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IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU
s-a deschis cel de-al V-lea

Pavilion de mostre de bunuri de consum
Vineri după-amiază, la Complexul expozițional din 

Piața Scînteii, s-a deschis cel de-al V-lea Pavilion de 
mostre de bunuri de consum — manifestare menită să 
oglindească succesele industriei producătoare de bu
nuri destinate Îmbunătățirii continue a aprovizionării 
populației.

La festivitatea inaugurală au luat parte tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii fon Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, cu solia, 
Paul Niculescu-Mizil, cu soția, Virgil Troiin, Iile Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Miron Constan- 
tinescu, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Mihai Gere, Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu și Ion Pățan.

Erau prezenți miniștri, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, ai departamentelor econo
mice și ai centralelor industriale, ai marilor uzine, în
treprinderi de corner! exterior, specialiști, ziariști ro
mâni și corespondenți ai presei străine, un numeros pu
blic.

Erau, de asemenea, de față, membri ai corpului di
plomatic.

Un mare număr de specialiști și lucrători din indus
tria bunurilor de consum și unități comerciale, ale 
cooperației meșteșugărești șl de consum, numeroși ce
tățeni, au salutat cu vii șl puternice aplauze sosirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat. Urale repetate, scandări 
„Ceaușescu-P.C.R.", au dat o expresie vibrantă dra
gostei și stimei oamenilor muncii față de conducătorul 
partidului și statului nostru.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Nicolae Bozdog, 
ministrul comerțului interior, care 
a spus :

„Organizarea acestei mari expo
ziții se înscrie în ansamblul de 
măsuri stabilite pe baza indicațiilor 
date de dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, în ședința din 
noiembrie 1970 a Comitetului E- 
xecutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
guvernului, privind perfecționarea 
relațiilor dintre industrie și comerț 
și îmbunătățirea continuă a apro
vizionării cu mărfuri a populației.

Expoziția oglindește succesele 
remarcabile obținute în dezvolta
rea în ritm susținut a economiei 
noastre naționale, pe baza progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român al cărui obiectiv funda
mental este făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

I Cele peste 70 mii exponate mate
rializează pasiunea, inițiativa și 
măiestria creatoare a harnicilor 
muncitori, ingineri, tehnicieni din 
industria noastră producătoare de 
bunuri de consum. Prin varietatea 
și numărul sortimentelor prezentate 
pe o suprafață de circa 20 mii mp, 
reunind produse realizate atît de 
industria republicană cît și de in
dustria locală, de cooperația meș
teșugărească, cooperația agricolă și 
cooperația de consum, actualul Pa
vilion de mostre depășește toate 
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manifestările precedente de acest 
gen organizate în țara noastră.

Produsele expuse în pavilioane 
reflectă eforturile depuse pentru 
îmbogățirea sortimentelor, ridica
rea nivelului calitativ, îmbunătăți
rea caracteristicilor tehnico-funcțio- 
nale și a prezentării. Datori
tă sprijinului permanent primit din 
partea conducerii de partid și de 
stat de către industria producă
toare de bunuri de consum, produ
sele românești care sînt prezenta
te se situează la un ridicat nivel 
calitativ.

Avînd un pronunțat caracter de 
lucru, Pavilionul va constitui locul 
de întîlnire a reprezentanților în
treprinderilor producătoare și ai 
întreprinderilor comerciale din în
treaga țară, în vederea încheierii 
de contracte pentru livrarea măr
furilor destinate aprovizionării 
populației pe anul 1972. In același 
timp, această prezentare dă posi
bilitatea publicului vizitator de a 
cunoaște întreaga gamă de bu
nuri de consum pe care întreprin
derile producătoare își propun să 
le realizeze în anul viitor și, tot
odată, să-și exprime opiniile și 
preferințele.

Pavilionul de mostre oferă un 
cadru larg pentru reprezentanții 
firmelor străine de a lua contact 
cu realizările industriei bunurilor 
de consum din țara noastră, fiind 
create condiții pentru contracta
rea la export de produse româ

nești, ca și pentru perfectarea u- 
nor schimburi de bunuri de con
sum din alte țări.

Avînd permanent în față sar
cina de a satisface cît mai deplin 
cerințele și exigențele sporite ale 
oamenilor muncii, lucrătorii din 
industrie și comerț își exprimă 
angajamentul să realizeze și să 
pună la dispoziția cumpărătorilor 
mărfurile expuse, în sortimentele 
solicitate și de o calitate tot mai 
bună.

Aceasta va fi o contribuție la 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al poporului, țelul suprem al 
întregii politici a partidului și sta
tului nostru**.

