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In ziarul de azi

• PROTECȚIA MUNCII - 

UN TEREN FERTIL DE
AFIRMARE PENTRU CER
CETAREA ȘTIINȚIFICĂ 

• CRONICA LITERARA

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
• „15 ZILE PIERDUTE... 
INTR-0 SINGURA ZI" •
• FAPTUL DIVERS •
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Nicolae nleausescu, a primit
scrisorile de acreditare ale ambasadorului

Republicii Algeriene Democratice
și Populare

CU RĂSPUNDERE,
SĂPTĂMÎNA MUNCII PATRIOTICE

A PIONIERILOR Șl ȘCOLARILOR

CU SPIRIT DE BUNI GOSPODARI, Hărnicia

AGRICULTORII PREGĂTESC
SI♦

1Ș1
îndemînarea

PRODUCȚIA ANULUI VIITOR
spun

pionieri și școlari

cuvîntul

DEZBATIND SARCINILE CUPRINSE ÎN SCRISOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, PARTICIPANT!! LA ȘEDINȚELE ACTIVELOR JUDEȚENE IȘI EXPRIMĂ 
— IN NUMELE TUTUROR OAMENILOR MUNCII DE LA SATE — HOTĂRIREA DE A 
OBȚINE IN ANUL VIITOR PRODUCȚII SPORITE IN TOATE SECTOARELE

în aceste zile, lucrătorii și specialiștii dc pe 
ogoare, țăranii cooperatori fac intense pregătiri 
pentru desfășurarea in condiții bune a recoltării 
culturilor de toamnă și pentru obținerea unei pro
ducții mari in anul viitor. In acest scop continuă 
să aibă loc ședințe ale activului din agricultură in 
cadrul cărora, pe baza scrisorii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. se dezbat problemele dc a căror rezol
vare depinde creșterea producției agricole, se fac 
propuneri concrete pentru înlăturarea lipsurilor, se 
întocmesc planuri de măsuri adecvate condițiilor și

posibilităților fiecărei unități agricole de stat și coo
peratiste. Intr-o atmosferă de entuziasm, cu exi
gență și spirit de buni gospodari, participanțil Ia 
ședințele activului din agricultură se angajează să 
aplice in viață măsurile stabilite, să valorifice mul
tiplele resurse pentru înflorirea agriculturii socia
liste. Publicăm in pagina a IlI-a a ziarului tele
grame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal, și alte materiale referitoare la 
activitatea intensă ce se desfășoară in prezent in 
agricultură.

Mii și mii de . . . ,
participă in aceste zile premergă
toare deschiderii noului an școlar 
la Săptămîna muncii patriotice. 
După cum am fost informați la 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor. rezultatele primelor 
patru zile de activitate sint din cele 
mai meritorii. ,/

Delegații șl Invitați* la Confe
rința organizației ju.<e'țene Neamț 
a pionierilor, care s-a desfășurat in 
zilele de 7—8 septembrie, după în
cheierea lucrărilor conferinței au 
constituit o brigadă de muncă pa
triotică a cărei activitate a condus 
la amenajarea și înfrumusețarea 
unei străzi din Piatra Neamț, care 
se va numi de acum înainte strada 
„Cravatelor roșii". In județul Iași, 
la acțiunile din cadrul Săptăminii 
muncii patriotice au participat pină 
in prezent circa 50 000 de pionieri 
și școlari, in județul Timiș — 40 000, 
iar in județul Maramureș — aproa
pe 20 000. Pretutindeni, ei iau parte 
la lucrările de întreținere a parcu
rilor din orașele sau satele lor, la 
pregătirea sărbătorească a deschide
rii noului an de invățămint, Ia con
fecționarea unor materiale didacti
ce. Numeroși pionieri și 5

prezenți în aceste zile și Ia lucrările 
agricole care se desfășoară pe lotu
rile școlare sau participă la stringe- 
rea plantelor medicinale. Drept re
zultat, după primele date centrali
zate rezultă că pionierii din jude
țul Vilcea, bunăoară, — 
12 560 kg porumb, au 
curțile unor școli din 
au efectuat 200 ore de muncă la lo
calul nou al școlii generale din Co- 
pești — Golești. în județul Mara
mureș, la Sărsău, copii de școa
lă au recoltat 200 kg măceșe, 
au amenajat terenul de volei si 
handbal și 200 m 1 trotuare ; cei din 
Turnu-Severin au prestat sute de 
ore de muncă patriotică la comple
xul cultural-sportiv din nordul 
orașului, iar cei din Pincota (Arad) 
au curățat de spini 30 ha pășune. 
Ieri s-a transmis și din Iași bilanțul 
muncii de pină acum : pregătirea 
a 1 200 săli de clasă, a 16 baze 
sportive noi. a unui atelier școlar 
la Pietrosu, preci \ și amenajarea 
a 700 mp spații ’ ei etc.

Iată doar citeva spicuiri dintr-un 
rodnic bilanț pionieresc îmbogățit în 
fiecare zi cu noi și noi rezultate ale 
muncii demne de laudă.

au strîns 
amenajat 
comune,

Tn ziua de 9 septembrie a.c., to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a pri
mit pe Larbi Demoghlatrous care 
și-a prezentat scrisorile de acrcdi-

tare în calitate dc ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populare in România.

(in pagina a V-a, cuvînfâ- 
rile rostite).

ÎN PAGINA A ll-A

„VOM DESFĂȘURA 0 NEOBOSITĂ ACTIVITATE 

POLITICO-IDEOLOGICĂ PENTRU FORMAREA

Șl DEZVOLTAREA TRĂSĂTURILOR ÎNAINTATE 

ALE OMULUI NOU"
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, de plenare ale comitetelor 

municipale și orășenești de partid

LA ORDINEA ZILEI

SINT GATA ȘCOLILE
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ARAD (corespon
dentul ..Scînteii", Ga
briel Goia). — Cunos- 
cuții constructori de 
strunguri din Arad au 
anunțat realizarea, in 
aceste zile, a celui 
de-al 38 000-Iea strung 
fabricat la această u- 
zină, care în anii din

urma a cunoscut 
impetuoasă dezvolta
re. La sfirșitul actua
lului cincinal se pre
vede ca potențialul 
productiv al Uzinei de 
strunguri din Arad să 
fie dublu In compara
ție cu anul 1970.

strung
prezent, datorită 
racteristicilor tehnico- 
funcționale superioa
re, strungurile purtind 
marca acestei între
prinderi de pe malul 
Mureșului se exportă 
în peste 40 de țări ale 
lumii.
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SA Înceapă școala?
Cad ultimele file din calendarul vacanței. Freamătul muncii, vesti

tor al unui nou început, pulsează intens in sălile de clasă, in ateliere, 
laboratoare, biblioteci. Tradiția invățămintului nostru socialist, ca inau
gurarea unui nou an școlar să aibă loc pentru mulți dintre elevii pa
triei in localuri noi, moderne, iși află in aceste zile noi temeiuri de 
afirmare. Peste 535 milioane lei însumează in acest an lucrările de 

.construire și amenajare a noilor obiective școlare destinate invățămin
tului de 
sporirea 
practică.

cultură generală, profesional, tehnic și de specialitate, ca și 
dotației tehnico-științifice a laboratoarelor și atelierelor de

sintem la ora avan-

Scriu însemnările de 
față cu oarecare sfială, 
dacă nu cumva și tea
mă : să sperăm că e- 
roul lor nu se va su
păra.

Nu-i place publicita
tea. Așa mi-a spus fra
tele lui : ar fi mai bine 
să nu scrieți nimic, că 
nu-i place să se pome
nească de el in ziare.

De fapt, nici nu sint 
frați. Dar așa ii scrie, 
din Japonia, din India 
— am văzut toate căr
țile poștale — așa ii 
scrie: „Dragă frate".

Anul trecut s-a pre
zentat la comitetul ju
dețean de partid Satu- 
Mare un om. Nici mă
car n-avea buletin de 
identitate. Zicea că l-a 
uitat acasă (la Con
stanța) din cauza emo
ției. Auzise despre i- 
nundații și a venit 
tr-un suflet.

— Alte acte ai ?
— Nu știu de ce 

trebuie acte. O să 
dau miine toate actele 
pe care le am la mine; 
iar acum e zor mare. 
Merg unde doriți. Fac 
ce doriți. Numai să nu 
stau degeaba.

Ce dorea radiotele
grafistul Gheorghe 
Grof ic ?

Venise din India, de 
pe vasul „Transilva
nia", și dorea un lucru 
foarte simplu : el, ma
rinarul din Constanța, 
să ajute un cetățean 
sau mai mulți din Satu- 
Mare să-și clădească la 
loc casa dărîmată de 
inundații.

— Dar de unde al 
timp ?

— Am concediu două 
săptămini. E concediul 
meu. pot să fac ce 
vreau în timpul ăsta. 
N-am vrut să mă mul
țumesc cu o donație 
bănească ; vreau să am 
satisfacția că am ajutat 
pe cineva anume.

Așa a aiuns pe stra
da Stejarilor, la numă
rul 3. Comitetul muni-

în-

vă 
vă

cipal de partid il trimi
sese la Fabrica de ma
șini casnice, iar condu
cerea fabricii știa că 
un om al ei, maistrul 
Gheorghe Mare, era in 
suferință mare. cu 
casa inundată și dis
trusă.

— Am dormit amîn- 
doi intr-un pat — po
vestește azi Mare. Am 
vrut să-l plasez la un 
vecin, să doarmă mai 
bine, dar n-a vrut. E- 
ram, intr-un singur 
cort, 4—5 persoane. Di
mineața începea munca 
intr-un ritm extraordi
nar și nici o clipă nu 
puteai să-ți dai seama 
că are cu totul altă 
meserie, nu e salahor, 
ci radiotelegrafist. Am 
vrut să-i dau din min- 
carea mea și m-a refu
zat. „Rușinea asta n-o 
să mi-o faci" ! m-am 
zborșit eu. Ne-am cer
tat pe chestia mincării, 
și pentru multe altele. 
Am rămas frați pentru 
totdeauna.

— V-ați mai văzut ?
— Mi-a promis că 

vine in august să ne 
vadă. Are soție și o fe
tiță de opt ani, dar noi 
sintem pentru el a 
doua familie. Puțin 
înainte de soroc mi-a 
scris : „Frate Ghiță — 
că așa imi scrie, frate 
Ghiță, întotdeauna —- 
sint chemat in altă 
parte". S-a îmbolnăvit 
un radiotelegrafist pe 
o navă aflată in plină 
călătorie, iar el a tre
buit să plece cu avio
nul, să-l înlocuiască. 
Deși ii părea rău că 
nu ne putem vedea, 
am impresia că îi pla
ce să-și facă datoria, 
oricit de grea ar fi — 
numai să simtă că e 
nevoie cu adevărat 
de el.

Acum, de pe mările 
sudului sosesc mereu 
ilustrate inundate de 
soare și pline de între
bări : ce-ai făcut cu 
groapa de var 1 Cum

ai făcut gardul ? Ma
rinarul cunoaște casa 
de pe Stejarilor și 
curtea mai bine decit 
propria lui casă con- 
stânțeană din Plev- 
nei 4.

— Dar ce vă notați 
acolo ? — mă întreabă 
brusc Gheorghe Mare. 
Nu știu dacă e bine să 
scrieți. M-a rugat să 
nu pomenesc la ziare 
despre el.

— Iar eu n-o să-ți 
respect rugămintea — 
îi răspund, și văd cum 
in ochii lui Gheorghe 
Mare se aprinde o lu
mină de satisfacție : se 
bucură că fratele său 
va fi pomenit. Dacă, 
ferească sfintul. ar fi 
fost inundații la Con
stanța, nu incape în
doială că Gheorghe 
Mare, de pe Stejarilor, 
s-ar fi repezit intr-un 
suflet pe Plevnei, la 
marginea mării, să-și 
ajute fratele marinar.

In fond, gestul lui 
Grof ic, in ciuda depăr
tării — de la Constan
ța la Satu-Mare sint 
aproape o mie de kilo
metri cale ferată, vreo 
15 ore de drum, dar a 
ales locul ca fiind cel 
mai lovit de dezastru
— e al multora, care 
au donat, au muncit, 
nu s-au dat îndărăt de 
la nimic in 
și in lunile 
urmat.

Cine știe . 
sint, minați de aceeași 
dorință a anonimatu
lui. modești și efici
enți, oameni despre 
care n-am apucat să 
scriem in ziar Și pe 
care, chiar dacă nu-i 
cunoști, ai dreptul să-i 
numești — din prima 
clipă in care i-ai văzut
— FRATE.

Suflete mari intr-o 
țară unde valoarea cea 
mai inaltă sint caratele 
sufletului.

acele zile 
care au

ciți mai

Sergiu FARCAȘAN

Alteței Sale Șeicul ISA BEN SALMAN AL-KHAUFA
Emirul Statului Bahrein

MANAMA
Cu prilejul proclamării independentei Statului Bahrein, in numele 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român 
«1 al meu personal, adresez Alteței Voastre calde felicitări împreună cu 
cele mai bune urări de pace și prosperitate poporului din Bahrein.

Totodată, imi exprim speranța că relațiile dintre Republica Socialistă 
România si Statul Bahrein se vor dezvolta in interesul țărilor și po
poarelor noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

*1 Republicii Socialiste România

Elevii Școlii generale nr. 4, din București, își pregătesc laboratorul de fizică

Și pentru că 
premierelor școlare să consemnăm, 
mai intîi, că in anul de invățămint 
care va începe peste tslteva zile, dato
rită procesului de generalizare a in
vățămintului obligatoriu de 10 ani și 
a cuprinderii in școli a tuturor co
piilor in vîrstă de 6 ani, celor circa
2 000 școli generale dc 10 ani exis
tente din anul trecut li se vor a- 
dăuga in acest an alte peste 900 uni
tăți de același profil. în felul acesta, 
in clasa a IX-a a școlii generale 
vor fi cuprinși aproape 100 000 elevi, 
cu 30 000 mai mult decit in anul tre
cut, reprezentind aproximativ 70 la 
sută din numărul celor care nu con
tinuă cursurile liceului sau ale școlii 
profesionale. Extinderi apreciabilo 
înregistrează și rețeaua învățămîntu- 
Iui preșcolar, unde in acest an vor 
fi cuprinși peste 520 000 copii intre
3 și 6 ani, cu circa 72 000 mai mult 
decit în anul precedent. Pe această 
bază vor lua ființă 679 de unități 
preșcolare, dintre care 458, cu carac
ter sezonier, vor funcționa în mediul 
rural.

Iată, așadar, tot atitea motive pen
tru care constructorii de pe șantie
rele școlare, beneficiind de sprijinul 
elevilor și al părinților acestora, de 
îndrumarea permanentă din partea 
consiliilor populare, s-au angajat să 
predea ................ ‘pină la 15 septembrie „sub
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Tinerețea este, prin ex

celență, virsta năzuințelor, 
a proiectelor de viață îna
ripate, a începuturilor de 
drum care, in chip firesc, 
se cer luminate in perspec
tiva timpului. O năzuință, 
un vis cristalizat în tine
rețe pot să direcționeze și 
să determine cursul unei 
vieți întregi. Cu atit mai 
mult se pune, in acest caz, 
problema responsabilității.

In contextul realității 
noastre sociale, responsa
bilitatea aspirației începe 
cu... calitatea ei.

Ce fel de vis ? Visul hi
meric, visul steril, rupt de 
orice legătură cu realita
tea ? Sau visul acordat la 
necesitățile dezvoltării so
cietății ?

„Visul — sublinia Lenîn 
— poate s-o ia înaintea 
mersului firesc al evenimen
telor sau poate s-o ia raz
na intr-o parte, într-o di
recție pe care nici un mers 
firesc al evenimentelor 
n-ar putea-o urma. In pri
mul caz visul nu pricinu- 
iește nici un rău ; el are 
chiar darul să stimuleze și 
să intensifice energia omu
lui... Cind intre vis și viață 
există un punct de contact, 
totul e in ordine". Pentru 
societate ca și pentru fie
care dintre membrii ei a 
visa înseamnă a căpăta 
conștiința viitorului și, tot
odată, a conferi un sens 
profund prezentului. Așa 
cum societatea socialistă 
în care trăim, cu transfor
mările ei revoluționare, cu 
marile ei înfăptuiri pe plan 
politic, economic, social, 
cultural, a fost prefigurată, 
înainte de a se naște cu a- 
devârat, de aspirația înflă
cărată a atîtor generații de 
luptători comuniști — as
pirație căreia ei i-au subor
donat intreaga ființă și care 
a mobilizat conștiința revo
luționară a întregii clase 
muncitoare — tot așa, ziua 
noastră de miine se naște,

în chip firesc, din milioa
nele de aspirații individua
le, înmănuncheate și cimen
tate intr-o unică aspirație 
colectivă de nucleul lumi
nos de voință și hotărire 
revoluționară pe care il în
truchipează in societatea 
noastră Partidul Comunist 
Român. Visul, aspirația 
reprezintă astfel un act so-

de reală valoare, în mișca
rea de invenții, inovații și 
raționalizări ? Ce sint aceste 
mii și mii de inovații dacă 
nu concretizarea aspirației 
de perfecționare a muncii 
nutrite de oamenii produc
ției, de oamenii care slu
jesc interesele societății 
socialiste prin faptele cele 
mai concrete cu putință 7

vorbeștistrung. In zadar le ____ T._
despre plăcerea de a da 
viață metalului, de a fa
brica roți dințate, axe, car
case, pinioane care, în fi
nal, vor constitui sufletul 
unei mașini uimitoare... Vi
sul lor e altul : să lince- 
zească intr-un birou, să 
pritocească hîrtii moarte... 
Ce fel de vis o mai fi și

DRAGOSTEA DE MUNCĂ

piatra de temelie a împlinirii
năzuințelor tinerești

9 9

cial și implică o responsa
bilitate socială.

— Năzuințele oamenilor 
noștri — spunea tovarășul 
Dumitru Pădure, din comi
tetul de partid al uzinelor 
„23 August" — au, in ma
joritatea covirșitoare a ca
zurilor, un caracter mili
tant. înțeleg prin asta slu
jirea mai presus dc orice a 
intereselor colectivității. 
Noi, comuniștii, dăm un 
sens înalt năzuințelor. Culti
vam dorința fierbinte de a 
sluji plenar, cu toate ener
giile, cauza dezvoltării Ro
mâniei socialiste. Cum vă 
explicați, bunăoară, apariția 
atitor idei tehnice noi, unele

Există, desigur, și unii care 
iși limitează orizontul as
pirației Ia o viață ușoară, 
la goana după posturi căl
duțe. Se declară și ei de a- 
cord cu cerințele societății, 
cu obligațiile față de ea, 
dar se gindesc cum să facă 
pentru ca aceste obligații 
să-i ocolească pe ei.

— Ne-ați putea vorbi mai 
concret despre această ca
tegorie ?

— Din păcate fac parte 
din ea și unii tineri, adică 
tocmai cei care se află la 
virsta marilor visuri. Vin 
aici Ia uzină să le dăm de 
lucru. Dar incep să strim- 
be din nas cind le arăți un

ăsta 7 Vina e a noastră, a 
celor virstnici, a părinților 
și educatorilor ! Nu le-am 
dezvăluit încă de cind erau 
copii, de pe băncile școlii, 
frumusețea muncii vii, nu 
i-am deDrins să iubească 
munca, să socotească fru
mos, înălțător, tot ceea ce 
faci pentru oameni...

...Mă aflu in munții Lo
trului. Se găsesc aici 7 000 
de oameni, 7 000 de parti- 
cipanți la înălțarea celei 
mai mari hidrocentrale de 
pe riurile interioare ale 
țării — un monument ten- 
nic grandios, menit să dăi
nuie peste secole, să înno
bileze relieful munților și

să-i aducă României un 
plus energetic de 500 MW. 
Fără îndoială, cei mai 
mulți dintre acești oameni 
și-au implinit un vis nu
mai și prin simplul fapt că 
se află aici și că pot să-și 
înscrie numele la temelia 
uneia dintre cele mai mari 
construcții industriale ale 
României acestor ani.

Stau de vorbă cu unul 
dintre acești oameni, cu in
ginerul Eroftei Regman, di
rectorul tehnic al grupului 
de șantiere.

— Ați visat vreodată ?
— Intr-un fel da, deși 

nu-mi aduc aminte să fi 
căzut pradă unui vis fără 
acoperire. Dacă, fiind elev 
de liceu, te gindești că ți-ar 
place să devii inginer con
structor, dacă acest gind 
revine mereu și mereu pină 
la obsesie și începi să-ți 
subordonezi lui toate fap
tele, toate acțiunile, să faci 
tot ce poți ca să-l trans
formi în realitate, atunci 
înseamnă că ți-ai cristali
zat întreaga existență in 
jurul unui țel dinamizator. 
Acesta e, in fond, rostul 
suprem al năzuinței.

— Ați știut chiar din a- 
dolescență că veți fi neapă
rat inginer constructor ?

— Eu n-am nutrit o aspi
rație himerică. M-am gin- 
dit cu seriozitate la visul 
meu de-a fi inginer. Și 
mai știam un lucru im
portant : că efortul nu 
se termină în clipa obținerii 
diplomei, că abia de atunci 
încolo începe cu adevărat 
și că. prin urmare, pe c- 
tort trebuie să-mi clădesc 
întreaga viață. Erau niște 
concluzii simple pe care 
le-am desprins din obser
vațiile asupra a ceea ce se 
petrecea in jurul meu. Ati- 
ta timp cit se păstrează in 
granițele imperativelor rea-
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cheie- circa 2 400 săli noi de claeă, 
spații pentru 2 100 locuri in internate, 
1 700 locuri in grădinițe, 420 locuri 
in case de copii și 600 locuri in școli 
speciale. Raportate la situațiile con
crete din diferite județe, asemenea 
cifre înseamnă un prilej de mindrie 
pentru gospodarii județului Bacău, 
care spre sfirșitul lunii august aveau 
terminate sau aduse la starea de fi
nisaj aproape 90 la sută dintre cele 
112 săli de clasă — cit însumează 
planul de construcții școlare pe acest 
an, prevăzut de altfel să fie înde
plinit integral pină Ia 15 septembrie. 
Același lucru poate fi spus despre 
județele Bistrița-Năsăud, Galați, 
Harghita, Neamț, Sibiu, Vîlcea și 
municipiul București, care s-au anga
jat ca prima zi de școală să mar
cheze și terminarea lucrărilor de 
construcții pe toate șantierele.

Din păcate nu putem consemna 
date similare din județele Buzău, 
Teleorman, Satu-Mare, Gorj, Co- 
vasna, care la aceeași dată raportau 
încă un număr considerabil de ră- 
mineri in urmă.

Să vedem acum care este rezulta
tul utilizării sumelor puse de statul 
nostru la dispoziția organelor cen
trale pentru dezvoltarea bazei ma
teriale a invățămintului profesional, 
tehnic și liceal de specialitate. Și 
aici întrebarea dobindește o semni
ficație deosebită, datorită faptului că 
acest sector cunoaște o amplă dez
voltare în concordanță cu necesarul 
crescut de muncitori calificați, teh
nicieni și maiștri, pe care-1 implică 
realizarea marilor obiective stabilite 
de Congresul al X-lea al partidului. 
Tocmai ponderea sporită avută de 
acest sector al invățămintului in an
samblul rețelei școlare explică fap
tul că fondurile alocate în acest an 
dezvoltării invățămintului profesio
nal, tehnic și liceal de specialitate 
se ridică la 411,3 milioane lei. Un 
asemenea volum de investiții este 
echivalentul a 308 săli de clasă. 
10 019 locuri in internate cu cantine, 
20 ateliere și laboratoare de specia
litate, 10 săli de gimnastică, plus 
numeroase alte amenajări și dotări 
efectuate la unitățile școlare deja 
existente. Acum, la ora bilanțului, se 
ridică firesc întrebarea : a fost acest 
fond folosit cu eficiența economică 
necesară ? Greu de dat un răspuns 
afirmativ, din moment ce la o re
centă analiză a lucrărilor de con
strucții efectuată la Ministerul In- 
vățămintului s-a precizat că pină la 
15 septembrie vor fi asigurate din 
întregul plan doar următoarele ca
pacități : 186 săli de clasă, 8 219 
locuri in internate cu cantină. 13 a- 
teliere și laboratoare de specialitate. 
Pe nu mai puțin de 15 șantiere șco
lare lucrările sint întirziate. Se răz
bună acum, ca și altă dată, prelun
girea a fel de fel de „prelimina
rii", cum ar fi stabilirea ampla
samentelor și a documentației teh
nice. care fac să apară frecvente ră- 
mineri in urmă în graficul lucrări
lor. din ce in ce mai greu recupera
bile. E de sperat că măcar după a- 
ceastă nouă și nedorită experiență 
se vor trage concluziile cuvenite !

Sintem, desigur, înclinați să cre
dem că In zilele și săptăminile ur
mătoare vor fi depuse toate efortu
rile incit perioada bună de lucru 
care a mai rămas să fie folosită pen
tru încheierea lucrărilor — care prac
tic mai pot fi încheiate — și a celor 
a căror termen de execuție a fost 
stabilit după 15 septembrie. Așadar, 
mobilizarea tuturor forțelor, utiliza
rea lor cu randament maxim și sa
tisfacerea exigențelor unei înalte 
calități reprezintă principalele ce
rințe actuale ale campaniei con
strucțiilor școlare, parte integran
tă a programului de dezvoltare a in
vățămintului nostru.

Mihai 1ORDANESCU
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„ Vom desfășura o neobosită activitate 
politico-ideoiogică pentru formarea 
și dezvoltarea trăsăturilor înaintate

• ECOUL ANCHETELOR „SCÎNTEII“ •

„15 ZILE PIERDUTE... 
INTR-O SINGURĂ Zl“

ale omului nou" -E puțin-spun conducătorii I.T.B.
în eadrol plrnarrlor comitetelor municipale șl orășenești de partid, 

tn adunări rrncrale din intreprlndcri și instituții, in unități militare au 
loc derbatcri ale programului adoptat dc Comitetul Executiv al C.C. 
al r.C.R.. pe bara propunerilor tovarășului Nicolae Ceaușcscu. secretar 
general al partidului, privind îmbunătățirea activității politico-ideolo- 
ITice. de educare marxist-lcninistă a membrilor dc partid. Cu acest pri
lej. participant!! adresează Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, telegrame in care ișl exprimă 
botărirea fermă dc a infăptui in practică, intr-un spirit dc inallâ exi
gentă partinică, măsurile adoptate, in vederea creșterii combativității 
revoluționare a comuniștilor, ridicării pc o treaptă superioară a activi
tății ideologico și politico-educative.

