, In in
teresul reciproc, al întăririi soli
darității de luptă dintre cele 
două popoare. „Vă asigurăm, 
dragi tovarăși coreeni —'arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
cuvîntarea ținută la marele miting 
al prieteniei coreeano-române — 
că România va milita pentru con
tinua dezvoltare a legăturilor do 
prietenie și colaborare între parti
dele, țările și popoarele noastre, că 
veți avea întotdeauna în poporul 
român un aliat de nădejde in lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
construirea societății socialiste". La 
rindul său, tovarășul Kim Ir Sen 
declara : „Atit în timpul războiului, 
cit și în timpul reconstrucției. 
Partidul Comunist Român, guvernul 
și poporul român au acordat un 
ajutor sincer poporului nostru și, 
in prezent, sprijină activ lupta 
dreaptă a poporului nostru pentru 
unificarea independentă și pașnică a 
patriei. Pentru toate acestea, folo
sind acest prilej, exprim încă o dată 
recunoștința profundă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Partidului Co
munist Român, guvernului și între
gului popor român".

împărtășind sentimentele de 
bucurie ale poporului coreean, po
porul român îi adresează de ziua 
sărbătorii sale naționale calde fe
licitări și urarea de a obține noi 
victorii în construirea socialismului 
și reunificarea patriei.

Cele trei zile de naștere
ale Phenianului

Lucrările seminarului internațional privind 

„Metodologia planificării proiectelor de punere 
in valoare a terenurilor prin irigații și drenaj“

Marți dimineața s-au deschis în 
Capitală lucrările seminarului inter
național privind „Metodologia plani
ficării proiectelor de punere in va
loare a terenurilor prin irigații și 
drenaj", organizat de Programul Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N'.U.D.) și Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.) in colaborare cu gu
vernul țării noastre.

La seminar iau parte specialiști 
din Algeria, Bulgaria, Cipru, Grecia, 
Ungaria, Iordania, Liban, Spania, Si
ria, Tunisia și România — țări in care 
se realizează proiecte de amenajări 
pentru irigații și drenaj in colaborare 
cu P.N.U.D. și F.A.O. — precum și 
consultanți și experți F.A.O.

Lucrările seminarului au fost des
chise de prof. Nicolae Giosan, pre
ședintele Academiei de științe agri
cole și silvice. în continuare, Filip 
Tomulescu, șeful Departamentului sil
viculturii. a salutat pe participant in 
numele Ministerului Agriculturii, In

dustriei Alimentare, Silviculturii și A- 
pelor și al Comitetului Național F.A.O. 
De asemenea, au luat cuvintul M. Gu
kovsky, reprezentantul administrato
rului P.N.U.D., și J. Mâredieu, repre
zentantul directorului general F.A.O., 
care au adresat mulțumiri guvernu
lui țării noastre pentru găzduirea a- 
cestei reuniuni internaționale.

In cele 5 zile cit vor dura lucrările 
seminarului vor fi prezentate meto
de de planificare și programare a 
proiectelor de punere in valoare a 
terenurilor, probleme privind folosi
rea apelor subterane, diferite metode 
de drenaj in agricultură, cerințele de 
apă ale plantelor, metode de irigații, 
tehnica irigațiilor, precum și in le
gătură cu producțiile agricole pe te
renurile irigate.

★
în cinstea participanților, Acade

mia de științe agricole și silvice și 
Comitetul Național F.A.O. au oferit 
un cocteil in saloanele hotelului 
Athenee Palace.

Se spune că diminețile în
cep in Coreea în munți. 
Cine cunoaște îndeaproape 
Phenianul este însă în
dreptățit să afirme că di
minețile Coreei încep cu 
adevărat aici, in acest oraș 
cu „trei zile de naștere", su- 
gerind izvoarele nesecate 
ale vitalității și vigoarea u- 
nui popor plămădit in lup
tă și muncă, hotărît astăzi 
să dureze trainicul edificiu 
al socialismului. Și aceasta 
nu numai pentru privilegiul 
Phenianului de a fi capitala 
țării, ci mai ales pentru fap
tul că in inima poporului 
coreean el s-a înscris ca o- 
rașul martir prefăcut in 
cenușă in cursul războiului 
dezlănțuit de imperialiști — 
orașul la nașterea căruia a 
contribuit intr-un fel sau 
altul fiecare cetățean al ță
rii.

Anul întemeierii orașului 
este plasat in 1512. Dar fai
ma numelui său nu se da- 
torește secolelor care au 
trecut de la întemeiere, ci 
marilor bogății care se scur
geau spre alte țâri... Docu
mentele atestă pe deplin va
labilitatea datei întemeierii 
orașului, dar Phenianul mai 
are încă două date care pot 
fi consemnate pe drept cu- 
vînt ca zi de naștere.

Undeva la marginea ora
șului. ne virful muntelui 
Morambon se află un obe
lisc. O coloană simplă, fără 
ornamente, evocă amintirea 
eroilor care în 1945 și-au 
jertfit viața pentru ca să 
dispară noaptea grea a ro
biei coloniale de multe de
cenii și ca deasupra Coreei 
«â se ridice zorile luminoa
se ale unei vieți noi.

Au venit apoi anii grei ai 
războiului de rezistență îm
potriva agresiunii america
ne. înfățișarea Phenianului 
vechi, de acum mai bine de 
20 de ani, se păstrează doar 
în amintirea celor din ge
nerația mai vîrstnică. Tine
rii își amintesc de imaginea 
capitalei de acum 15 ani — 
o imagine a ruinelor, a unui 
imens morman de moloz, 
mărturii acuzatoare ale cru
zimii mașinii de război im

perialiste. Marile cvartale și 
cartiere moderne de locuin
țe, frumoasele bulevarde, 
marile fabrici de la margi
nea orașului, — tot ceea ce 
se vede astăzi de pe terasa 
hotelului „Phenian", sau de 
pe muntele Morambon evo
că munca eroică a ultimi
lor 18 ani In care capitala 
R.P.D. Coreene a reînviat 
din cenușă asemenea păsă
rii Phoenix, prin munca e- 
roică a locuitorilor săi. după 
încheierea victorioasă a răz
boiului. Aceasta a fost cea 
de a treia întemeiere a 
Phenianului.

foc. In prezent tînăra indus
trie a R.P.D. Coreene reali
zează în numai douăspreze
ce zile întreaga producție 
obținută de această țară 
într-un an înainte de eli
berare. Sînt toate acestea 
rezultatul hărniciei, tenaci
tății, patriotismului poporu
lui coreean.

Anii care s-au scurs de la 
cea de a treia renaștere a 
Phenianului sînt din acest 
punct de vedere deosebit de 
ilustrativi. Și nu numai 
pentru capitala țării, ci și 
pentru Întregul teritoriu a- 
flat la nord de paralela 38.

însemnări de călătorie

Am trecut de mai multe 
ori pe lingă locul din preaj
ma unuia din podurile de 
peste Tedongan unde se a- 
flă singura clădire veche 
care a supraviețuit celor 
500 000 de bombe lansate a- 
supra Phenianului. Mi s-au 
arătat imagini dezolante ale 
acelor ani. Mi s-au povestit 
episoade de un tragism cu
tremurător. Toate acestea 
nu mai sînt astăzi decit a- 
duceri aminte Căci după 
epopeea rezistenței eroice, a 
început epopeea spectacu-. 
loasă a reconstrucției paș
nice

600 000 de case au fost dis
truse în timpul războiului, 
un milion de case sint con
struite în timp de pace ; 
5 000 de școli au fost prefă
cute în scrum, 10 000 de școli 
noi vin să le ia locuL Bom
bele inamice au distras 5 700 
de ateliere și fabrici. Repli
ca muncii pașnice a fost ca
tegorică: s-a născut o puter
nică industrie constructoa
re de mașini, care acoperă 
in prezent 98 la sută din 
necesitățile interne in acest 
domeniu, s-au construit sute 
de fabrici și uzine, s-au ri
dicat adevărate cetăți de

care a străbătut o cale de 
împliniri de nevisat in tre
cut. Peste tot unde poposești 
astăzi. în orice fabrică sau 
uzină a R.P.D. Coreene, poți 
vedea colective de muncă 
într-o continuă întrecere cu 
propriile lor realizări, în
tr-o adevărată luptă cu tim
pul, pentru propășirea pa
triei, pentru bunăstarea în
tregului popor. Am cunos
cut îndeaproape cîteva uni
tăți industriale — oțelăria 
de la Kanșen, uzina de ma
șini electrice Dai-an, uzina 
de tractoare Kiyang — care 
formează complexul indus
trial de lîngă Phenian. Ca și 
renașterea Phenianului, dru
mul parcurs de aceste între
prinderi industriale, succe
sele lor remarcabile ilus
trează drumul parcurs de 
această țară, saltul său de 
la o industrie incipientă la 
puternica industrie cons
tructoare de mașini de 
astăzi care produce prese 
de 6 000 tone, camioane 
grele, tractoare, excavatoare 
și buldozere de mare capa
citate, locomotive Diesel și 
electrice, nave de 5 000 tone.

Oțelăria de la Kanșen este 
una din cele mai mari din

R.P.D. Coreeană. Ea a jucat 
un rol important în primii 
ani de construcție pașnică, 
în timpul războiului impe
rialist, asupra uzinei au 
fost aruncate peste 8 000 de 
bombe. Oțelăria a fost trans
forma: ă practic în ruine. In 
august 1953, la o săptămînă 
după încheierea armistițiu
lui, s-a hotărit reconstruirea 
sa. Acolo unde nu mai ră
măsese nimic se înalță acum 
o uzină modernă, care pro
duce sute de mii de tone de 
oțel. La intrarea în oțelă- 
rie te intimpină un panou 
mare pe care se poate citi: 
„Noua reducere a duratei 
de elaborare a șarjelor", 
„Inovație la sectorul de la
minare". Aceste cîteva cu
vinte vorbesc despre rezul
tatele înregistrate de ote- 
larii de la Kanșen, care se 
află în fruntea întrecerii 
declanșate pentru a înde
plini înainte de termen, 
pină la 15 aprilie anul vii
tor, sarcinile primilor doi 
ani ai planului șesenal.

Aceeași renaștere a cu
noscut-o și uzina de mașini 
electrice de la Dai-an. Dis
trusă în timpul războiului, 
ea a fost reconstruită, a- 
jungînd să producă astăzi 
transformatori de 100 000 
kw, motoare pentru loco
motive electrice, mașini e- 
lectrice pentru centralele 
hidraulice și termice...

Orașul Kiyang este lea
gănul primului tractor fa
bricat în R.P.D. Coreea
nă. Lucrul acesta se petre
cea în octombrie 1958, cînd 
actuala uzină era un simplu 
atelier de reparații pentru 
utilaj agricol. în prezent, u- 
zina produce tractoare de 
mică sau mare capacitate, 
pe roți sau pe șenile, fiind 
considerată una din cele 
mai moderne întreprinderi 
ale Coreei populare.

...Phenian, Kanșen, Dai- 
an, Kiyang — itinerar co
reean, unde ritmul indus
trializării pulsează puter
nic, unde oamenii muncii 
sporesc zi de zi potențialul 
țării lor.

Radu BOGDAN
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Spectacol de gală cu filmul „Vizita 
delegației de partid și guvernamentale 

române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in R. P. D. Coreeană"

Cu prilejul Zilei naționale a R.P.D. 
Coreene — 23 de ani de la crearea 
republicii — Comitetul de Stat pentru 
Cultură șl Artă a organizat marți 
seara, la cinematograful „Capitol" 
din București, un spectacol de gală 
cu filmul „Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
R.P.D. Coreeană", film în culori rea
lizat de studiourile din Phenian.

In imagini elocvente sint prezen
tate numeroase aspecte din vizita 
oficială de prietenie întreprinsă de 
delegația română, in perioada 9—15 
iunie 1971, vizită care s-a bucurat 
de o călduroasă primire din partea 
poporului coreean și care a prilejuit,

totodată, o reafirmare puternică a re
lațiilor frățești multilaterale româno- 
coreene, a solidarității militante din
tre cele două partide, popoare și 
țări.