In aplauzele puternice ale a- 
sistenței, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU taie panglica inau
gurală și declară deschisă cea de-a 
V-a ediție a Pavilionului de 
mostre.

La actuala ediție a acestei mani
festări, unități economice din 
subordinea a 10 ministere și orga
nizații centrale, precum si con

siliile populare județene e.pun 
o gamă largă de produse desti
nate atît aprovizionării popu
lației, cît și exportului. Sînt pre
zentate produse ale industriei 
textile, de confecții, tricotaje, ar
ticole de marochinărie, sticlărie și 
porțelanuri, încălțăminte, mobilă, 
chimicale, articole de sport, un 
sortiment bogat de produse agro- 
alimentare, precum și bunuri de 
uz îndelungat — aparate de radio, 
televizoare, frigidere, motorete, au
toturisme etc.

Cel de-al V-lea Pavilion de mos
tre, cuprinzînd exponate de o 
mare varietate, vădind bun gust și 
o preocupare sporită pentru cali
tate și mod de prezentare, consti
tuie o sinteză a dezvoltării conti
nue a industriei noastre producă
toare de bunuri destinate consu
mului. Comparînd exponatele din 
acest an cu cele care au fost în
fățișate la trecuta ediție, se des
prinde în mod limpede constatarea 
că s-au înregistrat progrese evi
dente pe linia diversificării și îm
bunătățirii calității produselor 
destinate aprovizionării populației, 
pentru satisfacerea în cît mai bune 
condiții a preferințelor și cerințe
lor consumatorilor.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat a început cu 
pavilioanele industriei ușoare, 
unde sînt întîmpinați de Ion Cră
ciun, ministrul industriei ușoare, 
de numeroși specialiști. In pavili
onul Centralei Industriei Confec- 
țiilor-București sînt prezentate 
circa 2 000 modele de confecții 
pentru femei, bărbați și copii. Pro
dusele, care se disting prin calita
tea stofelor, prin croială modernă 
alcătuiesc o adevărată „paradă a 
modei** capabilă să satisfacă cele 
mai exigente gusturi. Gazdele îl 
informează pe secretarul general 
al partidului despre realizările ob
ținute în domeniul dezvoltării con
tinue a producției, diversificării 
și îmbunătățirii calității produselor, 

1 reducerii prețului de cost al a- 
cestora.

In alte pavilioane ale industriei 
ușoare este prezentată o gamă deo
sebit de variată de țesături, trico
taje, încălțăminte din piele și în
locuitori, articole de marochinărie, 
sticlărie, bunuri de uz gospodăresc, 

icării și alte produse, ilustrînd
■ irgirea nomenclatorului de sorti
mente pe care îl realizează în pre- 
: nt industria noastră ușoară. Re-

■ a atenția. în mod deosebit, nou- 
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Vineri, 10 septembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit delegația Adunării Națio
nale a Republicii Democrate Viet
nam, condusă de tovarășul Hoang 
Van Hoan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale, care, la in
vitația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, face 
o vizită de prietenie în țara noas
tră. x

La primire au participat tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C-C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Stoica, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Executiv

Recepție oferită de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 

in onoarea participanților la Congresul internațional de studii bizantine
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a oferit, vineri 
seara, în saloanele Consiliului de 
Miniștri, o recepție în onoarea 
participanților la cel de-al XIV-lea 
Congres internațional de studii bi
zantine, care se desfășoară, în a- 
ceste zile, la București.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Paul Ni
culescu-Mizil, Janos Fazekas, 
Leonte Răutu, Miron Constantines- 
cu, Miu Dobrescu, Constantin Stă
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Mircea Malița, 
ministrul învățămîntului, conducă
tori ai unor instituții centrale, pre
cum și personalități ale vieții 
noastre culturale și științifice.

Au participat prof. Paul Lemerle, 
președintele Asociației internațio
nale de studii bizantine, prof. Fr. 
Barisici, președintele Asociației in
ternaționale de studii sud-est eu
ropene, prof. Mihai Berza, secreta
rul general al Comitetului român 
de organizare a congresului, sa- 
vanții V. N. Lazarev, Steven Run
ciman, G. Ostrogorski și alți re- 
putați oameni de știință, specialiști 
și experți din peste 30 de țări.

In timpul recepției, care a avut 
loc într-o atmosferă cordială, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători s-au întreținut cu 
participanții la congres.