Tn telegrama adresată de partici
pants la plenara activului Comitetu
lui municipal Buzău al P.C.R. se 
arată : In adunările de partid și in 
plenară, comuniștii au dezbătut in 
spirit critic și autocritic munca 
lor. in lumina documentelor elabo
rate. exprimindu-și ferma hotârire de 
a lichida neintirziat deficiențele și 
neajunsurile in munca politico-ideo
iogică. Noi vedem in programul adop
tat de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. un ghid valoros in munca 
noastră de ridicare a rolului condu
cător al organizaților de partid, de 
formare a conștiinței socialiste a oa
menilor muncii și nu vom precupeți 
nici un efort pentru a da viață aces
tor măsuri care se inscriu pe linia 
sarcinilor trasate de Congresul al X- 
lca al P.C.R.

Participanții Ia plenara lărgită a 
Comitetului municipal de partid Bo
toșani. exprimindu-și hotărirea de a 
da viață recentelor măsuri, subliniază 
In telegrama adresată: Mindri de re
zultatele pe care oamenii muncii din 
municipiul Botoșani le-au obținut in 
activitatea economică, politică și so
cială, in Îndeplinirea Directivelor 
Congresului al X-lea al Partidului 
Comunist Român, a prevederilor ac
tualului cincinal, sîntem conștlenți 
pe deplin că avem incă foarte multe 
de făcut in formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a comuniștilor, a 
tuturor celor ce muncesc, tineri si 
vârstnici. Asigurăm conducerea de 
partid, pe dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, că vom persevera 
pentru ca programul de măsuri a- 
doptat să devină un puternic și efi
cient mijloc in mobilizarea oameni
lor muncii la îndeplinirea integrală 
a sarcinilor ce ne revin.

Comuniștii, toți oamenii muncii de 
diferite naționalități din Odorheiul 
Secuiesc, se spune in telegrama a- 
dresată de participanții la plenara 
comitetului municipal de partid, se 
angajează ferm in fața Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, a dumneavoastră personal, 
cel mai iubit și devotat fiu al po
porului român, să nu precupețească 
nici un efort pentru a promova in 
intreaga lor activitate politico-ideo
logică și cultural-educativă un spi
rit militant, combativ, revoluționar. 
Sîntem hotăriți să acționam cu fer
mitate pentru educarea tuturor oa
menilor muncii in spiritul dragostei 
față de patrie, al frăției dintre oa
menii muncii români și maghiari.

Telegrame asemănătoare au fost 
primite din partea participanților la 
plenarele Comitetelor municipale dc 
partid Iași. Bacău, Tg. Jiu și Brăila.

Comuniștii din organizația de 
partid a Direcției dc propagandă din 
Consiliul politic superior al Forțelor 
Armate, se spune intr-o altă telegra
mă. dau glas incă o dată adeziunii 
depline față de amplul program ini
țiat de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, iubit conducător 
al partidului și statului, comandant 
suprem al armatei noastre populare. 
Analizindu-ne munca in lumina exi
gențelor puse în fața frontului ideo
logic. vă raportăm, tovarășe secretar 
general, că vom acorda cea mai 
mare atenție îndeplinirii indato- 
ririlor de răspundere ce ne revin, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru ca munca politico-educativă 
să contribuie din plin la formarea u- 
nor ostași-cetățeni cu o înaltă conști
ință revoluționară, căliți și neinfricați, 
gata oricind să apere cuceririle socia
liste ale poporului.

Ofițerii, maiștrii militari, subofi

țerii și militarii în termen, uteciști 
care lucrează pe drumul (ransfAgi- 
rășcan au primit cu un deo
sebit interes propunerile de măsuri 
pentru îmbunătățirea activității poli- 
tico-ideologice, de educare marxist- 
leninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii. Dezbătînd 
sarcinile ce ne revin pe linia acestor 
măsuri, noi. uteciștii de pe acest șan
tier, ne luăm angajamentul de a ter
mina înainte dc termen drumul, de 
a munci neobosit pentru a sădi 
adine in conștiința tinerilor militari 
inaltul patriotism socialist, dragos
tea și devotamentul fără margini față 
de partid, față de scumpa noastră 
patrie, Republica Socialistă România.

Au mai trimis telegrame Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae

comunistă și grija părintească cu care 
conduceți destinele poporului pe dru
mul făuririi socialismului și comunis
mului pe meleagurile României. în 
numele oamenilor muncii din orașul 
nostru — români șt germani — ne an
gajăm să înfăptuim in mod exemplar, 
programul de îmbunătățire a 
activității politieo-ideologice, de fău
rire a omului nou, devotat trup și su
flet cauzei socialismului, progresului 
și păcii in lume.

Participanții la plenara Comitetului 
orășenesc de partid Bistrița — se spu
ne intr-o altă telegramă — exprimă 
hotărirca comuniștilor de a munci 
mereu mai bine, dorința de a-și aduce 
și mai intens contribuția la transpu
nerea în fapte a recentelor măsuri. 
Oamenii muncii români, maghiari, 
germani, nu-și vor precupeți efor
turile ca, prin îmbunătățirea conti
nuă a muncii politico-educative, să 
contribuie la realizarea marilor sar
cini ce ne revin pe frontul construc
ției social-economice în patria noas
tră.

Membrii de partid din organizația 
orășenească au analizat cu profun
zime activitatea desfășurată pe linia 
educării marxist-leniniste a membri
lor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii, se arată in telegrama co
muniștilor din Tg. Lăpuș. în cuvin- 
tul lor, participanții la dezbateri au 
dat glas hotăririi unanime a tutu

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R.,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

DE PLENARE ALE COMITETELOR

MUNICIPALE Șl ORĂȘENEȘTI DE PARTID

Ceaușescu comuniștii din organiza
țiile de bază ale Consiliului politic 
al Marelui Stat Major, Consiliului 
politic al trupelor de pompieri, Co
mandamentului trupelor de geniu, 
Comandamentului trupelor de artile
rie și rachete antiaeriene, Consiliu
lui politic al C.A.A.T., din școli mi
litare dc ofițeri, garnizoane și uni
tăți militare, activelor de partid din 
inspectoratele miliției (lin munici
piu! București și județul Brașov ctc.

Am primit și dezbătut cu cea mai 
mare răspundere complexul pro
gram de înaltă ținută marxist-leni- 
nistă propus de dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
ridicare a conștiinței socialiste a 
membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii, se arată în telegra
ma comuniștilor din orașul Săcele. 
județul Brașov. Ne însușim din 
toată inima acest program de excep
țională valoare teoretică și practică 
pentru că el răspunde gîndurilor 
întregului partid, întregului popor. 
Principialitatea și exigența, spiritul 
viu, novator, fermitatea ideologică, 
combativitatea partinică ce caracte
rizează întreaga dumneavoastră viață 
și activitate, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vor constitui pentru noi 
modelul suprem de acțiune.

Dezbaterile care au avut loc în 
adunările generale ale organizațiilor 
de partid, in plenara lărgită a comi
tetului orășenesc, se spune in tele
grama adresată dc Comitetul oră
șenesc Cisnădie al P.C.R., au evi
dențiat adeziunea deplină a comu
niștilor, a celorlalți oameni ai mun
cii — români și germani — față 
de programul adoptat de Comi
tetul Executiv al C.C. al P.C.R., pe 
baza propunerilor prezentate de dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Adresăm cu acest 
prilej calda noastră recunoștință con

ducerii partidului, dumneavoastră per
sonal, pentru înalta responsabilitate

ror colectivelor de muncă de a rea
liza in mod exemplar sarcinile ce 
le revin din aceste documente, în- 
deplinindu-și și depășindu-și sarci
nile de plan.

In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii — români, germani 
și maghiari — din orașul Rișnov. 
care s-au bucurat de o deosebită 
cinste de a începe noul cincinal a- 
vindu-vă in mijlocul lor, de a primi 
direct și la fața locului prețioasele 
dumneavoastră indicații, noi, partici
panții la plenara comitetului orășe
nesc de partid, ne exprimăm încă o 
dată adeziunea deplină față de aceste 
măsuri, convingerea profundă că ele 
erau absolut necesare pentru mersul 
societății noastre înainte, pentru 
progresul și prosperitatea scumpei 
noastre patrii.

Au trimis, de asemenea, telegrame 
în care se exprimă adeziunea fermă 
și hotârirea de a lupta pentru trans
punerea in fapt a măsurilor privind 
îmbunătățirea activității politieo- 
ideologice și cultural-educative par
ticipanții la plenarele orășenești de 
partid Zâmești, Iluși, Bușteni. Ro
șiori de Vede, Orăștie și Măcin- 
Tulcea.

Consiliul județean al sindicatelor 
Bacău, se spune intr-o altă telegra
mă, va milita pentru ca sindicatele 
din județul nostru să acționeze, sub 
conducerea organelor și organizații
lor de partid, cu fermitate și com
bativitate partinică, pentru înlătura
rea neajunsurilor și promovarea in 
viața colectivelor din uzine, fabrici, 
șantiere și instituții a tot ceea ce 
este progresist, înaintat, în vederea 
făuririi unui om cu convingeri ideo
logice ferme, profund devotat socie
tății noastre socialiste. In acest scop, 
vom milita pentru sporirea rolului 
educativ al adunărilor generale ale 
salariaților, al grupelor sindicale, al

cluburilor, caselor de cultură, biblio
tecilor. in colaborare cu organizații
le U.T.C., cu comitetele de cultură 
și artă și celelalte organizații dc 
masa și obștești.

Intr-o altă telegramă se arată : 
Noi, comuniștii organizației de partid 
de la Uzina dc utilaj chimic „Grivița 
Roșie", luind in dezbatere proble
mele activității politieo-ideologice, de 
educare marxist-lcninistă a membri
lor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii, ne exprimăm deplina ade
ziune la aceste măsuri, hotări- 
rea fermă de a imprima întregii 
munci politieo-ideologice și cultural- 
educative un caracter militant, com
bativ, in spiritul marxism-leninismu- 
lui. Vom depune toate forțele, în
treaga energie și capacitate de mun
că pentru aplicarea exemplară in 
viață a măsurilor propuse de dum
neavoastră, ne vom strădui să ridi
căm activitatea la înălțimea exigen
țelor actuale.

Dezbaterea sarcinilor ce ne revin 
in lumina programului de măsuri 
privind îmbunătățirea activității po- 
litico-ideologice, se spune intr-o altă 
telegramă, a constituit pentru parti
cipanții la plenara lărgită cu activul 
Comitetului de partid din cadrul 
Grupului industrial chimie Rm. Vil- 
cea un nou prilej de manifestare a 
adeziunii lor totale față de politiou 
consecventă pe care o desfășoară 
conducerea partidului și statului nos
tru. Călăuziți de prețioasele dumnea
voastră indicații, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pe care ni le-ați dat cu 
ocazia vizitelor făcute in ultimii ani 
pe platforma chimică vîlceană, vă 

! putem raporta că aplicarea lor in 
| practică ne-a permis să depășim pla- 
| nul de producție pe 8 luni cu 11,5 
I milioane lei, să depășim sarcinile la 
' export cu peste 2,5 milioane lei și să 

realizăm un beneficiu suplimentar de 
12 milioane lei.

Dind expresie grăitoare acestor 
măsuri, se spune in telegrama tri
misă de colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri ai întreprinderii 
prefabricate beton-Giurgiu, organi
zația noastră de partid a intensificat 
munca politico-ideoiogică in rindul 
comuniștilor și al celorlalți oameni ai 
muncii, reușind sâ-i antreneze in mai 
mare măsură la realizarea sarcinilor 
de producție.

Raportăm conducerii superioare de 
partid, dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
rezultatul muncii politice desfășurate 
in acest spirit s-a concretizat in rea
lizarea sarcinilor de plan pe 9 luni 
la data de 1 septembrie 1971, obți- 
nind suplimentar peste 10 000 mc pre
fabricate din beton armat.

Amplul program de îmbunătățire a 
activității politieo-ideologice, de edu
care marxist-leninistă a membriloi 
de partid, a tuturor oamenilor mun
cii, se spune in telegrama Comite
tului de partid din Institutul de cer
cetări in construcții și economia con
strucțiilor — ÎNCERC — a fost pri
mit cu deplină aprobare și cu vie sa
tisfacție de întregul nostru colectiv 
de muncă. Comuniștii și-au expri
mat, in cadrul dezbaterilor ce-au 
avut loc, hotârirea unanimă de a nu 
precupeți nici un efort pentru tra
ducerea in viață a măsurilor adoptate, 
fiind ferm convinși că ele vor duce 
la ridicarea nivelului politic și ideo
logic al tuturor salariaților din insti
tutul nostru și, in final, la o îmbu
nătățire a muncii de cercetare care 
să contribuie și mai activ la perfec
ționarea lucrărilor de construcții- 
montaj, la scurtarea duratelor de 
execuție a investițiilor și reducerea 
costului lucrărilor.

Alte telegrame au fost adresate de 
către participanții la plenarele lărgite 
ale Comitetelor de partid ale Uzinei 
de mașini agricole „Semănătoarea**- 
București, Complexului Cale Ferată 
București-Grivița, Uzinelor „Vulcan" 
și „Electronica" din București.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

lității, visul înaripează, to
nifică ; îndeplinirea lui ii 
comunică omului sentimen
tul fundamental al încre
derii in forțele sale, al con
științei de sine. Convinge
rea mea este — și o comu
nic și fiului meu, care se 
află acum la absolvirea li
ceului, ca și altor tineri de 
aici, de pe șantiere — că 
trebuie să fim serioși cu 
▼iseie noastre.

Tot aici, la Lotru, intil- 
nîsem. mai demult, un 
tinăr inginer care, abia 
venit de pe alte meleaguri, 
ajunsese un blazat. 1 se 
dăduse să amplaseze și să 
înalțe stâlpii unei rețele de 
înaltă tensiune. Dar el se 
simțea năpăstuit. Nu pen
tru că ar fi avut condiții 
mai grele de lucru decit 
ceilalți, căci nu era adevă
rat. Nu pentru că ar fi fost 
o lucrare banală, căci nici 
asta nu era adevărat (Să 
ne amintim cu cit patos, cu 
cit romantism vorbesc des
pre frumusețea muncii lor 
liniorii. cei care au lmpin- 
zit țara cu țesătura nervu
rilor energetice !). El ișl 
dorise „altceva de la via-
ță“. Voise (sau visase, cum 
imi spunea), o carieră de 
„străluciri academice". Dar 
viața — sau, mai precis, 
propriile lui aptitudini, căd 
ele fuseseră, la urma ur
melor, hotăritoare — nu-i 
oferise decit (imi amintesc 
și azi disprețul din glas)... 
o „modestă J;~’ *
inginer" și 
„nevoit" să 
de inaltă .
munții Lotrului, să aducă, 
adică, în peisajul acestor 
munți elementul civiliza
ției industriale. La virsta 
celor mai mari resurse de

diplomă de 
era acum 
înalțe linii 

tensiune in

entuziasm creator, de pu
tere de muncă «i creație,

-de fapt treaba merge bine!
In articolul „15 zile pierdute... în- 

tr-o singură zi" publicat in paginile 
ziarului nojnru erau formulate o se
rie de critici referitoare la modul 
necorespunzător in care sint folosite 
o parte dintre mijloacele de transport 
în comun din București. Ne refeream 
cu acel prilej — in exclusivitate — 
Ia deficiențele de ordin organizato
ric, a căror înlăturare ar permite 
îmbunătățirea substanțială a tran
sportului in comun. Iată, în această 
privință, care este pâziția conducerii 
I.T.B., exprimată intr-o scrisoare tri
misă redacției. Rezumăm aspectele 
mai importante (parantezele ne a- 
parțin).

„Pentru satisfacerea necesităților 
de transport, programarea vehicule
lor pe traseele I.T.B. se face cores
punzător fluxurilor de călători exis
tente in diferitele perioade ale zilei. 
Abaterile de la program, ieșirile in- 
tirziate sau înaintate din depouri 
sint datorate defecțiunilor tehnice 
sau unor lacune de ordin organiza
toric (Asta afirmasem șî noi in ar
ticolul amintit, iar simpla subscriere 
la punctul nostru de vedere — dacă 
acesta a fost scopul celor afirmate — 
nu este de natură să mulțumească, a- 
tita timp cit nu se acționează cu 
măsuri concrete). La prima vedere, 
valorile specificate pentru pierderi 
par deosebit de mari, totuși ele re
prezintă circa 1,1 la sută (1,1 la sută, 
da, dar numai in evidențele I.T.B., 
așa cum a reieșit din articol; in rea
litate, „timpii morți" neînregistrați 
sint mult mai mari !) din timpul to
tal de circulație, valoare mult infe
rioară celor înregistrate de între
prinderile similare din străinătate — 
2—4 la sută. Este de menționat faptul 
că aceste pierderi sint legate de 
greutățile de asigurare a personalu
lui de mișcare, personal foarte ete
rogen și in permanentă schimbare, 
datorită fluctuațiilor ce se înregis
trează — 70 Ia sută din încasatori 
recrutați din provincie — cit și stării 
de disciplină a acestuia.

(Mărturisim câ n-am reușit să în
țelegem ce legătură au greutățile dc 
asigurare cu personalul de mișcare, 
cit și... mișcarea lui, cu faptul câ unii 
salariați ai I.T.B. nu respectă ora
rele, că numărul stațiilor este stabi
lit mai mult la întimplare, fără a se 
ține cont de fluxul de călători indi
cat de propriile sondaje etc. Dar să 
vedem ce „argumente" ni se aduc in 
continuare). In vederea măririi efi
cienței muncii organelor de control, 
s-au luat măsuri de reinstruire a 
acestui personal. Efectivul redus al 
acestora creează unele greutăți in 
acoperirea tuturor punctelor care ri
dică probleme in desfășurarea cir
culației vehiculelor I.T.B. Dar nu 
este mai puțin adevărat că o parte 
din vină (s.n.) ne aparține prin aceea 
că nu am folosit totdeauna în mod 
judicios efectivele existente și nu 
am controlat temeinic modul cum 
aceștia iși fac datoria.

La ora actuală, vehiculele I.T.B. 
realizează, în condițiile creșterii ex
plozive a traficului rutier, față de 
orașele străine, o viteză comercială 
foarte ridicată. (Calculele făcute cu 
ocazia raidului arătau că multe au
tobuze staționează la capete de linie 
și 15—20 minute, deși nu au prevă
zute in grafice mai mult de 3—1 mi
nute. De unde rezerva de timp, dacă 
viteza nu poate fi mărită ? Poate da 
conducerea I.T.B. un răspuns mai e- 
dificator ?).

în articol se consideră că neajun
surile legate de aglomerările de 
scurtă durată, diq orele de virf, tra
ma stradală deficitară, lucrările de 
modernizare și edilitare, uzura mo
rală și tehnică a unor mijloace de 
transport pot fi eliminate prin pre
lungirea liniei 31 în interiorul car
tierului Berceni. (Este complet ero
nat și inexact. în articol nu s-a afir
mat așa ceva). Această prelungire 
este nerațională și practic imposi
bilă. In primul rind, s-ar dubla ne-

E3 H El Q ES B
el. care obținuse mult, 
chiar foarte mult de la 
viață (ciți nu-1 invidiau !), 
se purta și gindea ca un 
ratat Erau ravagiile evi
dente ale unei ambiții ne
măsurate, foarte puțin pe 
măsura inclinațiilor și dis
ponibilităților sale auten
tice.

L-am întrebat pe Eroftei 
Regman :

— Ce mai e cu inginerul 
L. P. ?

— A, „neînțelesul" ? A 
plecat de la noi. Cred că

fosta comună Bistricioara, 
a cărei vatră a devenit al
bia lacului Bicaz. Familia 
nu i-a putut oferi prea 
mult. El a fost cel destinat 
— după tradiția familiilor 
țărănești — să rămină aca
să, să ajute la treburile 
gospodărești, deși înclina
țiile il indemnau spre alt
ceva. Din cea mai fragedă 
copilărie jucăriile și le fă
cea singur, și nu orice fel 
de jucării : din orice ii că
dea in mină (lemn, coceni 
de porumb, tablă, sirmă.

schimb pentru industria 
materialelor de construcții. 
A dat apoi examen la fa
cultate și a reușit. E strun
gar, student seralist, secre
tarul comitetului U.T.C. din 
uzină, aspirant la titlul de 
inginer.

— Ați visat cindva la a- 
ceastâ condiție ?

— In copilărie visam și 
eu, așa, să fiu mecanic. 
Mecanic, pentru mine, era 
cam tot ce se numește 
tehnică. Sigur. meșterind 
mașinării din briceag, vi-

Dragostea de muncă
mai umblă și acum după 
cai verzi...

Iată, deci, incă o condiție 
sine qua non a rodniciei 
visului : să se afle la con
fluența lucidă a imperati
velor societății cu aptitu
dinile și posibilitățile indi
vidului.

Trăim intr-o societate 
care favorizează, chiar prin 
necesitățile perfecționării 
și dezvoltării ei, împlinirea 
aspirațiilor, reliefarea și 
dezvoltarea aptitudinilor 
fiecăruia dintre membrii ei. 
bineînțeles dacă aceste as
pirații și aptitudini sint in 
concordanță cu năzuințele 
și necesitățile întregii so
cietăți.

Iată o biografie care ilus
trează cum nu se poate mai 
sugestiv această realitate; 
este povestea unui tinăr 
strungar, ciștigător al con
cursului pe țară ..Brățara 
de aur" la probele pentru 
strungari. S-a născut in

cuie) construia mecanisme, 
mașini, închipuia uzine 
după modelul a ceea ce 
vedea pe șantierul hidro
centralei. Era fascinat de 
lumea tehnicii. Dar numai 
la virsta de 17 ani a putut 
să se desprindă de acasă 
și-atunci s-a dus glonț la 
un atelier unde lucra unul 
dintre prietenii lui din co
pilărie. A stat intii și a pri
vit citeva zile. Apoi s-a a- 
propiat de un strung. A pus 
mina. O intuiție formida
bilă l-a condus către co
menzile corecte ale strun
gului. A mers. De a doua 
zi a început să învețe me
todic. Intr-un timp record 
a putut să lucreze singur 
pe mașină. A căpătat o ca
lificare inaltă, a trecut cu 
bine toate examenele pro
fesionale. Intre timp a ur
mat liceul seral. Lucra, de 
acum, intr-o uzină nouă, 
modernă, la Suceava : Uzi
na de utilaje și piese de

sam să fac, cind voi fi 
mare, mașini adevărate. 
Cind, pe neașteptate, am 
ajuns in fața unui strung, 
dorința mea supremă a fost 
să pot lucra pe mașina 
asta. Nu știam să văd po
sibilitățile pe care le a- 
veam. Ele mi s-au înfățișat 
și le-am înțeles pe rind. Și 
așa, din treaptă in treaptă, 
am văzut că pot urca. Și 
visul meu prindea aripi...

Emil Maxim, acest tinăr 
de 28 de ani, cu o evoluție 
atit de spectaculoasă, dez
văluie, prin experiența pro
priei sale vieți, că po
sibilitățile ample oferite 
de societatea noastră pen
tru traducerea in viață a 
aspirațiilor alimentează 
năzuințe tot mai înalte, pe 
potriva obiectivelor tot mai 
bogate pe care le pune par
tidul în fața poporului.

Am cunoscut la uzinele 
„23 August" un maistru. 
Alexandru Guja, care, la

virsta de 50 de ani, deși 
avea demult titlul și func
ția de maistru (in tinerețe 
făcuse școala de arte și 
meserii), s-a înscris și a 
urmat, fără frecvență, 
cursurile școlii de maiștri

— Pentru ce ați mai fă
cut școala asta, ce nevoie 
mai aveați de ea după 35 
de ani de muncă in uzină?
— l-am întrebat.

Mi-a răspuns simplu că 
a făcut școala ca să învețe, 
pur și simplu să mai în
vețe...

— Specialitatea noastră
— spunea el — este să fa
cem dintr-un fier inert 
ceva care să capete valoa
re. Nu e o muncă oare
care ; gindirea, cunoștin
țele, imaginația joacă aici 
rolul principal. Trebuie să 
visezi la mai mult, la dc- 
sâvirșire. Am avut aici mai 
demult un băiat, un uce
nic. Acum e inginer, ad
junctul șefului nostru de 
secție. Era mic de statură 
și slab, dar întotdeauna se 
repezea la lucrările grele. 
Imi spunea : „dacă ai să-mi 
arăți cuta, am să fac piesa 
asta, meștere Și-o fă
cea ! Cu o perseverență 
formidabilă. Ce era in min
tea lui, la ce visa, nu prea 
știam... Probabil năzuia să 
se întreacă pe sine, să 
fie un muncitor bun, un a- 
devărat creator. Avem aici 
mulți asemenea tineri. Dacă 
n-ar fi a.șa, dacă n-ar visa, 
ar fi greu să ne gîndim la 
progres. Dar am luat și 
eu așa o pofta de învăță
tură. Mi-au dat poate, fără 
voia lor, un îndemn să urc 
și eu mai sus pe treptele 
meseriei.

După ce bătrinul maistru 
a tăcut, mi-am amintit că, 
intr-un test sumar, pe care 
l-am făcut cu elevii clasei 
a XH-a a unui liceu din 
Timișoara, la întrebarea 
„In eventualitatea că nu

reușiți la examenul de ad
mitere in facultate, ați ac
cepta perspectiva unei ca
riere de muncitor indus
trial ?", mai mult de jumă
tate au răspuns : nu. Și to
tuși, realitatea — o reali
tate absolut obiectivă — 
demonstrează că nu toți 
absolvenții de liceu au vo
cație și aptitudini să ur
meze o facultate. Ce se va 
petrece în sufletul unora 
dintre acești băieți cind, 
după eforturi, vor rămine 
in afara facultății, deci fă
ră posibilitatea de a-și în
deplini un vis care le-a a- 
coperit întregul orizont de 
viață ? E o întrebare pen
tru ei, dar mai ales pentru 
educatorii lor. Faptul câ in 
liceele noastre — așa cum 
s-a criticat in recentele do
cumente de partid — nu s-a 
acordat pînă in prezent a- 
tenția cuvenită educării 
tinerelului in spiritul mun
cii productive, că nu i s-au 
insuflat respectul și dra
gostea pentru munca pro
ductivă îngustează in mod 
neingăduit și nejustificat 
aria aspirațiilor tinerești. 
Ignorarea frumuseții mun
cii, a necesității de-a în
nobila existența prin pro
ducerea unui lucru util so
cietății mutilează uneori 
nu numai perspectiva de 
viilor a adolescentului, nu 
numai concepția sa despre 
viață și despre locul fiecă
rui cetățean in societatea 
noastră, dar și întregul său 
destin.