La spectacolul de gală au fost pre- 
zenți Dumitru Ghișe, vicepreședinte 
al C.S.C.A.. Costică Alecu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, cineaști, alți oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au asistat, de asemenea, Kang 
Iăng Săp, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, alți șefi de mi
siuni diplomatice și . membri al 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Adunarea festivă de la uzinele
„Electromagnetica" din Capitală
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teatre
• Opera Română (la Arenele Ro
mane) : Mireasa vînduta — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară „He
răstrău") : Domnișoara de Belle- 
Isle — 20.
• Teatrul satirlc-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Sona- 
tul Lunii — 20.
• Comitetul pentru cultură șl artă 
al municipiului București (la ro
tonda scriitorilor din parcul Ciș- 
miglu) : Spectacol de sunet șl lu
mină — 19,30; 20,15,

cinema
• Marele premiu (film pe ecran 
panoramic, două serii) : PATRIA 
— 9.30; 13; 16.30; 20.
• Eu slut Jerom : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.

• Cromwell : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 3 833) — 19,30, CA
PITOL — 8,30; 11,15; 14,15, la gră
dină — 19.30, SCALA — 10; 13,30; 
17; 20,30, GRADINA SELECT —
19.30.
• încrederea (in cadrul galei fil
mului din R. P. Bulgaria) : CA
PITOL — 20.
• Parada circului : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Asediul : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 13,15;
20.30.
q Simon Bolivar : MELODIA — 
8,45; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21, GRA
DINA PARCUL HERĂSTRĂU —
19.30.
• Articolul 420 : LUCEAFĂRUL
— 9; 12.20; 16.15; 20. BUCUREȘTI
— 9; 12,30; 16.30; 20, FEROVIAR — 
9; 12,30; 16,30; 20,15, GRADINA 
DOINA — 19.30.
• Hello Dolly : MODERN — 9;
12.30; 16; 20. la grădină — 19, FA
VORIT — 9,15; 12,30; 16; 19,30,
GRADINA FESTIVAL — 19,30.
O Brigada Diverse în alertă : LU
MINA — 9—16 In continuare; 18,15;
20.30. MIORIȚA — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30.
a Departe de lumea dezlănțuită : 
CENTRAL — 9; 12,15; 15,30; 19.
o Direcția Berlin : RAHOVA — 
16; 18: 20.
• Program pentru copil : DOINA
— 10.
• Floarea soarelui : DOINA —

11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, DRU
MUL SĂRII — 15.30; 17,45; 20, BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18, la grădină — 
20,15.
• Clntarețul buclucaș : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.
• Hai Franța 1 : CINEMATECA 
(sala Union) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18,15; 20,30.
• Omul orchestră : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, VOL
GA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20.30, FLAMURA — 91 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Haiducii : DACIA — 8.30—20,30 
în continuare.
• Cortul roșu : TIMPURI NOI — 
9,30; 12,45; 16; 19, MUNCA — 
16; 19.
• Săptămînă 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 • CIULEȘTI — 15,30;
17,45; 20.
• Tick, Tick, Tick î AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, Ia 
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 Iul Șaptecal ; Zestrea

domniței Ralu : VIITORUL — 16; 
19,30.
• Un loc pentru îndrăgostiți : 
BUCEGI — 16; 18, la grădină — 
20, ARTA — 15,30; 18, la grădină 
— 20.
• Bătălia de pe Neretva : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 19.
• Romeo șl Julleta : UNIREA — 
10, la grădină — 19,30.
• Greșeala fatală : 'LIRA — 15,30; 
18, la grădină — 19,45.
• întoarcerea Sfîntului Luca : 
LAROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
• O floare șl doi grădinari : 
PROGRESUL — 10; 15,30; 19,30.
• Meridianul Zero : VITAN — 
15,30; 18, la grădină — 20.

tv
18,00 Deschiderea emisiunii. Uni

versal șotron — enciclopedie 
pentru copil. Din cuprins : 
Ce vîrstă are... Liceul „Nico
lae Bălcescu" 7 Cum se elec- 
triflcă o cale ferată 7 Se află 
zăcăminte de sare și la su
prafața pămîntulul 7 Cum se 
construiește o pistă de ate
rizare 7 Cum era Iluminat

Bucureștlul de altădată 7 E- 
xistă și elefanți... de mare ? 

18,25 Mult e dulce și frumoasă.
Emisiune de prof. dr. Sorin 
Stati • Cuvinte de ieri, sen
suri de azi. Prezintă Matei 
Căllnescu și Mariana Ruxăn- 
doiu • însemnări despre lim
bajul critic contemporan de 
Gh. Bulgăr.

18,40 Cîntă Angela Buclu.
18,50 Confruntări. Conceptul de 

perfecționare în economie.
19,10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reportaj TV : „5 500 de zile". 

Emisiune de Alexandru Ștark.
20.20 Telecinemateca : „Era noapte 

la Roma". Interpreți princi
pali .- Giovana Ralli, Leo 
Genn, Serghel Bondarciuk. 
Regia : Roberto Rossellini.

22,00 Gala marilor interpreți (In- 
tervizlune). Zenaida Pally, 
Lucia Stănescu, Nicolae Se- 
căreanu, Petre Ștefănescu- 
Goangă. în program : arii și 
duete din opere de Rossini, 
Puccini, Wagner, Donlzzettl, 
Gheorghe Dumitrescu. Emi
siune de Marlanti Banu.

22.30 Teleglob. Imagini din R. P. 
Bulgaria. Reportaj filmat, 
realizat de Ion Dumitrașcu și 
Emil Hențiu.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.
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Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
a 23-a aniversare a creării Republi
cii, la clubul uzinelor „Electromag
netica" din Capitală a avut loc, marți 
după-amiază, o adunare festivă.

Au luat parte Ioan Borca, vicepre
ședinte al Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, Marin Burcea, prim-secre- 
tar al Comitetului de partid al sec
torului 6, Radu Constantinescu, vi
cepreședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, un mare număr de salariați 
din uzină.

Au luat, de asemenea, parte Kang 
Iăng Săp. ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, și membri ai 
ambasadei.

Luind cuvintul, ing. Nicolae Dra- 
gomir, directorul uzinei, a subliniat 
faptul că proclamarea Republicii 
Populare Democrate Coreene a con
stituit o încununare a luptei eroice 
duse timp de decenii de către pa- 
trioții și revoluționarii coreeni împo
triva reacțiunii interne și a domi
nației imperialiste străine, pentru li
bertate și independență. In anii care 
au urmat de la instaurarea Republi
cii, poporul coreean, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, s-a 
angajat cu întreaga sa forță crea
toare pe drumul unor profunde pre
faceri în viața societății, obținind 
rezultate remarcabile în toate dome
niile de activitate.

După ce a înfățișat lupta eroică a 
poporului coreean, sub conducerea 
Part’dului Muncii din Coreea, în 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, pen
tru respingerea agresiunii imperia
liste, munca plină de abnegație pen
tru refacerea economiei distruse de 
război și succesele importante obți
nute pe toate fronturile construcției 
socialiste, vorbitorul a spus : Po
porul român se bucură din toată 
inima de marile realizări obținute 
de poporul frate coreean și ii urează 
succese și mai mari in ridicarea pa
triei sale pe noi culmi ale civilizației 
și progresului.

Relevînd numeroasele propuneri 
constructive ale Republicii Populare 
Democrate Coreene pentru unificarea 
pașnică a țării, vorbitorul a arătat 
că opinia publică din România, ală
turi de forțele progresiste de pretu
tindeni, a salutat cu satisfacție intil- 
nirile de la Panmunjon dintre repre
zentanții societăților de Cruce Roșie 
din R.P.D. Coreeană și din Coreea 
de Sud, care marchează primele con
tacte directe, după 26 de ani de între
rupere, intre R.P.D. Coreeană și Co
reea de Sud.

După ce a înfățișat eforturile po
porului nostru pentru înfăptuirea 
programului adoptat de Congresul al 
X-lea al P.C.R., in vederea construi
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, vorbitorul a relevat că in 
centrul întregii activități internațio
nale a României se află întărirea 
prieteniei și colaborării multilaterale 
cu toate țările socialiste. întregul 
nostru popor a salutat și aprobat cu 
căldură rezultatele vizitei întreprinse 
recent de delegația de partid și gu
vernamentală română, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în țările 
socialiste din Asia. Această vizită a 
constituit un moment deosebit de im
portant in întărirea continuă a rela
țiilor noastre și, în același timp, o 
contribuție prețioasă la cauza refa
cerii unității tuturor țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a întăririi 
coeziunii frontului antiimperialist. 
După ce a arătat că între Partidul 
Comunist Român și Partidul Muncii 
din Coreea, între Republica So
cialistă România și R.P.D. Co
reeană se dezvoltă relații de 
prietenie frățească șl colaborare 
tovărășească, vorbitorul a sub
liniat în încheiere : Poporul român 
a fost alături de poporul coreean, a- 
cordindu-l tot sprijinul, in cele mal

grele clipe ale războiului pentru a- 
părarea patriei și în perioada refa
cerii postbelice. România susține ac
tiv cauza dreaptă a poporului coreean 
la O.N.U. și in alte organisme inter
naționale, pronunțindu-se cu fermi
tate pentru retragerea tuturor tru
pelor americane aflate in Coreea de 
Sud, pentru încetarea oricărui ames
tec in treburile interne ale poporu
lui coreean, astfel incit acesta să-și 
poată înfăptui aspirațiile legitime de 
a trăi într-o patrie unită, democra
tică și prosperă.

A luat apoi cuvintul Kang Iăng 
Săp. ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, care a exprimat mulțumiri 
pentru felicitările transmise poporu
lui coreean, precum și pentru spri
jinul poporului român dat acestuia 
in lupta justă de unificare a patriei.

întemeierea Republicii Populare 
Democrate Coreene de către poporul 
coreean în frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, a arătat în continuare vorbi
torul, ca întruchipare a aspirațiilor 
unanime ale națiunii noastre de a 
dobîndi libertatea și independenta 
patriei a însemnat o victorie strălu
cită pe care poporul nostru, spriji
nind din toată inima politica înțe
leaptă a Partidului Muncii din Co
reea și strins unit în jurul Iui, r 
ciștigat-o într-o luptă fructuoasă 
pentru construirea unui stat suveran, 
independent, și a constituit un eve
niment de o semnificație epocală In 
lupta revoluționară a poporului (.nos- 
tru, care pășește înainte, spre un vi
itor luminos al socialismului și co
munismului.

După ce a evidențiat lupta po
porului coreean in războiul impus 
de imperialismul american, succesele 
obținute în construcția socialistă, vor
bitorul a subliniat că, în etapa actuală, 
sarcina națională supremă a întregu
lui popor coreean o reprezintă unifi
carea patriei, în mod independent, 
fără nici un amestec din afară și 
pe principiul democratic, după ce 
vor fi fost retrase toate trupele 
străine din Coreea de Sud.

Vorbitorul a înfățișat inițiativele 
recente ale R.P.D. Coreene îndreptate 
spre atingerea acestui obiectiv — 
propunerea in 8 puncte făcută în a- 
prilie de Adunarea Populară Supre
mă și declarația tovarășului Kim Ir 
Sen din 6 august că R.P.D. Coreeană 
este dispusă să stabilească contacte 
oricînd, cu toate partidele, inclusiv 
Partidul Republican Democratic, or
ganizațiile sociale și personalitățile 
din Coreea de Sud.

Acceptarea de către Societatea de 
Cruce Roșie sud-coreeană a propu
nerilor noastre de reluare a legătu
rilor intre membrii de familie des- 
părțiți, din Nord și Sud, de realizare 
a întilnirii lor reprezintă o dovadă 
grăitoare a justeței liniei de unificare 
independentă a patriei, susținută 
consecvent de guvernul republicii 
noastre.

In încheiere, vorbitorul a spus : 
Poporul coreean se bucură sincer de 
toate succesele obținute de poporul 
frate român in construirea unei noi 
societăți și 11 felicită călduros. Ca 
prieteni apropiați, Coreea și Româ
nia au întreținut raporturi prietenești 
și au colaborat strins de-a lungul is
toriei. Atit in timpul războiului, cit 
și în timpul reconstrucției, Partidul 
Comunist Român, guvernul și po
porul român au acordat poporului 
nostru un ajutor sincer material și 
moral dezinteresat, și in prezent spri
jină activ lupta dreaptă a poporului 
nostru pentru unificarea indepen
dentă și pașnică a patriei.