în cursul discuțiilor purtate cu 
acest prilej, președintele Consiliu
lui de Stat a evidențiat impor
tanța întrunirilor bizantinologilor 
inaugurate la București acum a- 
proape o jumătate de veac. A fost 
relevat faptul că actualul congres 
— ca și cele precedente — ilustrea
ză preocupările și eforturile oame
nilor de știință de a investiga cît 
mai profund civilizația Bizanțului, 
cu scopul nu numai de a o cu
noaște mai bine, ci și de a-i valo
rifica experiența în perspectiva 
marilor probleme care confruntă 
omenirea contemporană. Subliniind 
rolul științelor istorice, președin
tele Nicolae Ceaușescu a arătat că 
cercetarea trecutului trebuie să 
tragă concluzii care să fo
losească prezentului în sensul 
înțelegerii mai bune a le
gilor obiective ale vieții sociale, al
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al C.C. al P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale, Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al CC. al P.C.R., pre
ședintele Comisiei pentru politică 
externă a Marii Adunări Națio
nale, Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, Dumitru 
Balalia, președintele Comisiei pen
tru consiliile populare și adminis
trația de stat a Marii Adunări Na
ționale.

A fost, de asemenea, prezent 
Nguyen Dang Hanh, ambasadorul 
R. D. Vietnam la București.

In cadrul convorbirii s-a subli
niat că vizita delegației Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam repre
zintă o nouă manifestare a priete
niei frățești și colaborării inter
naționaliste româno-vietnameze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că Partidul Comunist Ro
mân, guvernul și întregul popoi 
român, care și-au manifestat de la 
bun început puternica lor solida
ritate cu poporul vietnamez, cu 
lupta sa pentru salvgardarea liber
tății și independenței patriei, au 
acordat și vor acorda întregul lor 
sprijin — material, militar, politic 
și diplomatic. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat convingerea 

sprijinirii acțiunilor de organizare 
a societății pe baza acestor legi, 
de promovare a colaborării pașnice 
între popoare. Șeful statului român 
a relevat ideea că bizantinologii, 
stabilind filiațiunile între popoa
rele din această zonă a lumii, pot 
aduce o contribuție de seamă la 
cauza înțelegerii, apropierii și co
laborării între aceste popoare în 
zilele noastre, la transformarea 
Balcanilor, regiune atît de greu în
cercată în trecut, într-o zonă a pă
cii și cooperării, a bunei vecină
tăți.

In timpul discuțiilor, participan
ții au exprimat vii mulțumiri pen
tru importantul Mesaj adresat 
congresului de președintele Nicolae 
Ceaușescu, mesaj primit cu profund 
interes, pentru atenția pe care șeful 
statului român o acordă acestei 
reuniuni, care are loc sub înaltul 
său patronaj. Au fost subliniate, de 
asemenea, condițiile deosebite crea
te bunei desfășurări a întîlnirii de

Primiri la președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer 

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE DIN BELGIA
Președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri dimineața pe minis
trul sănătății publice din Belgia, 
Louis Nameche, care face o vizită 
în țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit 'de Ca
mille Grulois, șef de cabinet, și 
prof. dr. Samuel Halter, secretar 
general în minister.

MINISTRUL COMERȚULUI EXTERIOR AL INDIEI
Președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit, vineri la amiază, pe ministrul 
comerțului exterior al Indiei, L. N. 
Mishra, care face o vizită în țara 
noastră.

La primire au luat parte Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex

PREȘEDINTELE CONSILIULUI CENTRAL 
AL ECONOMIEI DIN BELGIA

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, vineri după-amiază, pe Al
bert De Smaele, președintele Con
siliului Central al Economiei din 
Belgia, președintele Grupului bel

că poporul vietnamez va obține 
noi succese în lupta pentru con
strucția socialismului, pentru în
vingerea greutăților cauzate de re
centele inundații.

Conducătorul delegației Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam a ară
tat că recenta vizită în R. D. Viet
nam a delegației de partid și gu
vernamentale române, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, re
prezintă un. factor de seamă pen
tru întărirea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare multila
terală dintre partidele, țările și po
poarele noastre. El a exprimat, 
totodată, recunoștința sinceră pen
tru sprijinul acordat Republicii 
Democrate Vietnam de partidul, 
guvernul și poporul român.