Există un numitor comun 
al tuturor viselor, al tutu
ror aspirațiilor pe care le 
nutresc oamenii societății 
noastre : voința de a munci 
neprecupețit, de a fi folo
sitor obștii, prezentului și 
viitorului României socia
liste. Este visul care poten
țează energiile întregului 
nostru popor.

justificat liniile extstente pe porțiu
nea Piața Romană — Cartierul Ber
ceni, ceea ce ar duce practic la au- 
todesființarea liniilor de troleibuze 
și la supraîncărcarea liniei 31 pină 
la dereglarea ei totală, ceea ce con
siderăm că nu constituie o rezolvare.

Din experiența noastră și a altor 
țări, s-a constatat că distanța medie 
optimă intre stații in zona centrală 
a orașului este de cca. 300—500 m. 
In prezent, interstația medie in ora
șul București este de’ peste 450 m, 
foarte apropiată de limita maximă a 
interstației medii optime. (Dar în 
zona centrală, despre care era vorba?).

Organizarea liniilor rapide nu este ' 
determinată numai de reducerea nu
mărului de stații, ci in mod special 
de existența unor trasee care să 
străbată un număr redus de inter
secții și să ofere o capacitate de tra
fic corespunzătoare pentru dezvolta
rea unei viteze comerciale, care să 
asigure o reducere sensibilă a duratei 
de călătorie. De altfel, vă informăm 
că linia 44 și-a pierdut caracterul de 
linie rapidă nefiind solicitată — și 
s-a transformat în linie normala ; 
aceeași situație este prezentă și pe 
linia 203“. (A fost oare ales cel mai 
bun traseu ? S-a făcut oare o popu
larizare suficientă ? Rezultatele dau 
răspuns tocmai la aceste întrebări).

Iată că, după ce combate pe citeva 
pagini ceea ce nu poate fi combătut 
— existența unor carențe dc ordin 
organizatoric — l'ără a se indica mă
car o singură măsură luată față de 
cele sesizate de ziar, scrisoarea sem
nată de ing. Horia Teiușan, direc
tor general, și ing. Alex. Sferian. in- 
giner-șef al I.T.B., încheie „diploma
tic" : „Mulțumim redacției ziarului 
„Scinteia" pentru sprijinul ce ni—1 a- 
cordă, prin publicarea unor articole 
cu conținut realist, legat de activi
tatea noastră".

Nu înțelegem ce eficacitate a avut 
sprijinul nostru, pentru că din răs
puns se degajă convingerea că s-a 
făcut totul și ceea ce ar mai trebui 
făcut depinde de oricine altcineva, 
numai dc I.T.B. nu ! Unde duce o a- 
semenea atitudine de nesocotire a 
semnalelor critice ale presei ? Aflăm, 
revenind intr-o dimineață la capătul 
autobuzului 32 barat și al troleibu
zului 83 : nici unul din mijloacele de 
transport in comun nu staționează la 
capăt timpul reglementar, ci de 2—3 
ori și chiar de 4 ori mai mult ; dis
tanța intre ele variază intre un mi
nut și 21 minute. Nici pe traseu nu 
s-a schimbat nimic : numărul de 
stații este același, autobuzul 32 barat 
face tot o jumătate de oră (mai 
mult decit din oricare cartier, deși 
distanța e cam aceeași) pină in cen
tru. N'u cu mulțumiri amabile și re
cunoașterea formală a sprijinului a- 
cordat de presă se rezolvă carențele 
organizatorice, ci cu măsuri operative, 
efective.

★
Iată ce ne scriu cititorii în urma 

articolului publicat : „Vă adresăm pe 
această cale mulțumiri pentru spri
jinul acordat in repetate rinduri prin 
articolele-anchelă publicate in zia
rul „Scinteia" in legătură cu diverse
le probleme de larg interes cetă
țenesc, rugindu-vă să ne sprijiniți și 
de această dată in vederea reglemen
tării transportului și in cartierul nos
tru — se spune in scrisoarea sem
nată de Corneliu Simion. împuterni
citul a 35 de asociații de locatari din 
cartierul Berceni. Din cauza distan
ței la care se află plasat cartierul 
Berceni-sud de centrul industrial, 
cultural și administrativ al Capita
lei, pierdem din timpul nostru liber 
între 2 și 3 ore zilnic, prin trans
portul spre și de la locul de mun
că, pentru diverse cumpărături sau 
alte activități.

La această risipire a timpului nos
tru liber considerăm că aportul cel 
mai mare il are I.T.B.-ul, datorită 
faptului că nu se asigură transportul 
corespunzător, creind aglomerații ar
tificiale in orele de virf. Con
siderăm că actualele mijloace de 
transport in comun — troleibuzul 83 
și autobuzul 32 barat — care de
servesc jumătate din cartier, nu pot 
face față numărului mare de călă
tori, mai ales in orele de virf. dato
rită faptului că vin in majoritatea 
cazurilor la o distanță mai mare de 
10 minute, unul de celălalt, stațio- 
nind mult timp la capăt de linie".

★
„Cu mult interes am citit articolul 

„15 zile pierdute... intr-o singură zi“, 
de la rubrica „Dialog cetățenesc" — 
ne scrie Ion Burciu, din str. Emil 
Racoviță nr. 23. Cred că sint mulțu
miți mii de cetățeni din Berceni 
s-a arătat clar care este situația 
transportului in comun in acest car
tier. Pe lingă faptul că mijloacele de 
transport în comun sint prea puține 
in această zonă, se mai ivesc și acele 
deficiențe in respectarea orarului, 
care îngreunează transportul.

Petre Molea, din str. Dealul Țugu- 
lea nr. 32, ne scrie : „In ziarul nr. 
8757 s-a publicat articolul : ,.15 zile 
pierdute... într-o singură zi“ ! Dacă ar 
fi numai atit, dar cite mai sint ! Deși 
există controlori atit la ieșirea din 
depou, cit și la capetele de linii, fap
tele demonstrează că munca acestora 
este prea puțin... controlată, că rolul 
lor se rezumă Ia acela de simpli 
observatori. Și totuși, aceste incon
veniente : lipsa de control, de punc
tualitate și respect datorat de către 
I.T.B. călătorului, celui care plătește 
serviciile în mod corect, deși se pot 
elimina, persistă. In sensul celor re
latate în ziar, aș face următoarele 
propuneri : La ieșirea din deoou, la 
sosirea și plecarea din stațiile ter
minus să fie instalate ceasuri de 
control. Aceste ceasuri, la fel ca in 
marile întreprinderi, ar înregistra 
ora exactă la plecarea din depou, 
sau pe traseu. Se vor elimina o se
rie de controlori care, chiar după 
cele inserate în ziar, nu sint altceva 
decit niște simpli observatori. (Deci 
salarii inutil plătite) ! ; se vor elimi
na timpii morți ; se va putea controla 
activitatea unor șoferi care stau fără 
nici o justificare la cap de linie cite 
10. 15, 20 și uneori chiar 30 de mi
nute (cazul liniei 73) ; salariul se va 
putea calcula după aceste fișe. In 
final, s-ar putea da și publicului că
lător posibilitatea de a călători în 
condiții mai bune.

IFAPTULI
'divers!
I------------- 1
| Ceasul 

comandan
tului

I Muzeul ceasului din Ploiești I 
g-a îmbogățit cu citeva noi piese | 
rare. Printre acestea se numără

Iși ceasul de buzunar cu trei ca
pace de aur al șefului de stat 
major al armatei române in 1917.

IDupă cum aflăm de la profeso
rul emerit Nicolae Simache, di
rectorul muzeului județean de 
istorie Prahova, există dovezi de

Ila martori oculari că declanșa- I 
rea atacului de la Mărășești s-a I 
făcut după ce a fost consultat 1

I acest ceasornic, care era consi- I 
derat ca cel mai exact. Tot in I 
colecția muzeului ploieștean a | 
intrat și un orologiu ce aparți- . 
ne familiei scriitorului Bogdan I 
Petriceicu Hașdeu. Ceasul mon- I 
tat in armură neagră masivă 1 
(greutate 75 kg) este lucrat de I 
mină in anul 1863. El marchea- I 
ză secundele, minutele, sfertu- I 
rile, jumătățile și orele prin ■ 
diferite sunete, a căror succesiu- I 
ne constituie, de fapt, o melodie I 
continuă de epocă, plăcută și o- 
dihnitoare. Tezaurul de ceasor- I 
nice s-a mai întregit și cu două I 
piese-curiozități : un ceas um- •

Ibrelă lucrat artistic din argint i 
și unul in formă de fluture (din I 
aur) purtat odinioară la buto- I 
. nieră. i

| Ultima
| tranzacție

I Administrator la Complexul
turistic Padeș, din comuna Fă- ■ 
get (Timiș), Iosif Bunea se inde- 
letnicea de mai multă vreme cu 

I traficul de aur. împreună cu o 
I ospătară și un salariat de la 
• recepție, căuta clienți printre 
I turiștii opriți la complex, cum- I

pâra de la aceștia diverse obiec- I 
te de aur și le plasa apoi la | 
prețuri de speculă. Intr-una din . 

I zile era cit pe-aci să reușească I 
I o afacere deosebit de „gra- I 
* să" : să vindă niște monezi 
Ide aur, in valoare de 90 000 I

lei. Tranzacția i s-a părut deo- I 
sebit de ispititoare și adminis- I 
tratorul a incheiat-o. Tocmai in i 
toiul ei insă, a fost prins în fia- I 
grant delict de către orga- | 
nele miliției. Plasatorul a căzut 
astfel in propria-i plasă !

| Unde dai și |
| unde crapă

I Pentru a apăra livada de I 
dăunători, cooperatorii din Fă- |

Irăoani (Bacău) au apelat la a- 
jutorul brigăzii de mecanizare de I 
la Întreprinderea de mecanizare I 
a agriculturii Hemeiuși, profilată •

Ipe problemele de protecția plan- I 
telor. Dar după ce s-a executat I 
stropitul, s-a constatat că, in loc |

Isă moară dăunătorii, au început . 
să dispară., pomii ! Ce se intim- I 
plase ? Lucrind la repezeală, șe- I 
ful secției de mecanizare, Con-

I stantin Roșeț, împreună cu pre- I 
I părătorul de soluție, Gheorghe I 
• Jiga, n-au spălat bine cisterna I I cu care se transportase apa. Or, ■ 

înainte, aceasta fusese plină cu I 
substanțe erbicide. Faptul a |

I provocat arderea frunzelor și a 
virfurilor >le creștere la un nu- I 
măr de 240 de pomi. Constatind 1 
vinovăția retor in cauză, Direc- *

Iția agricolă județeană a hotărit, I 
cum era și firesc, ca ei să plă- I 
tească cooperativei pagubele ma- •

Iteriale provocate. f

f
| „Expediția** |
| micuțului 
| Darius

IDeși în virstă de numai trei I 
ani și jumătate, micuțul Darius I 
Bejan din Rm. Vilcea se dove- I

I dește deosebit de temerar. Fă- ■ 
cindu-i-sc dor de tatăl său, pie- I 
cat de mai mult timp la Timi- | 
șoara, micuțul a pornit, de unul .

I singur, să-1 caute. Profitind de I 
I neatenția mamei sale, care îl I
• scăpase o clipă de sub suprave- ' 
Ighere, a plecat de acasă și s-a I 

oprit direct la... gară ! A văzut I 
un tren pe linie, s-a urcat in- |

Itr-un vagon și pe-aici ți-e dru- . 
mul ! La Sibiu, organele de mi- I 
liție și ale C.F.R.-ului, puse in I 
alertă de mama copilului, i-au

I întrerupt insă călătoria, aducîn- I 
du-1 înapoi la Rm. Vilcea. „Ex- I 
pediția" micuțului Darius s-a I

| terminat deci cu bine.

| Noutăți
| la Zoo

I Grădina zoologică din Capita- i 
lă s-a îmbogățit recent cu patru I 
tineri „pensionari". In luna iulie, I

I familia de lei a crescut cu încă I 
doi pui și, după citeva săptămîni, I 
cele două perechi de zimbri au I

I căpătat șl ele cite un... moște- i 
nitor. Toți cei patru pui pot fi I 
acum admirați de public.

I Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB

I Gheorghe DAVID
cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii"

I_________ I
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Cu răspundere, cu spirit de buni gospodari, 
agricultorii pregătesc producția anului viitor

„Am luat cunoștință cu deosebit interes de scri
soarea dumneavoastră. scriu in telegrama lor par- 
ticipantii la ședința activului de partid din agricul
tura județului Vrancca. Aplicind in viață măsurile 
Stabilite de conducerea partidului in toamna anului 

'arn rru^*t sâ obținem in vara aceasta o re
colta bună de griu care depășește cu poate 600 kg 
producțiile realizate in anii precedenți. Considerăm 
insa vă in unele unități agricole, recolta de griu a 
fost sub posibilități. Apreciem că măsurile pe care 
le-am dezbătut astăzi oferă posibilități mari pentru 
ca. in vijtor. să executăm in timpul optim și la nivel 
corespunzător toate lucrările din campania de toam
na. punind astfel baze temeinice unei recolte supe
rioare, atât 1a griu cit și la celelalte culturi. Vă asi
gurăm tovarășe secretar general, că sub conducerea 
Comitetului județean de partid Vrancca. a organelor 
Și organizațiilor de partid, vom folosi priceperea, ta
lentul și puterea noastră de muncă pentru a răs
punde prin fapte sarcinilor ce ne revin, realizînd 
recolte tot mai mari".

„Indicațiile și măsurile din scrisoarea dumneavoas
tră. mult stimate tovhrâșe secretar general, cu privire 
la activitatea de pregătire și desfășurare a campaniei 
agricole de toamnă, demonstrează incâ o dată grija 
permanentă ce o purtați,,.pentru ridicarea bunei stări 
materiale a întregului nostru popor, se scrie in tele
grama participanților la ședința cu activul de partid 
din agricultura județului Covasna. In numele tuturor 
lucrătorilor ogoarelor, români și maghiari. înfrățiți 
in muncă și idealuri, activul din agricultura județului 
șe angajează în fața conducerii superioare de partid, 
in fața dumneavoastră. mult iubite tovarășe 
Ceaușescu. că, manifestind o înaltă conștiință socia
listă, in spiritul programului de masuri și al expunerii 
dumneavoastră la consfătuirea cu activul din ideo
logie, vom milita cu întreaga noastră energie pentru 
realizarea mărețelor sarcini stabilite de cel de-al 
X-lca Congres al Partidului Comunist Român, cu 
privire la dezvoltarea intensivă a agriculturii, pen
tru edificarea societății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră — Republica Socialistă 
România".

..Activul de partid din agricultura județului Suceava, 
dezbătind cu multă răspundere sarcinile de o excep

țională importanță cuprinse in scrisoarea adresată 
dc dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — sc scrie in telegramă — dă o înaltă 
apreciere șl prețuire activității laborioase și neobo
site pe care o desfășurați in fruntea partidului și 
stalului, abordării permanente a problemelor majore 
pe care le ridică dezvoltarea multilaterală a econo
mici naționale.

Analizind cu exigență sporită rezultatele pe care 
le-a obținut și agricultura județului Suceava, consi

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
DE PARTICIPANT!! LA ȘEDINȚELE DE LUCRU CU ACTIVUL DIN AGRICULTURĂ

derăm că dispunem încă dc însemnate rezerve șl 
sintem Ijotăriți să ne intensificăm eforturile pentru 
punerea lor in valoare. Unitățile agricole din județul 
nostru sint hotărîte să recolteze la timp și fără pier
deri produsele agricole de toamnă, să insămințeze 
griul in epoca optimă, folosind cu spirit 
gospodăresc întreaga capacitate umană și materială 
de care dispune. Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu abnegație, dă
ruire și pasiune pentru a traduce cu fermitate in 
viață cuvintul partidului nostru, conștienți că numai 
astfel, alături de întregul popor, ne vom spori mereu 
contribuția la înfăptuirea grandiosului program a- 
doptat de Congresul al X-lea, de înflorire multila
terală a scumpei noastre patrii — România socialistă".

„Activul de partid din agricultura județului Vaslui 
a luat cunoștință cu deosebit interes și profundă sa
tisfacție de conținutul scrisorii dumneavoastră, se 
arată in altă telegramă. In spiritul acestui document, 
am examinat cu răspundere și exigență rezultatele 
obținute in acest an la cultura griului și am adoptat 
măsuri concrete și eficiente in vederea bunei orga
nizări și desfășurări a campaniei agricole de toamnă. 

Pavticipanții la ședință au evidențiat noi rezerve șl 
posibilități în vederea obținerii de producții tot mai 
mori. In urma analizei și dezbaterilor care au avut 
loc. a propunerilor care s-au făcut și a măsurilor 
adoptate, ne angajăm față de conducerea partidului, 
față de dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să realizăm o producție superioară de 
griu în anul 1972. Călăuziți de indicațiile deosebit de 
valoroase și concrete cuprinse in scrisoarea dum
neavoastră, am luat toate măsurile pentru efectua

rea in epoca optimă și de cea mai bună calitate a 
însâmințărilor dc toamnă, recoltarea la timp, intr-un 
ritm corespunzător a culturilor, executarea arăturilor 
și a celorlalte lucrări de sezon".

„Participanții la ședința de lucru organizată de 
Comitetul județean dc partid Harghita — se scrie 
in altă telegramă — luînd cunoștință de conținutul 
scrisorii dumneavoastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, exprimă mulțumirile și recunoștința 
profundă a tuturor lucrătorilor ogoarelor, români și 
maghiari, pentru grija deosebită pe care o acordați 
dezvoltării agriculurii noastre socialiste, ridicării 
continue a bunăstării întregului nostru popor. In ace
lași timp, vă asigurăm de adeziunea noastră totală 
față de măsurile cuprinse in această scrisoare. Vă 
raportăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că dez
baterile au scos in evidență faptul că, deși am obținut 
unele rezultate satisfăcătoare in agricultură, acestea 
nu sint la nivelul valorificării depline a rezervelor și 
posibilităților de care dispunem. Ne angajăm ca, 
prin măsurile politice și organizatorice pe care le 
întreprindem, să asigurăm creșterea responsabilității 
tuturor lucrătorilor din agricultură pentru indepli- 

nirea exemplară a indicațiilor cuprinse în scrisoarea 
dumneavoastră. Comuniștii, toți lucrătorii români și 
maghiari care muncesc în strinsă frăție și deplină 
unitate pe aceste meleaguri sint ferm hotărîți să ac
ționeze, cu toată energia șl priceperea, pentru înde
plinirea la timp și in cele mai bune condiții a 
măsurilor cuprinse in scrisoarea dumneavoastră".

„Toți oamenii muncii de pe ogoarele Argeșului, se 
subliniază in altă telegramă, au primit cu entuziasm 
și înaltă răspundere scrisoarea dumneavoastră și iși 

exprimă adeziunea totală față de conținutul ei bogat 
in idei și in sfaturi înțelepte, dind o înaltă apreciere 
grijii ce o purtați dezvoltării agriculturii, continuei 
înfloriri a patriei noastre socialiste. Participanții la 
ședința de lucru a activului județean din agricultu
ră. analizind in spirit critic rezultatele fiecărei uni
tăți de stat și cooperatiste, vă raportează cu satisfac
ție că producția de griu pe județ a fost în acest an 
cu peste 500 kg la ha mai mare față de media anilor 
1966—1970. Sintem ferm hotărîți să punem și mai 
mult in valoare experiența unităților fruntașe, 
să valorificăm la cel mai inalt grad rezer
vele existente, să mobilizăm toate forțele pentru 
obținerea unor succese pe măsura eforturilor pe 
care partidul și statul nostru le fac a pentru întări
rea bazei materiale a agriculturii. Vă asigurăm, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri, harnici și pricepuți, 
vor munci, sub îndrumarea organizațiilor de partid, 
cu înflăcărare și răspundere sporită, pentru a ob
ține producții agricole tot mai mari".

„Conținutul plin de învățăminte și îndrumări prac
tice izvorite din scrisoarea dumneavoastră, mult iu

bite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sc scrie 
in telegrama activului de partid din județul Alba, 
constituie pentru noi toți un model de înaltă res
ponsabilitate și exigență comunistă pe linia dezvol
tării neîntrerupte a agriculturii, un îndrumar de 
muncă și mobilizare a energiilor in direcția reali
zării mărețului program dc înfăptuire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră.

Stimulați de măsurile cuprinse in scrisoarea dum
neavoastră și analizind intr-un spirit critic și auto
critic activitatea dc pină acum, activul județean de 
partid din agricultură vă asigură că toți lucrătorii 
din unitățile agricole, români, maghiari, germani, 
intr-o deplină și unanimă adeziune, vor face totul 
pentru a transpune exemplar in viață indicațiile pri
mite. Folosind întreaga capacitate a bazei tehnico- 
materiale de care dispunem, forța de muncă, vom 
realiza lucrările de insâmințări din această toamnă 
în timpul optim și la un nivel agrotehnic superior. 
Vom stringe in cele' mai bune condiții și fără 
pierderi recolta de porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, 
legume, fructe și struguri".

„Măsurile de excepțională Însemnătate cuprinse In 
scrisoarea dumneavoastră, se spune in telegrama 
participanților la ședința activului dc partid din ju
dețul Cluj, demonstrează incă o dată grija perma
nentă ce o purtați pentru dezvoltarea continuă a 
agriculturii noastre socialiste. In lumina indicațiilor 
dumneavoastră și in baza planului de măsuri dezbă
tut și aprobat in această ședință de activ, ne anga
jăm in fața conducerii de partid, a dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Ceaușescu, că vom munci 
neobosit pentru strîngerea la timp și fără pierderi a • 
recoltei, pentru insămințarea griului în epoca opti
mă, ia un nivel calitativ superior. Exprimindu-și ho- 
tărîrea fermă de a face totul pentru înfăptuirea in
dicațiilor și măsurilor cuprinse în scrisoarea dum
neavoastră, activul de partid și toți oamenii muncii 
din agricultura județului Cluj — românj, maghiari 
și de alte naționalități — asigură conducerea parti
dului, pe dumneavoastră personal, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu abne
gație și răspundere sporită in vederea obținerii unor 
producții agricole tot mai mari".

(Agerpres)

Cînd an de an faci aceleași greșeli, 
autocritica, oricit de „severă",

A ■

ISI pierde valoarea
Participanții ta ședința activului 

din agricultura județului Ilfov au 
supus unei ample analize rezultatele 
obținute in acest an la cultura griu
lui și in alte sectoare de activitate. 
S-a apreciat că numeroase unități a- 
gricole au obținut recolte mari la hec- 
4ar. In mod deosebit s-au evidențiat 
rezultatele întreprinderii agricole de 
stat Minăstirea și ale cooperativelor 
agricole Giurgiu. Gâujeni, Putineiu, 
Gurbânești, Frâsinet, Valea Argovei, 
Sohatu, care au obținut peste 3 000 kg 
griu la hectar. Așa cum se sublinia 
in informarea prezentată de tov. 
Gheorghe Necula, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, aces
tea sint rezultatele bunei organizări 
a producției și a muncii, unei con
duceri competente, spiritului de răs
pundere al lucrătorilor din unitățile 
respective. în aceste unități, ca și in 
altele din județul Ilfov, s-au făcut 
eforturi pentru aplicarea măsurilor 
agrotehnice, astfel ca influența con
dițiilor naturale nefavorabile să fie 
cit mai redusă.

Ideea de bază care a străbătut 
dezbaterile din ședința activului din 
agricultura județului Ilfov a fost că 
există incă mari rezerve de sporire a 
producției. Multe unități agricole au 
obținut producții cu mult sub posibi
lități. Este cazul întreprinderilor a- 
gricole de stat Prundu, Urziceni și 
Mihâilești. al cooperativelor agricole 
Fundeni. Brănești. Tămădău, Roata, 
al consiliilor intercooperatlste Gră
diștea. Fierbinți. Tărtășești, Periș și 
Bolintin Vale. Recoltele mici obți
nute de aceste unități se datoresc, in 
primul rind, neajunsurilor manifesta
te în organizarea producției și a mun
cii. Iată de ce ședința a pus un mare 
accent pe necesitatea creșterii răs
punderii tuturor factorilor care 
concură la realizarea producției în- 

r cepind de la cooperator și mecani
zator, cadrele de conducere din uni
tăți și pină la organele județene de 
partid și de stat.

A revenit lipsa de responsabilita
te a unor conducători de unități a- 
gricole și specialiști pentru respecta
rea măsurilor agrotehnice. La coope
rativele agricole Curcani, Ion Roată, 
Radovanu. Epureni, Armâșești in loc 
sâ se asigure cele mai bune plante 
premergătoare s-a cultivat griu după 
griu mai mulți ani la rind pe ace
lași teren ; la Frumușani, Plopșoru, 
Mihâilești. Ghimpați. Hodivoaia. Vie- 
ru. Grădinari, comitetele comunale de 
partid nu au controlat cu simț de 
răspundere modul in care s-au asi
gurat și condiționat semințele.

Tov. Carol Gaghi, directorul 
S.M.A. Anghelești, sublinia că nive
lul producției depinde in mod hotă- 
ritor de calitatea lucrărilor e- 
xecutate de mecanizatori. Coopera
tivele agricole din raza consiliului in- 
tercooperatist și-au depășit planul la - 
producția de griu. Dar sint și nu
meroase manifestări de lipsă de răs
pundere in executarea lucrărilor de 
pregătire a terenului. Referindu-se 
la această problemă, tov. Lazăr Ma
nea, secretarul Comitetului comunal 
de partid Chirnogi, arăta că mecani
zatorii au făcut lucrări de slabă ca
litate, mașinile n-au fost bine pregă
tite.