Vizita în țara noastră a delegației 
de partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, are 
o deosebită însemnătate pentru întă
rirea și dezvoltarea pe mai departe 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, contribuind, totodată, la în
tărirea coeziunii țărilor socialiste și 
mișcării comuniste internaționale.

(Agerpres)
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Delegația Adunării Naționale a Re- 
pubhcH Democrate Vietnam, condusa 
de tovarășul Hoang Van Hoan, mem
bru al Biroului Politic al C C. al Par
tidului celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Comitrtu’uj Perma
nent ai Adunării Naționale, a făcut 
marți dimineața o vizită la Muzeul 
de Istorie a parisului comunist a 
rrnșcănl revoluționare și democratice 
din România.

Oaspeții vietnamezi au fost însoțiți 
de tovarășii Mihai Dalea. membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C C. al P.C.R., președintele Comisiei 
pentru politică externă a M.A.N., 
Dumitru Balalia, președintele Comi
siei pentru consiliile populare și ad
ministrația de stat a M.A.N.

La sosire, delegația a fost salutată 
de tovarășul Nicolae Cioroiu. direc
torul muzeului. După ce au fost vi
zitate sălile muzeului, tovarășul 
Hoang Van Hoan a exprimat deose
bite mulțumiri pentru prilejul ce le-a 
fost oferit de a cunoaște bogata isto
rie revoluționară a poporului și a 
clasei muncitoare din România, a 
Partidului Comunist Român.

Tn continuare, membrii delegației 
Adunării Naționale a R. D. Vietnam 
■ u străbătut zona industrială din su
dul Capitalei, oprindu-se la uzinele 
«23 August**.

Oaspeții au fost Intimpinați de to
varășii Iuliu Fejăs, secretar al M.A.N\

Dineu oferit de Biroul
Marii Adunări Naționale

Biroul Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România a ofe
rit marți seara, in cinstea delega
ției Adunării Naționale a R. D. Viet
nam. 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, un dineu in saloanele 
Palatului M.A.N.

Au luat parte tovarășii Ștefan Voi- 
tec, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale, Mihai Dalea. 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. președin
tele Comisiei pentru politică externă 
a M.A.N'., Constantin Statescu, secre
tarul Consiliului de Stat, Mia Groza 
?i Gheorghe Necula. vicepreședinți ai 
M.A.N., Bujor Almășan. Nicolae Boz- 
dog și Traian Ispas, miniștri, gene
ral locotenent Ion Dincâ, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P C.R_ Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, membri 
ai Consiliului de Stat, președinți de 
comisii permanente ale M.A.N., ge
nerali, deputați ai M.A.N. și alte per
soane oficiale.

Au parucipat, de asemenea, Ngu
yen Dang Hand, ambasadorul R.D. 
Vietnam la București, Lam Van-Luu. 
•mbasadorul Republicii Vietnamului 
de Sud la Bucul ești, membri ai celor 
uouă ambasade.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească, tovarășii Ștefan Voitec și 
hoang Van Hoan au rostit toasturi.

Adresind soiilor poporului frate 
vietnamez, in numele Marii Adunări 
Naționale, un cald salut tovărășesc 
de bun venit, tovarășul ȘTEFAN 
VOITEC a relevat ca vizita delega-' 
tiei Adunării Naționale a Republicii 
. vnocrate Vietnam, condusă de to- 
val\sul Hoang Van Hoan. se înscrie 
pe |pia lărgirii și aprofundării in 
continuare a relațiilor dintre țările și 
popoar^e noastre, corespunzător in- 
tereselor\celor două popoare, unității 
țarilor socialiste și mișcării comunis
te și muncitorești internaționale.

Poporul țoman cunoaște și apre
ciază in meu deosebit lupta îndelun
gata și grea\ plină de eroism, purta
ta de puporuX vietnamez pentru eli
berarea sa națională și socială.

Amintind că proclamarea la 2 sep- 
ri-mbrie 1945. prih glasul marelui fiu 
al poporului vietnamez. Ho Și Min, 

creării Republicii Democrate Viet- 
■4 im a fost salutată cu profundă 
bucurie de comuniști, de întreaga 
cia-â muncitoare, de toți oamenii 
muncii din România, vorbitorul a 
spus in continuare :

Sub conducerea neabătută a Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, 
poporul vietnamez a pășit ferm pe 
calea transformărilor radicale in 
viața societății, a dezvoltării indus
triei și agriculturii, a invățămintului 
și culturit

Știm că munca constructivă, mun
ca minunată a poporului vietnamez 
a avut insă enorm de suferit din 
cauza intervenției imperialismului 
american. Lupta poporului vietnamez 
pentru triumful cauzei sale drepte, 
munca plină de abnegație desfășura
tă pentru a asigura continuarea ope
rei de construire a socialismului, in 
condițiile atit de grele ale războiu
lui, se bucură de respectul și prețui
rea poporului nostru.

Solidaritatea cu Vietnamul eroic, 
sprijinirea multilaterală a luptei șale 
aj fost reafirmate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in timpul recen
tei vizite întreprinse in R. D. Viet
nam. in fruntea delegației de partid 
și guvernamentale române, eve
niment de importanță deosebită, 
care va rămine înscris pentru tot
deauna in cronica relațiilor dintre 
țările noastre frățești.

.... Partidul Comunist Român și 
guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia. întregul popor roman — spu
nea tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
și-au manifestat de la bun început 
puternica lor solidaritate cu viteazul 
popor vietnamez, cu lupta sa pentru 
salvgardarea libertății și indepen
denței patriei, au acordat și vor a- 
corda intregul lor sprijin — material, 
militar, politic și diplomatic — pina 
la izbinda cauzei sale drepte*'...

Poporul român susține cu fermi
tate cererea poporului vietnamez de 
încetare a războiului și retragerea 
totală și necondiționată a trupelor 
americane din Vietnam și din în
treaga Indochină, se pronunță pen- 
tru încetarea oricăror acțiuni mili
tare împotriva R.D. Vietnam și a 
celorlalte țări din Indochina ; popoa
rele vietnamez, cambodgian și lao
țian trebuie să fie lăsate să-și ho
tărască ele insele calea dezvoltării 
viitoare, așa cum o doresc, fără nici 
an amestec din afară.

Totodată, România sprijină pe de- 

Ghenrghe Dumitru, primul secretar nl 
Comitetului de partid al sectorului 3, 
ing. Alexandru Roșu, directorul ge
neral al grupului de uzine ..23 Au
gust". Marin Enache, secretarul co
mitetului de partid al uzinei, membri 
ai comitetului de direcție, numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni. Cu 
prilejul fntilnirii care r avut loc In 
«>ila comitetului de direcție, gazdele 
le-au vorbit despre profilul și prin
cipalele realizări obținute de colec
tivul acestei mari întreprinderi bucu- 
reștenc. despre pregătirea cadrelor, 
condițiile de muncă și de viață create 
salariaților. Apoi, membrii delegației 
au fost conduși prin ci te va din prin
cipalele secții ale uzinei.

La încheierea vizitei, tovarășul Chu 
Van Than, membru al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, 
general de corp de armată, vicepre
ședinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale, a exprimat. In 
numele delegației, cuvinte de înaltă 
apreciere la adresa rezultatelor obți
nute de acest colectiv, pentru calitatea 
produselor realizate aici, bine cunos
cute și in Vietnam. Printre altele, el 
a remarcat că la Haifong a fost mon
tată o fabrică de ciment dotată cu 
utilaje realizate la uzina „23 August".

După-amiază, oaspeții vietnamezi, 
însoțiți de tovarășii Mia Groza și Du
mitru Balalia, au vizitat cartiere noi 
de locuințe, printre care Titan, Balta 
Albă și Drumul Taberei.

plin poziția R.D. Vietnam, propune
rile Frontului Național de Eliberare, 
precum și recenta inițiativă in șapte 
puncte a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud. care constituie o bază re
zonabilă. constructivă, pentru instau
rarea păcii in Vietnam.

Poporul nostru este convins că 
poporul vietnamez va obține victo
ria in lupta sa dreaptă, intrucit nu 
există forță în stare sâ înfringă 
voința unui popor hotărit să-și apere 
pină la capăt libertatea șl indepen
dența, cuceririle sale revoluționare.

In continuare, tovarășul Ștefan 
Voitec a înfățișat ampla activitate a 
poporului nostru pentru Îndeplinirea 
programului elaborat de Congresul 
al N-lea al Partidului Comunist Ro
mân, de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Cu consecvență, România desfășoa
ră o politică internațională activă, 
punind in centrul politicii sale ex
terne dezvoltarea și adincirea rela
țiilor de prietenie și colaborare cu 
toate țările socialiste, întărește con
tinuu solidaritatea cu toate popoare
le care luptă împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonia- 
lismului, sprijină eforturile tinerelor 
state pentru dezvoltarea lor de sine 
stătătoare, iși aduce contribuția la 
dezvoltarea cooperării internaționale, 
promovind legături cu toate țările 
lumii, pc baza principiilor inaliena
bile ale independenței și suverani
tății naționale, egalității depline in 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne, nefolosirii forței și amenin
țării cu forța in soluționarea proble
melor internaționale, avantajului re
ciproc, respectării dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta.

După ce a relevat rolul parlamen
telor și parlamentarilor in promo
varea principiilor de justiție și e~ 
chitate, in apărarea dreptului la li
bertate, independență și progres al 
tuturor popoarelor in vederea asigu
rării unei păci trainice in lumea în
treagă, președintele Marii Adunări 
Naționale a exprimat convingerea că 
vizita delegației vietnameze va con
stitui o nouă contribuție la adincirea 
și dezvoltarea relațiilor de strînsă 
prietenie, colaborare multilaterală și 
solidaritate frățească dintre țările și 
popoarele noastre și a subliniat că 
in lupta sa dreaptă pentru indepen
dență și libertate, pentru înfăptuirea 
nobilelor sale aspirații vitale, poporul 
vietnamez frate are și va avea in 
poporul român un prieten adevărat 
și de nădejde.

Tovarășul Ștefan Voitec a toastat 
pentru prietenia, colaborarea și so
lidaritatea frățească dintre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Vietnam, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul celor ce 
muncesc din Vietnam, dintre po
poarele român și vietnamez ; pen
tru Adunarea Națională a R. D. Viet
nam ;

— In sănătatea tovarășilor Ton 
Duc Thang, președintele R.D. Viet
nam. Le Duan, prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, Truong Chinh. 
președintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a R.D. Viet
nam, Fam Van Dong, primul mi
nistru al R.D. Vietnam ; in sănăta
tea tovarășilor Hoang Van Hoan și a 
tuturor oaspeților, pentru victoria de
plină a luptei eroice a poporului 
vietnamez și a tuturor popoarelor din 
Indochina !

Transmițind in numele Adunării 
Naționale a R.D. Vietnam și întregu
lui popor vietnamez un salut prie
tenesc și de solidaritate, tovarășul 
HOANG VAN HOAN a mulțumit 
tovarășului Ștefan Voitec pentru cu
vintele frumoase, pline de simpatie, 
la adresa poporului și a R.D. Viet
nam, la adresa rezistenței sacre 
împotriva agresiunii imperialiștilor 
americani, pentru salvarea națională 
a poporului vietnamez.

Vorbitorul a subliniat profunda 
simpatie cu care poporul vietnamez 
a urmărit lupta tenace și dirzâ a po
porului român, care a avut ca rezul
tat victoria insurecției armate din 
august 1944 și a revoluției socia
liste în România. După victoria re
voluției — a -pus vorbitorul — cu 
spiritul său harnic și creator, poporul 
român, sub conducerea Partidului Co
munist Român, a înfăptuit cu succes 
transformările socialiste și sarcinile 
pe care le pune construcția socialis
mului. transformind România într-o 
țară cu o industrie dezvoltată, cu o 
agricultură in curs de modernizare, 
cu știință și tehnică avansate, in 
care viața materială și culturală a 
poporului se îmbunătățește continuu. 
Sintem convinși — a spus vorbito
rul — că pe baza acestor realizări 
poporul român va îndeplini cu suc
ces hotăririle Congresului al X-lea

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialist» România
BUCUREȘTI

Cu ocazia .sărbătoririi zilei naționale a Republicii Socialiste Roma
nia, sint foarte fericit să adresez Excelenței Voastre, în numele poporu
lui. al partidului, al guvernului maurltanlan și al meu personal, urări 
fierbinți de fericire și prosperitate pentru poporul frate român, precum 
și felicitări și urări de sănătate pentru dumneavoastră, domnule pre
ședinte.