In cursul convorbirilor s-a ex
primat dorința ca relațiile de co
laborare dintre Partidul Comu
nist Român, guvernul Republicii 
Socialiste România, Marea Adu
nare Națională și Partidul celor ce 
Muncesc din Vietnam, guvernul șl 
Adunarea Națională a R. D. Viet
nam, să se dezvolte în continuare, 
în folosul ambelor popoare, al cau
zei socialismului și păcii.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă plină de căldură 
tovărășească.

la București. Referindu-se la ac
tualul congres, oamenii de știință 
au menționat că el le-a oferit pri
lejul unui dialog deschis, fertil, în
tr-o sferă întinsă de probleme pri
vind istoria și civilizația bizantină. 
Ei și-au manifestat deplina satis
facție pentru faptul că forumul 
mondial al bizantinologilor se reu
nește din nou, după 47 de ani, în 
capitala României, gazda celui din
ții congres de studii bizantine. 
Participanții au relevat aportul 
prețios al savanților români la dez
voltarea cercetărilor în domeniul 
bizantinologiei. Au fost făcute a- 
precieri elogioase la adresa iniția
tivelor și acțiunilor întreprinse de 
România pentru extinderea rela
țiilor și contactelor între oamenii 
de știință de pretutindeni, pentru 
intensificarea și diversificarea co
laborării între popoare, pentru 
realizarea destinderii, securității și 
păcii în lume.

(Agerpres)

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, au 
participat Dan Enăchescu, minis
trul sănătății, Virginia Russ, secre
tar general al Ministerului Sănă
tății.

A fost prezent Jan Adriaenssen, 
ambasadorul Belgiei la București.

terior, precum și S. Than, ambasa
dorul Indiei la București.

In cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor co
merciale, de colaborare și coope
rare economică și tehnică dintre 
cele două țări, precum și alte pro
bleme de interes comun.

gian pentru securitate și cooperare 
europeană, care se află în vizită în 
țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o ambianță de cordialita
te, a participat Jan Adriaenssen, 
ambasadorul Belgiei la București.
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I MASURILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MUNCII POLITICO IDEOLOGICE 
Șl CULTURAL-EDUCATIVE IN DEZBATEREA PLENARELOR 

LĂRGITE CU ACTIVUL ALE COMITETELOR DE PARTID
I Caracteristice pentru desfășurarea 

lucrărilor plenarei cu activul a co
mitetului de partid de la uzina ..Vul
can* din București, consacrată dez
baterii sarcinilor decurgind din pro
gramul de educație comunistă a- 
doptat de conducerea partidului, au 
fost spiritul critic, combativitatea re
voluționară. evaluarea lucidă a ex
perienței dobindife. cit și abordarea 
frontală a neajunsurilor, in scopul 
înlăturării lor.

Această notă combativă a lucră
rilor plenarei la care a luat parte to
varășul Gheorghc Vasilichi. membru 
al C.C. al P.C.R., vechi militant al 
mișcării muncitorești din țara noas
tră. această atmosferă de dezbatere 
profundă a activității desfășurate, de 
cintărirc matură a căilor de perfec
ționare a întregii munci de partid 
a fost imprimată plenarei de ia în
ceput de însăși informarea — exi
gentă. analitică, spunind lucrurilor 
pe nume - prezentată de comitetul 
de partid din uzină.

— Plenara noastră, spunea in acest 
sens muncitorul Ion Băjenaru, de<- 
fășurindu-se sub semnul răspunderii 
și exigenței partinice imprimate de 
recentele documente de partid, re
prezintă un eficient punct de ple
care pentru îmbunătățirea întregii 
activități de educare comunistă pe 
care trebuie s-o desfășurăm in uzină. 
Sint intru totul confirmate de viață, 
și aici la noi. în uzina „Vulcan", 
prevederile programului adoptat de 
conducerea partidului, care arată 
că perfecționarea muncii politico-e
ducative trebuie să aibă la bază în
tărirea conducerii acesteia de către 
organizațiile dc partid. Conducerea 
partidului ne arată limpede că socie
tatea socialistă multilateral dezvol
tată. pe care o construiește poporul 
nostru, este o orinduire a omului cu 
o conștiință înaintată, că. făurind bu
nuri materiale la un cit mai înalt 
nivel calitativ, trebuie să nu scăpăm 
din vedere marea noastră misiune 
de a ne pregăti ca oameni înaintați, 
de a forma generațiile de miine pe 
măsura unor exigențe calitative tot 
atit de înalte. Munca politică, ideo
logică. pe care trebuie s-o desfășu
răm pe un front mult mai larg. 
aibă în centrul ei cultivarea trăsă
turilor omului nou. să combată in
dividualismul. egoismul, rutina, pa
sivitatea, lipsa de grijă față de avu
tul obștesc, să țină mereu trează con
știința datoriei ce o avem către so
cietate.

Această optică, a necesității ca or
ganizațiile de partid să lupte cu mult 
mai multă perseverență pentru for
marea omului nou, a constituit, de 
altfel, leit-motivul plenarei.