Nivelul scăzut al recoltelor obținu
te de unele unități agricole se dato
rate nu atit necunoașterii tehnolo
giilor de cultivare a griului, cit mai 
ales lipsei de răspundere a specialiș
tilor. mecanizatorilor pentru execu
tarea unor lucrări de bună calitate și 
care să se încadreze in limitele 
timpului optim. Aceasta impune, in 
mod deosebit, așa cum s-a arătat in 
cadrul ședinței, îmbunătățirea mun
cii politice in rindul lucrătorilor de 
pe ogoare, folosirea cu mai mare 
eficacitate a sistemului de cointeresa
re materială răsplătind pe cei harnici 
și sancționind pe cei care se fac 
vinovați de neglijențe in efectuarea 
lucrărilor agricole.

în județul Ilfov recolta de gnu 
a fost diminuată și datorită exce
sului de apă care a băltit pe 
suprafețe mari. Ca urmare, pe 
11 000 hectare culturile au fost ca
lamitate total, iar pe circa 20 000 hec
tare recolta a fost diminuată cu 
20—30 la sută. Iată de ce combaterea 

excesului de umiditate este o proble
mă de mare însemnătate pentru fie
care unitate agricolă, pentru econo
mia țării. în această direcție au 
fost întreprinse unele măsuri. Se 
efectuează lucrări de desecare pe 
30 000 hectare, din care 8 000 hectare 
se efectuează cu forțe și mijloace 
locale, iar 22 000 hectare și cu mij-

ADUNAREA ACTIVULUI 

DIN JUDEȚUL ILFOV

loace de Ia stat. Programul de ac
țiune aprobat de comitetul județean 
de partid cuprinde, pe zone, volumul 
de lucrări, forța de muncă și mij
loacele materiale cu care contribuie 
unitățile, asistența tehnică etc. Mem
brii comitetului județean de partid 
au fost repartizați pe zone pentru a 
ajuta la organizarea și buna desfă
șurare a lucrărilor. Asemenea mă
suri au fost luate și în toamna 
trecută, dar, așa cum s-a văzut, mii 
de hectare au fost din nou calami
tate din cauza excesului de apă. Pot 
fi desfășurate acțiuni mai hotă- 
rite in ce privește efectuarea lu
crărilor de desecare ? Evident că da. 
Se cere insă ca organizațiile de

0 acțiune de deosebită amploare, care cere mobilizarea puternică a forțelor din fiecare unitate agricolă

Insilozarea unei cantități de aproape 10 milioane tone furaje!
In recenta scrisoare a tovarășului 

■ Nicolae Ceaușescu. adresată organe
lor și organizațiilor de partid, tu
turor lucrătorilor și specialiștilor din 
agricultură, țăranilor cooperatori se 
dau indicații prețioase privind anali
za îndeplinirii programului de dez
voltare a creșterii animalelor, stabi
lirea in fiecare unitate a măsurilor 
ce se impun, asigurarea bazei furaje
re necesare prin recoltarea, depozi
tarea și conservarea tuturor resturi
lor vegetale de la culturile de toam
nă, prelungirea pășunatului, sporirea 
ponderii furajelor de volum și re
ducerea concentratelor in cadrul ra
țiilor furajere pentru animale, în
deplinirea punct cu punct a măsuri
lor necesare, in condițiile concrete ale 
fiecărei unități agricole, are o mare 
însemnătate pentru dezvoltarea și 
rentabilizarea zootehniei. pentru 
creșterea producției animale. In pre
zent, dintre iucrările de sezon care 
necesită o mare concentrare de for
țe mecanice, manuale și de mijloace 
de transport, o deosebită însemnătate 
are insilozarea furajelor. Anul acesta, 
intreprinderile agricole de stat au pla
nificat sâ insilozeze 2,3 milioane tone 
de furaje, iar cooperativele agricole 
6 milioane de tone. La aceste canti
tăți se adaugă circa 1,3 milioane tone 
de frunze și colete de sfeclă de za
hăr, care urmează să fie insilozate 
in cooperativele agricole. Rezultă 
deci că, in total, unitățile agricole so
cialiste trebuie să recolteze, să trans
porte și sâ insilozeze aproape 10 mi
lioane tone de nutrețuri. Necesita
tea concentrării eforturilor pentru 
realizarea integrala a sarcinilor pla
nificate. in fiecare județ și in fie
care unitate agricolă, reiese cu atit 
mai pregnant cu cit cea mai mare 
cantitate de nutrețuri trebuie insi- 
lozată intr-un timp extrem de scurt, 
de numai citeva săptâmini.

Din datele centralizate la Ministe
rul Agriculturii, Industriei Alimenta
re, Silviculturii și Apelor rezultă că 
pină in ziua de 3 septembrie a.c. 

partid să desfășoare o amplă muncă 
politică de antrenare a tuturor locui
torilor satelor la nivelarea terenului 
și săparea șanțurilor de scurgere. 
Organizațiile de partid care au pro
cedat in felul acesta au rezultate 
bune. Nicolae Stoica, președintele 
Consiliului popular comunal Moara 
Vlâsiei, arăta că din terenurile co
munei 1 400 ha sint supuse băltirii 
apelor șj inundațiilor din care, in 
ultimii 4 ani, 400 ha nu au putut fi 
cultivate. Iată de ce comitetul co
munal de partid și consiliul popular 
au desfășurat o largă acțiune de a- 
tragere a oamenilor la săparea ca
nalelor. Toți locuitorii comunei, în
tre 15 și 65 de ani, din care o parte 
sint salariați in București, și-au luat 
obligația să sape cite 9 metri cubi de 
pămint — in medie — de persoană. în 
ultimele zile s-a lucrat zi și noapte 
și s-au săpat 14 000 metri cubi de pă
mint, redindu-se agriculturii 280 hec
tare teren.

Și in alte comune se desfă
șoară asemenea acțiuni. In comuna 
Vedea, după cum arăta tov. A- 
lexandru Sovei, secretar al comi
tetului comunal de partid, prin des
fășurarea unor ample acțiuni de 
masă au fost redate agriculturii 
700 hectare din cele 800 hectare a- 
fectate de excesul de apă. A fost 
apreciată, de asemenea, organizarea 
celor 3 șantiere ale tineretului pen
tru executarea lucrărilor de dese
care la Mitreni, Călugăreni și 
Girbovl.

în cadrul ședinței cu activul s-a 

planul de insilozare a fost realizat 
in proporție dc 50 la sută in între
prinderile agricole de stat și 16 la 
sută in cooperativele agricole. Exis
tența unor resurse mari de furaje 
verzi și suculente creează premise 
pentru realizarea și depășirea pla
nului de insilozare pe ansamblul în
treprinderilor agricole de stat.

După cum este știut, datorită vo
lumului mare și procentului ridicat 
de umiditate, silozul nu se poate 
transporta la distanțe mari. De aceea, 
este necesar ca in fiecare fermă 
zootehnică să se asigure întreaga can
titate de nutrețuri insilozate nece
sară efectivelor de animale pină la 
viitoarea recoltă. La o analiză aten
tă a stadiului insilozării rezultă că 
există rezultate mult diferite de la 
o unitate la alta și intră ju
dețe determinate nu numai de 
stadiul de vegetație, ci și de utiliza
rea insuficientă a mijloacelor meca
nice, Este imperios necesar ca a- 
cum, cind există mari cantități de 
furaje in cimp, să fie luate măsuri 
pentru echilibrarea balanței furajere, 
asigurarea integrală a cerințelor de 
nutrețuri insilozate pentru bovine și 
ovine și crearea unor rezerve cit mai 
mari in fiecare fermă zootehnică. O 
mare însemnătate are organizarea 
cooperării intre ferme pentru utiliza
rea cu maximum de randament a 
utilajelor și mijloacelor de transport. 
Considerente economice precise și în
deosebi necesitatea creșterii ponderii 
furajelor de volum în rația ani
malelor și reducerea consumului 
specific de concentrate pe unitatea 
de produs pledează convingător in 
favoarea măsurilor pentru insiloza
rea unor cantități sporite de furaje. 
Fermele I.A.S. pot constitui modele de 
urmat in aplicarea tehnologiei mo
derne de insilozare la suprafața solu
lui, care trebuie generalizată și in coo
perativele agricole. In acest sens este 
reciproc avantajoasă cooperarea din
tre I.A.S. și cooperativele agricole 

arătat că deși a existat un plan de 
măsuri privind efectuarea lucrărilor 
de desecări, aprobat de comitetul 
județean de partid, in unele locuri 
comitetele comunale de partid și 
consiliile populare nu au acordat a- 
tenția cuvenită atragerii locuitorilor 
satelor la săparea canalelor și șanțu
rilor de scurgere — incălcîndu-se 
astfel propriile decizii și hotăriri. In 
comunele Butimanu,. Tunari, Armă- 
șești, Axintele, Bolintin Deal, Balo- 
tești, Dascălu, deși apa a băltit pe 
sute de hectare, comitetele comunale 
de partid au neglijat atragerea oa
menilor la executarea lucrărilor de 
desecare. In alte locuri această ac
țiune nu a fost suficient de bine 
coordonată. Tov. Marin Stoica, se
cretarul Comitetului comunal de 
partid Bolintin Vale, arâtind că se 
desfășoară acțiuni pentru scoaterea 
de sub pericolul inundării a 350 ha 
teren, a criticat conducerea între
prinderii agricole de stat Mihâilești 
care are teren în această zonă, dar 
nu a venit la fața locului să vadă 
ce măsuri trebuie luate împreună cu 
cooperativele agricole. De asemenea, 
tov. Lazăr Manea, secretarul Comi
tetului comunal de partid Chirnogi. 
arăta că o draglină stă de o lună 
nefolosită. Așa cum s-a arătat în 
cadrul ședinței, deși există un plan 
de măsuri privind lucrările de dese
care cei care nu le-au acordat aten
ție vin acum și iși fac auto
critică. Insă cînd, an de an, faci 
aceleași greșeli, autocritica, oricit de 
severă ar fi, nu mai este autocritică.

Este timpul, așa cum sublinia in 
cuvintul de închidere a ședinței tov. 
prim-secretar Gh. Necula. să se trea
că mai hotărit la acțiunile de îm
bunătățiri funciare. în acest scop, 
comitetele comunale de partid și 
consiliile populare să se preocupe ca, 
paralel cu lucrările agricole de toam
nă, oamenii muncii de la sate să 
participe și la executarea lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare.

De asemenea, pentru obținerea unor 
recolte mari in anul viitor este nece
sar ca activiștii de partid și de stat, 
specialiștii, toți lucrătorii din agri
cultură sâ răspundă chemării parti
dului de a dezvolta producția agri
colă.

Ion HERȚEG 
Florea CEAUȘESCU

pentru utilizarea deplină a utilajelor 
și forței de muncă.

Intrucit cea mai mare cantitate de 
nutrețuri urmează să fie insilozată 
în cooperativele agricole, este evident 
că spre aceste unități trebuie să-și 
îndrepte atenția organele locale de 
partid și de stat, direcțiile generale 
județene ale agriculturii. în unele 
județe ca Harghita, Vaslui, Covasna, 
Argeș și altele, cooperativele agricole 
au fost îndrumate și sprijinite să in
silozeze resurse variate de furaje. Nu
trețurile insilozate au o mare pondere 
în structura bazei furajere, iar asigu
rarea lor condiționează intr-o măsură 
hotăritoare creșterea producției de 
lapte și carne. Spre exemplu, nurnai 
cooperativele agricole din județul 
Constanța au de insilozat 486 000 
tone de nutrețuri, care, pină în ziua 
de 3 septembrie, au realizat 110 500 
de tone, adică 23 la sută din cantita
tea necesară. Este evident că in acest 
județ, ca și in Ilfov, Ialomița, Ti
miș, Teleorman, Mureș și altele, 
care au de însilozat sute dc mii de 
tone de nutrețuri fiecare, este ne
voie de măsuri energice pentru rea
lizarea graficelor de insilozare.

Mărirea ponderii furajelor in
silozate in rația vacilor repre
zintă unul dintre mijloacele efi
ciente și la îndemina fiecărei uni
tăți pentru creșterea producției 
de lapte și rentabilizarea fermelor 
respective. Recolta bună din acest 
an la plantele de siloz, vegetația bo
gată la celelalte culturi dau putința 
să se asigure cantități îndestulătoa
re de nutrețuri necesare fermelor de 
taurine și ovine ale C.A.P. și dispo
nibilități de nutrețuri pentru anima
lele aflate în proprietatea personală 
a cooperatorilor. Cointeresarea ma
terială directă a îngrijitorilor la spo
rirea producției prin aplicarea acor
dului global, retribuirea lor după 
rezultatele obținute, interesul fiecă
rui cooperator de a obține venituri 
cit mai mari din zootehnie constituie

Nivelul recoltei arată nu numai cite 
cunoștințe are speciaiistul, ci, mai 
ales, cit suflet pune in ceea ce face

Activul din agricultura județului 
Prahova a luat in dezbatere, in ple
nul său, sarcinile cuprinse in scri
soarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care vizează, in mod expres, pregă
tirea și desfășurarea, in cele mai 
bune condiții, a campaniei de toam
nă pe ogoarele țării. Participanții la 
dezbatere au analizat, in mod con
cret, intr-un spirit combativ și des
chis rezultatele obținute pină acum 
— mai ales in cultura griului — sco- 
țind in relief experiența dobindită in 
realizarea unor producții sporite, cit 
și cauzele care au dus la producții 
mici în unele ferme agricole de stat 
și cooperative agricole. Ei au subli
niat necesitatea aplicării măsurilor 
adecvate care să asigure o desfășu
rare calitativ superioară a lucrări
lor față de anii trecuți.

în județul Prahova, se arăta In re
feratul prezentat, producția medie la 
griu poate spori simțitor. O confirmă 
din plin recoltele de peste 3 000 kg 
griu la hectar obținute pe suprafețe 
întinse de către cooperativele agri
cole Vadu Săpat, Sălciile, Gura Va
dului. Ceptura. „Am obținut recolte 
frumoase, spunea ing. Ion Curtu de 
la cooperativa Vadu Săpat. Rezul
tatele obținute se datoresc mai ales 
conștiinciozității in aplicarea măsu
rilor stabilite, începind de la ampla
sarea culturii și terminind cu re
coltarea. Orice neglijență se plătește 
scump, cu sute și sute de tone de 
boabe mai puțin la recoltare". Por- 

un puternic îndemn de a participa 
la executarea lucrărilor de insilo
zare.

Pentru a putea obține nutreț însi
lozat de bună calitate se impune ca 
specialiștii din unități să se ocupe 
direct și nemijlocit de organizarea 
lucrărilor in flux continuu, fără nici 
o întrerupere, de la recoltare, trans
port,' tocarea și presarea nutrețului, 
pină la umplerea fiecărui siloz în 
maximum 2—3 zile. Ca și in alți ani, 
direcția de resort din minister a in
dicat să se aplice experiența înain
tată în domeniul Insilozării. Intre 
altele, s-a recomandat cooperativelor 
agricole să renunțe la gropile de si
loz, de unde nutrețul este scos iarna 
cu mari eforturi și cheltuieli inutile 
de forță de muncă, și să se treacă 
peste tot la sistemul de insilozare 
la suprafața solului. în acest mod se 
pot realiza mari economii de forță 
de muncă și se asigură furaje de 
calitate, cu condiția executării ra
pide a fiecărei operații și pre
sarea puternică a nutrețului pentru 
înlăturarea golurilor de aer — cerin
ță esențială in cadrul tehnologiei de 
insilozare.

Analizind balanța furajeră a coo
perativelor agricole, direcțiile gene
rale ale agriculturii județene trebuie 
să îndrume conducerile unităților să 
folosească judicios toate resursele de 
masă verde : plante de siloz, culturi 
duble, tulpini de porumb in stare 
suculentă, resturi legumicole, ierburi 
și buruieni, frunze și colete de sfeclă, 
capitule de floarea-soarelui etc. In 
această perioadă, o serie de coopera
tive agricole care au început recol
tatul porumbului pentru boabe însi- 
lozează concomitent tulpinile în sta
re suculentă. Există multe milioane 
de tone de tulpini cu un procent de 
suculență care asigură calitatea su
perioară a nutrețului. Fiecare zi fo
losită din plin la aceste lucrări se 
soldează cu un triplu ciștig : se obțin 
o producție normală de boabe, can
tități suplimentare de siloz și se eli- 

nind de la exemple concrete din 
cooperativa în care lucrează, vorbito
rul sublinia că specialistul din agri
cultură trebuie să fie pătruns de o 
înaltă exigență in primul rind față 
de munca lui de inginer și apoi față 
de toți, ceilalți care mai fac treabă 
de mintuială. Pentru că necazurile

ADUNAREA ACTIVULUI

DIN JUDEȚUL PRAHOVA

pornesc de la lipsa de disciplină în 
aplicarea tehnologiei culturilor.

Că așa stau lucrurile s-a confir
mat și in cuvintul tov. ing. Sergiu 
Curteanu de la I.A.S. Puchenii Mari, 
care s-a referit, mai ales, la abate
rile de la tehnologia griului ce au 
avut loc in unele ferme ale între
prinderii. Ferma Gherghița, din 
cauza greșitei amplasări a culturii, a 
obținut cu circa 500 kg griu la hec
tar mai puțin decit cooperativa, agri
colă din localitatp.

Și ing. Mihai Arghir, directorul 
I.A.S. Movila Vulpii, a arătat rezul
tatele slabe (recoltă chiar sub 1800 
kg griu la ha, in unele ferme) ob- 

berează terenul mai de timpuriu în 
vederea însămînțării griului. Sint 
argumente care trebuie înfățișate 
cooperatorilor și mecanizatorilor pen- 
tiu a-și înzeci eforturile la recolta
rea și insilozarea porumbului.

Anul acesta se obține o recoltă 
bună de sfeclă de zahăr, din care cea 
mai mare cantitate intră in hrana 
animalelor, sub formă de colete, 
frunze și tâiței. In unele unități, sfe
cla de zahăr este considerată ca una 
dintre culturile furajere datorită a- 
portului mare de substanțe nutritive 
realizat la hectar. La această cultură 
se înregistrează insă o foarte mare 
risipă, care poate fi înlăturată numai 
prin insilozarea coletelor și frunzelor, 
uscarea tăițeilor, și îmbogățirea nu
tritivă a acestora cu surse de azot, 
săruri minerale și concentrate. Este 
în interesul fiecărei cooperative agri
cole să valorifice întreaga recoltă de 
sfeclă de zahăr, sâ insilozeze toate 
resursele de nutrețuri pentru a evi
ta pierderile și a crea rezerve cit mai 
mari de furaje.

ȚInind seama de volumul mare de 
nutrețuri existente, de timpul scurt 
în care trebuie insilozate este nevoie 
ca in fiecare unitate agricolă de stat 
și cooperatistă să se analizeze cu 
discernămint posibilitățile existente, 
să se ia măsuri pentru utilizarea în
tregii capacități de lucru a mijloa
celor mecanice de recoltare, trans
port și tocare, să se folosească in 
schimburi prelungite combinele și 
tocătorile mecanice. Insilozarea este 
o lucrare urgentă, care nu suferă 
nici o amînare. Acum este timpul 
cind organele de partid, direcțiile 
agricole județene și uniunile coope
ratiste, toți specialiștii agricoli, ac- 
ționind energic și eficient pentru 
impulsionarea lucrărilor de insilo
zare, pot da o mare contribuție la 
dezvoltarea zootehniei și sporirea 
producției animale.

C. BORDEIANU 

ținute de întreprinderea pe care « 
conduce. Cu lux de amănunte, ambii 
vorbitori au arătat deficiențele teh
nice care au diminuat producția- d® 
griu. Ei au uitat însă sa-și pună în
trebarea : de ce au tolerat abateri de 
la disciplina tehnologică, de ce nu 
au luat măsurile cuvenite la timpul 
oportun pentru a evita pierderile 1

Răspunsul ce se aștepta din partea 
celor doi vorbitori l-au dat alți par- 
ticipanți la ședință. Ing. Virgil Mihat 
președintele cooperativei agricole Fi- 
lipeștii de Tirg, Vasile Leescu, secre
tarul comitetului de partid comunal 
Călugăreni, Mihai Nicolau, director 
adjunct al direcției generale agricole 
spuneau că rezultatele în producție 
arată cel mai bine nu numai cite 
cunoștințe are un specialist sau al
tul, ci mai ales cit suflet, cit spirit 
de răspundere pune in ceea ce face.

In cadrul ședinței s-a relevat no
civitatea tendințelor de delăsare ma
nifestate la unele cadre din fermele 
agricole de stat și chiar la o parte 
din specialiștii direcției agricole ju
dețene în campania agricolă din 
toamna trecută cind ,.au închis o- 
chii“, lăsind să se insămințeze griu 
după griu și, după 3—4 ani, să se 
facă lucrări necorespunzătoare de 
către S.M.A. din județ.

Din cauza comodității și a lipsei 
de răspundere nu s-a perseverat nici 
in acțiunile întreprinse pentru de
secarea unor întinse suprafețe. Ing. 
Dragoș Constantinescu de la I.M.A. 
Drăgănești spunea in acest sens : 
„Avem terenuri joase în zona Dră- 
gănești-Bărăitaru. Mii și mii de hec
tare sint băltite an de an. S-au în
ceput de mult lucrări de desecare, de 
scoatere de sub apă a acestor tere
nuri — lucrări cărora li s-a făcut 
destulă reclamă. Numai că nu a con
tinuat acțiunea întreprinsă. Pornind 
de la aceste constatări, s-a indicat 
să se organizeze la Drăgănești o in
tensă activitate patriotică pentru ca, 
încă în această toamnă, griul să 
poată fi semănat în condiții optime.

Pozitiv este faptul că într-o serie 
de unități s-a trecut de la vorbă la 
faptă și au început să prindă viață 
măsurile stabilite pentru creșterea 
producției. In cadrul ședinței, tova
rășul Ion Stoica, președintele coo
perativei agricole din Petroșani, vor
bea despre hotărîrea cooperatorilor 
care s-au apucat cu rivnă de muncă 
pentru a amenaja circa 20 ha teren 
pe care se va cultiva griu irigat 
„Facem acest lucru pentru că pe tar
lalele irigate noi am scos în acest 
an 4 000 kg griu, iar In viitor vom 
realiza mai mult".

Tovarășul Ilie Cișu, primul secre
tar al Comitetului județean de partid 
Prahova, a subliniat, in cuvintul 
său, necesitatea ca întregul eșalon 
de specialiști agricoli, cadre de la 
direcția generală de specialitate, de 
la U.J.C.A.P să acționeze cu cea mai 
mare responsabilitate, să-și aducă 
întregul aport la îndeplinirea sarcini
lor ce reies din scrisoarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Acest lucru 
se va realiza acționind pe teren, la 
fața locului, unde se recoltează po
rumbul, celelalte culturi de toamnă, 
unde se pregătesc bazele viitoarei 
recolte de griu. Subliniind rolul or
ganizațiilor de partid, vorbitorul a in
sistat asupra datoriei tuturor comu
niștilor de la sate de a fi in fruntea 
acțiunilor, mobilizind prin exemplul 
lor întreaga masă de cooperatori la 
efectuarea muncilor de sezon.

Pe baza indicațiilor date în scri
soarea secretarului general al parti
dului. in urma propunerilor judi
cioase făcute In ședința de lucru s-a 
elaborat un plan de acțiune pentru 
pregătirea și desfășurarea campa
niei din această toamnă. „îndepli
nirea întocmai a măsurilor prevă
zute — s-a precizat in concluziile 
ședinței — va fi cea mai bună garan
ție că în județul Prahova anul vii
tor se vor obține recolte bogate de 
griu, porumb, legume, furaje, pe 
măsura fertilității pămintului, a pri
ceperii și hărniciei lucrătorilor ogoa
relor.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Sein te ii*
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PROTECȚIA MUNCII - 
un teren fertil de afirmare
pentru cercetarea științifică

Complexitatea tehnică rpontâ a 
Industriei noastre tși găsește o re
flectare sneCifică și in diversificarea 
Felicitărilor față de cercetarea știin
țifică din domeniul protecției muncii. 
Drept urmare, asistăm in prezent la 
o intensificare a eforturilor cerce
tării. orientate spre unele aspecte 
esențiale ale domeniului. Se confir
mă, implicit, șj din acest punct 
de vedere, realismul șl judiciozitatea 
cu care partidul dirijează știința si 
tehnica noastră, spre planuri variate 
c evoluție și realizare. Pentru a 
asia in ce măsura răspunde acestor 
exigente cercetarea științifică de 
profil, ne-am adresat dr. inc. Traian 
Penesru. directorul Institutului de 
cercetări științifice pentru protecția 
muncii.

Convorbire cu dr. ing. 
Traian PENESCU 

directorul Institutului de cercetări 
științifice pentru protecția muncii

Măsuri pentru perfecționarea 
rețelei învătămintului liceal 
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PE ECRANE

— Ce elemente conferă, după 
părerea dumneavoastră, o însem
nătate aparte cercetărilor din 
acest domeniu, in prezent T

— Pe lingă considerentele de prin
cipiu. ce decurg din umanismul so
cietății noastre socialiste, din nece
sitatea dc a folosi toți factorii, in
clusiv cei subiectivi, pentru asigu
rarea unor condiții corespunzătoare 
cc muncă și a unei productivități 
înalte, trebuie să ținem scama de 
modificările pe care le determină re
voluția științifică și tehnică mon
dială. în ceea ce privește rolul omu
lui in procesul de producție, de pil
dă. se constată o trecere de la acti
vitatea predominant fizico-muscu- 
lară. la una predominant intelectua
lă. de supraveghere și control. Pe de 
altă parte, tehnica folosită astăzi se 
remarcă printr-o complexitate și o 
finețe funcțională deosebită. ușor 
de perturbat. Sint elemente care 
au făcut ca și la noi. in ul
timii ani, cercetările din sfera 
protecției muncii să capete un ca
racter mult mai larg și mai susținut. 
Astfel, dacă, după înființarea sa. in 
1951, institutul nostru a avut ca sar
cină. în primul rind, acordarea de 
asistență tehnică și efectuarea de 
expertize in problemele de profil. în 
ultimii ani, în special din 1966, pon
derea principală a căpătat-o activi
tatea de cercetare propriu-zisă. O ac
tivitate cu un conținut tematic nou, 
izvorît din nevoile economiei națio
nale : realizarea unor instalații mo
derne. eficiente, de prevenire a acci
dentelor de muncă, elaborarea unor 
procedee utile de evitare a îmbolnă
virilor profesionale etc. O altă di
recție de preocupări o constituie avi
zarea prototipurilor de echipamente 
dc lucru și de protecție, in strinsă 
colaborare cu institutele de cercetări 
departamentale. Menționez că. la ce- 
rere. institutul continuă să acorde și 
asistență tehnică științifică — cu pre
cădere întreprinderilor și instituțiilor 
apropiate ca profiL

— Cum se reflectă in planurile 
anuale, sau pe termen lung, a- 
ceastă orientare spre activitatea 
de cercetare ?