Cu cea mal înaltă considerație.

MOKTAR OULD DADDAH
Președintele

Republicii Islamice Mauritania

Deschiderea expoziției 
documentare consacrate 

celei de-a 80-a aniversări a creării 
P. C. Bulgar

în sălile Muzeului de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Româ
nia. marți dimineața s-a deschis ex
poziția documentară consacrată celei 
de-a 80-a aniversări a creării Parti
dului Comunist Bulgar.

Despre semnificația acestui eveni
ment nu vorbit tovarășii Gheorghe 
Zaharia, director adjunct al Institu
tului de studii istorice șl social-pc- 
litice de pe lingă C.C. al P.C.R., șl 
Spas Gospodov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București.

La deschiderea expoziției au parti
cipat tovarășii Ion Popescu-Puțuri, 

al P.C.R., în vederea construcției so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Poporul vietnamez dorește sincer 
poporului frate român să dobindească 
succese și mai mari in opera sa de 
construcție a socialismului, aducind o 
prețioasă contribuție in lupta comună 
pentru pace, independență națională, 
democrație și socialism.

Referindu-se Ia războiul purtat de 
imperialiștii americani in Vietnam, 
vorbitorul a subliniat că poporul 
vietnamez, cu tradiția sa de luptă 
împotriva dominației străine, este 
unanim în hotărirea de a inten
sifica rezistența sa sacră, care a 
provocat imperialismului american 
eșecuri după eșecuri. Administrația 
Nixon se incăpăținează insă și per
petuează războiul agresiv in Viet
nam, depune eforturi pentru a rea
liza așa-zisa „vietnamizare" a răz
boiului. care urmărește prelungirea 
agresiunii, continuarea ocupației mi
litare in Vietnamul de sud și men
ținerea divizării la nesfirșit a Viet
namului. Totodată, agresorii ameri
cani continuă să violeze în mod gro
solan suveranitatea și securitatea 
R.D. Vietnam, intensifică aventurile 
militare in Laos și in Cambodgia, 
extinzind războiul in întreaga penin
sulă a Indochinei și sabotind in mod 
grav pacea in sud-estul Asiei. Atit 
timp cit agresorii americani nu re
nunță la războiul lor agresiv din 
Vietnam, poporul vietnamez, tradu
când in viață testamentul sacru al 
stimatului președinte Ho Și Min, 
este ferm hotărit să persevereze și 
să intensifice lupta împotriva agre
sorilor americani, pentru salvarea 
țării, pină la victoria finală. Poporul 
vietnamez este hotărit ca, umăr la 
umăr cu poporul laoțian șl poporul 
cambodgian, să lupte și să învingă, 
alungindu-i pe imperialiștii ameri
cani din peninsula indochineză.

Vietnamul și România — a spus 
în continuare tovarășul Hoang Van 
Hoan — sint două țări frățești legate 
prin idealul comun al construcției 
socialismului și al luptei pentru apă
rarea păcii in lume, dusă in spiritul 
prieteniei frățești și al internaționa
lismului proletar. Partidul Comunist 
Român, Marea Adunare Națională, 
guvernul, poporul frate român au 
acordat poporului vietnamez un aju
tor prețios in munca de refacere a 
rănilor provocate de război, după 
îndelungatul război de rezistență 
împotriva colonialiștilor francezi, 
iar actualmente sprijină și ajută 
poporul nostru in lupta sa împotriva 
imperialismului american, pentru 
salvarea țării și in opera de edificare 
a socialismului.

Conducătorii partidului și statului 
român au declarat in nenumărate 
rinduri că sprijină poziția justă a 
R. D. Vietnam, a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud și 
a Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud pri
vind rezolvarea problemei vietname
ze, susțin propunerile rezonabile in 
7 puncte avansate la 1 iulie 1971 și 
au reafirmat de multe ori hotărirea 
de a acorda și in continuare sprijin 
luptei drepte a poporului vietnamez 
pină ia obținerea victoriei finale. In 
numele poporului vietnamez, al Par
tidului celor ce muncesc din Vietnam, 
al Adunării Naționale și al guvernului 
R. D. Vietnam, exprim recunoștința 
sinceră ponorului român pentru spri
jinul călduros și ajutorul prețios ce 
ni le-a acordat.

Sintem bucuroși — a spus vorbito
rul — sa constatăm că legăturile 
frățești dintre Republica Democrată 
Vietnam și Republica Socialistă Ro
mania se consolidează și se dezvoltă 
din ce in ce mai mult. Recenta vi
zită in R.D. Vietnam a delegației 
de partid și guvernamentale româ
ne, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constituie un factor im
portant pentru întărirea continuă a 
solidarității și colaborării frățești e- 
xistente intre poporul vietnamez și 
poporul român. Poporul vietnamez 
va face tot ce ii stă in putință pen
tru ca să cimenteze tot mai mult 
această prietenie frățească.

Conducătorul delegației parlamen
tare a R.D. Vietnam a toastat pen
tru noi și mari succese ale poporului 
frate român in construcția socialis
mului și in lupta pentru apărarea 
p^cii in lume ; pentru solidari
tatea și prietenia trainică și de 
nezdruncinat dintre Republica De
mocrată Vietnam și Republica So
cialistă România ; in sănătatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. și a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat a 
României : în sănătatea președintelui 
Marii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, și a celor piezenți. 

membru al C.C. al P.C.R., directorul 
Institutului de studii istorice șl so- 
cial-politice, Gheorghe Badrus, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ni
colae Cioroiu, directorul muzeului, 
reprezentanți ai conducerii unor in
stituții centrale și organizații obștești, 
activiști de partid, oameni ai muncii 
din întreprinderile si instituțiile Ca
pitalei.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Exponatele înfățișează in mod ex
presiv drumul de luptă străbătut de 
partidul marxist al clasei muncitoa
re din țara vecină și prietenă, acti
vitatea sa în fruntea luptei maselor 
populare împotriva exploatării capi
taliste, a reacțiunii și fascismului, 
pentru eliberare națională, pentru 
socialism. Este prezentată activitatea Q 
plină de abnegație a maselor munci- N 
toare in anii de după eliberare pen
tru făurirea și dezvoltarea noii orin- 
duiri.

In expoziție sint oglindite aspecte 
privind străvechile legături de prie
tenie dintre poporul român și po
porul bulgar, colaborarea româno- 
bulgară, care in anii construcției so
cialiste s-a extins și s-a adincit pe 
toate planurile vieții economice, po
litice și social-culturale. O serie de 
exponate reliefează contribuția deo
sebită pe care întilnirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au adus-o Ia dezvoltarea re
lațiilor frățești reciproce dintre cele 
două partide, țâri și popoare.

(Agerpres)

Cronica zsSei
RECEPȚIE CU PRILEJUL ZILEI 

NAȚIONALE A BRAZILIEI
Cu prilejul Zilei naționale a Bra

ziliei. trimisul 'extraordinar șt mi
nistru plenipotențiar al Republicii 
Federale a Braziliei la București, 
Marcos Antonio De Salvo Coimbra, 
a oferit marți la amiază o recepție.

Au luat parte Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior. Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, funcționari superiori 
din M.A.E. și M.C.E.. reprezentanți 
ai unor instituții centrale și organi
zații obștești, reprezentanți ai culte
lor. oameni de artă și cultură, zia
riști.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Marți, 7 septembrie a.c., Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit in audiență pe Larabi 
Demaghlatrous, in legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor sale de 
acreditare in calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populare in Republica Socialistă 
România.

(Agerpres)

FOTBAL
Un nou meci ele anîrena-1 
mont al lotului reprezen- h 

tativ
La interval de numai 24 de ore, 

lotul reprezentativ de fotbal a făcut 
ieri un nou meci-șeoală in compa
nia formației de rezerve-tineret a 
clubului Steaua. S-au desfășurat trei 
reprize a 30 de minute, pe parcursul 
cărora antrenorul Angelo Niculescu 
a trimis pe teren linii ale echipei 
naționale in diferite formule. Astfel, 
de pildă, cuplul de fundași centrali 
a apărut în trei ipostaze : Lupescu — 
Dinu (prima repriză), Dinu —. Vlad 
(repriza a Il-a) și Boc — Vlad (re
priza a IlI-a). Linia de mijloc a avut 
și ea trei variante : Dumitru — Nun- 
weiller VI, Dumitru — Vigu și Nun- 
weiller VI — Domide. O formulă in
teresantă a avut linia de înaintare 
in prima repriză : Lucescu, Dem- 
brovschi, Neagu, Iordănescu.

Terenul foarte dificil (nu am în
țeles de ce nu s-a pus la dispoziție 
un spațiu de joc corespunzător) a 
solicitat serios pe jucători, dar toate 
cele trei reprize au avut un ritm 
alert Scor final al celor trei repri
ze : 4—3 in favoarea selecționabililor, 
echipa de rezerve-tineret a clubului 
Steaua evoluind cu multă ambiție.

Selecționabilii se întorc la cluburi 
și vor reveni la lot imediat după 
meciurile din cupele europene lnter- 
cluburi, cind se vor face ultimele 
preparative in vederea intilnirii cu 
Finlanda.

■fr
Nici nu s-au încheiat încă jocurile 

din cadrul grupelor preliminare ale 
campionatului european de fotbal șl 
iată că primim informații despre 
faza preliminară a viitorului campio
nat mondial. Echipa României se află, 
in urma tragerii la sorți, in aceeași 
grupă cu reprezentativele R. D. Ger
mane. Finlandei și Albaniei. De la 
F.R.F. ni s-au comunicat datele la 
care se vor disputa meciurile cu pri
mele două echipe, astfel : 20 seotem- 
brie 1972. din nou Finlanda—Româ
nia! ; 27 mai 1973, România—R.D.G. ; 
26 septembrie 1973, R.D.G.—România; 
14 octombrie 1973, România—Finlan
da. Continuă consultările cu privire la 
datele partidelor dintre reprezentati
vele României și Albaniei,

0 puternică manifestare a prieteniei 
si solidarității internaționaliste7 ’ ’
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Spania

Este o realitate confirmată de via
ță, de întreaga dezvoltare a mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale că in întărirea unității acestei 
mișcări un rol primordial îl au con
tactele intre partide, întilnirile, dis
cuțiile și vizitele reciproce ale con
ducătorilor de partid, care asigură 
posibilitatea unei informări directe, 
unei cunoașteri mai bune a poziții
lor, evidențierii concluziilor comune 
— ceea ce favorizează dezvoltarea le
găturilor internaționaliste de priete
nie și colaborare. Tocmai pornind de 
la această realitate, Partidul Comu
nist Român se afirmă ca promotor 
neobosit al întîlnirilor, convorbirilor, 
schimburilor de delegații cu alte parti
de, activitatea pe care o desfășoară in 
acest sens llustrind cu pregnanță 
amploarea și multitudinea relațiilor 
sale cu toate partidele comuniste și 
muncitorești din țările socialiste ca 
și din celelalte țări ale lumii, con
tribuția activă pe care înțelege să 
o aducă la viața mișcării comuniste 
internaționale, solidaritatea sa cu 
toate detașamentele acestei mișcări.

In acest context, in tabloul deo
sebit de bogat al contactelor și con
vorbirilor pe care partidul nostru 
le-a avut in ultima perioadă, se în
scrie și vizita făcută in țara noastră 
de către delegația Partidului Comunist 
din Spania, condusă de tovarășul San
tiago Carrillo, secretar general al par
tidului. Este indiscutabil că această 
vizită, convorbirile cu delegația parti
dului nostru, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Roman, re
zultatele rodnice ale acestor convor
biri consemnate in comunicatul co
mun, întilnirile cu numeroasele colec
tive de oameni ai muncii, mitingul 
prieteniei de la uzina „1 Mai" din 
Ploiești și importantele cuvintâri 
rostite de cei doi conducători repre
zintă un aport de seamă la extin
derea continuă a legăturilor de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
tovărășească dintre P.C.R. și P.C.S., 
in spiritul marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, in in
teresul celor două partide, al po
poarelor român și spaniol. Totodată, 
aceasta constituie o contribuție im
portantă la cauza generală a socia
lismului, a întăririi mișcării comu
niste și muncitorești, a tuturor for
țelor care se împotrivesc imperialis
mului. Dezvoltarea unor relații bi
laterale intre partide, pe baze prin
cipiale și neindreptate împotriva 
vreunei terțe părți, constituie o ce
rință esențială a promovării intere
selor unității ; totodată, însemnătatea 
internațională a întîlnirilor și discu
țiilor dintre comuniștii români și cei 
spanioli rezidă și in concluziile, po
zițiile și principiile afirmate, care, 
exprimind preocupările fundamenta
le ale celor două partide in îndepli
nirea sarcinilor lor pe plan intern, 
reflectă grija pentru înfăptuirea ce
lui mai de seamă imperativ din via
ța mișcării comuniste — depășirea 
dificultăților actuale, întărirea coeziu
nii tuturor partidelor comuniste și 
muncitorești.