— Programul elaborat de secreta
rul general al partidului, arăta Ion 
Dumitrașcu. secretarul comitetului de 
partid din secția a 3-a, sintetizează 
limpede ce avem de făcut pentru ca 
munca politică și ideologică să-și 
sporească eficiența, să nu fie formală. 
Trebuie să ne concentrăm atenția 
spre dezvoltarea atitudinii înaintate 
față de muncă, atașamentului față de 
uzină, respectului pentru ceea ce pro
duci tu și cei din jurul tău. Există<___ ____

la noi — și Informarea prezentată 
s-a referit la aceasta — oameni care 
absentează din producție, fluctuația 
forței de muncă este mare. sint. din 
păcate, destui muncitori care circulă 
dintr-o secție in alta, nu-și găsesc 
locul, umblă după muncă așa-zls 
ușoară și, in cele din urmă, cind s-au 
calificat cit de cit, părăsesc uzina. 
Cred, de aceea, că activitatea politică 
va trebui să facă din stimularea dra
gostei față dc muncă, față de această 
uzină, cu bogate tradiții revoluționare 
muncitorești, obiectivul său central, 
să dezvolte legăturile intre genera
țiile mal vechi și cele mai noi de 
muncitori, să cultive la toți pasiunea

nale, pe temeiul cărora să ajutăm la 
dezvoltarea nivelului de cunoștințe 
ale generației tinere. Cred că educa
ția, ca să spun așa, eficientă a tine
retului trece prin exemplul personal, 
și fiecare comunist trebuie să fie un 
< xemplu demn de urmat prin pregă
tirea sa politică și culturală. prin 
munca sa. prin comportarea sa. Ti
neretul, cum se șlic, urmează exem
plele celor din jur. își copiază părin
tele, Învățătorul, maistrul etc. Sin- 
tem noi, oare, întotdeauna, cel mai 
bun exemplu ? Pot exercita o înriu- 
rire pozitivă asupra conștiinței tine
rilor acei muncitori mai virstnici 
care absentează de la lucru, dau re
buturi, consumă băuturi alcoolice, au

stltule astăzi una din mlndriile in
dustriei noastre socialiste. Luată in 
stăpinire de popor, adevăratul și 
singurul său proprietar legitim, uzi
na trăiește o a doua viață, o exis
tență nouă ?l a parcurs un drum 
rapid pe calea modernizării, a in
troducerii tehnicii noi. Cu totul alt
fel — a spus vorbitorul — era u- 
zlna „Vulcan" prin 1928, cind am cu- 
noscut-o eu, o întreprindere cu un 
nivel tehnic scăzut, alta era viața 
muncitorilor de aici, ncvoiți 6ă în
dure exploatarea capitaliștilor, să 
depună o muncă istovitoare, ale că
rei roade se revărsau în folosul pa
tronilor. Amintesc aceste lucruri 
pentru câ este bine să nu uităm de

Formarea și dezvoltarea trăsăturilor 
inaintate ale omului nou - 

țelul major al educației comuniste
și mindria de a fi membri ai unui 
asemenea colectiv.

Numărindu-se, cum se știe, printre 
cele mai mari întreprinderi din Ca
pitală, uzina „Vulcan" a parcurs și 
parcurge drumul unor multiple per
fecționări sub raport tehnic, și-a lăr
git mult producția, ceea ce a impus 
o sporire continuă a numărului de 
salariați. Către acest mare obiectiv 
industrial s-au îndreptat numeroși ti
neri, spre a se forma, in școala pro
fesională. in uzină, ca muncitori cu 
o temeinică pregătire. Există deci 
condiții din cele mai prielnice pen
tru creșterea unor noi generații de 
muncitori, capabili să ducă mai de
parte experiența înaintașilor, să dez
volte cuceririle lor.

— Deosebit de bogat in idei, avind 
o mare valoare principială și practi
că, programul de educație comunistă 
elaborat de secretarul general al 
partidului îmbină, in prevederile sale, 
cerințele realităților noastre de as
tăzi. cu perspectiva, cu viziunea vii
torului, a societății de miine. arăta 
maistrul sudor Dumitru Nițoi. Noi 
pornim de la baza solidă a realiză
rilor prezente către viitoare și mult 
mai mari înfăptuiri. Pentru realizările 
de miine trebuie să ne pregătim as
tăzi și, mai ales, să-i pregătim pe cei 
ce ne vor lua locul. Vreau să spun că, 
in primul rind. avem datoria să învă
țăm noi, comuniștii, să ne înarmăm cu 
bogate cunoștințe politic0 și profesîo-

o viață de familie dezorganizată ? E- 
vident că nu. Munca politico-ideolo- 
gică să se adreseze tinerilor cu forța 
exemplului valoros, să le explice care 
este, in societatea socialistă, sensul și 
menirea lor, să-i ajute in înțelegerea 
adincă a realităților de astăzi și a 
perspectivelor luminoase pe care so
cialismul le-a deschis națiunii 
noastre.