— în primul rind, prin creșterea 
numărului temelor de cercetare. 
Apoi, prin concentrarea asupra unor 
teme cu adevărat majore, cum sint 
cele referitoare la tehnica securității

la mașini, utilaje și procese tehno
logice, ventilarea în industrie, com
baterea zgomotului la locul de mun
că. De pildă, pentru a asigura o ven
tilație adecvată, s-au realizat cicloa
nele de capacitate medic cu un ran
dament de reținere foarte bun. des
tinate fabricilor de cherestea, precum 
și instalația pentru sablarca pieselor 
mari, diferite tipuri de filtre etc. Aș 
remarca, de asemenea, eficacitatea 
procedeelor și instalațiilor de redu
cere a zgomotului la bancul de rodaj 
Dcntru motoare de la uzina „Trac- 
torur'-Brașov. sau cele din unele sec
toare ale fabricilor de cuie și cen
tralelor electrice. Tematica noastră 
reflectă si preocuparea dc a oferi 
muncitorilor echipamentele și mijloa
cele individuale dc protecție dc care 
au nevoie : echipamente pentru tem
peraturi ridicate, diferite măști de 
protecție, echipamente contra vibra
țiilor etc. în atenția noastră se află 
probleme de electrosccuritate și ilu
minat in industrie sau confecționa
rea unor aparate și sisteme electro
nice de profil (detectoare electronica 
pentru diferite gaze nocive, aparate 
pentru măsurarea reactivității orga
nismului la diferiți stimuli externi, 
pentru protecția împotriva radiațiilor 
ionizante).

— De un an și jumătate, uni
tățile științifice au trecut la a- 
plicarea generalizată a sistemu
lui contractual. Ce urmări a avut 
această importantă schimbare 
pentru institutul dumneavoas
tră ?

— Șansele de valorificare practică 
a rezultatelor cercetării au sporii 
simțitor. Mă refer și la unele soluții 
obținute anterior in institut, dar care 
pot fi utilizate pe scară mai largă in 
producție. Dintre acestea, menționez 
dispozitivele de protecție de la fie- 
răstraiele circulare, de la foarfecele 
ghilotină și de la presele E. 03 și E. 05 
(produse de uzina „Progresul*' Bră
ila). tubușoarele detectoare pentru 
diferite gaze nocive, peliculele de 
protecție pentru prevenirea derma
tozelor profesionale ș.a. Utilizind di
ferite metode de propagandă (pros
pecte tehnice, articole și anunțuri in 
revistele de specialitate, adrese tri
mise întreprinderilor interesate), cău
tăm să popularizăm cit mai intens 
aceste realizări. Numai in anul 1970, 
au fost livrate circa 850 de documen
tații tehnice, în valoare totală de 
850 000 lei. Pentru anul in curs, s-au 
primit comenzi pentru mai mult de 
o mie de documentații. Drept ur
mare. dacă in 1968 institutul încheia 
primele patru contracte, în valoare 
de circa 450 000 lei, în 1970, cind în
treaga activitate s-a desfășurat pe

• Opera Română (la Arenele Ro
mane) • Travlata — 19.30.
• Teatrul „Lucia

landra" (la Teatrul de vară ..He
răstrău") : Iubire pentru iubire

• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nașe" (la Grădina Boema) : Sona- 
tul Lunii — 20.
• Comitetul pentru cultură și artă 
al municipiului București (la ro
tonda scriitorilor din parcul Ciș- 
migiu) : Spectacol de sunet $1 lu
mină — 19,30; 20,15.

principiul autofinanțării, s-au înche
iat contracte in valoare dc 8 500 000 
lei, cu un beneficiu total dc peste 
1 600 000 Ici.

Dar, așa cum reiese și din planul 
pc anul in curs, există posibilități 
încă nefructificate. Atunci cind dc 
x alorlficarca rezultatelor se ocupă 
direct ministerele sau unitățile pro
ducătoare respective, circuitul ccrcc- 
tarc-producțic este incă anevoios, 
îmbrăcămintea impermeabilă pen
tru mineri, geologi, pescari, reali
zată încă din anul 1968, nu a 
intrat nici pînă acum în pro
ducția de seric. Semimasca pentru 
vopsitori realizată la un nivel cores
punzător încă din anul 1969 nu e o- 
ferită solicitatorilor pentru că unita
tea producătoare — Uzina do mase 
plastice Buzău, din cadrul Ministe
rului Chimici — a condiționat pro
ducerea ei în serie de obținerea ma
trițelor respective. După aproape doi 
ani de discuții și intervenții, s-au 
emis, in sfirșit, comenzile pentru 
confecționarea acestor matrițe. La fel 
stau lucrurile și cu bocancii cu bom- 
beu metalic, realizați încă din anul 
1967 și mult solicitați. După multe 
tergiversări, au fost dați in fabrica
ție la întreprinderea „Vilceana" din 
Rimnicu Vilcea care... nu dispunea 
de condițiile necesare pentru realiza
rea acestui produs in serii mai mari, 
în prezent, producția respectivă a 
fost repartizată cooperativei de în
călțăminte din Odorhei, care lucrează 
insă în mod sporadic pentru că 
îi lipsesc materialele necesare. 
Pentru același motiv Uzinele „Ji
lava" nu mai fabrică cizme de 
cauciuc cu bombeu metalic, foarte 
mult solicitate de întreprinderi. 
Prin înființarea unei întreprinderi 
specializate pentru producția de 
echipament de protecție, așa cum 
există in majoritatea țărilor a- 
vansate din punct de vedere indus
trial. s-ar putea elimina o bună 
parte din aceste deficiențe.

— V-ați referit pînă acum 
doar Io dificultățile provocate de 
ben' i.iari, înseamnă oare aceas
ta că institutul și-a îndeplinit fără 
greș toate indatoririle ?

— Fără îndoială că nu. Există do
menii și probleme pe care incă nici 
nu le-am abordat sau cărora nu le-am 
acordat atenția corespunzătoare. Un 
exemplu il constituie aspectele, deo
sebit de complexe, ale relațiilor din
tre om și mașină. Acestea depășesc 
cadrul „protecției muncii" in înțe
lesul său restrîns, de prevenire a ac
cidentelor și a îmbolnăvirilor profe
sionale. Totuși, prin studierea lor se 
pot contura măsuri de influențare 
pe căi diferite a relațiilor om-ma- 
șină, astfel ca randamentul general 
să crească continuu și să se ofere 
muncitorului posibilități sporite de a 
gindi, de a perfecționa mașinile și 
procesul tehnologic. în acest scop, 
cercetările cu caracter strict tehnic 
trebuie să fie completate’ cu inves
tigații referitoare la aspectul psiho
logic, fiziologic, igienic al raportului 
om-mașină, ceea ce presupune dez
voltarea mai susținută a studierii 
aspectelor ergonomice de către nu
cleul de specialiști existent in ca
drul institutului. Va trebui să iniți
em cercetări mai susținute și in alte 
direcții actuale : fizica prafului, a- 
plicarea ultrasunetelor și cimpurilor 
electromagnetice sau electrostatice 
în precipitarea aerosolilor, efectele 
cimpurilor de radiofrecvență asupra 
oamenilor etc. Sintem convinși că 
cercetarea științifică din domeniul 
protecției muncii poate aborda și a- 
ceste probleme, de interes major, 
răspunzind astfel și mai bine exigen
țelor actuale ale industriei noastre 
aflată in plin proces de modernizare.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU

în cadrul acțiunii de perfecționare 
a Invățămintului liceal, începind cu 
anul școlar 1971/1972, unele licee de 
cultură generală se transformă in 
licee dc specialitate și. in același 
timp, se înființează alte noi licee 
de specialitate.

I. LICEELE DE CULTURA GENE
RALĂ CARE SE TRANSFORMA ÎN 
LICEE DE SPECIALITATE.

Liceul nr. 5 Arad, în Liceul in
dustrial de chimie Arad ; Liceul nr. 
3 „Alexandru Odobcscu" Pitești, in 
Liceul de matematică și fizică Pi
tești ; Liceul nr. 2 Cimpulung-Mus- 
cel, In Liceul sanitar Cimpulung- 
Musccl : Liceul nr. 5 Oradea, în Li
ceul sanitar Oradea ; Liceul nr. 4 
„Panait Istrati" Brăila. In Liceul 
sanitar Brăila ; Liceul nr. 15 Cluj, 
in Liceul de matematică și fizică 
Cluj ; Liceul nr. 6 Galați, in Liceul 
industrial Galați : Liceul din comuna 
Bumbești-Sadu, în Liceul industrial 
pentru construcții de mașini Sadu ; 
Liceul Seini, in Liceul agricol Seini ; 
Liceul nr. 2 Turnu Severin, in Liceul 
industrial pentru industria lemnului 
Turnu Severin ; Liceul Scornicești, 
in Liceul sanitar Scornicești ; Liceul 
nr. 2 Cimpina, în Liceul industrial 
pentru industria lemnului Cimpina ; 
Liceul nr. 3 „Mihai Viteazul" Plo
iești, in Liceul sanitar Ploiești ; Li
ceul nr. 4 Satu Mare, în Liceul in
dustrial de alimentație publică Satu 
Mare ; Liceul Gura Humorului, in 
Liceul industrial minier Gura Hu
morului ; Liceul nr. 3 Suceava, în 
Liceul sanitar Suceava ; Liceul nr. 6 
Timișoara, in Liceul sanitar Timi
șoara ; Liceul „23 August" București, 
in Liceul industrial metalurgic Bucu
rești ; Liceul „Dr. Petru Groza" 
București, in Liceul pentru prelucra
rea automată a datelor București ; 
Liceul „Aurel Vlaicu" București, în 
Liceul de matematică și fizică Bucu
rești ; Liceul din Bechet se tran

sformă in liceu agricol și se coma
sează ru Liceul agricol din locali
tate ; Liceul din Odobeștl »e tran
sformă in liceu agricol și se coma
sează cu Liceul agricol din localitate.

II. LICEE DE SPECIALITATE 
NOU ÎNFIINȚATE.

Liceul industrial Alba Iulia ; Li
ceul industrial pentru industria lem
nului Arad ; Liceul industrial ener
getic Brașov ; Liceul agricol Măgu- 
rcle-Brașov ; Liceul industrial Bu
zău ; Liceul industrial pentru indus
tria lemnului Tg. Mureș ; Liceul in
dustrial Tulcea ; Liceul industrial 
pentru industria lemnului Focșani.

La liceele de specialitate rezultate 
din transformarea liceelor dc cul
tură generală, precum și la liceele 
de specialitate nou înființate, clasele 
se consLituie, de regulă, prin op
țiunea părinților și a elevilor care 
au fost admiși în acest an școlar in 
liceul respectiv sau la alte licee de 
cultură generală din localitate sau 
localități apropiate, potrivit condi
țiilor stabilite pentru fiecare specia
litate.

La liceele de specialitate rezultate 
din transformarea unor licee de cul
tură generală și la liceele de specia
litate nou înființate, la care nu 6-au 
ocupat toate locurile prevăzute în 
planul de școlarizare al inspectora
telor școlare, se organizează un nou 
concurs de admitere în perioada 
13—17 septembrie 1971.

La liceele de cultură generală care 
se transformă în licee de speciali
tate anii II, III și IV vor funcționa 
potrivit planului de învățămînt pen
tru liceul de cultură generală.

Informații detaliate, privind des
fășurarea concursului de admitere, 
numărul de locuri și specialitățile in 
care se școlarizează elevii, se pot 
obține de la secretariatele liceelor de 
specialitate.

Vizitele participanților la lucrările 
celui de al XIV lea Congres internațional 

de studii bizantine
Joi, participant!! la lucrările celui 

de-al XIV-lea Congres internațional 
de studii bizantine au vizitat Curtea 
de Argeș și Tirgoviște.

Vizita, efectuată în legătură cu 
una din temele înscrise pe agenda 
reuniunii, și anume „Bizanțul și Ro
mânia", a oferit oaspeților posibili
tatea de a cunoaște citeva monu
mente, printre care Biserica dom

nească din Curtea de Argeș, Palatul 
domnesc și Biserica domnească din 
Tirgoviște, care reprezintă o sinteză 
originală între tradiția autohtonă și 
influența bizantină în țara noastră.

Bizantinologi români au vorbit 
oaspeților despre evenimentele isto
rice petrecute in aceste locuri, pre
cum și despre valoarea deosebită a 
monumentelor vizitate.

(Agerpres)

t V
17,00 Deschiderea emisiunii. „Cupa 

vacanței". Prezentarea cîști- 
gătorilor „Cupei vacanței" ia 
probele de înot, șah șl mlni- 
fotbal.

18,00 Căminul. Emisiune de Ion 
Dumltrașcu și Marin Sta- 
nescu.

18,50 Lumea copiilor. Intîmplări 
cu Bobiță. „Prietenii mei" de 
Alecu Popovlcl. Prezintă 
Brîndușa Zalța Silvestru. Re
dactor : Glna Rădulescu.

19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Cronica politică Internă.

20,15 Patrie, Partid 1 Emisiune de 
cîntece patriotice în interpre
tarea corului „Armonia" al 
sindicatelor din municipiul 
Brăila. Dirijori : Lucian
Soancă, Petre Beșchea, An
drei Helnel.

20,30 Mai aveți o întrebare T „Con
tinentele ieri, azi. mîine". In
vitații emisiunii : prof. dr. 
doc. Llviu Constantinescu — 
membru corespondent al A- 
cademiei ; conf. dr. doc. Ste
fan Alrlnei ; dr. Dan Patru- 
llus ; dr. Marcian Bleahu. 
Prezintă Ion Petru.

21,25 Film artistic : „...Și nu va
rămîne nepedepsit". Premieră 
pe țară. Regia Raoul Walsh. 
Cu : Rock Hudson, Donna 
Reed. Phil Carrey, Roberta 
Haynes.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

Că nu se poate face o de
limitare riguroasă între 
poezie și proză inlăuntrul 
creației lui Zaharia Stancu 
e un fapt evident, subliniat 
de însuși autorul ei. Filonul 
poetic se infiltrează în țesă
tura romanelor sale, impreg
nând adesea aceste pagini 
de ascuțită observație so
cială și umană cu un pro
nunțat suflu liric, efect nu 
numai al stilului caracteris
tic, original, dar, îndeosebi, 
al unui mod frust, insă nu 
mai puțin poetic, de a privi, 
din interiorul ei, lumea în
fățișată cu un sentiment 
profund al permanențelor 
sale spirituale și morale, cu 
un particular simț al legă
turilor ei cu pămintul, cu 
mediul de obirșie in care 
și-a plămădit ființa și s-au 
modelat date fundamentale 
ale sufletului colectiv. 
Dincolo insă de caracterul 
unitar al acestei opere, pre
ocupările multiple pentru 
poezie, proză, publicistică 
răspundeau incă de la în
ceputurile activității unor 
coordonate esențiale ale 
personalității și tempera
mentului artistic al acestui 
scriitor atît de sensibil (ca 
poer dar și ca prozator) la 
frămintările ce au jalonat 
in ultimul veac istoria po
porului nostru, atit de viru
lent odinioară ca pamfletar, 
veștejind nedreptățile vre
mii, atit de angajat și soli
dar cu viața nouă și desti
nul patriei sale in articolele 
sale militante din anii noș
tri. Așa cum atestă cele 
două recente volume de 
versuri apărute in editura 
,.MINERVA", cu care se 
începe publicarea operei de
finitive a lui Zaharia Stan
cu. și poezia a rămas pentru 
autor o îndeletnicire con
stantă de-a lungul celor 
cinci decenii de viață lite
rară, prin ea manifestin- 
ciu-se o coardă mai intimă 
a sensibilității sale. Poezia 
£1 face pe autor să redes
copere de fiecare dată pu
ritatea și frumusețea natu
rii. fiorul asprei materiali
tăți a lumii, a pămintului : 
„Pămintu-ntreg trăiește-n 
viața mea / Și eu prin viață 
trec ca prinfr-UD rîu. / Mă 
simt al cerului cum e o stea.

/ Și-al țarinii, cum e un 
snop de griu" („CHIOT ÎN
SORIT"). Nu o poezie de 
cultivare in sine a stărilor 
Interioare urmărește așadar 
autorul, ci una receptivă la 
valorile primordiale ale 
vieții.

Apariția în 1927 a „Poe
melor simple" avea să sus
cite atenția unor reputați 
critici din epocă : Pompiliu 
Constantinescu, E. Lovines- 
cu, iar mai tirziu, in a sa 
„Istorie a literaturii" a lui 
G. Câlinescu ce vedea in

Și mai păstrez, ca Iarba, și- 
acum, sub pleoape, rouă"... 
(„EU AM CRESCUT"). E- 
moția lirică decurgea nu 
doar din patetica celebrare 
a iubirii — motiv esențial 
al poeziei sale — cit din 
beatitudinea resimțită in 
fața naturii în a cărei forță 
vitală și diversitate de for
me autorul căuta un echiva
lent al propriilor elanuri a- 
fective, un termen de com
parație pentru a potența ar
tistic un ideal de dragoste. 
Acest procedeu liric stă la

multul înfloririlor primă
văratece, răcoarea și mi
resmele țarinilor, policromia 
cimpurilor și grădinilor, ză
rile dilatate, tălăngile tur
melor prin miriștile umezite 
de rouă, amurgurile lim
pezi, zumzetul podgoriilor 
pe „dealuri singerii", toam
nele arămii sau sure, tălă- 
zuirea lanurilor coapte, al
bul imaculat al zăpezilor — 
toate aceste ritmuri și per
petue metamorfoze ale 
naturii patriei sint elemente 
ce compun și recompun u-

mersul înainte al umanității 
le vom intilni și în alte poe
zii ca „Weimar in mai" și 
îndeosebi în amplul poem 
„Ciocirlia" din volumul 
„Cintec șoptit" (1970), in 
care conștiința poetului își 
afirmă răspicat crezul uma
nist.

Universul imagistic al 
poeziei lui Zaharia Stancu 
reprezintă, așadar, spațiul 
de rezonanță al propriilor 
trăiri ce evidențiază, ca 
teme majore, permanente 
și fundamentale ale liricii

CRONICA LITERARĂ

Zaharia Stancu: POEZII
poet un „vizionar și un eu
foric agrest" — trăsături pe 
care creația ulterioară a 
scriitorului avea să le con
firme și să le întărească. Cit 
privește pe E. Lovinescu a- 
cesta deslușea in placheta 
de început a lui Zaharia 
Stancu un „pastelism gra
țios". Aceste judecăți criti
ce se vor adeveri ulterior, 
reliefind caracteristici ale 
liricii lui Zaharia Stancu, 
dar nedefinindu-i în între
gime specificul. în momen
tul apariției primelor poeme 
răsunau incă arpegiile poe
ziei simboliste ; fără a se 
ivi ca reacție la acest gen 
de poezie, dar deosebindu- 
se radical de ea, versurile 
lui Zaharia Stancu aduceau 
— îndeosebi prin ciclul 
„Scrisori din cimpie" — 
freamătul vieții, pulsația 
robustă, tonică a naturii 
mustind de licoarea sevelor 
și a parfumurilor vegetale, 
văzută cu ochii omului care 
a crescut la sat în mijlocul 
ei : „Eu am crescut cu 
macii și strugurii pe cimp /

baza multor poezii de dra
goste ale sale, îndeosebi a 
catrenelor, a „miniaturilor" 
sale lirice, care se impun a- 
tenției prin limpezimea și 
prospețimea expresiei poe
tice, prin sinceritatea senti
mentului degajat. Așa se 
explică de fapt absența ori
cărui sentimentalism dul
ceag, a declarativismului fa
cil. în rostirea sa simplă, 
necomplicată metaforic, a- 
vind drept confident perma
nent aștri, pămintul, senti
mentul iubirii se converteș
te uneori intr-un fel de 
„cintec al cîntecelor", căpă- 
tind inflexiunile acelor vi
brante imnuri umane ce ni 
s-au transmis din zorii 
istoriei : „Mi-ești atit de a- 
proape și totuși / Atit de 
departe, atit de departe ! / 
Nu ne desparte / Decit iazul 
cu lotuși / / Numai iazul cu 
lotuși al cerului ne despar
te („CINTEC").

Universul de imagini al 
poetului este insă cel mai 
adesea unul preponderent 
rustic, specific național. Tu-

niversul de imagini, tactil, 
olfactiv și auditiv al poe
ziei lui Zaharia Stancu. 
Emblema tutelară și, in
tr-un fel, simbolică a aces
tui univers este astrul în
văpăiat al vieții — soarele 
— către care poetul privește 
cu o mistuitoare voluptate. 
Dar nu întotdeauna, pe par
cursul operei poetice aspi
rația sa solară țișnește ne- 
stinjenită. Unele din poe
ziile reunite in ciclul „Iarba 
fiarelor" datind din 1941 se 
fac ecoul evenimentelor 
tragice ale acelui moment 
istoric, demascind ororile 
războiului cind „Prin live
zile pămintului unii / Oa
meni se-alungă cu alțil-n 
neștire" iar „Careta morțil 
aleargă năucă, / Huruie ro
țile ei, năruie. / Nălucă se- 
adună lingă nălucă / Și fie
care oasele-și dăruie" 
(„INSULA DE CORALI"). 
Ele prevestesc in chip sim
bolic zorile care „sună 
zdrențele ceții". Accente si
milare de protest împotriva 
a tot ce obstrucționează

sale, dragostea de pămintul 
patriei, de părinți și stră
moși, identitatea cu aspira
țiile poporului, cu ideile no
bile, înaintate ale umanită
ții. Desigur, aceste constan
te ale poeziei sale au o pon
dere diferită in cuprinsul 
unui ciclu sau altul, in tre
cerea de la un volum la al
tul, prezintă anumite mo
dulații de registru, deplasări 
de accente. „Cintccul lebe
dei" (1970-1971, reunind poe
zii nepublicate pînă acum 
in volum), scrise sub zodia 
noilor împliniri umane din 
anii socialismului, reflectă o 
nouă tinerețe și robustețe 
spirituală cu care poetul ve
nerează chipul patriei : „O, 
voi, cintece, scuturați-vă / 
Dc rouă mohorită a tristeții. 
/ De mult clinii ml-au muș
cat inima / Pe țărmul spu
mos al tinereții. / / îmi iu
besc mult patria de azi, / 
Iubesc și mai mult patria 
de milne. / E rumen timpul 
ca rumena pîine, / Culmile 
bint plino de brazi C,1MI I

IUBESC MULT PATRIA 
DE AZI"). într-o altă vi
brantă poezie, autorul măr
turisește liric ardoarea pe 
care i-o insuflă dragostea 
de țară, identificată cu fi
ința cea mai iubită : 
„Tc-am iubit ! Te-am iubit 
totdeauna, / Chiar atunci 
cind ghimpii tăi îmi înțe
pau picioarele / Tc-am iubit 
cum am iubit soarele. / 
Te-am iubit cum am iubit 
luna. / Te-am iubit țară, 
te-am iubit ' ' ’ 
C.ȚARA").

Așa cum sugerează și ti
tlurile, volumele „Cintec 
șoptit" și „CîntecițJ lebedei" 
(parțial deocamdată), pre
zintă și o altă notă distinc
tivă, o altă solemnă caden- 
țare lirică ce tălmăcește o 
anume stare afectivă a scri
itorului. în căderea frunze
lor sau a ploilor autumnale, 
în spulberarea zăpezilor, in 
perindarea ciclică a ano
timpurilor, in marea deve
nire a lumii poetul deslu
șește tilcul și resimte efec
tul acelei inexorabile legi a 
firii, a trecerii și petrecerii 
lucrurilor și vieților, glosind 
liric cu elegiace inflexiuni. 
(„Om in amurg", „Poate mă 
voi naște", „Elegie", „La 
marginea luncii", „Acest 
rind de oameni" ș.a.). Răz
bate insă și în aceste 
versuri o imensă sete de 
viață. Acel „cind va fi să 
fie" poetul îl realizează ca 
o contopire a făpturii 
«eea ce in decursul vieții i-a 
fost statornic reazem și ge
neroasă hrană : „Trupul 
meu — cind va fi să fie — 
vreau / Sub scoarța aspră a 
pămintului să doarmă, / în 
miezul fierbinte al pămintu
lui să doarmă / Al acestui 
pămînt pe care / De la un 
capăt la altul l-am străbă
tut / Al acestui pămint ce 
m-a hrănit / Cu poame 
dulci și cu poame amare" 
(„SUB SCOARȚA ASPRA 
A PĂMINTULUI").

Versul lui Zaharia Stancu 
rămîne in esență egal cu 
sine, făcînd să răsune me
reu un triumfător imn în
chinat vieții, pămintului, 
oamenilor, patriei sale.

totdeauna*

cu

Adrian ANGHELESCU

Filmul documentar despre vizita 
delegației de partid și guvernamentale 

române, condusă de tovarășul 
Micolae Ceaușescu, în R.P.D. Coreeană

Cu prilejul aniversării a 23 de ani 
de la proclamarea Republicii Popu
lare Democrate Coreene — sărbătoa
rea naționala a poporului coreean — 
pe ecranele unor cinematografe din 
Capitală este prezentat, începind din 
9 septembrie, filmul documentar des
pre vizita delegației de partid șl gu
vernamentale române, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
R.P.D. Coreeană, film realizat de 
Studioul „Alexandru Sahia".

Documentarul rulează la cinemato

graful „Lumina- (Bd. Ghcorghe 
Gheorghiu-Dej nr. 12), împreună cu 
filmul artistic coreean „Fata de pe 
muntele dc diamant", precum și la 
cinematograful „Gloria" (Aleea IOR 
nr. 6). în zilele următoare filmul 
despre vizita delegației dc partid și 
guvernamentale române in R.P.D. 
Coreeană urmează să fie prezentat 
și pe ecranele altor cinematografe 
din Capitală și din țară.