In P.C. din Spania, comuniștii, în
tregul popor român salută un detașa
ment glorios al mișcării muncitorești 
internaționale, care de-a lungul isto
riei sale de peste o jumătate de veac 
s-a manifestat ca o puternică for
ță politică revoluționară a po
porului spaniol in lupta împotriva 
reacțiunii și dictaturii, pentru afir
marea idealurilor de libertate și 
dreptate socială. Comuniștii, intregul 
nostru popor dau o înaltă prețuire 
epopeii înscrise de comuniștii spa
nioli in rezistența antifascistă pe 
fronturile războiului civil, acti
vității neobosite pe care P. C. 
din Spania, Comitetul său Cen
tral, in frunte cu Dolores Ibărruri, 
președintele partidului, și Santiago 
Carrillo, secietarul general, o desfă
șoară pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale maselor populare, 
pentru o Spanie liberă și democrată. 
Partidul și poporul nostru apreciază 
lupta P.C. din Spania pentru apăra
rea unității rindurilor sale, a coeziunii 
sale interne, care este o condiție 
esențială a victoriei in lupta pentru 
interesele clasei muncitoare și între
gului popor spaniol, pentru dezvol
tarea și unitatea forțelor democrati
ce din Spania. Comuniștii spanioli 
și-au cîștigat un binemeritat presti
giu și pentru pozițiile lor pe plan po
litic internațional, pronunțindu-se cu 
hotărire împotriva politicii de domi
nație, de dictat și amestec a impe
rialismului, fiind alături de cauza 
poporului vietnamez, a tuturor po
poarelor care-și apără dreptul de a 
fi stăpine pe propriile destine.

După cum este cunoscut, între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spania există vechi 
tradiții de prietenie încă de la începu
turile mișcării muncitorești din cele 
două țări, prietenie care a fost ci
mentată de sîngele vărsat de comu
niștii și patrioții români ce au luptat 
pentru cauza republicană in anii 
războiului civil din Spania. Aceste 
legături s-au dezvoltat puternic in 
noile condiții de astăzi, ele și-au gă
sit expresie in numeroase intilniri și 
schimburi de vederi intre conducerile 
celor două partide, care au contri
buit la stringerea în și mai mare mă
sură a raporturilor frățești existente. 
Desigur, condițiile în care acționează 
cele două partide sint foarte dife
rite, dar călăuzindu-se după legită
țile generale ale dezvoltării sociale, 
întemeindu-se pe normele și principii
le care trebuie să guverneze rapor
turile dintre partide, pe deplina ega
litate, neamestecul -in treburile in
terne, pe stima și încrederea recipro
că, colaborarea și prietenia dintre

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9. 

10 și 11 septembrie. în țară : vreme 
răcoroasă la Început, apoi In încăl
zire ușoară. Cerul va fi variabil, cu 
înseninări mai perris’ente in jumă
tatea de nord-vest a țării, unde local 

comuniștii români și cei spanlolt *• 
întăresc și se amplifică continuu.

Șl cu prilejul acestei din urmă vi
zite, ca și cu prilejul întîlnirilor an
terioare, s-a procedat la valoroase 
schimburi de experiență tovărășească. 
Partidul nostru a informat pe larg 
despre rezultatele pe care le-am ob
ținut, despre preocupările pe care le 
avem în etapa nouă in care am pășit, 
aceea a construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Tovarășii spa
nioli și-au exprimat prețuirea față 
de succesele poporului român, de 
realitățile noi ale României socialiste, 
cu care au și putut lua nemij
locit contact. Cuvintele de caldă 
apreciere pe care le-au avut in acest 
sens, sublinierea faptului că aceste 
înfăptuiri constituie un imbold pen
tru lupta lor, pentru lupta tuturor 
popoarelor care militează împotriva 
imperialismului confirmă pe deplin 
că edificarea cu succes a noii orin- 
duiri, reprezentind principala înda
torire națională a partidelor din ță
rile socialiste, constituie, in același 
timp, o mare contribuție internațio- 
nalistă la cauza socialismului și pă
cii in întreaga lume.

La rindul său, partidul nostru a 
fost informat despre preocupările și 
succesele comuniștilor spanioli in 
direcția realizării unității tuturor for
țelor social-politice înaintate ale so
cietății din Spania, in lupta pentru 
libertate politică, democrație și so
cialism, despre eforturile pentru 
crearea unei alternative democratice 
față de actualul regim franchist. 
Partidul nostru, clasa muncitoaie, 
poporul român, care iși manifestă 
neabătut solidaritatea internaționalis- 
tă cu clasa muncitoare din țările ca
pitalului, se bucură de succesele ob
ținute de P.C. din Spania în lupta 
eroică pe care o desfășoară împotriva 
reacțiunii și dictaturii, exprimă 
urarea ca in această luptă comuniștii 
spanioli să obțină noi izbînzi.

Convorbirile dintre cele două dele
gații au cuprins în aria lor și un cerc 
larg de probleme fundamentale ale 
mișcării comuniste și muncitorești, 
ale luptei antiimperialiste a popoare
lor, ale situației politice internațio
nale, evidențiind existența unor punc
te de vedere identice sau apropiate 
asupra multor probleme. în mod deo
sebit s-a reliefat aprecierea comună 
că in asigurarea mersului înainte al 
omenirii un rol și o răspundere uria
șă revin partidelor comuniste și mun
citorești, mișcării comuniste interna
ționale — înfăptuirea cu succes a mi
siunii lor mărețe depinzind, într-o 
măsură hotăritoare, de unitatea și 
coeziunea acestora, de lupta lor unită 
sub steagul marxism-leninismului, al 
internaționalismului proletar. împăr
tășind aceste poziții, cele două parti
de consideră că existența unor deo
sebiri de vederi între partidele co
muniste, ca urmare a diversității de 
condiții in care acționează sau a al
tor factori, nu trebuie în nici un caz 
să afecteze dezvoltarea unor rela
ții tovărășești intre ele, să genereze 
suspiciuni, să constituie surse de în
cordare sau animozități, ci trebuie 
discutate cu sinceritate, in spirit co
munist, de ia partid la partid, de la 
conducere la conducere. Comunicatul 
comun a subliniat cit de dăunătoare 
este practica condamnărilor, blamă
rilor, etichetărilor. într-adevăr, rea
litatea a dovedit că asemenea prac
tici, recurgerea la atacuri, anatemi
zări, împărțirea partidelor in „mar
xiste" și „nemarxiste", departe de a 
contribui la elucidarea problemelor, 
nu duc decit la înăsprirea raportu
rilor, la adincirea divergențelor, sol
di ndu-se cu grave prejudicii pentru 
cauza unității.

Viața, experiența demonstrează că 
este pe deplin posibil ca intre toate 
partidele comuniste să se dezvolte 
raporturi prietenești, de solidaritate 
tovărășească, esențial in această di
recție fiind așezarea neabătută la 
baza lor a principiilor verificate ale 
marxism-leninismului și internaționa
lismului proletar, asa cum se arată și 
in concluziile Consfătuirii de la Mos
cova a partidelor comuniste și mun
citorești. din 1969, reamintite și .în co
municatul comun. Aceasta presupune 
respectarea independenței, egalita
tea in drepturi a partidelor, ne
amestecul in treburile interne, so
lidaritatea și sprijinul reciproc, drep
tul inalienabil al fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător linia po
litică în problemele interne și inter
naționale, de a adopta, în mod in
dependent, metodele șl formele de 
luptă corespunzător condițiilor în 
care iși desfășoară activitatea. Res
pectarea și promovarea consecventă 
a acestor principii, concepute ca un 
tot unitar, asigură pe deplin inde
pendența și autonomia fiecărui 
partid, oferă, așa cum nu o dată au 
subliniat reprezentanții partidului 
nostru, cheia unor raporturi de prie
tenie, de înțelegere și stimă tovără
șească între partide, creează condiția 
fundamentală a unei unități trainice, 
pe baze noi, a mișcării comuniste, a 
făuririi unei coeziuni indisolubile. O 
asemenea unitate nouă nu mai nece
sită, cum pe bună dreptate s-a arătat 
în cursul convorbirilor, existența în 
nici o parte a lumii a vreunui cen
tru conducător in mișcarea comu
nistă. în același timp, unitatea miș
cării comuniste, combativitatea și in
fluența ei asupra dezvoltării contem
porane sint condiționate nemijlocit 
de unitatea, tăria și capacitatea de 
luptă a fiecăruia din detașamentele ei. 
Tocmai de aceea se impune ca o În
datorire internationalists primordială 
a fiecărui partid de a-și întări neîn
trerupt unitatea, de a manifesta o 
grijă deosebită pentru apărarea uni
tății fiecărui partid, de a nu încuraja 

se va produce brumă. în prima parte 
a intervalului se vor mai semnala 
ploi de scurtă durată in Moldova, Dd- 
brogea și Bărăgan. în rest, ploi izo
late. Vint potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 2 și 12 
grade, mai coboriie in depresiuni, iar 
maximele între 15 și 25 de grade. La 
munte, la începutul Intervalului, nin
soare. în București : vreme răcoroa
să la Început, apoi în încălzire ușoa
ră. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi de scurtă durată, la începutul in
tervalului. Vint potrivit. Temperatura 
in creștere ușoară. 

existența fracțiunilor șl lupta frac- 
țlonistă In interiorul altor partide.

Subliniind Însemnătatea deosebit! 
b acestor imperative ale unității, to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus la 
mitingul de la uzina „1 Mal" : „Parti
dul Comunist Român acționează șl va 
acționa permanent in spiritul diferi
telor concluzii la care am ajuns îm
preună cu alte partide comuniste și 
muncitorești — inclusiv la Consfătui
rea din 1969 de la Moscova — pen
tru dezvoltarea relațiilor cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
fie că au participat sau nu la consfă
tuire, fie că au sau nu păreri deose
bite intr-o problemă sau alta, făcind 
totul ca deosebirile de păreri să nu 
influențeze in nici un fel asupra re
lațiilor și a colaborării intre partide
le comuniste, pentru Întărirea colabo
rării și solidarității cu toate parti
dele comuniste, pentru unitatea 
mișcării comuniste internaționale**. 
Cu același prilej, tovarășul Santiago 
Carrillo declara : „Azi, in mișcarea 
noastră este posibilă numai o unita
te care să recunoască diversitatea, 
care să accepte critica principială, ca 
o componentă a acestei unități, o 
unitate care să recunoască fiecărui 
partid dreptul de a hotărî de sine 
stătător linia sa, fără nici un a- 
mestcc din afară".

Printre problemele importante ale 
practicii sociale, ale realităților lumii 
contemporane care au constituit o- 
biectul schimburilor de vederi a fost 
și aceea a rolului națiunii în zilele 
noastre. Așa cum confirmă întreaga 
evoluție istorică, departe de a fi o 
categorie perimată, națiunea se a- 
firmă ca una din forțele motrice de 
scamă ale dezvoltării societății umane. 
„In actuala etapă, sentimentul națio
nal, lupta pentru eliberare națioâală 
— se reliefează in comunica
tul comun — reprezintă o compo
nentă foarte importantă a mișcării 
revoluționare mondiale, a luptei anti- 
impcrialiste, pentru asigurarea păcii. 
Partidele comuniste sint stegarii a- 
devăratelor interese naționale, care 
nu se contrazic, ci se împletesc 
strîns cu aspirațiile înaintate ale tu
turor popoarelor ; comuniștii sint, in 
același timp, patrioți și internaționa
liști". In condițiile actuale, in care 
pe arena internațională și-au făcut 
apariția un mare număr de noi state, 
in care tinerele națiuni se manifestă 
activ ca promotoare ale cauzei păcii, 
colaborării și progresului, afirmarea 
acestor teze prezintă o însemnătate 
evidentă.