Prin prisma dezideratelor formării 
omului nou, raportindu-le la acestea, 
cea mai mare parte a vorbitorilor a 
supus unor critici îndreptățite felul 
in care este organizată și se desfă
șoară munca de educare comunistă 
in uzină. In acest sens, lăcătușul 
Toma Morlova, Ștefan Ștefan, secre
tarul comitetului de partid din secția 
cazangerie. Ștefan Bucur, secretarul 
comitetului U.T.C. din uzină, tehni
cianul Ion Voicu, inginerul Vasile 
Răducanu, Ene Lache, directorul ge
neral al uzinei, și alții, s-au referit 
la necesitatea îmbogățirii conținutu
lui muncii politico-ideologice, accen
tuării caracterului ei partinic, com
bativ. creșterii rolului ei in expli
carea bazelor științifice ale politicii 
interne și internaționale a partidului, 
în stimularea gindirii creatoare a co
lectivului.

A luat apoi cuvintul tovarășul GII. 
VASILICHI, care a subliniat că uzi
na ..Vulcan", ale cărei tradiții bogate 
in lupta revoluționară a muncitorimii 
bucureștene sint bine cunoscute, con-

unde am pornit și unde am ajuns, 
să avem clară imaginea drumului 
parcurs și, de aici, a sarcinilor vii
torului. Le amintesc ca să vedem 
mai bine de pe ce poziții și in ce 
condiții abordăm astăzi problemele 
de o deosebită însemnătate teoreti
că și practică subliniate in progra
mul elaborat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru îmbunătățirea mun
cii politico-ideologice și cultural-edu
cative.

Se știe că in concepția partidu
lui nostru construirea societății so
cialiste nu inseamnu numai un ni
vel ridicat de viață materială, ci și 
un nivel inalt al conștiinței. Re
voluția socialistă iși propune ca 
scop esențial să schimbe nu nu
mai relațiile de producție capitaliste, 
cu altele noi, socialiste, bazate pe 
proprietatea socialistă a mijloacelor 
de producție, dar să creeze și un 
om nou, pătruns de o înaltă conștiin
ță. cu un inalt spirit de răs
pundere in întreaga viață socială, 
un om cu nobile însușiri etice. Dacă 
felul de viață materială a oameni
lor determină modul lor de gindi- 
re. acesta, la rindul lui. determină 
felul lor de acțiune. Ele se comple
tează și se influențează reciproc. Or, 
dezvoltarea impetuoasă a societății 
noastre a ajuns intr-o asemenea fază, 
incit a devenit imperios necesar ca 
activitatea ideologică să fie conside
rabil îmbunătățită.

Trccind in revistă istoricele izbinzi 
dobindile de poporul nostru, condus 
de partid, pe drumul făuririi Româ
niei socialiste, vorbitorul a subliniat 
consecvența cu care conducerea parti
dului, cu deosebire in ultimii ani, a 
acționat pentru perfecționarea vieții 
spirituale, pentru ridicarea la un ni
vel mai inalt a educației comuniste a 
maselor pentru formarea și dezvolta
rea trăsăturilor inaintate ale omului 
nou, constructorul societății de miine 
— comunismul. După ce a evocat mo
mente ale eroicei lupte purtate de 
partid in anii ilegalității, tovarășul 
Gheorghc Vasilichi a arătat că, 
continuind șl ridicînd la un nivel 
inalt aceste glorioase tradiții, îmbo- 
gățindu-le, partidul nostru și-a 
stabilit ca un obiectiv de cea mai 
mare importanță să treacă ștafeta 
revoluționară din generație in gene
rație, să cultive și să tacă să dea 
rod. la scara întregii societăți, tră
săturile inaintate ale comuniștilor. 
Programul de educare comunistă a- 
doptat de conducerea partidului, 
izvorind din necesitățile perfecționă
rii societății noastre, reprezintă o 
continuare pe un plan superior a a- 
cestei preocupări, dezvoltarea măsu
rilor elaborate de Congresele al 
IX-lea și al X-lea ale Partidului Co
munist Român. Formarea omului nou 
este determinată de cerințele obiec
tive ale dezvoltării societății socia
liste. A depune o activitate utilă 
societății face parte din trăsă
turile definitorii ale omului nou 
și, ca urmare, leneșii, chiulangiii, 
cei care așteaptă numai să pri
mească de la societate fără a da 
nimic in schimb — deprinderi spe
cifice capitalismului — nu-și găsesc 
locul în orinduirea noastră socialistă. 
Dar toate aceste trăsături negative 
nu dispar de ia sine ; incă Lenin a- 
răta că tradițiile și obiceiurile ne
gative moștenite din trecut vor per
sista mult timp după revoluție și 
va trebui depusă o muncă intensă 
și permanentă pentru lichidarea lor. 
Prin programul recent adoptat de 
conducerea partidului, toți comuniștii 
sint chemați să militeze cu fermitate 
pentru înlăturarea a ceea ce este re
trograd in conștiința și comportarea 
oamenilor, să deschidă cale largă 
noului.