(Agerpres)

,,Cromwell
încercare temerară, 

un film dedicat condu
cătorului revoluției 
burgheze din Anglia 
veacului XVII pretin
dea, înainte de orice, 
un interpret. Ken Hu
ghes l-a aflat in per
soana experimentatu
lui actor englez Ri
chard Harris care, de 
altfel, a și obținut pre
miul de interpretare 
masculină la Festiva
lul Internațional de la 
Moscova, in vara a- 
ceasta. Actorul confe
ră dimensiuni în pri
mul rind omenești ce
lui care a fost deopo
trivă politician și 
luptător cu sabia îm
potriva barierelor feu
dale puse democrației 
burgheze din Anglia. 
Departe de a-1 înfăți
șa pe Cromwell ca o 
efigie de epocă, Ri
chard Harris dă •am
plitudine traiectoriei 
sale contradictorii 
marcind rolul experi
enței și treptele dobin- 
dirii ei. in virtejul e- 
venimentelor. Crom
well apare, așadar, ca 
o emanație a epocii 
devenind fermentul ei.

Ar părea deci impli
cită panorama acelui 
secol frămîntat 
doar de înfruntări

//

nu 
mi-

litare — cum este de
cisiva bătălie de la 
Naseby — sau politice, 
în parlamentul revol
tat impotriva regelui 
cc-i nesocotește prero
gativele. Și, totuși, fil
mul nu reușește o arie 
atit de cuprinzătoare. 
Rațiunile spirituale ale 
eroului sint cu mult 
mai atent motivate de- 
cît resorturile sociale 
care au propulsat în 
rîndurile armatei sale 
contingentele de țărani 
și meseriași. Partici
parea populară, mar
cată de apariția „le- 
vellerilor" („răzvrăti
torilor") ce se ridică 
împotriva „granzilor" 
din armată, este acci
dental subliniată prin 
scurte scene in care 
masele revoluționare 
se manifestă conștient. 
In schimb, accentul e 
pus pe forța de luptă 
mereu schimbătoare a 
celor două tabere, pe 
pregătirea tehnică a 
înfruntărilor de pe 
cîmpul de luptă și. nu 
mai puțin, pe protoco
lul raporturilor cu re
galitatea, ceea ce a- 
daugă lungimi păgubi
toare ritmului așteptat 
al acțiunii. Astfel, 
Cromwell este mai pu
țin o personalitate ca-

racterlzată In relație 
cu cei din propria-i 
tabără cit, îndeosebi, 
cu ceilalți parlamen
tari șovăielnici sau os
tili lui, și cu Carol I 
Stuart, al cărui cap il 
va face să cadă sub 
securea gidelui.

Alee Guinnes, un ex
celent actor de come
die, tratează persona
jul opus lui Cromwell 
cu o neașteptată reți
nere, punctind cu vă
dită prestanță eșecul 
conceptului absolutist 
în virtutea căruia ac
ționa. 'Este clar — în 
imagine ca și în dia
log — că interpretul » 
urmat cu strictețe o 
anume conduită pe 
care o ’> trasează Ken 
Hughes (regizorul dar 
și autorul scenariului) 
in sensul precauțiilor 
pentru a nu desfigura 
irevocabil monarhia.

Avind totodată și un 
premiu pentru costu
mele de epocă (OSCAR, 
1970), această produc
ție americană este no
tabilă prin întilnirea 
fericită a actorului cu 
rolul titular, capabilă 
într-o bună măsură să 
explice pe ecran pre
zența neștearsă a lui 
Cromwell in istorie.

Eu sînt Jerom//
Nume comun pentru 

un tată și fiul său — 
amindoi trimiși să e- 
xecute refacerea unei 
canalizări defecte — 
Jerom nu are alt rost 
în această comedie de
cit acela de a-i iden
tifica într-un unic ca
racter. Ar fi rămas, 
desigur, un apelativ ca 
oricare altul dacă cei 
doi — care-1 poartă si
multan — n-ar trans
fera, din tată-n fiu, 
comportări izvorite 
dintr-o mentalitate ve
tustă. Jerom devine 
astfel portretul omu
lui căruia nu-i arde să 
lucreze serios, care 
lenevește cu gindul la 
sfirșitul zilei de mun
că și care, in tot acest 
răstimp, bea ori doar
me in așteptarea ordi
nelor unui șef ce-și 
plimbă cuceririle fe
minine cu motocicleta, 
într-un cuvînt, portre
tul chiulangiului de 
profesie.

Tărăgănînd lucrarea, 
sub felurite pretexte, 
cei doi Jerom nu se 
mulțumesc doar să 
„fure timp" : ei pre
tind și bani doctorului 
Katona, pe motiv că 
vor executa lucrarea 
în timpul lor liber. In
triga, dezvoltată lent, 
pare a acumula even
tuale consecințe. Jero- 
mii se dedau la fabri
catul clandestin al ra
chiului in timp ce in-

stalația înfundată de
vine pericol de moli
mă. Niciuna din per
spectivele punițiunii 
lor nu este însă fruc
tificată.- Cei doi bra
vează senin și reușesc 
glumeț în felul lor 
condamnabil de a fi. 
Cu chiu și vai duc 
treaba la sfirșit, cind 
filmul se încheie pe o 
melodie de muzică u- 
șoară cintată de Jerom 
cel tinăr : cam asta-i 
viața, trebuie s-o tră
iești...

Este surprinzător că, 
avind elementele și 
putința unei caustice 
incriminări a tarelor 
de caracter cu efe^t 
antisocial, regizorul 
Istvan Timar a prefe
rat totuși o țesătură 
fragilă de situații nos
time, brodată pe îm
prejurarea unei cana
lizări înfundate. Ceea 
ce, in prima parte a 
filmului, afirmă un 
sens critic cu adresă 
precisă la manifestări 
curente — lesne de 
recunoscut și cauteri
zat prin risul specta
torului — se pulveri
zează apoi prin căuta
rea surselor de umor 
în absolut orice. Nu 
o dată el este desco
perit cu prețul unei 
răsturnări a direcției 
satirei : in timp ce 
„unchiul Jerom" de
vine un soi de înțelept 
al clipei trăite fără a

cinema
• Marele premiu (film pe ecran 
panoramic, două serii) : PATRIA
— 9.30; 13; 16,30; 20.
• Eu sint Jerom : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Cromwell : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 3 835) — 19,30, SCA
LA — 10; 13,30; 17; 20,30, GRĂDINA 
SELECT — 19,30, GRĂDINA CAPI
TOL — 19,30.
• Adio, prieteni : CAPITOL — 
10,15; 12,30; 16,45; 18,45; 20,45.
• 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, GLORIA-
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Simon Bolivar : MELODIA — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GRA
DINA PARCUL HERĂSTRĂU —
19.30.
• Articolul 420 : LUCEAFĂRUL
— 9; 12,30; 16,15; 20. BUCUREȘTI
— 9; 12,30; 16,30; 20, FEROVIAR —
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, GRA
DINA FESTIVAL — 19,30.
• Fata de pe muntele de diamant: 
LUMINA — 9—16 în continuare; 
18,15; 20,30.
• Brigada Diverse în alertă : 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Serata : CENTRAL — 9; 12,15; 
15,30; 19.
• Direcția Berlin : RAHOVA — 
16; 18; 20.
• Program
— 10.
• Floarea 
11,30; 13,45;

pentru copii : DOINA

soarelul : DOINA — 
16; 18,15; 20,30, DRU-

/✓

se sinchisi de altceva 
decit de satisfacțiile 
sale — servindu-i un 
atare exemplu și fiu
lui — cel cu adevărat 
ridicol devine docto
rul Katona care „nu 
coboară cu picioarele 
pe pămint" tocmai 
pentru că in exerci
țiul profesiunii sale nu 
acceptă compromisuri, 
nu bea, nu-și uită in
datoririle față de pa- 
cienți. Pină și prezen
ța in acțiune a unei 
silitoare asistente sa
nitare — care descope
ră in apă bacili de ho
leră — trădează, prin 
felul cum este înfăți
șată, dorința categori
că a cineastului de a-i 
persifla pe toți eroii, 
numai ca să se rida. 
Regizor și actori (Al
fonso, Gabor Harsânyi, 
Ferenc Kăllai) rămîn 
pină la capăt prizo
nierii unui scenariu 
contradictoriu și destul 
de confuz in susțineri
le etice ; pe de o parte 
ne relevă trăsături ne
gative de caracter, iar 
pe de alta le indică 
posibilitatea de a fiin
ța ! La jumătatea dru
mului, această produc
ție a studiourilor un
gare, stă ca o invita
ție pentru spectator de 
a finaliza el însuși o 1 
critică de năravuri pe 
care filmul a cam ră
tăcit-o printre glume.
Eugen ATANASIU

MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20, BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18, la grădină — 
20,15.
• Cintărețul buclucaș : COSMOS 
— 15,30; 18; 20,15.
• Hai Franța ; 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 — 9; 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.
• Săptămina nebunilor : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30, POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15,

?, Sunetul muzicii : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 19, FE

RENTARI — 15,30; 19.
• Riscul : GIULEȘTI 
17,45; 20.
• Tick, Tick, Tick : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 20,15, la 
grădină — 19,30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18, la grădină — 20,15.
• Serata : PACEA — 15,45; 18; 20. 
• Secretul planetei maimuțelor : 
MOȘILOR — 15,30; 17,45, la grădină 
— 20, FLACĂRA — 15,30; 18; 20,15.
• Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : VIITORUL — 16; 
19,30.

15,30;

• Un loc pentru îndrăgostiți : 
BUCEGI — 16; 18, lă grădină — 20, 
ARTA — 15.30, 18, la grădină — 20.
• Bătălia de pe Neretva : CRlN- 
GAȘI — 15,30; 19.
• Romeo șl Julieta : UNIREA — 
16, la grădină — 19,30.
• Greșeala fatală : LIRA — 15,30; 
18, la grădină — 19,45.
• întoarcerea Sfintulut Luca: 
LAROMET — 15,30; 17,30; 19.30.
• O floare șl doi grădinari : PRO
GRESUL — 10; 15.30; 19,30.
• Meridianul Zero : VITAN — 
15,30; 18, la grădină — 20.
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Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 

scrisorile de acreditare ale ambasadorului
Republicii Algeriene Democratice

și Populare
In cuvîntul rostit cu acest prilej, 

ambasadorul Larbi Dcmoghlatrous 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și poporului român calde 
urâri de sănătate și progres din par
tea președintelui Houari Boume- 
diene și a guvernului nigerian.

..Poporul algerian — a spus el — 
de la ieșirea sa din noaptea colo
nială, în urma imenselor sacrificii 
ale celor mai buni fii ai săi și a so
lidarității popoarelor, inclusiv a po
porului român, a urmărit perma
nent cu simpatie evoluția României 
și realizările valorosului său po
por.

Nu este puțin să putem menționa 
in momentul de față — lucrurile în 
lume fiind ceea ce ele sint — con
tribuția prețioasă pe care țara dum
neavoastră a oferit-o și o oferă în 
continuare pe plan internațional, 
pentru a susține exprimarea cu mai 
multă iorță a sentimentelor popoa- 

• z relor iubitoare de libertate, inde
pendență, demnitate și pace justă. 
Aceasta a constituit un motiv de 
importanță majoră care a făcut ca 
Algeria revoluționară și conducăto
rii săi să nu precupețească nici un 
efort pentru a contribui la consoli
darea bunelor relații stabilite cu a- 
proape un deceniu în urmă cu a- 
ceastă țară socialistă prietenă, folo
sind orice ocazie pentru a le da mai 
multă amploare.

De altfel, numeroasele acorduri 
de cooperare privind în special de- 
meniile economic, științific, tehnic 
și cultural, încheiate și reînnoite în. 
ultimii ani pe baza avantajului re
ciproc, sint suficient de elocvente în 
acest sens și demonstrează natura 
fecundă a relațiilor noastre, carea- 
testă, de asemenea, stima și conside
rația pe care și-o poartă în mod re
ciproc cele două popoare, angajate 
în înfăptuirea rolului măreț și di
ficil, cerut de construcția unei so
cietăți eliberate de dominația și de 
exploatarea străină.

In continuare, ambasadorul alge- 
rian a spus :

„Felicitindu-ne. domnule preșe
dinte. pentru toate progresele reali
zate în comun, această ocazie so
lemnă îmi oferă, totodată, un feri
cit prilej de a sublinia analogia po
zițiilor celor două guverne ale noa-

. sire care sînt, pe drept, convinse de 
virtuțile și necesitatea de a întări 
independența economică, pentru 
consolidarea independenței politice 
pe baza, pe de o parte, a exploată
rii resurselor naturale naționale în 
ÂncScssul poporului, iar, pe de alta, 
a practicării unei necesare deschi
deri spre lume, pentru a nu rămine 
în urma progresului universal.

Intr-adevăr, experiența algeriană, 
la fel ca și experiența română, vi- 
zînd amîndouă, după părerea mea, 
să redea omului deplina sa demni
tate și să-i asigure bunăstarea ma
terială, culturală ca și dreptatea so
cială, se înscriu în această perspec
tivă și este cu totul normal să le ve
dem cum și una și alta suscită un 
interes crescînd pe arena interna
țională".

Arătînd că algerienii — și îm
preună cu ei toți arabii — se 
bucură de succesele repurtate de 
poporul român, de conducătorii 
săi. ambasadorul Republicii Al
geriene Democratice și Populare a 
exprimat hotărîrea poporului său 
de a lupta, alături de toate for
țele progresiste, pentru întărirea 
continuă a păcii, pentru dezvolta
rea solidarității active cu mișcă
rile de eliberare națională, cu 
popoarele care luptă împotriva a- 
gresiunii și dominației imperialiste, 
a regimurilor de discriminare ra- 

/ sială.
In încheierea cuvîntării sale, 

ambasadorul algerian a spus :
„Mulțumindu-vă pentru ge

neroasa dumneavoastră atenție, aș 
dori, în această împrejurare, să 
asigur pe Excelența Voastră că, în 
timpul misiunii mele, nu-mi voi 
precupeți forțele pentru ca nimic 
să nu fie neglijat în efortul care 
trebuie făcut pentru promovarea 
legăturilor de solidaritate și de 
cooperare dintre Algeria și Ro
mânia, pentru realizarea atîtor 
aspirații comune".

Luînd cuvîntul, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a mulțumit 
călduros ambasadorului algerian 
pentru cuvintele de apreciere ros
tite la adresa României și a po
porului român. „Totodată — a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— doresc să exprim vii mulțumiri 
pentru urările adresate poporului 
român și mie personal de condu
cerea de stat a Algeriei și vă rog 
să transmiteți președintelui Houari 
Boumediene cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, 
iar poporului algerian prieten, do
rința noastră de a obține succese

Manifestări consacrate bicentenarului 
industriei siderurgice reșițene

Tn cadrul manifestărilor consacrate 
bicentenarului industriei siderurgice 
reșițene. joi au început la Reșița lu
crările unei sesiuni jubiliare de co
municări tehnico-științifice. Tranda
fir Cocirlă, prim-secretar al Comite
tului județean Caraș-Severin al 
PC.R.. Nicolae Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, și Iosif Opnș, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, au evocat pa
gini din istoricul acestui puternic 
centru al siderurgiei și construcțiilor 
da mașini din țara noastră. ProL 

tot mai mari pe cnlea dezvoltării 
economice și sociale independen
te".

în continuare, președintele Con
siliului de Stat a arătat :

„Poporul român, care de mai 
bine de un sfert de veac și-a luat 
soarta în propriile mîini, munceș
te cu abnegație pentru edificarea 
pe pămintul României a orinduirii 
noi, socialiste, care să-i asigure o 
viață liberă, fericită și prosperă. 
Pentru înfăptuirea acestei opere, 
el are nevoie de pace — deziderat 
indisolubil legat de asigurarea 
dreptului sacru al fiecărui popor 
de a-și hotărî în mod nestingherit 
destinele. Viața demonstrează cu 
tot mai multă evidență că pacea 
și colaborarea internațională sînt 
nemijlocit legate de instaurarea în 
relațiile dintre state a principiilor 
respectării suveranității și inde
pendenței naționale, neamestecu
lui în treburile interne, egalității 
în drepturi și avantajului reciproc, 
de excluderea forței și a amenin
țării cu forța din raporturile in
terstatale. Intemeindu-se pe aceste 
principii. România dezvoltă legă
turile sale cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială, și 
este hotârîtă să contribuie tot mai 
activ la îmbunătățirea climatului 
internațional".

„Poporul român — a spus în 
continuare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — acționează activ, îm
preună cu forțele iubitoare de 
pace, antiimperialiste din întreaga 
lume, împotriva politicii imperia
liste de dominație și dictat, își ma
nifestă deplina sa solidaritate cu 
lupta popoarelor împotriva colo
nialismului și neocolonialismului, 
a discriminării rasiale. Țara noas
tră se pronunță pentru încetarea 
războiului din Indochina și asigu
rarea dreptului popoarelor vietna
mez, cambodgian și laoțian de a-și 
hotărî singure soarta, pentru stin
gerea conflictului din Orientul A- 
propiat și soluționarea lui ținîn- 
du-se seama și de interesele popu
lației palestinene, pentru asigura
rea dezvoltării libere și indepen
dente a tuturor popoarelor".

Referindu-se la realizările po
porului algerian, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat :

„In România sînt cunoscute și 
se bucură de o înaltă prețuire re
zultatele importante obținute de 
poporul algerian prieten pe calea 
consolidării independenței sale e- 
conomice și politice, a folosirii cît 
mai eficiente a bogățiilor națio
nale, pentru ridicarea necontenită 
a nivelului său de viață, ma
terial și spiritual. De asemenea, 
este cunoscută și apreciată activi
tatea internațională a Algeriei — 
activitate subordonată dezideratu
lui major al asigurării păcii în 
lume și stabilirii unei cooperări 
fructuoase între națiuni.

Constituie, domnule ambasador, 
un motiv de reală satisfacție pen
tru noi să constatăm că bunele 
relații existente între România și 
Algeria înregistrează un curs as
cendent Se dezvoltă și se întăresc 
continuu legăturile de colaborare și 
cooperare în domeniile economic, 
cultural, tehnico-științific și pe 
alte planuri, demonstrînd — așa 
cum ați subliniat și dumneavoas
tră — natura fecundă a raporturi
lor româno-algerienh, întemeiate 
pe stimă și respect reciproc. întă
rirea prieteniei și colaborării din
tre România și Algeria corespunde 
pe deplin intereselor celor două 
popoare, servește cauzei colaborării 
și păcii în întreaga lume.

Mă bucur că vă începeți misiunea 
de înaltă răspundere ce v-a fost 
încredințată cu hotărîrea de a nu 
precupeți nici un efort pentru a 
face ca legăturile dintre țările 
noastre să devină tot mai strînse, să 
servească nobilele țeluri ale păcii 
și înțelegerii între popoare. Vă asi
gurăm că aceasta este și dorința 
guvernului și poporului român, și 
că în acest sens sintem hotărîți să 
acționăm în modul cel mai consec
vent".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urat noului ambasador algerian 
succes deplin în îndeplinirea mi
siunii de răspundere ce i s-a în
credințat și l-a asigurat de tot 
sprijinul Consiliului de Stat, al 
guvernului român și al său perso
nal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire caldă, prietenească cu 
ambasadorul Larbi Demoghlatrous.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
și Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

Octavian Răuț (Reșița) a prezentat 
apoi o comunicare științifică despre 
apariția industriei siderurgice pe me
leagurile Reșiței. La sesiune, care cu
prinde in programul său peste 150 de 
comunicări din domeniile siderurgic 
și construcțiilor de mașini, participă 
numeroși oameni de știință, cerce
tători, cadre didactice din invățămin- 
tul superior, specialiști din institute 
de cercetare, combinate siderurgice 
și uzine constructoare de mașini din 
întreaga țară.

(Agerpres)

Deschiderea lucrărilor 
Conferinței internaționale 

a sindicatelor sanitare
Joi dimineața au început la Bucu

rești lucrările Conferinței interna
ționale a sindicatelor sanitare. Ini
țială de Uniunea Internațională a Sin
dicalelor din Funcțiuni Publice și Si
milare, la care participă delegați din : 
Algeria, Bulgaria, Cehoslovacia. Cey
lon. R. A. Egipt, Finlanda. Franța, 
R. D. Germană, India, Italia, Maroc, 
Polonia, România. Ungaria, U.R.S.S., o 
delegație a Conferinței internaționale 
a infirmierelor, cu sediul la Geneva, 
precum și Dagobert Krause, secretar 
general, și membrii Secretariatului 
U.I.S. din Funcțiuni Publice și Simi
lare.

Participant! la conferință vor efec
tua, timp dc 3 zile, un schimb de ex
periență cu privire la rolul și sarci
nile sindicatelor din instituțiile sani
tare în îmbunătățirea asistenței sa
nitare pe baze democratice, a condi
țiilor dc muncă ale lucrătorilor din 
sectorul medical și situația persona
lului sanitar mediu.

La ședința de deschidere au luat 
parte tovarășii Virgil Trofin, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Dan Enăchescu, ministrul 
sănătății, activiști sindicali și cadre 
medicale din țara noastră.

!n cuvîntul de salut adresat celor 
prezenți, tovarășul Virgil Trofin a 
urat deplin succes lucrărilor și a 
subliniat că găzduirea, la București, 
a acestei conferințe constituie o ex
presie a internaționalismului, a soli
darității de clasă pe care oamenii 
muncii și sindicatele din țara noastră 
le manifestă față de lupta celor ce 
muncesc de pretutindeni împotriva 
exploatării, asupririi, a imperialis
mului. pentru pace și progres social.

Vorbitorul a scos in evidență prin
cipalele realizări obținute de poporul

Vizitele delegației Adunării Naționale 
a R. D. Vietnam, condusă de tovarășul 

Hoang Van Hoan
Delegația Adunării Naționale a Re

publicii Democrate Vietnam, condusă 
de tovarășul Hoang Van Hoan. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Comitetu
lui Permanent al Adunării Naționale, 
a făcut in cursul zilei de joi o vizită 
in județul Argeș.

Membrii delegației 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, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Comisiei pentru 
consiliile populare și administrația 
de stat a M.A.N.

Delegația a fost însoțită, de ase
menea, de Nguyen Dang Hanh. am
basadorul R.D. Vietnam la Bucu
rești, precum și de membri ai am
basadei.

La sosirea la Pitești, oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Gheorghe 
Năstase, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al consiliului 
popular județean. Alexandru Popes
cu, prim-secretar al Comitetului mu
nicipal Pitești al P.C.R., primarul 
municipiului, de alți reprezentanți ai 
organelor județene și municipale de 
partid și de stat.

La sediul comitetului județean de 
partid, tovarășul Gheorghe Năstase a 
prezentat oaspeților principalele as
pecte ale dezvoltării economice și 
social-culturale a județului.

Mulțumind pentru expunerea făcu
tă, tovarășul Hoang Van Hoan și-a 
exprimat in cuvinte calde satisfac
ția pentru realizările oamenilor 
muncii din această parte a țării, 
subliniind că ele constituie un bun 
exemplu in domeniul construcției so
cialismului in România prietenă.

In continuare, a fost vizitată fabrica 
de stofe „Argeșeana", una dintre cele 
mai tinere unități industriale din zona 
de nord a municipiului Pitești. Oas
peții au fost intimpinați de inginer 
Ștefan Danciu, directorul fabricii, in
giner Dacia Constantinescu, secretara 
comitetului de partid al fabricii, de 
membri ai comitetului de direcție, 
numeroși muncitori, ingineri și teh
nicieni. Un grup de tinere țesătoare

Concurs de afișe 

pe tema economiei
Uniunea artiștilor plastici și 

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni a Republicii Socialiste 
România otganizează cel de-al 
șaselea concurs de afișe cu tema: 
„Avantajele economisirii la 
C.E.C.".

Cele mal bune afișe vor fi pre
miate.

Se vor acorda următoarele pre
mii :
— Premiul I : un libret de eco

nomii cu o depunere inițială 
de 7 000 lei.

— Premiul II : un libret de eco
nomii cu o depunere inițială 
de 5 000 lei.

— Premiul III : un libret de eco
nomii cu o depunere inițială 
de 4 000 lei.

— 3 mențiuni : constînd in libre
te de economii cu o depuoere 
inițială de 2 000 lei fiecare.

Afișele pentru concurs se vor 
prezenta in formatul 70x100 cm. 
numai cașerate și vor fi astfel 
executate incit să permită tipă
rirea în maximum 6 culori.

Afișele pentru concurs se vor 
expedia pină la data de 7 octom
brie 1971. pe adresa : Casa de 
Economii și Consemnațiuni a Re
publicii Socialiste România — 
Serviciul de popularizare—Bucu
rești. Calea Victoriei nr. 13. Ele 
se vor preda împreună cu un plic 
în care se vor introduce : un 
motto, același de pe spatele afi
șului, numele, prenumele și a- 
dresa autorului. Pe plic se scrie 
numai motto-ul afișului.

Cu prilejul „Săptăminil econo
miei" din acest an, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni va orga
niza o expoziție in care vor fi 
prezentate afișele selecționate la 
acest concurs. 

nostru, sub conducerea P.C.R., In toa
te domeniile de activitate, inclusiv 
in cc privește ocrotirea sănătății. în 
acest context, s-a subliniat partici
parea largă a sindicalelor la infăp- 
tuirea politicii partidului, au fost pre
zentate sarcinile trasate de Congresul 
U.G.S.R. privind rolul și atribuțiile 
sindicatelor In etapa actuală.

Referindu-se la importanța și nece
sitatea întăririi unității dc acțiune, 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R. a arătat că sindicatele din 
România sînt alături dc cla
sa muncitoare, de sindicatele din 
întreaga lume, care luptă cu curaj 
pentru o viață mai bună, pentru 
drepturi șl libertăți democratice, pen
tru asigurarea dezvoltării de sine 
stătătoare a țârilor lor, împotriva 
amestecului din afară, a reacțiunii și 
imperialismului.

Tovarășul Dan Enăchescu a relevat, 
In cuvintul său, grija statului nostru 
pentru ocrotirea sănătății, măsurile 
luate pentru dezvoltarea bazei mate
riale și asigurarea cadrelor necesare 
acestui sector.

Conferința a fost salutată, de ase
menea, de Pâl Darabos, președintele 
Comisiei pentru problemele de să
nătate a Uniunii Internaționale a Sin
dicatelor din Funcțiuni Publice și Si
milare, care a mulțumit totodată pen
tru primirea prietenească și condițiile 
create bunei desfășurări a lucrărilor.