Lumea în care trăim este o lume 
de mari și continue prefaceri, dezvol
tarea societății contemporane ridică 
in permanență noi și noi probleme 
complexe. în lumina acestei realități, 
cele două partide au subliniat In mod 
deosebit importanța dezvoltării crea
toare a marxism-leninismului, a com
baterii oricărei osificări și închistări 
a gindirii vii, necesitatea unor dez
bateri teoretice largi’ la care să par
ticipe toate partidele. Numai prin a- 
portul fiecărui detașament al mișcă
rii, prin contribuția teoretică pro
prie. pe baza sintetizării experienței 
sale, se poate asigura dezvoltarea 
continuă a marxism-leninismului, 
astfel ca acesta să iși îndeplinească 
cu maximă eficacitate rolul de armă 
teoretică a clasei muncitoare in lupta 
pentru transformarea revoluționară 
a societății.

Abordarea principalelor probleme 
ale vieții internaționale — lupta eroi
că a poporului vietnamez, a celor
lalte popoare din Indochina Împotri
va agresiunii americane, necesitatea 
lichidării colonialismului, neocolonia- 
Iismului și a oricăror forme de asu
prire și dominație imperialistă, situa
ția din Orientul Mijlociu, procesele și 
tendințele care se manifestă pe con
tinentul Americii Latine, securitatea 
europeană, dezarmarea — a pus In 
evidență identitatea sau similitudinea 
aprecierilor, care converg în afirma
rea faptului că tendința dominantă a 
dezvoltării contemporane este și ră- 
mine creșterea continuă a forțelor 
progresului și socialismului in în
treaga lume.

O deosebită importanță în instau
rarea unui climat politic sănătos, in 
normalizarea situației internaționale, 
in asigurarea colaborării pașnice in
tre toate popoarele o prezintă, așa 
cum susține în mod consecvent parti
dul nostru și cum s-a afirmat și cu 
prilejul acestor convorbiri, clădirea 
raporturilor dintre state pe temelia 
respectului independenței și suverani
tății internaționale, a deplinei egali
tăți in drepturi intre toate statele, 
fie ele mari, mici sau mijlocii, a ne
amestecului in treburile interne, a 
renunțării la forță sau la amenința
rea cu forța. La fel de importantă 
este și sublinierea necesității promo
vării metodei tratativelor ca singura 
cale pentru reglementarea probleme
lor litigioase sau nesoluționate. Me
rită, de asemenea, relevată eviden
țierea rolului ce revine R. P. Chineze 
pe arena internațională, cele două 
partide pronunțindu-se pentru resta
bilirea drepturilor legitime ale Chinei 
populare in O.N.U., in Consiliul de 
Securitate și in alte organisme in
ternaționale.

Prin întreaga ei desfășurare, prin 
concluziile pe care le-a afirmat, prin 
consensul care s-a degajat asupra 
unor probleme fundamentale ale con
temporaneității, vizita delegației P.C. 
din Spania, convorbirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu șl Santiago 
Carrillo reprezintă o contribuție de 
valoare la lărgirea prieteniei dintre 
P.C.R. și P.C.S., la întărirea solida
rității de luptă și a unității comuniș
tilor din întreaga lume, la cauza păcii 
și socialismului. Ea constituie o nouă 
expresie a activității internaționaliste 
pe care partidul nostru, conducerea 
sa, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o desfășoară neobosit pen
tru dezvoltarea legăturilor cu toate 
partidele comuniste frățești. In vede
rea consolidării coeziunii mișcării co
muniste internaționale. Această acti
vitate este sprijinită cu hotărire de toți 
comuniștii români, de fiecare om al 
muncii din țara noastră, care văd iu 
ea întruchiparea îmbinării organice 
a patriotismului cu internaționalis
mul, a îndatoririlor față de propriul 
popor cu îndatoririle față de marea 
cauză a omenirii muncitoare — co
munismul.

Romulus CAPLESCU



viața internațională
Lucrările Comitetului pentru dezarmare 

de la Geneva
GENEVA 7 — Trimisul specinl A- 

gcrpres, C. Vlad, transmite : în șe
dința de marți a Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva au luat 
cuvlntul reprezentanții Argentinei, 
Braziliei $1 V.R.S.S.. precum ei se
cretarul de stat pentru afaceri ex
terne al Canadei, aflat in vizită la 
Geneva. Delegații Argentinei ?i Bra
ziliei au făcut cunoscut că guvernele 
lor au semnat la 3 septembrie, în 
capitalele celor trei state depozitare, 
t-atatul privind interzicerea ampla
sării de arme de nimicire In masă pe 
teritoriile submarine.

Conducătorul delegației U.R.S.S., A. 
Roșcin, s-a pronunțat. In expunerea

sa. pentru interzicerea experiențelor 
nucleare submarine și in favoarea 
încheierii unui tratat în materie, pe 
baza mijloacelor de control naționale. 
Cu același prilej, el a adus la cu
noștința conferinței o declarație a 
guvernului R D. Germane privitoare 
Ia problemele dezarmării și limitării 
cursei înarmărilor.

Șeful diplomației canadiene, Mit
chell Sharp, a rostit o alocuțiune 
în care s-a declarat în favoarea în
cheierii neîntirziate a unui acord de 
interzicere completă a experiențelor 
nucleare, inclusiv în mediul sub
teran.

A fost elaborat Raportul privind consecințele economice 
șl sociale ole cursei înarmărilor și cheltuielilor militare
La Geneva *-au încheiat lucrările 

grupului de experți consultanți, nu
miți de secretarul general al O.N.U., 
care au pregătit raportul privind con
secințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor și cheltuielilor mi
litare. Acest document a fost elaborat 
în baza rezoluției ..Consecințele eco
nomice și sociale ale cursei înarmări
lor și efectele ei profund dăunătoare 
asupra păcii și securității mondiale", 
Inițiată de România la sesiunea a 25-a

a Adunării Generale a O.N.U. La ela
borarea raportului au participat oa
meni de știință din 14 țări, intre care 
și Gheorghe Dolgu, membru al Aca
demiei de științe sociale șl politice 
din Republica Socialistă România. 
Raportul va fi transmis spre aprobare 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant, urmind să fie prezentat spre 
dezbatere celei de-a 26-a Sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

O hotărîre a C. C. 
al P. C. U. S. cu privire 
la întrecerea socialistă

MOSCOVA 7 (Agerpres).— Presa 
sovietică a publicat hotărirea C.C. al 
P.C.U.S. ,,Cu privire la îmbunătăți
rea. in continuare, a organizării În
trecerii socialiste".

Sublinilndu-se câ „întrecerea, în 
toate etapele construcției socialiste și 
comuniste, a fost și rămîne un mij
loc puternic de dezvoltare a iniția
tivei creatoare a maselor", slujind 
întotdeauna drept „un mijloc eficient 
de sporire a forțelor de producție, 
perfecționare a relațiilor de produc
ție, educare a oamenilor muncii și 
atragere a acestora la conducerea 
producției", în hotărîre se relevă că 
..dezvoltarea, în continuare, a între
cerii socialiste și perfecționarea or
ganizării acesteia reprezintă o condi
ție de primă importanță pentru 
transpunerea cu succes in viață a 
programului de dezvoltare economică 
și șocial-politică a țării, trasat de 
Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S.". 
tn context este remarcat faptul că 
hotăririle Congresului al XXIV-lea 
al P.C.U.S. au determinat un nou 
avint puternic al activității creatoare 
a oamenilor muncii. In întreaga țară, 
colectivele Întreprinderilor și-au luat 
angajamentul să producă și să des
facă in anul 1971 peste plan o pro
ducție industrială în valoare de 5,5 
miliarde ruble.

In continuare, hotărirea trasează 
sarcinile care revin în ce privește

mai buna organizare a întrecerii so
cialiste. „Principala direcție a între
cerii socialiste trebuie să rezide în 
mobilizarea oamenilor muncii la spo
rirea productivității muncii și a efi
cienței producției sociale, la reduce
rea cheltuielilor de muncă, folosirea 
rațională și economisirea materiilor 
prime și a resurselor materiale, spo
rirea calității producției, îmbunătăți
rea folosirii fondurilor de producție 
și a investițiilor".

C.C. al P.C.U.S. cere organelor de 
partid și sovietelor, organelor sindi
cale, de Comsomol și economice „să 
dezvolte consecvent bazele democra
tice ale întrecerii socialiste, ca operă 
creatoare a oamenilor muncii, să eli
mine hotărit din practica organizării 
și conducerii întrecerii elementele 
de formalism și denaturările birocra
tice, să sporească prin toate mijloa
cele rolul colectivelor de muncă in 
rezolvarea problemelor întrecerii, să 
înfăptuiască neabătut principiile leni
niste de organizare ale acesteia". „In 
dezvoltarea întrecerii este importantă 
folosirea justă a măsurilor stimula
torii. Este cu deosebire necesar să se 
sporească atenția acordată stimulen
tului moral, care, in condițiile con
strucției comunismului, devine în tot 
mai mare măsură principala forță 
care impulsionează mișcarea noastră 
înainte".

CH|LE Un an de la victoria 
in alegeri a Unității Populare

SANTIAGO DE CHILE 7 (Ager
pres). — In cadrul mitingului orga
nizat cu ocazia aniversării unui an 
de la victoria in alegeri a Unității 
Populare, președintele Salvador Al
lende s-a referit, intre altele, la 
semnificația recentului său turneu in 
Ecuador, Columbia și Peru, apreciind 
că el reprezintă un succes important 
pentru politica externă a Republicii 
Chile. „Am căzut de acord cu inter
locutorii asupra unor importante re
zoluții politice", a spus președintele. 
Turneul a permis realizarea unui 
consens privind garantarea dreptului 
tuturor națiunilor la autodeterminare

★
La Santiago a fost organizat un 

miting consacrat celei de-a 39-a a- 
niversări a Uniunii Tineretului Co
munist din Chile.

Luind cuvlntul, cu acest prilej, se
cretarul general al C.C. al P.C. din 
Chile, Luis Corvalan, a evidențiat 
rolul important și contribuția de 
seamă a tineretului comunist în ob-

și respectarea principiului neinter
venției in treburile interne ale sta
telor. „In convorbirile cu cei trei pre
ședinți ai țărilor vizitate, care au for
me diferite de guvernămînt, a arătat 
Salvador Allende, s-a realizat o apre
ciere și o atitudine comună asupra 
necesității depășirii fazei de subdez
voltare a țărilor noastre". Președin
tele chilian a arătat apoi că, printre 
acordurile realizate, figurează la loc 
de frunte cele care se referă la apă
rarea avuției de bază a națiunilor, 
la respingerea tuturor formelor de 
presiune externă.

★
ținerea victoriei Frontului Unității 
Populare, in cadrul alegerilor pre
zidențiale de anul trecut. După ce a 
relevat succesele obținute de actua
lul guvern in îmbunătățirea structu
rilor economice, secretarul general al 
C.C. al P.C. din Chile a adresat un 
apel tineretului, tuturor forțelor pro
gresiste din țară, pentru întărirea 
Unității Populare.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

0 delegație de activiști 
al P C R condusă de Ion Stoi- 
chici, adjunct de șef de secție la 
Consiliul Economic, care, la invitația 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, face o vizită in schimb 
de experiență in această țară, a 
sosit marți la Belgrad. în aceeași 
zi. delegația a fost primită de A- 
leksandar Grlicikov, membru al Con
ferinței U.C.I.

La Bonn au avut loc convor' 
blri oficiale intre delegația română, 
condusă de Petre Blajovici. pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru economia și administrația 
locală, și delegația R.F. a Germaniei, 
condusă de L?untz Lauritzen, mi
nistrul federal al construcțiilor. Cu 
acest prilej, au fost discutate posi
bilitățile de lărgire și intensificare 
a colaborării bilaterale, in special 
în domeniu, proiectării și construcției 
de locuințe.