Conducerea de partid ne-a înarmat 
cu documente deosebit de importan
te. care constituie un Îndreptar si
gur in munca de perfecționa-e a în
tregii activități politico-ideologice și 
cultural-educative. Este o înaltă Is
torie a tuturor membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii să le 
pună din plin in valoare.

în încheierea discuțiilor. . a luat 
cuvintul tovarășul Ilie Rădulescu, se
cretar al Comitetului municipal de 
partid București, care, scoțind in re
lief ținuta înaltă a lucrărilor plena
rei. caracterul lor combativ, a subli
niat că ele trebuie să constituie punc
tul de plecare al îmbunătățirii în
tregii munci de partid din uzină, al 
ridicării la un nivel superior a ac
tivității de educare comunistă a co
lectivului.

Platon PARDÂU

r
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Cori genți la istoria 
locurilor de baștinâ

La întrebarea : ce 
știți despre localitatea 
Moigrad ?. fără îndoia
lă că numeroși oa
meni, din diferite ora
șe și sate ale țării, ar 
fi gata să dea răspun
suri ample, documen
tate. Mă tem insă câ 
dacă s-ar pune aceas
tă întrebare chiar la 
Moigrad, ar fi sur
prinzător de mic nu
mărul celor care să 
știe citc ceva despre 
însemnătatea istorică 
a propriei lor locali
tăți. Cineva iși expri
ma nedumerirea și re
gretul că in această 
localitate nu există un 
muzeu, deși casele, in 
majoritate, sint con
stituite din lespezi de 
piatră de la PorolIs
sum. întrebîndu-i pe 
elevi despre Porolis- 
sum, mulți nici nu 
auziseră acest nume, 
iar cei care-1 știau nu 
puteau arăta partea 
de hotar a Moigradu- 
lui unde se întindea 
cindva cetatea și ora
șul roman. Ca să cu
noască amănunte, nici 
vorbă ; totuși, satul

Moigrad figurează de 
42 de ori in volumul I 
al Istoriei României !

Un profesor — ce-i 
drept, nu de istorie — 
dc la școala din Ro- 
mânaș, tot din părți
le Sălajului, mi-a 
mărturisit că, deși 
funcționa de 3 ani iu 
această localitate, de 
la mine află pentru 
prima dată că acolo a 
existat un castru ro
man și că locul lui era 
la vest de comună, 
unde sint niște copaci 
răzleți.

M-am referit la a- 
ceste aspecte pentru a 
arăta că în școala ge
nerală se face prea 
puțin pentru cunoaș
terea istoriei locale. 
Or, a concepe preda
rea istorici fără cu
noașterea vestigiilor, a 
locurilor din oraș, din 
sat sau împrejurimi 
unde — de-a lungul 
secolelor — s-au pe
trecut diferite eveni
mente din viața po
porului nostru. în
seamnă a lipsi școala 
de un mijloc impor
tant de educare pa

triotică a tinerei gena- 
rații.

Ar fi bine să greșesc 
eu. dar mi se pare că, 
in vreme ce memoria 
elevilor este solicitată 
de numeroase amă
nunte privind istoria 
universală, cunoaște
rea istoriei locurilor 
unde ci s-au născut și 
trăiesc este oarecum 
neglijată. In aceste 
condiții, cu greu sc 
pot stimula Intere
sul. pasiunea pentru 
cunoașterea istoriei 
patriei. Cred că lucru
rile s-ar schimba in 
bine dacă profesorilor 
dc istorie li s-ar re
proșa in mod public 
necunoașterea istorici 
locale de către ei și 
elevii lor, chiar dacă 
aceste obligații nu fi
gurează în programa 
analitică și nici nu se 
trimit școlilor manua
le de istorie locală.