Ședința de deschidere a fost pre
zidată de tovarășa Lidia Orădean, 
președinta Comitetului Uniunii sin
dicatelor din instituțiile sanitare din 
Republica Socialistă România.

Au fost prezentate apoi rapoarte 
la ordinea de zi.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

au oferit solilor poporului frate viet
namez buchete de flori.

Străbătind principalele secții ale 
Întreprinderii, oaspeții au făcut apre
cieri elogioase la adresa calității pro
duselor realizate aici, s-au întreținut 
cordial cu tinerele muncitoare.

Membrii delegației și persoanele 
care ii însoțesc au poposit, apoi, la 
Cooperativa agricolă de producție 
Văleni-Podgoria, unde au fost Intîm- 
pinați, după datina românească, cu 
piine și sare.

După ce președintele cooperativei, 
Gheorghe Neacșu, șl inginerul șef, Ion 
Rădulescu. au înfățișat rezultatele 
bune obținute la producția de cereale 
și animalieră. în viticultură și pomi
cultură, și sprijinul prețios pe care 
partidul și statul îl acordă agricul
turii noastre, oaspeții au vizitat plan
tațiile de viță de vie in terase ale 
fermei „Golească", precum și com
plexul avicol intercooperatist de la 
Văleni-Podgoria, construit prin efor
tul unit a 14 cooperative.

La amiază, tovarășul Gheorghe 
Năstase a oferit, în onoarea membri
lor delegației vietnameze, un dejun. 
In timpul dejunului, desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească, tova
rășii Gheorghe Năstase și Chu Van 
Than, membru al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, gene
ral de corp de armată, vicepreședin
te al Comitetului Permanent- al Adu
nării Naționale, au toastat pentru so
lidaritatea și prietenia dintre po
poarele român și vietnamez, pentru 
victoria poporului vietnamez in lupta 
împotriva agresiunii imperialiste a- 
mericane, pentru noi succese in con
strucția socialismului in cele două 
țări.

După-amiază. oaspeții vietnamezi 
aii făcut o vizită la hidrocentrala de 
pe Argeș, unde au primit ample ex
plicații de la ing. Tudor Petre, șeful 
centralei electrice, asupra amenajă
rilor hidroenergetice executate pe riul 
Argeș, în ultimii ani.

Dînd o înaltă apreciere eforturilor 
depuse de constructori pentru edifi
carea acestui impunător obiectiv al 
industriei noastre producătoare de 
energie electrică, membrii delegației 
le-au adresat urări de noi succese 
în munca lor viitoare.

Seara, oaspeții vietnamezi s-au 
înapoiat in Capitală.
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ÎN CÎTEVA RÎNDURIPugiliștii români învingători 
in S. U. A.

Continuîndu-și turneul în S.U.A., 
echipa de box a României a evoluat 
în localitatea Piney Point (Mary
land), in cadrul unei gale care a cu
prins meciuri la șapte categorii. De- 
monstrînd o bună pregătire, pugiliștii 
români au terminat învingători in 
toate întîlnirile susținute.

In limitele categoriei semimijlocie. 
Victor Zilbcrman l-a învins la puncte

HANDBAL

România — Franța 25-22
Sala Floreasca a găzduit aseară 

primul meci internațional al echi
pei reprezentative a României din 
sezonul de toamnă. Adversară a fost 
echipa Franței, care a jucat cu 
multă ambiție in fața campionilor 
mondiali După ce la pauză scorul 
fusese egal (11—11), în continuare 
francezii au reușit chiar să ia un a- 
vans de două goluri pe care să-1 păs
treze pină la 15—13. A fost nevoie de 
o serie de trei goluri ale lui Gruia, 
ca românii să preia conducerea cu 
16—15. Totuși, echipa noastră — în 
rindurile căreia au jucat, alături de 
Gruia șl ceilalți campioni mondiali, 
tinerii Dan Marin, Bota, Stockl, Voi- 
nea, Stef, Cosma — n-a reușit să m

CU PRILEJUL ZILEI DE 9 SEPTEMBRIE

Recepție oferită 
de ambasadorul R. P. Bulgaria

P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., mt-Cu prilejul celei de-a 27-a aniver
sări a revoluției socialiste — Ziua 
națională a Republicii Populare Bul
garia — ambasadorul acestei țări la 
București, Spas Gospodov, a oferit 
Joi după-amiază o recepție în saloa
nele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Rădulescu. Ștefan Voilec, Mihai 
Gere, Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al

*
La Casa de cultură a sectorului 1 

din Capitală a avut loc joi după- 
amiază o festivitate organizată cu 
prilejul celei de-a 27-a aniversări a 
victoriei revoluției socialiste din Bul
garia. Festivitatea a fost deschisă de 
Lina Ciobanu, prim-secretar al Co
mitetului sectorului 2 P.C.R. — Bucu
rești, președintele Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al sectoru
lui 2. Au luat apoi cuvintul Lucian 
Chelaru. directorul casei de cultură,

La Șantierul naval din Constanța

Adunare festivă cu prilejul Zilei 

naționale a R. P. D. Coreene
La clubul Șantierului naval din 

Constanța a avut loc joi după-amiază 
o adunare festivă cu prilejul Zilei na
ționale a R.P.D. Coreene — 23 de ani 
de la crearea Republicii.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
numeroși muncitori, ingineri, tehni
cieni, constructori navali, activiști de 
partid, sindicali și de tineret din șan
tier.

Luînd cuvîntul, ing. Dumitru Fuio- 
rea, directorul șantierului naval, a re
levat condițiile în care a fost creat 
primul stat popular coreean, subli
niind că acest eveniment a marcat un 
moment de cotitură în istoria poporu
lui coreean. Vorbitorul a arătat că 
poporul coreean, sub conducerea Par
tidului Muncii din Coreea, în frunte 
cu tovarășul Kim Ir Sen, s-a angajat 
cu întreaga sa capacitate creatoare pe 
drumul unor profunde prefaceri, ob- 
ținind rezultate de seamă în toate do
meniile. El a subliniat că poporul ro

mân se bucură din toată inima de rea
lizările poporului frate coreean în 
construirea socialismului și îi urează 
noi succese in lupta pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a patriei.

Vorbitorul s-a referit apoi la mun
ca neobosită, plină de avint a poporu
lui nostru pentru realizarea obiecti
velor stabilite de cel de-al X-lea Con
gres a! Partidului Comunist Român, 
evidențiind deplina aprobare a între
gului popoi față de politica externă a 
României. El a subliniat însemnătatea 
recentei vizite întreprinse în țările so
cialiste din Asia de delegația de par
tid și guvernamentală română, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru întărirea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre partidele șl 
popoarele noastre.

în continuare, a luat cuvintul Kang 
Iăng Săp ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, care a subliniat a- 
vîntul revoluționar al poporului co
reean. succesele cu care intîmpină a- 
niversarea întemeierii republicii, an

Lucrările celui de-al doilea Congres 
național de gastroenterologie

Joi dimineață au Început în Capi
tală lucrările celui de-al doilea Con
gres național de gastroenterologie, 
organizat de Uniunea societăților de 
științe medicale.

La congres participă circa 500 de 
specialiști din întreaga țară, precum 
și oameni de știință sosiți din nume
roase țări europene.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de prof. dr. Tiberiu Spârchez, pre
ședintele Comitetului de organizare a 
congresului, participants au fost sa
lutați de Alexandru Calomfirescu, 
adjunct al ministrului sănătății, prof.

pe Freddie Washington, luindu-și 
revanșa pentru infringerea suferită 
în meciul de la Lake Geneva. La ca
tegoria mijlocie mică, Ion Gyorfi a 
dispus la puncte de Brown. Au mai 
obținut victorii A. Mihal, A. Moraru, 
G. Pometcu, A. Năstac și H. Stump.

Astă seară, la Albany (capitala sta
tului New York), boxerii români vor 
tntîlni din nou reprezentativa S.U.A.

desprindă de formația franceză (in 
simțitor progres), decît în ulti
mele minute ale jocului. Scor final : 
25-22.

★
Ieri, pe Stadionul tineretului, s-a 

disputat derbiul etapei a V-a a cam
pionatului feminin de handbal : Uni
versitatea București — Mureșul Tg. 
Mureș. Meciul a fost de bună cali
tate prin contribuția ambelor echipe 
și s-a încheiat cu scorul de 14—14. 
Dintre mureșence a ieșit în eviden
ță Soos Rozalia, care a înscris nu 
mai puțin de 11 goluri, iar de la stu
dente Simona Arghir, autoarea a șap
te puncte. Partida I.E.F.S. — Voința 
Odorhei s-a terminat prin victoria la 
limită a bucureștencelor : 0—5. 

niștri, reprezentanți ai unor instituții 
centrale, ni unor organizații de masă 
și obștești, șefi al cultelor, generali 
și ofițeri superiori, oameni de știință, 
artă și cultură, ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

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

Recepția s-a desfășurat Intr-o at
mosferă caldâ, prietenească.

(Agerpres)

Îi Spas Gospodov, ambasadorul R. P.
Julgaria la București, care au subli

niat însemnătatea aniversării, reali
zările obținute de poporul bulgar în 
anii de după victoria revoluției socia
liste, relațiile de prietenia dintre po
poarele și țările noastre. Apoi, asis
tența a vizionat filmul bulgar „Adio 
prieteni", care redă un moment din 
viața tinerei generații din tara ve
cină.

(Agerpres)

trenat în înfăptuirea programului a- 
doptat de cel de-al 5-lea Congres al 
Partidului Muncii din Coreea, in în
deplinirea și depășirea sarcinilor pla
nului șesenal (1971—1976) de dezvolta
re a economiei naționale.

Vorbitorul s-a referit apoi la situa
ția din Coreea de sud, relevînd acti
vitatea partidului și guvernului R.P.D. 
Coreene pentru realizarea unificării 
independente și pașnice a țării — sar
cină națională supremă a întregului 
popor coreean.

Tn continuare, ambasadorul țării 
prietene a făcut calde aprecieri asu
pra relațiilor de prietenie colaborare 
și solidaritate frățească dintre parti
dele și popoarele român și coreean, 
asupra ajutorului sincer și dezintere
sat, material și moral, acordat de gu
vernul și poporul român poporului 
coreean Vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că aceste relații se vor 
întări șt dezvolta și mai mult, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar în lupta 
comună pentru victoria cauzei socia
lismului. împotriva imperialismului.

Cuvîntarea ambasadorului
R.P.D. Coreene la posturile 

de radio și televiziune
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Populare Democrate Coreene — 
23 de ani de la întemeierea Repu
blicii — ambasadorul acestei țări la 
București, Kang Iăng Săp, a rostit, 
joi seara, o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

dr. Nicolae Cajal, membru al Prezi
diului Academiei de Științe Medicale, 
prof. dr. Valerian Popescu, președin
tele U.S.S.M.

Timp de trei zile, în cadrul unor 
simpozioane, mese rotunde și comu
nicări, se vor dezbate unele probleme 
controversate privind bolile aparatu
lui digestiv, prevenirea cronicizării 
acestora în vederea reducerii invali
dității, aspecte ale enteropatiilor cro
nice, implicațiile teoretice, precum și 
practica imunopatologiei hepatice.

(Agerpres)

TENIS. Turneul de la Fo
rest Hills. Faza finală in proba 
de simplu bărbați a turneului inter
național de tenis de la Forest Hills 
se va reduce pină la sfîrșitul săptă- 
mînii la un duel intre jucătorii din 
S.U A. și cei din Europa. Patru jucă
tori americani, Ashe, Smith, Graeb- 
ner și Froehling, împreună cu euro
penii Kodes, Okker, Orantes, concu
rează Ia cucerirea titlului de cam
pion al S.U.A. Al optulea calificat 
in „sferturi" va fi decis in partida 
dintre iugoslavul Pilici și americanul 
Riessen, Întreruptă din cauza Întune
ricului la situația de 7—5, 4—4 în fa
voarea lui Riessen.

FOTBAL

Danemarca — Finlanda 
0-0. La Copenhaga, în prezența a 
peste 15 000 de spectatori, s-au întil- 
nit intr-un meci internațional amical 
de fotbal selecționatele Danemarcei 
și Finlandei. Partida s-a încheiat 19 
egalitate : 0—0.

Franța — Norvegia 3-1. 
Numeroși spectatori au urmărit la 
Oslo meciul dintre echipele Norve
giei și Franței, contind pentru cam
pionatul european de fotbal (grupa a 
Il-a). Victoria a revenit oaspeților cu 
scorul de 3—1 (2—0) prin golurile 
marcate de Vergnes (min. 33), Loubet 
(min. 34) șl Blanchet (min. 50). Punc
tul gazdelor a fost înscris in minu
tul 80 de Olsen.

Tn urma acestui rezultat, clasamen
tul grupei este următorul : 1. Bulga
ria — 5 puncte (golaveraj 8—2) ; 2.

Cronica zilei
8OSIREA ÎN CAPITALA 

A MINISTRULUI COMERȚULUI 
EXTERIOR AL INDIEI

Joi scara a sosit în Capitală mi
nistrul comerțului exterior al Indiei, 
L. N. MLshra, care, la Invitația mi
nistrului român al comerțului exte
rior, face o vizită In tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele indian și persoanele care îl 
însoțesc au fost salutați de ministrul 
Cornel Burtică, precum și de 
S. Than, ambasadorul Indiei la 
București.

★
La invitația Comitetului foștilor 

luptători antifasciști șl a Comitetului 
organizatoric al veteranilor din războ
iul antifascist, o delegație a Federa
ției luptătorilor antifasciști din Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, condusă 
de președintele federației, Milos Hru- 
sovski. a făcut o vizită de prietenie 
in țara noastră. Delegația a vizitat 
Muzeul de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și de
mocratice din România, obiective so
cial-culturale din Capitală, Constanța 
și Brașov, stațiunile de pe litoral și 
Valea Prahovei In timpul vizitei, 
delegația Federației luptătorilor 
antifasciști din Republica Socialistă 
Cehoslovacă a avut întilnirl cu con
ducerile Comitetului foștilor luptători 
antifasciști și Comitetului organizato
ric al veteranilor din războiul anti
fascist, desfășurate intr-o atmosfe
ră tovărășească, de înțelegere și sti
mă reciprocă.

★
Delegația de cineaști bulgari, con

dusă de regizorul Borislav Șaraliev, 
care participă la Zilele filmului bul
gar, organizate in țara noastră, s-a 
intilnit joi, la sediul A.C.I.N., cu re
prezentanți ai cinematografiei româ
nești. Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de opinii in probleme de 
specialitate.

★
Joi s-a întors din Franța delegația 

municipalității Cluj, condusă de Re
mus Bucșa, președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului popular mu
nicipal care, în perioada 2-9 septem
brie, a făcut o vizită la Dijon, în ca
drul relațiilor de înfrățire dintre cele 
două orașe, la Invitația primarului 
orașului. Robert Poujade.

★
Joi dimineața, ia Magazinul univer

sal „Victoria" din Capitală, s-a des
chis expoziția cu vinzare, organizată 
de magazinul „ȚUM" din Sofia. Expo
ziția pune la dispoziția cumpărătorilor 
o gamă variată de țesături și tricotaje 
pentru femei și bărbați, articole me- 
talo-chimice, obiecte de artizanat și 
alte bunuri purtind marca diferitelor 
fabrici din R. P. Bulgaria. Această 
manifestare, care va fi deschisă timp 
de 10 zile, este organizată in cadrul 
schimburilor de mărfuri dintre marile 
magazine din cele două țări prin în
treprinderile de comerț exterior 
„Mercur" din București șl „Razoisnos" 
din Sofia.

★
Ansamblul folcloric de amatori 

„Pandelașul" din Constanța, care a 
participat la cel de-al III-lea Festi
val Internațional de folclor al state
lor dunărene de la Krems (Austria), 
s-a înapoiat in țară încununat de 
succes. La această ediție a Festiva
lului au luat parte formații similare 
din Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, R. F. a Germaniei, 
Iugoslavia, Ungaria și U.R.S.S, Spec
tacolele artiștilor amatori constănțeni 
au pus în valoare frumusețea cinte- 
cului, dansului și portului popular 
românesc. O dovadă a aprecierilor de 
care s-a bucurat ansamblul o consti
tuie atribuirea distincției „Talerul 
de aur" și a premiului special pentru 
cele mai frumoase costume.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

11, 12 și 13 septembrie. în țară : 
Vreme rece la început, apoi in în
călzire ușoară. Cerul va fi variabil. 
Innorări mai accentuate se vor sem
nala in vestul și nord-vestul țării, 
unde vor mai continua să cadă ploi 
locale la începutul intervalului. în 
zona deluroasă condițiile atmosferice 
sint favorabile producerii brumei. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se intre 2 și 12 grade, iar maximele 
intre 12 și 22 grade, local mai ridi
cate la sfîrșitul intervalului. La 
București : Vreme rece la început, 
apoi în încălzire ușoară. Vint potri
vit, temperatura in creștere.

Franța — 5 puncte (7—3) ; 3. Ungaria 
— 3 puncte ; 4. Norvegia — 1 punc t. 
Primele trei echipe au susținut cite 
3 jocuri, iar formația Norvegiei — 5 
partide.

R. F. a Germaniei - Mexic 
5-0. Selecționata de fotbal a Mexi
cului și-a început turneul în Europa, 
jucînd la Hanovra in fața a peste 
70 000 de spectatori cu reprezentativa 
R. F. a Germaniei. La capătul unui 
meci in care au avut permanent ini
țiativa, fotbaliștii vest-germani au 
obținut victoria cu severul scor de 
5—0 (4—0). Golurile au fost marcate 
de Miiller (3), Koeppel și Netzer.

Campionatul austriac de 
fotbal a programat partidele etapei 
a 3-a Echipa Austria-Salzburg, car« 
urmează să întîlnească in cadrul „Cu
pei U.E.F.A." formația U.T. Arad, a 
învins pe teren propriu cu scorul de 
2—1 pe Sturm.

în clasament conduc Rapid Viena 
și Austria Viena cu cite 5 puncte, 
secundate de Austria Salzburg, 
Wacker Innsbruck, Ak Graz și Al
pine Donawitz — toate cu cite 4 
puncte etc.

In etapa a Vll-a a cam
pionatului cehoslovac de 
fOtbOl echlPa Spartak Trnava (vii
toarea adversară a echipei Dinamo 
București in „Cupa campionilor eu
ropeni") a terminat la egalitate : 1—1, 
pe teren propriu cu Banik Ostrava, 

în clasament continuă să conducă 
V.S.S. Kosice cu 12 puncte, urmată 
de Slovan Bratislava — 11 puncte, 
Dukla Praga — 10 puncte etc. Echipa 
Spartak Trnava ocupă locul 14 cu I 
puncte.



viața internațională
GENEVA

LUCRĂRILE COMITETULUI 
PENTRU DEZARMARE

GENEVA fi — Trimisul special 
Agernres transmite : în ședința 
de joi a Comitetului pentru dezar
mare au luat cuvintul delegații 
Olandei și Italiei. Reprezentan
tul Olandei, Evert Ros. a consa
crat cea mal mare parte a interven
ției sale problemei experiențelor 
subterane cu arma nucleară, dczvol- 
t!nd o serie de aspecte tehnice in 
materie. EH s-a pronunțat pentru a- 
riopiacea unor măsuri care să ducă 
Ih intcrrirerc* completă * experien
țelor nucleare in mediul subteran.

Șeful delegației italiene. Roberto 
Caracciollo, s-a referit la obiecti
vele dezarmării generale, reamintind, 
in context, că ele reprezintă una din 
mmcle de bază ce vor figura pe a- 
yenda apropiatei sesiuni a Adunării

SCRISOAREA ADRESATĂ DE MINISTRUL 
DE EXTERNE AL U. R. S. S.

SECRETARULUI GENERAL AL 0. N. U.
MOSCOVA 9 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat. Andrei Gromi- 
ko. ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, a adresat secreta
rului general al Organizației Națiu
nilor Unite, U Thant, o scrisoare — 
transmisă de agenția TASS — in care 
se solicită includerea pe ordinea de 
z.i a celei de-a 26-a sesiuni a Adu
nării Generale, „in calitate de pro
blemă importantă și urgență", ches
tiunea „Conferinței mondiale pentru 
dezarmare".

în sprijinul propunerii, in scrisoa
re se arată că problema dezarmării 
se numără printre cele care frămin- 
tă toate popoarele lumii și necesită 
o rezolvare rapidă. De soluționarea 
ei depinde în mare măsură modul 
in care va evolua situația in lume, 
apreciază scrisoarea : vor evolua lu
crurile spre micșorarea încordării in
ternaționale și spre reducerea cursei 
înarmărilor sau, dimpotrivă, vor 
continua intr-un ritm mereu crescind 
pregătirile militare și va spori pri
mejdia unui nou război mondial ? 
Menționind că in ultimii ani au fost 
realizate unele acorduri, care au li
mitat intr-o anumită măsură propor
țiile cursei înarmărilor, în scrisoare 
se spune : „Trebuie să se recunoască 
însă, in ansamblu, că o deplasare ra
dicală In direcția înfrinării primej
diosului proces de acumulare și per
fecționare a armamentelor nu a avut 
Joc pinâ in prezent. Aceasta nu poa

In interesul dezvoltării colaborării 
dintre Iugoslavia și Grecia

BELGRAD 9 (Agerpres). — Preșe
dintele Consiliului Executiv Federal, 
Djemal Biedici, a primit pe 
C. Xanthopoulos Palamas, subsecre
tar de stat in Ministerul Afacerilor 
Externe al Greciei, care se află in
tr-o vizită la Belgrad. Au fost abor
date probleme privind relațiile greco- 
iugoslave și posibilitățile extinderii 
acestor relații, precum și unele pro
bleme internaționale.

Pe de altă parte, informind des
pre convorbirile dintre Mirko Tepa
vaț, secretar federal pentru aface
rile externe, și Palamas, agenția Ta- 
niug relevă că acestea s-au referit 
la unele probleme actuale ale vieții 
internaționale, printre care situația 
din Europa, din Balcani și din zona 
Mării Mediterane. O atenție deose
bită s-a acordat problemelor colabo

Inaugurarea Tîrgului 
internațional de la Zagreb
în ținută festivă, va

lorificată de cromati
ca toamnei, Zagrebul 
a oficiat tradiționalul 
eveniment care de 
fiece dată conferă 
primei sale decade de 
septembrie un decor 
exuberant Se poate 
spune că întreg orașul 
a luat parte, intr-un 
fel sau altul, la inau
gurarea Tirgului in
ternațional de toam
nă, ale cărui pavilioa
ne sint amplasate pe 
o suprafață de 265 000 
de metri pătrați.

Festivitatea deschi
derii tirgului a avut 
loc joi, in prezența 
președintelui Iosip 
Broz Tito și a soției 
sale, Iovanka Broz, a 
președintelui Consi
liului Executiv Fede
ral, Djemal Biedici, a

altor personalități iu
goslave, a reprezen
tanților corpului di
plomatic, a numeroși 
invitați de peste ho
tare.

Anul acesta, la ma
rea expoziție econo
mică de la Zagreb, 
care se desfășoară — 
ca de fiecare dată — 
sub semnul dezvol
tării colaborării eco
nomice internaționale, 
în afară de țara gaz
dă, Iugoslavia, sint 
prezente 55 de state, 
printre care Albania, 
Austria, Belgia, Bulga
ria, Cehoslovacia. R.P. 
Chineză, R.D.G., R. F. 
a Germaniei, India, 
Italia, Iran, Japonia. O- 
landa. Polonia, Româ
nia, S.U.A.. Uniunea 
Sovietică. Ungaria.

La ediția 1971 a Tir

LA TIRGUL INTERNAȚIONAL DE TOAMNĂ DE LA VIENA

Președintele Austriei 
a vizitat pavilionul României
VIENA 9. Corespondentul A- 

țerpres, Petre Stăncescu, trans
mite : Președintele federal al 
Austriei, Franz Jonas. însoțit de 
ministrul afacerilor externe, Ru
dolf Kirchschlaeger. a vizitat joi 
pavilionul Republicii Socialiste 
România din cadrul tirgului in
ternațional de toamnă de la Vie- 
na. La sosire, oaspeții au fost sa
lutați de ambasadorul României, 
Dumitru Aninoiu. Președintele 

Generale a O.N.U. Comitetul pentru 
dezarmare de la Geneva, a declarat 
diplomatul italian, nu trebuie să uite 
nici un moment că țelul final aI ne
gocierilor sale il constituie dezarma
rea generală. Evident, a spus Ro
berto Caracciollo, nu trebuie subes
timate acele măsuri care marchează 
pași spre dezarmare, intre care și 
proiectul de acord privind interzice
rea armelor biologice, aflat in dez
baterea actualei sesiuni a Comitetu
lui. Dar. a ținut să remarce el în 
continuare. Comitetul va trebui să se 
concentreze in activitatea sa cu pre
cădere asupra realizării Imperative
lor dezarmării generale, pe baza do
cumentelor aflate deja pe agenda de 
lucru a organismului de negocieri.

te să nu provoace îngrijorarea po
poarelor, care sint vital interesate în 
întărirea păcii și a securității inter
naționale. Uniunea Sovietică împăr
tășește in întregime această îngrijo
rare".

..Evoluția evenimentelor în arena 
internațională — continuă scrisoarea 
— face de dorit activizarea efortu
rilor tuturor țărilor lumii, atit nu
cleare. cit și nenucleare, in vederea 
rezolvării problemelor dezarmării. A- 
cestei sarcini i-ar corespunde, după 
părerea guvernului sovietic, convoca
rea unei conferințe mondiale pentru 
dezarmare. Conferința ar putea să 
constituie tocmai acel for în care 
toate țările lumii, fără excepție, ar 
putea să examineze împreună pro
blemele dezarmării în întregul lor 
ansamblu și să încerce să descopere 
căile practic realizabile și unanim 
acceptabile de rezolvare a acestora. 
O universalitate reală a unei aseme
nea conferințe reprezintă o impor
tantă chezășie a succesului său. Toa
te statele trebuie să fie reprezenta
te pe baze egale la acest for mon
dial în problemele dezarmării" se 
spune in scrisoare. în opinia Uniunii 
Sovietice — se arată în încheiere — 
conferința mondială pentru dezarma
re ar putea să examineze întregul 
complex al problemelor dezarmării, 
privind atit armamentul nuclear, cit 
și cel clasic.

rării bilaterale, în legătură cu care 
s-a efectuat un schimb sincer de 
păreri. S-a discutat, in context, des
pre unele proiecte economice co
mune, cum ar fi construirea unei 
conducte petroliere Salonic-Skoplie 
și regularizarea cursului riului Var- 
dar. S-a căzut de acord, relevă agen
ția, să fie reactivată Comisia inter
ministerială pentru promovarea coo
perării industriale, comerciale, cul
turale, turistice, științifice și tehnice 
dintre cele două țări vecine. în 
cursul convorbirilor au fost abordate 
și probleme ca regimul vizelor, mi
cul trafic de frontieră, precum și alte 
aspecte ale relațiilor bilaterale.