Dolores Ibarruri a sosit 
la Belgrad. Bel8rad a sosi’ 
intr-o vizită președintele P. C. din 
Spania, Dolores Ibarruri, informează 
agenția Taniug.

tntilnirea conducătorilor 
agențiilor de presă : B T A 
(RP. Bulgaria), C.T.K. (R.S. Ceho
slovacă), A.D.N. (R-D. Germană), A- 
gerpres (Republica Socialistă Roma
nia), P.A.P. și C.A.F. - agenție de

fotografii (R.P. Polonă), M.T.I. (R.P. 
Ungară), T.A.S.S. și Novosti 
(U.R.S.S.), a avut loc, în zile
le de 5 și 6 septembrie, la Varns. 
La intilnire. care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prietenească, 
s-a făcut un schimb de experiență 
și au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării dintre agențiile respective.

0 ședință a Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, 
in cadrul căreia au fost analizate 
o serie de probleme economice le
gate de îndeplinirea prevederilor 
planului pe anul in curs, a avut loc 
la Varșovia — anunță agenția P.A.P. 
în legătură cu recolta din acest an, 
s-a apreciat că ea a fost pozitivă la 
cereale, dar că seceta din cursul 
verii a influențat negativ recolta la 
cartofi și la alte culturi. Consiliul 
de Miniștri a elaborat un program 
pentru combaterea urmărilor sece
tei.

La Pekin se desfă?oară convor
biri intre o delegație a Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, condusă de 
Huan Iun-șen, membru al Biroului 
Politic al C.C al P. C. Chinez, șeful 
Marelui Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, și o dele
gație a Armatei Populare Coreene, 
condusă de general de armată O Jin 
U, membru al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
secretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, șeful Marelui Stat Major 
al Armatei Populare Coreene.

AMBASADORUL ROMÂNIEI LA SOFIA A TRANSMIS

SOFIA 7 (Agerpres). — Marți. 7 
septembrie a.c., Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.B., președinte
le Consiliului de Stat al R. P. Bul
garia, l-a primit pe Nicolae Blejan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia.

In cursul primirii, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă deosebit de 
cordială, ambasadorul român a trans
mis mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, adresat tovarășului

Todor Jivkov cu prilejul împlinirii a 
60 de ani de viață.

In cursul convorbirii, tovarășul 
Todor Jivkov a dat o înaltă apre
ciere relațiilor statornicite intre par
tidele, popoarele și țările noastre, 
și-a exprimat convingerea că relațiile 
româno-bulgare vor cunoaște o dez
voltare continuă.

Tovarășul Todor Jivkov a mulțumit 
călduros pentru mesajul primit și a 
transmis, la rindul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări de sănătate, fericire și de noi 
succese în activitatea sa de Înaltă 
răspundere.

Vizita delegației guvernamentale
a R. P. Chineze in R. S. F. Iugoslavia

• PRIMIREA LA PREȘEDINTELE CONSILIULUI EXECUTIV 
FEDERAL

BELGRAD 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, Djemal 
Biedici, a primit delegația guverna
mentală chineză, condusă de minis
trul industriei ușoare, Cien Ci-kuan 
— anunță agenția Taniug. Cu acest 
prilej, a avut loc o convorbire prie
tenească, in cadrul căreia s-a expri
mat satisfacția pentru dezvoltarea cu 
succes a relațiilor chino-iugoslave — 
menționează agenția citată. Premie
rul iugoslav și ministrul chinez au 
procedat la un schimb de păreri cu 
privire la lărgirea colaborării dintre 
cele două țări pe baza principiilor

*
La Belgrad au avut loc convorbiri 

între delegațiile guvernamentale ale 
Iugoslaviei și R.P. Chineze, conduse 
de Boșko Dimitrievici. secretar fede
ral pentru economie, și Cien Ci-kuan, 
ministrul industriei ușoare. Convor
birile, informează agenția Taniug, 
s-au referit la relațiile economice 
dintre cele două țări și la găsirea 
posibilităților pentru dezvoltarea lor 
continuă. Părțile și-au exprimat sa
tisfacția pentru dezvoltarea relațiilor 
economice dintre Iugoslavia și R. P. 
Chineză, mai ales In ultimul timp, șl 
au afirmat dorința de extindere con
tinuă a acestora. Șefii delegațiilor au 
prezentat rezultatele obținute de Iu
goslavia și R. P. Chineză pe plan 
economic și au subliniat necesitatea

coexistenței pașnice, egalității In 
drepturi și neamestecului in treburile 
interne. Au fost abordate și unele 
probleme internaționale. în acest 
context, s-a subliniat că Iugoslavia 
acordă o mare însemnătate activității 
desfășurate în vederea restabilirii 
drepturilor legitime ale R.P. Chineze 
la O.N.U.

Djemal Biedici și Cien Ci-kuan au 
subliniat dorința guvernelor lor de a 
extinde relațiile economice, fapt la 
care își va aduce o mare contribu
ție și actuala vizită a delegației chi
neze in Iugoslavia — relevă Taniug.

*
de a se depune noi eforturi pentru 
extinderea colaborării bilaterale iu- 
goslavo-chineze in domeniul econo
mic.* Delegațiile au examinat, de ase
menea, colaborarea celor două țări 
și în alte sectoare, cum ar fi coope
rarea industrială și tehnică, comu
nicațiile șl altele.

Ministrul chinez a anunțat sosirea 
în curînd în Iugoslavia a unei dele
gații economice chineze care urmea
ză să discute problemele traducerii 
in viață a hotărârilor care vor fi 
luate in cursul actualei vizite a de
legației guvernamentale chineze. El 
și-a exprimat părerea că o delegație 
economică iugoslavă ar fi bine venită 
în R. P. Chineză cu prilejul organi
zării la Pekin a Expoziției indus
triale iugoslave.

ȚĂRILE SCANDINAVE

COPENHAGA 7 (Agerpres). — Mi
niștrii de externe din cele cinci țări 
nordice — Danemarca, Norvegia, 
Finlanda, Suedia și Islanda — reuniți 
la Copenhaga pentru a examina 
unele probleme internaționale, au ho
tărit să sprijine, in cadrul apropiatei 
sesiuni a Adunării Generale a Națiu
nilor Unite, restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Populare 
Chineze la O.N.U.

Sintem cu toții dc acord ca Repu
blica Populară Chineză să-și ocupe 
locul ce-i revine in această organiza
ție mondială — a declarat, la sfirși- 
tul reuniunii, ministrul de externe 
danez, Poul Hartling.

Pe de altă parte, cei cinci miniștri 
ai țărilor nordice au precizat că vor 
susține candidatura ambasadorului 
finlandez, Max Jacobson, pentru

Președintele R.S.F. Iugo- 
SlOVia, IosiP Broz Tit0' a primit 
la Zagreb pe noul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al R.P. Al
bania, Dimithar Lamani, care i-a 
prezentat scrisorile de acreditare — 
informează agenția Taniug. La primire 
a fost de față secretarul federal 
pentru afacerile externe, Mirko Te- 
pavaț.

Alexei Kosîghin,
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., va face o vizită oficială în 
Canada in a doua jumătate a lunii 
octombrie, la invitația premierului 
canadian, Pierre Elliott Trudeau — 
informează agenția T.A.S.S.

Guvernele R. P. Mongole 
și Argentinei au căzut de 
acord să stabilească relații 
diplomatice Ș1 să ,acă schimb de 
reprezentanți diplomatici la nivel de 
ambasadori, informează ziarul 
„Unen“.

M. Schumann va vizita 
R.P. Ungară. DuPă cum s a *- 
nunțat. la 8 septembrie, ministrul 
afacerilor externe al Franței, Mau
rice Schumann, sosește la Budapesta, 
într-o vizită oficială, la invitația 
ministrului de externe ungar. In
tr-un comentariu pe marginea aces
tei vizite, agenția M.T.I. apreciază 
că opinia publică ungară este con
vinsă că convorbirile care vor avea 
loc cu acest prilej vor fi rodnice și 
semnificative, atît in ceea ce pri
vește problemele internaționale, cit 
și cele legate de dezvoltarea pe 
viitor a relațiilor de prietenie.

ÎNTREVEDERE
L. BREJNEV-L. LONGO

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Marți 
a avut loc o Întrevedere intre Leonid 
Brejncv, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Suslov, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., și Luigi Longo, secretar 
general al Partidului Comunist Ita
lian, aflat la odihnă in Uniunea So
vietică — informează agenția T.A.S.S

în timpul convorbirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de prietenie 
și Înțelegere reciprocă, caracteristice 
pentru relațiile reciproce dintre 
P.C.U.S. și P.C.I., au fost examinate 
probleme actuale de interes reciproc 
— s-a anunțat oficial la Moscova.

în scara zilei de marți, Luigi Longo 
a părăsit Uniunea Sovietică.

PARIS

INTERVENȚII ALE REPRE
ZENTANȚILOR ROMANI

PARIS 7 — Corespondentul nostru, 
P. Diaconescu, transmite : La Palatul 
Bourbon din Paris au continuat lu
crările celei de-a 59 conferințe a 
Uniunii interparlamentare. In cadrul 
dezbaterilor privind cel de-al II-Iea 
deceniu al dezvoltării a luat cuvlntul 
deputatul român Teodor Drăganu.

Conferința a votat unele modifi
cări la statut, menite să faciliteze 
realizarea principiului universalității 
în cadrul Uniunii interparlamentare.

Au urmat apoi dezbaterile pe mar
ginea punctului intitulat : „Gravele 
consecințe pentru pace și securitate 
in unele: zone ale Asiei și Africii, 
decurgind din refuzul de a acorda 
independență popoarelor care se află 
sub jugul colonial și din politica de 
discriminare rasială, segregație și a- 
partheid". In cadrul discuțiilor a luat 
cuvintul deputatul român Alexandru 
Ionescu.

CHILE

Omagiu aniversării

eliberării României

funcția de secretar general al O.N.U., 
în cazul in care U Thant își va men
ține hotărirea sa de a se retrage din 
acest post.

PERU
LIMA 7 (Agerpres). — „Am ho

tărit să stabilim relații diplomatice 
cu R.P. Chineză" — a anunțat intr-o 
conferință de presă ministrul de ex
terne peruan. Edgardo Mercado 
Jarrin.

Potrivit agenției U.P.I., care trans
mite știrea, ministrul peruan a re
levat, totodată, că „este posibil și 
probabil ca Peru să întreprindă a- 
ceastă acțiune diplomatică inainte de 
începerea sesiunii Adunării Generale 
a O.N.U.''. El a adăugat : „Am ho
tărit, de asemenea, să votăm pentru 
restabilirea locului Chinei populare 
în cadrul Națiunilor Unite".

SANTIAGO DE CHILE 7. - 
Corespondentul nostru, E. Pop, 
transmite : După cum »-a mai 
anunțat, Senatul chilian a ținut 
in plenul său o sesiune omagiali 
solemnă, consacrată sărbătorii 
naționale a poporului român. Zi
lele trecute a fost dat publicită
ții documentul oficial al sesiunii, 
intitulat „Omagiu celei de-a 27-a 
aniversări a Eliberării Republicii 
Socialiste România''. Documen
tul cuprinde cuvintările rostite 
la sesiune.

După ce a evocat evenimen
tele de la 23 August 1944, sena
torul comunist Julieta Campu- 
sano, vorbind din partea parti
delor coaliției Unității Populare, 
a subliniat că acestea au deschis 
„o pagină cu totul nouă In isto
ria modernă a României ; s-au 
început profundele transformări 
in societatea română ; țara a in
trat repede in procesul transfor
mărilor socialiste". „Poporul ro
mân — a continuat vorbitorul — 
a terminat pentru totdeauna cu 
societatea in care omul exploata 
omul. Aici înflorește pe baze 
solide o societate nouă — socie
tatea socialistă. Sintem siguri 
că poporul român, înconjurat de 
afecțiunea și admirația oameni
lor muncii din întreaga lume, va 
ști să îndeplinească cu succ • : 
planul său cincinal, care va în
tări și mai mult societatea sa 
harnică și pașnică și va con
tinua să joace un rol important 
în lupta omenirii pentru pace și 
progres".

In cuvintul său, senatorul Al
berto Baltra, reprezentant al ra
dicalilor independenți, a elogiat 
succesele României socialiste si 
a expus o serie de date și cifre 
care ilustrează dezvoltarea eco- 
nom,ică și culturală a țării noas
tre. lnfățișînd noua etapă in 
dezvoltarea României, de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, senatorul

Baltra a expus jaloanele aces
tei etape, așa cum au ' 
prezentate de șeful 
român, președintele 
Ceaușescu.

In numele Partidului 
crat Creștin, senatorul Carlos 
Dios Carmona a spus, printra 
altele : „Salutăm această țară 
care a pornit pe calea și in cău
tarea socialismului, respectind 
vechile sale tradiții și caracte
ristici și străduindu-se să con
struiască o națiune pe această 
bază solidă, care ne pare profund 
respectabilă. Salutăm o țara care 
și-a făcut un adevărat ideal din 
respectarea autodeterminării po
poarelor și a independenței tu
turor țărilor din lume".

Vorbind In numele „Stingii 
Creștine", senatorul Crasting Al
berto Jerez a declarat, la rindul 
său : „Salutăm acest popor de 
veche tradiție latină, care da
tează încă din epoca romanilor 
și care, in conviețuirea pașnică 
cu națiunile de oblrșie slavă, din 
zona care îl înconjoară, a știut 
să mențină această tradiție na
țională și culturală, iradiind-o 
cu generozitate în Europa. A- 
ceasta ne învață că socialismul 
trebuie să fie patrimoniul tutu
ror raselor și comunităților u- 
mane. Salutăm această țară și 
guvernul ei care, in cadrul co
munității socialiste, își caută, cu 
imaginație și hotărîre, propriul 
său drum spre progres și justi
ție. Noi, care gindim că Chile 
are in fața sa obiectivul de a-șl 
construi propria cale spre socia
lism, apreciem acest efort in 
toată semnificația sa".

In încheierea sesiunii omagia
le, Senatul chilian a adoptat ho
tărirea de a adresa felicitări 
conducerii de stat a Republicii 
Socialiste România, cu prilejul 
sărbătorii naționale a poporului 
român.

CAIRO

cu ocazia Tirgului internațional de la Leipzig
BERLIN 7 — Corespondentul nos

tru, Șt. Deju, transmite : Personali
tăți din Republica Socialistă Româ
nia, care se află la Leipzig cu 
ocazia tirgului internațional, au 
avut întilniri cu reprezentanți 
ai vieții economice din R. D. 
Germană. Astfel, ministrul industriei 
chimice, Mihail Florescu, a avut o 
întrevedere cu ministrul industriei 
chimice a R.D.G., Gunther Wyschof- 
sky, cu care prilej au fost discutate 
probleme privind adîncirea pe mai 
departe a colaborării dintre cele 
două țări in acest domeniu.

Ministrul construcțiilor de mijloace 
de transport și mașini de prelucrare 
din R.D.G., dr. Rudi Georgi, s-a în- 
tilnit cu adjunctul ministrului Indus
triei construcțiilor de mașini din

țara noastră, Mihai Martinescu, tema 
discuțiilor constituind-o specializa
rea și cooperarea in domeniul con
strucțiilor de mașini intre România 
și R.D.G.

O convorbire prietenească a avut 
loc și între ministrul economiei ex
terne a R.D.G., Horst Solie, și lng. 
Mircea Bădică, secretar general în 
Ministerul Comerțului Exterior al 
României. Au fost discutate aspecte 
ale dezvoltării schimbului de mărfuri 
intre cele două țări.

Delegația de experți români, pre
zentă la Tirgul de la Leipzig, con
dusă de lng. Mircea Bădică, a mai 
avut o intilnire cu locțiitorul mi
nistrului economiei externe a R.D.G., 
Gerhard Nitzsche.

SCHIMB DE SCRISORI
ÎNTRE A. KOSIGHIN Șl W. BRANDT

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Agenția 
T.A.S.S. informează că între cance
larul R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, și președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosighin, 
a avut loc un schimb de scrisori in 
legătură cu acordul cvadripartit asu
pra Berlinului occidental. In scrisoa
rea sa, cancelarul Willy Brandt ca
racterizează acordul cvadripartit 
drept un pas important pe calea spre 
reducerea încordării în Europa. Gu-

Ziua internațională
a alfabetizării

Astăzi, in întreaga lume este ani
versată Ziua internațională a alfa
betizării. In urmă cu șase ani, la 8 
septembrie 1965, a avut loc la Te
heran primul Congres mondial pen
tru lichidarea analfabetismului. Or
ganizat sub auspiciile UNESCO și 
din inițiativa șahinșahului Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
congresul și-a propus să transpună 
în realitate unul dintre importantele 
articole ale Declarației universale a 
drepturilor omului, care legiferează 
dreptul tuturor locuitorilor planetei 
la educație. Congresul a lansat 
un „apel solemn și grabnic către 
toate forțele organizate, naționale și 
internaționale, și către toți oamenii 
de bună credință pentru ca. pretu
tindeni, la toate nivelurile, eforturile 
să fie amplificate în vederea acce
lerării mișcării de alfabetizare In 
lume" In același an, a fost inițiat 
„Programul experimental mondial 
de alfabetizare".

Mersul inainte al societății, marile 
transformări intervenite in lume In 
ultimele decenii, au dus Ia apariția 
unor realități noi, a unor necesități 
noi, mai ales pentru multe din statele 
care și-au dobindit de curind inde
pendența. Eforturile a numeroase 
state tinere pe calea dezvoltării in
dependente, adincile prefaceri so
ciale, cu caracter progresist, care 
s-au produs intr-o serie de țări au 
determinat, In anii care s-au Gcurs 
de la Congresul de la Teheran, rea
lizarea unor progrese evidente in 
lupta pentru dezvoltarea culturală, 
care Implică, ca una din premisele 
de bază, lichidarea analfabetismului.

într-o recentă statistică pubUcată de 
UNESCO se arată că numărul anal- 
fabeților este in scădere in întreaga 
lume. Proporția de analfabeți, care 
era, pe scară mondială, de 50 la sută 
din populație in 1950 și de 40 la sută, 
in 1960, s-a redus in 1970 la 34,4 la 
sută. In 20 de ani, constată statistica, 
600 milioane de adulți au învățat să 
scrie și să citească. Totuși, numărul 
total al analfabeților continuă să se 
mențină Încă la un nivel.foarte ri
dicat — 780 milioane de oameni.

O importantă contribuție in bătă
lia Împotriva neștiințel de carte o 
aduc o serie de organisme interna
ționale, care vin in sprijinul guver
nelor, organizind cursuri de alfabe
tizare, de pregătire de instructori, 
colocvii pe tema educației etc. Men
ționăm In act?st sens seminarul in
ternațional de la Khartum pentru 
lichidarea analfabetismului in rindul 
femeilor, reuniunea de la Veneția a 
miniștrilor educației naționale și cul
turii, reuniunea rectorilor universi
tăților europene, organizată la Bucu
rești, lucrările grupului de experți 
însărcinat cu examinarea creării unei 
universități internaționale, desfășu
rată recent la Geneva etc.

Așa după cum se știe, România spri
jină cu consecvență eforturile tine
relor state independente, ale tuturor 
țărilor care au avut de suportat do
minația străină, pentru înlăturarea 
urmărilor acesteia, pentru consolida
rea independenței, pentru formarea 
de cadre proprii de specialiști în di- 
• 'Tse domenii de activitate.

vernul federal, se spune in scrisoare, 
este animat de hotărirea de a face 
tot ce depinde de el pentru a încheia 
cu succes tratativele cu R. D. Ger
mană, prevăzute in acord.

Willy Brandt acordă o înaltă pre
țuire aportului guvernului sovietic, 
care, potrivit declarației cancelaru
lui federal, va permite continuarea 
acelei politici care și-a găsit expre
sia in tratatul încheiat de U.R.S.S. 
și R. F. a Germaniei în august 1970.

Guvernul sovietic împărtășește de
plin părerea exprimată de Willv 
Brandt că acordul cvadripartit pri
vitor la Berlinul occidental reprezintă 
un pas important pe calea spre mic
șorarea încordării în Europa — se 
spune in scrisoarea de răspuns a lui 
Alexei Kosighin. Uniunea Sovietică 
a făcut tot posibilul pentru a se a- 
junge la un acord menit să însănăto
șească atmosfera în Berlinul occiden
tal și să excludă apariția unor com
plicații și fricțiuni in această regiune.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. arată, de asemenea, că 
guvernul sovietic salută intenția gu
vernului R.F. a Germaniei de a în
cheia cu succes convorbirile pe care 
urmează să Ie aibă cu guvernul R.D. 
Germane, care a declarat deja că este 
gata să-și aducă aportul în realiza
rea acordului corespunzător cu R.F. 
a Germaniei și cu Senatul Berlinului 
occidental.

Alexei Kosîghin a exprimat, tot
odată, speranța că îmbunătățirea re
lațiilor dintre Uniunea Sovietică și 
R.F. a Germaniei, al cărei început a 
fost marcat prin semnarea tratatului 
din 12 august 1970, va fi continuată 
spre binele popoarelor ambelor țări, 
in interesul întăririi păcii in Europa.

„LUNA-

Dan MUNTEANU

fost ele 
statului 
Nicolae

Demo-

acțiuni revendicative
muncitorești

CAIRO 7 (Agerpres). — Agenția 
M.E.N. informează că, in cursul lunii 
august, muncitori de la complexul 
siderurgie Heluan și de la societatea 
de căi ferate din Republica Arabă a 
Egiptului au organizat o grevă, ocu- 
pînd localurile complexului.

Comitetul Central al Uniunii So
cialiste Arabe, reunit in prezența 
președintelui Anwar Sadat, a adoptat 
o serie de măsuri in legătură cu a- 
ceastă acțiune a muncitorilor. Pre
ședintele Sadat a califioat drept re
gretabil procedeul grevelor sau al o- 
cupării localurilor întreprinderilor, 
declarind, intțe altele : „Nu neg că 
există contradicții in sinul coaliției 
forțelor populare, dar stabilisem să 
le soluționăm pe cale democratică, 
fără forță. Știu că muncitorii au re
vendicări, dintre care unele sint 
justificate". El a anunțat că. în vii
torul apropiat, se va proceda la o 
revizuire a statutului muncitorilor și 
că a ordonat o anchetă.

Un comunicat publicat la Cairo la 
încheierea anchetei anunță că salaria- 
ții care au instigat la grevă au 
fost concediați, iar secția Uniunii 
Socialiste Arabe, precum și secția 
sindicatului muncitorilor din uzină 
au fost dizolvate -• anunță A.F.P., 
citind agenția egipteană M.E.N.

——j'

Reluarea audierilor
în procesul intentat unor
foste personalități politice

egiptene
CAIRO 7 (Agerpres). — La Cairo 

au fost reluate audierile în procesul 
intentat unor foste personalități po
litice egiptene, acuzate de complot 
contra securității statului — transmi
te agenția M.E.N. In rechizitoriul 
său, procurorul a cerut condamnarea 
la moarte a 9 din cele 91 de per
soane ce urmează să compare in fața 
instanței. Printre acestea se află Aii 
Sabri, fost vicepreședinte al țării, 
Sami Sharaf, fost ministru pentru 
problemele prezidențiale, Mohammed 
Fayek, fost ministru al informațiilor, 
și Gomaa, fost ministru de interne.

Potrivit agenției citate, procurorul 
a cerut pentru alțl trei acuzați con
damnarea la muncă silnică pe viață.

Audierile continuă.

PE O ORBITĂ
CIRCUMLUNARĂ

MOSCOVA 7 (Ager
pres). — Stația auto
mată sovietică „Luna- 
18", lansată in U.R.S.S. 
la 2 septembrie, s-a 
plasat pe o orbită sele- 
nocentrică ’ ’
informează 
T.A.S.S.

In cursul zborului pe 
traseul Pămint-Lună,

circulară, 
agenția

au fost realizate cu sta
ția 29 de ședințe de le
gătură, in timpul căro
ra au fost calculați pa
rametrii traiectoriei 
zborului si a fost veri
ficată funcționarea sis
temelor de bord. Pen
tru asigurarea ajunge
rii stației in punctul 
prevăzut al spațiului

din preajma Lunh. In 
zilele de 4 și 6 septem
brie au fost executate 
corecții ale traiectoriei 
de zbor. La 7 septem
brie, în timpul zboru
lui, a fost efectuată o 
frinare. in urma că
reia stația s-a plasat 
ne o orbită circumlu
nar ă
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