C. Xanthopoulos Palamas a invitat 
pe Mirko Tepavaț să facă o vizită în 
Grecia, invitație care a fost accep
tată cu satisfacție.

gului de toamnă de la 
Zagreb cele 25 de în
treprinderi românești 
de comerț exterior 
prezintă o gamă va
riată de exponate, 
care ilustrează reali
zările economiei țării 
noastre. Pavilionul ro
mânesc expune pro
duse ale industriei 
noastre constructoare 
de mașini, ale indus
triilor chimică, elec
trotehnică, materiale
lor de construcții, ma
șini de calculat mo
derne, microscoape și 
alte produse ale in
dustriei optice, exem
plare din toate tipu
rile de tractoare ro
mânești, produse ale 
industriei bunurilor de 
larg consum.
George IONESCU

Austriei a apreciat produsele ro
mânești și modul lor de prezen
tare.

Pavilionul țării noastre a fost 
vizitat, de asemenea, de ministrul 
comerțului al Austriei, Josef Sta- 
rlbacher. de primarul Vienei, 
Felix Slavik, și de Bruno Pitter- 
mann. președintele grupului par
lamentar al Partidului Socialist 
Austriac.

Sesiunea Consiliului U.N.C.T.A.D.

Există mari posibilități 
nefolosite pentru 
promovarea largă 

a comerțului international < »

INTERVENȚIA ȘEFULUI 
DELEGAȚIEI ROMANE

GENEVA 9 (Agerpres). — în cadrul 
sesiunii a Xl-a a Consiliului 
U.N.C.T.A.D. s-a trecut la examina
rea problemelor relațiilor comerciale 
intre țări cu sisteme social-economice 
diferite. In cursul dezbaterilor, la 
care au luat parte reprezentanți a 
numeroase țări, s-a exprimat satis
facția față de progresele realizate in 
acest domeniu. In același timp, s-a 
relevat necesitatea imperioasă de a 
se elimina obstacolele care mai îm
piedică fructificarea deplină a largi
lor posibilități de extindere a aces
tor raporturi.

Luind cuvintul. șeful delegației ro
mâne, Mircea Petrescu, a arătat că 
schimburile comerciale și cooperarea 
economică a României cu țări indus
trializate sau in curs de dezvoltare, 
avind alte sisteme economice, au în
registrat creșteri importante. Tot
odată, el a menționat că dezvoltarea 
intr-un ritm ridicat a schimburilor 
intre țări cu sisteme diferite 
poate constitui un motiv de 
satisfacție și o dovadă a via
bilității acestor schimburi ; dar, a 
subliniat vorbitorul, nu trebuie să se 
uite că ponderea lor în ansamblul co
merțului mondial este încă redusă, 
existind mari posibilități nefolosite. 
El a scos in evidență că barierele și 
discriminările pe care unele țări le 
mai mențin nu folosesc nimănui, nici 
producătorilor sau exportatorilor din 
aceste țări, nici țărilor in curs de dez
voltare, nefâcind altceva decît să li
miteze dezvoltarea comerțului mon
dial. Reprezentantul român s-a pro
nunțat, in încheiere, în favoarea 
adoptării de măsuri concrete, con
structive, vizînd promovarea schim
burilor și cooperării între toate țările, 
Indiferent de sistemul lor social-eco
nomic, ținîndu-se seama in mod co
respunzător de nivelul dezvoltării lor 
economice.

încheierea vizitei ministrului 
român al industriei chimice 

în R. D. Germană
BERLIN 9. Corespondentul Ager

pres, Ștefan Deju, transmite : Kurt 
Fichtner, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.D. Germane, 
președintele părții R.D.G. a Comisiei 
mixte de colaborare economică între 
Republica Socialistă România și 
R.D.G., a oferit la 9 septembrie, la 
Berlin, un dejun în cinstea minis
trului român al industriei chimice, 
Mihail Florescu, care a vizitat Tirgul 
internațional de la Leipzig. Au parti
cipat Giinther Wyschowsky, ministrul 
industriei chimice al R.D. Germane, 
și Nicolae Ghenea, ambasadorul 
României la Berlin. Cu acest prilej, 
a avut loc o convorbire priete
nească privind adincirea relațiilor și 
a cooperării in domeniul industriei 
chimice între Republica Socialistă 
România și R.D. Germană.

în cursul vizitării Tirgului de Ia 
Leipzig, ministrul M. Florescu s-a 
informat asupra exponatelor indus
triei chimice a R.D.G. și a purtat 
convorbiri cu reprezentanți ai com
binatelor și centralelor industriale 
din ramura chimiei, privind intensi
ficarea colaborării intre industria chi
mică a României și cea a R.D. Ger
mane. El a vizitat, de asemenea, școa
la superioară de chimie din Merse
burg. La 9 septembrie, ministrul Mi
hail Florescu a plecat spre patrie.

★
La sosirea la București, pe aero

portul Otopeni, erau prezenți membri 
ai conducerii Ministerului Industriei 
Chimice, precum și reprezentanți ai 
ambasadei Republicii Democrate 
Germane la Bucureștț.

agențiile de presă transmit:
Conducătorii R. P. Ungare l-au primit 

pe ministrul de externe al Franței*
Leonid Brejnev va face 

o vizită în Franța. Agenția 
T.A.S.S. anunță că Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., va face o vizită 
oficială in Franța între 25 și 30 oc
tombrie. El este invitat de președin
tele Franței, Georges Pompidou, și 
de guvernul francez.

Lucrările Conferinței in
ternaționale pentru utiliza
rea energiei atomice în sco
puri pașnice,care se des,ăs°ară 
la Palatul Națiunilor, au continuat 
joi cu o ședință generală, prezidată 
de dr. W. Bennett Lewis (Canada), 
consacrată analizei sistemelor pentru 
garanții. Au fost prezentate, cu acest 
prilej, comunicări din partea unor 
savanți din R.F. a Germaniei, S.U.A., 
Japonia, R.S. Cehoslovacă, precum 
și din partea Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică și Eurato- 
mului. Lucrările conferinței au con
tinuat, de asemenea, in cadrul unor 
ședințe tehnice.

Președintele Comitetului 
de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală, Petre 
Blajovici, care întreprinde o vizită in

încheierea convorbirilor 
dintre delegațiile P.C. Italian 

și P. C. din Japonia
ROMA 9 — Corespondentul Ager

pres, Nicolae Pulcea, transmite : La 
invitația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Italian, o delegație 
a Partidului Comunist din Japonia, 
condusă de Kenji Miyamoto, preșe
dintele Prezidiului Comitetului Cen
tral, s-a aflat in Italia intre 3 și 8 
septembrie. în timpul șederii sale 
la Roma, delegația P.C. din Japonia 
a avut întilniri cu o delegație a C.C. 
al P.C.I. din care au făcut parte 
Enrico Berlinguer, vice-secretar ge
neral al P.C.I., Armando Cossuta, 
Giorgio Napolitano și Giancarlo Pa- 
jetta, membri ai Direcțiunii, Um
berto Gardia, Luca Pavolini, Euge
nio Peggio și Sergio Segre, membri 
ai C.C.

La încheierea convorbirilor a fost 
dat publicității un comunicat în care 
se relevă că reprezentanții celor 
două partide au făcut un larg schimb 
de informații asupra situației poli
tice, economice și sociale din țările 
respective, asupra politicii și luptei 
celor două partide, asupra luptei 
muncitorilor și maselor populare. 
Ele au constatat existența unor am
ple puncte de identitate și de con
vergență in lupta unitară a P.C.I. și 
P.C.J. pentru ieșirea din blocurile 
militare și depășirea lor, pentru li
chidarea bazelor militare străine, 
pentru independența și neutralitatea 
celor două țări, pentru a apăra și a 
face să avanseze cuceririle democra
tice, pentru asigurarea îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii, pentru a rezolva contradic
țiile sociale și economice decurgind 
din dezvoltarea accelerată a capita
lismului monopolist și pentru a afir
ma noi orientări de politică econo
mică.

Cele două partide, se spune în co
municat, consideră posibilă și nece
sară — în lupta pentru dezvoltarea 
democrației, împotriva ofensivei for
țelor conservatoare tinzind să limi
teze libertățile democratice și pentru

O cuvîntare
a președintelui I. B. Tito

ZAGREB 9 (Agerpres). — Dupâ 
cum anunță agenția Taniug, președin
tele Iosip Broz Tito a făcut o vizită 
la uzina de mașini-unelte „Prvomais- 
ka" din Zagreb, una dintre marile în
treprinderi industriale ale Iugosla
viei.

Luind cuvintul în fața colectivului 
uzinei, președintele Tito a relevat 
rezultatele remarcabile obținute de 
acesta ca urmare a aplicării reformei 
economice. El s-a referit apoi la unele 
aspecte privind nivelul de trai al oa
menilor muncii, subliniind că, in a- 
cest domeniu, mai sint de rezolvat 
probleme cum ar fi sporirea venitu
rilor celor cu salarii mici, precum și 
retribuirea corespunzătoare a specia
liștilor. Totodată, președintele Iugo
slaviei a menționat că există indivizi 
care nu au nici o legătură cu pro
ducția, care nu aduc nici o contribu
ție societății, dar care se îmbogă
țesc pe seama producătorilor. El a 
relevat că, intr-o bună zi, aceștia vor 
fi întrebați de unde au atitea bunuri.

Uniunea Comuniștilor trebuie, de 
asemenea, reformată — a spus pre
ședintele — și vom face acest lucru 
în mod treptat. Desigur, a precizat

CONVORBIRE EDWARD GIEREK- LUIGI LONGO
VARȘOVIA 9 (Agerpres). — Ed

ward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și Luigi Longo, secre
tar general al P.C.I., aflat in vizită 
in R.P. Polonă, au avut o convorbire 
desfășurată intr-o atmosferă cor
dială, prietenească — relatează agen
ția P A.P.

Conducătorii celor două partide 
s-au informat reciproc asupra proble
melor actuale ale activității P.M.U.P. 
și P.C.I. și au făcut un schimb de 
păreri asupra problemelor politice, 
economice și sociale ale Poloniei și 
Italiei. Au fost, de asemenea, exami
nate o serie de probleme privind si

R. F. a Germaniei, a fost miercuri 
oaspetele orașului Hamburg. Gazdele 
vest-germane au dat ample explica
ții asupra preocupărilor actuale ale 
edililor orașului în domeniul sistema
tizării și construcțiilor de locuințe, 
precum și asupra planurilor de pers
pectivă. La prinz, Caesar Meister, 
secretarul cu problemele construcții
lor de locuințe și urbanism din ca
drul guvernului landului Hamburg, a 
oferit un dejun în cinstea oaspetelui 
român. In după-amiaza aceleiași zile, 
au fost vizitate cartiere de locuințe 
și șantiere de construcții. Seara, Pe
tre Blajovici s-a întilnit cu oameni 
de afaceri din orașul Hamburg, care 
au oferit o masă in cinstea sa.

In capitala R.D. Germane 
au continuat, la 9 septembrie, con
vorbirile dintre delegațiile R.D.G. și 
R.F.G. și, respectiv, R.D.G. și Sena
tul Berlinului occidental. Delegația 
de experți condusă de secretarul de 
stat la Consiliul de Miniștri al 
R.D.G., Michael Kohl, și delegația 
R.F.G., condusă de secretarul de stat 
La Cancelaria federală, Egon Bahr, 
s-au întilnit la sediul Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane. Delegația 
R.D.G.. condusă de secretarul de stat 
in M.A.E., Giinther Kohrt, și delega
ția Senatului Berlinului occidental, 
condusă de directorul senatorial 
Ulrich Miiller, s-au întilnit, la rindul 
lor, tot in capitala R.D. Germane, 
pentru convorbiri asupra unor pro
bleme de interes reciproc. 

reforme profund economice și so
ciale — cea mai amplă unitate a 
maselor muncitoare și a organizații
lor lor, a tuturor forțelor democrati
ce și de stingă. Partidul Comunist 
Italian și Partidul Comunist din Ja
ponia consideră că această luptă des
chide calea pentru a înainta spre so
cialism in condițiile specifice fiecărei 
țări.

Cele două partide au exprimat de
plina solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez și a celorlalte popoare din 
Indochina împotriva agresiunii impe
rialismului american.

„In actuala situație Internațională 
— se spune, de asemenea, în comu
nicat — sarcina partidelor comuniste 
și a tuturor forțelor revoluționare și 
antiimperialiste este aceea de a de
pune toate eforturile pentru a depăși 
neînțelegerile actuale și pentru a re
construi o nouă unitate internaționa- 
listă și antiimperiallstă, pe baza res
pectării depline a autonomiei și 
independenței fiecărui partid, a recu
noașterii căilor naționale de înaintare 
și de construire a socialismului, a 
egalității in drepturi și neamestecului 
în treburile interne. Dacă se respectă 
aceste principii — subliniază docu
mentul — existența de divergențe a- 
supra unor puncte chiar importante 
nu poate șl nu trebuie să împiedice 
colaborarea și unitatea luptei Împo
triva imperialismului, pentru socia
lism și pace“.

Partidul Comunist Italian și Parti
dul Comunist din Japonia au convenit 
să lărgească în viitor relațiile lor, cu 
convingerea că convorbirile ce au 
avut loc la Roma, in spiritul priete
niei și frăției ce caracterizează rela
țiile dintre cele două partide, repre
zintă o contribuție la acțiunea comu
nă pentru unitatea mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale și la 
făurirea unei ample colaborări în 
lupta oamenilor muncii și forțelor de
mocratice ale Italiei și Japoniei.

el, nu putem gindi acum pe ce cale 
vom înfăptui reforma Uniunii Comu
niștilor și o vom consolida, deoarece, 
în prezent, este mai importantă pro
blema stabilizării economiei noastre 
și trebuie cu toții să ne orientăm 
spre aceasta. Noi am împărțit mijloa
ce pe care nu le aveam, nu s-a con
trolat dacă diferite investiții au aco
perire. Uneori, am făcut mari gre
șeli ; in ultimii ani s-a operat tdt mai 
mult cu fonduri fictive, iar aceasta a 
contribuit, de asemenea, la lipsa de 
lichidități.

Ultima parte a cuvîntării a fost 
consacrată aspectelor privind cola
borarea intre republicile iugoslave, 
in legătură cu care președintele Tito 
a subliniat : „Nu trebuie să permitem 
diferitelor elemente să abuzeze de 
soluționarea problemei naționale pen
tru separarea republicilor*'.

„Avem în față probleme suficiente, 
dar ele nu trebuie să ne îngrijoreze, 
mai ales dacă le sesizăm și dacă sîn- 
tem conștienți că trebuie să le rezol
văm singuri, deoarece nimeni altcine
va decît noi nu le va rezolva", a spus 
în încheiere președintele Tito.

tuația actuală din mișcarea comu
nistă și muncitorească internațională. 
Conducătorii celor două partide au 
subliniat importanța fundamentală a 
întăririi unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. în 
timpul convorbirilor, o atenție deose
bită a fost acordată problemelor 
securității europene. A fost din nou 
exprimat sprijinul deplin pentru con
vocarea rapidă a conferinței europene 
în problemele securității și colabo
rării.

Ambele părți și-au exprimat do
rința de a dezvolta colaborarea dintre 
P.M.U.P. și P.C.I.

La invitația C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, 
la Phenian a sosit în vizită o delega
ție a Frontului de Eliberare din Mo- 
zambic, condusă de Samora Moises 
Machel, președintele Frontului, co
mandantul suprem al Armatei de Eli
berare din Mozambic — relatează 
agenția A.C.T.C.

Delegația de colaborare 
in domeniul telecomunica
țiilor a R.P. Chineze, condusâ 
de Chung Fu-hsiang, a fost primită 
la Berna de Roger Bonvin, membru 
al Consiliului Federal al Elveției, șe
ful Departamentului transporturilor, 
telecomunicațiilor și energiei elec
trice. A avut loc o convorbire prie
tenească. Delegația chineză, relatează 
agenția China Nouă, a avut, de ase
menea, întrevederi și convorbiri cu 
Markus Redli, președintele Biroului 
general al poștelor și telecomunica
țiilor al Elveției, și cu Fritz Locher, 
directorul general al Poștelor și tele
comunicațiilor.

Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Peru, 
Edgardo Mercado Jarrin, a sosit la 
Belgrad intr-o vizita oficială in Iugo
slavia, la invitația secretarului fede
ral pentru afacerile externe, Mirko 
Tepavaț.

întrevederi ale delegației 
P. C. R. în Tanzania

DAR-ES-SALAAM 9 (Agerpres).— 
Cu prilejul vizitei pe care o face in 
Tanzania, delegația P.C.R., condusă 
de tovarășul Nicolae Guină, membru 
al C.C. al P.C.R., a avut o Intilnirc 
la Dar-es-Salaam cu reprezentanți 
ai mișcărilor de eliberare națională 
din Angola, Mozambic, Namibia, Afri
ca de Sud și Rhodesia.

In cadrul intilnirii a fost exprima
tă satisfacția deplină pentru spriji
nul multilateral șl internaționalist 
pe care P.C.R., întregul popor român, 
il acordă popoarelor respective, in 
lupta lor pentru înlăturarea jugului

șoha demonstrația oamenilor muncii 
CU PRILEJUL ZILEI DE 9 SEPTEMBRIE

Ieri, în Piața „9 Septembrie", locul 
tradițional de desfășurare a marilor 
manifestări populare, a avut loc de
monstrația oamenilor muncii din 
Sofia, cu prilejul împlinirii a 27 de 
ani de la victoria revoluției socia
liste din Bulgaria. La tribuna oficia
lă, instalată la mausoleul lui Gheorghi 
Dimitrov, au luat loc tovarășul To
dor Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat, Stanko 
Todorov, președintele Consiliului de 
Miniștri, ceilalți conducători ai par
tidului și statului bulgar, numeroși 
oaspeți de peste hotare, generali și 
ofițeri superiori, reprezentanți ai co
lectivelor de oameni ai muncii, oa
meni de știință, cultură și artă din 
Sofia.

Demonstrația a fost deschisă de un • 
grup masiv de stegari, inconjurind 
noua stemă a R. P. Bulgaria, care, 
in urma Congresului al X-lea al 
partidului, poartă inscripția anilor 
631 — anul întemeierii statului bul
gar — și 1944 — anul eliberării Bul
gariei. Intr-o atmosferă entuziastă, 
au trecut prin fața tribunelor marile 
coloane ale demonstranților. Sub 
titlul generic „Raport", înscris pe 
care alegorice, machete și panouri, 
colectivele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din fabricile și uzinele

ȘEDINȚA COMITETULUI PERMANENT
AL ADUNĂRII NAȚIONALE A R. D. VIETNAM

HANOI 9 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că, la Hanoi, a avut loc 
o ședință a Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a R. D. Vietnam, 
prezidată de președintele Truong 
Chinh. Potrivit comunicatului dat pu
blicității la încheierea ședinței, a fost 
prezentat un raport in legătură cu 
inundațiile produse in R. D. Vietnam 
și activitatea de refacere. Comunicatul 
menționează gravitatea inundațiilor și 
subliniază că partidul, statul și po

Conferința cvadripartită de la Paris
PARIS 9 (Agerpres). — La Paris 

a avut loc joi cea de-a 128-a sesiune 
plenară a Conferinței în problema 
vietnameză.

In cuvintul său, șeful delegației gu
vernului R.D. Vietnam, Xuan Thuy, 
a denunțat Administrația S.U.A. 
pentru refuzul ei de a răspunde la 
propunerea de pace in șapte puncte 
prezentată de Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, pentru intensificarea pe mai 
departe a războiului in Vietnamul de 
sud, Laos și Cambodgia și pentru 
continuarea încălcării suveranității și 
securității R.D. Vietnam. El a arătat 
că, prin continuarea politicii de 
„vietnamizare", prin prelungirea și 
extinderea războiului în toată Indo
china, Statele Unite blochează orice 
progres la conferința de la Paris.

Adjunctul șefului delegației G.R.P., 
Dinh Ba Thi, a arătat că planul in 
șapte puncte a lăsat ușa larg des
chisă pentru pace și permite 
Statelor Unite să se retragă din 
Vietnam în condiții onorabile. El a 
subliniat că, dacă guvernul Statelor

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — Ja
nos Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., l-a primit joi pe Maurice 
Schumann, ministrul de externe al 
Franței, aflat într-o vizită oficială în 
Ungaria. Șeful diplomației franceze 
a fost primit, de asemenea, de Pal 
Losonczi, președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare, și de 
Jeno Fock, președintele guvernului

PARIS

Conferința Uniunii Interparlamentare
PARIS 9. — Corespondentul Ager

pres, Paul Diaconescu, transmite : In 
cursul ultimelor două zile, conferin
ța Uniunii Interparlamentare și-a 
continuat lucrările în cadrul comi
siilor, dezbătind probleme de mare 
actualitate ale lumii contemporane. 
In timpul discuțiilor au fost supuse 
unei atente analize o serie de pro
iecte de rezoluție în cadrul comi
siilor pentru studiul problemelor po
litice, economice și sociale, pentru 
studiul problemelor parlamentare și 
juridice, pentru educație, știință și 
cultură, pentru teritoriile neauto
nome.

Joi după-amiază, ambasadorul 
României la Paris, Constantin Fli- 
tan, a oferit o recepție in onoarea 
delegației grupului român din U- 
niunea Interparlamentară, care parti

colonial și eliberarea patriei, pentru 
asigurarea dreptului lor de a-și alege 
liber forma de organizare socială, de 
a se afirma suveran pe arena Inter
națională, conform voinței și aspira
țiilor legitime. Totodată, s-a relevat 
dorința reciprocă de a extinde ra
porturile bilaterale de solidaritate 
internaționalistă și colaborare, dintre 
poporul român și aceste popoare, in 
interesul comun al cauzei unității 
forțelor care luptă împotriva impe
rialismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului.

Sofiei au raportat rezultatele remar
cabile obținute in construcția socia
lismului, in îndeplinirea planurilor 
și angajamentelor pe primele opt' 
luni ale anului 1971.

Zeci și zeci de lozinci și panouri 
aveau înscrise angajamente luate de 
colectivele de oameni ai muncii pen
tru înfăptuirea prevederilor Congre
sului al X-lea. Alte lozinci și panouri 
au cuprins saluturi și chemări cu pri
vire la întărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești internaționa
le, întărirea sistemului socialist mon
dial, întărirea frontului păcii și al 
luptei împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului.

Demonstrații ale oamenilor muncii 
cu prilejul zilei de 9 Septembrie au 
avut loc in numeroase orașe ale țării.

Joi seara, in Piața „9 Septembrie" a 
avut loc o retragere cu torțe și 
„apelul solemn" al celor căzuți pen
tru libertatea Bulgariei.

In aceeași seară, la „Casa Congre
selor" din Sofia, Comitetul Central al 
P.C.B., Consiliul de Stat și Consi
liul de Miniștri ale Republicii Popu
lare Bulgaria au oferit o recepție cu 
ocazia celei de-a 27-a aniversări a 
victoriei revoluției socialiste in Bul
garia.

Petre POPA

porul vor face tot ce le stă in putință 
pentru rezolvarea celor mai urgente 
probleme, pentru a înlătura cit mai 
repede consecințele inundațiilor.

Comitetul Permanent al AâUAc.'r>i 
Naționale a adresat un apel, poporu
lui, chemîndu-1 să refacă și să dez
volte producția in vederea îndepli
nirii planului de stat pe 1971, pen
tru a obține succese și mai mari in - 
lupta împotriva agresiunii americane 
și in construcția socialistă.

Unite răspunde pozitiv acestor pro
puneri, Conferința de la Paris asupra 
Vietnamului va putea marca un pro
gres notabil. Pe de altă parte, el a 
denunțat Statele Unite și administra
ția de la Saigon pentru sporirea te
rorii și operațiunilor lor de „pacifi
care". Reprezentantul G.R.P. a de
mascat alegerile pentru așa-zisa A- 
dunare Națională de la Saigon.

Noul conducător al delegației ame
ricane la Conferința de la Paris, 
William Porter, a repetat propunerea 
predecesorului său, David Bruce, fă
cută la 15 iulie, de ținere a unor 
„reuniuni restrinse". Reprezentanții 
R.D.V. și G.R.P. au respins această 
propunere. „Dacă șeful delegației 
americane dorește să intîlnească de
legația G.R.P. in particular, pentru 
clarificări suplimentare in ce privy-r 
te planul în șapte puncte, a spu.. 
Dinh Ba Thi, atunci reprezentanții 
G.R.P. vor fi gata să-1 primească și 
să-i furnizeze explicațiile necesare". 
Xuan Thuy a arătat că delegația gu
vernului R.D. Vietnam sprijină în în
tregime noua propunere a G.R.P.

ungar. In timpul acestor întrevederi, 
care s-au desfășurat intr-o atmosferă 
cordială, relatează agenția M.T.I., au 
fost examinate posibilitățile de dez
voltare a relațiilor dintre cele două 
țări, precum și problemele internațio
nale actuale, o deosebită atenție fiind 
acordată problemei convocării con
ferinței europene în problemele secu
rității.

cipă la lucrările celei de-a 59-a con
ferințe a acestui organism mondial. 
Din delegație fac parte Mihail Le
vente, președintele grupului roman 
din Uniunea Interparlamentară, Tu
dor Drăganu, vicepreședinte, și Ale
xandru Ionescu, membru in Comi
tetul de conducere al grupului.

La recepție, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, au luat parte 
șefi ai delegațiilor participante la 
lucrările conferinței, deputați fran
cezi și străini, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Paris. 
Miercuri, deputății români au fost 
oaspeții domnului Lucien Neuwlrt, 
președintele Grupului de prietenie 
Franța-România din Adunarea Na
țională Franceză, care a oferit în 
onoarea lor un dejun.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scinteil". TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fao la oficiile poștale șl difuzorU din întreprinderi «1 Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa ScîntelL 40 369