Griqore MĂRCII 
pensionar, Zaldu, 
județul Sâlaj

Pentru că nu a fost 
rugat frumos...

Ca deputat în Consi
liul popular al comu
nei Mateești. județul 
Vilcea, m-am străduit 
să contribui la rezol
varea unor probleme 
de interes obștesc. Din 
cele ce voi relata in 
această scrisoare se va 
vedea insă eă unele 
lucrări, care interesea
ză numeroși cetățeni 
și care pot fi executa
te. sint tărăgănate cu 
anii din cauza lipsei 
de fermitate a unor 
cadre locale sau pur și 
simplu pentru că un 
funcționar ambițios 
n-a fost... rugat fru
mos.

în anul 1968. cind s-a 
electrificat satul Greci, 
din comuna noastră, au 
rămas fără lumină 
moara de apă (deși 
axul liniei electrice 
trecea Ia numai 200 m) 
și 5 gospodării. îm
preună cu alți 4 de- 
putați, am ținut sea
mă de cererea celor 
peste 150 de alegători 
din sat și am interve
nit la Comitetul execu
tiv al Consiliului popu
lar comunal Mateești. 
La 18 decembrie 1968, 
primarul a convocat 
toate comitetele de ce
tățeni și le-a comuni
cat că electrificarea

morii și a celor 5 gos
podării se va face in 
cursul anului 1969. Dar 
abia in 1970, consiliul 
popular a dat stîlpri 
pentru întinderea fire
lor electrice, care au 
și fost plantați. Vă- 
zind că treaba nu e 
dusă pină la capăt, cei 
cinci locuitori ale că
ror gospodării au ră
mas fără lumină au 
trimis o sesizare la re
dacția „Scinteii". A ve
nit in comună un to
varăș (am aflat că era 
director la întreprinde
rea de electricitate) 
care a constatat că oa
menii au dreptate. Se 
părea că, in sfirșit, s-a 
terminat cu tărăgăna
rea electrificării. Dar. 
după ce s-au făcut 
toate formalitățile, 
conducerea cooperati- 
vel‘ agricole (de care 
aparține moara) l-a 
trimis la Pitești pe 
contabilul-șef Pătrașcu 
Gh. pentru o ultimă 
aprobare. Acolo, după 
cum singur s-a lăudat, 
contabilul-șef a tăiat 
din deviz instalația e- 
lectrică de la moara de 
apă. Motivul ? Proba
bil ca să arate preșe
dintelui și consiliului 
C.A.P. că, fără să vrea 
el, nu se poate face ni

mic, sau poate ca re
proș pentru faptul că 
eu, deputatul Florescu 
Dumitru, nu l-am ru
gat în mod special pe 
el, contabilul-șef Pă
trașcu, să fie de acord 
cu electrificarea morii. 
Iată cum un funcțio
nar care pune mai 
presus de orice orgo
liul său, ambiția de a 
dovedi ce poate, îm
piedică realizarea unei 
lucrări de mare inte
res obștesc pentru un 
sat întreg. După păre
rea mea, ar trebui ca 
— pe lingă măsurile 
concrete necesare pen
tru a duce la bun sfir
șit electrificarea mo
rii — să se pună în 
discuție comportarea 
contabllului-șef sau a 
oricărui funcționar 
care privește munca 
încredințată numai 
prin prisma drepturi
lor, a puterii acorda
te. nu și a obligației 
de a servi interesele 
cetățenilor.

Dumitru
L. FLORESCU 
deputat în Consiliul 
popular al comunei 
Mateești, județul 
Vîlcea

Concluzia principală care s-a des
prins din dezbaterile plenarei lărgite 
a comitetului de partid de la uzinale 
„Electronica- din București a consti
tuit-o necesitatea intensificării efor
turilor pentru îmbunătățirea întregii 
munci politico-educative, in scopul 
dezvoltării conștiinței revoluționare 

tivării in
transigenței fată de influențele ideo
logiei burgheze și mentalitățile re
trograde. străine principiilor eticii 
comuniste ș> spiritului de partid.

Plenara, la ale cărei lucrări a par
ticipat tovarășul Pavel Ștefan, mem
bru al C.C. al P.C.R., vechi militant 
al mișcării muncitorești din țara 
noastră, a dezbătut 
combativ, de înaltă 
sarcinile care revin 
partid din aceasU 
peste “000 de s 
program ui ui de educare 
adoptat de 
formarea, ---------- —

' Ion Gir- 
tone. a pus in dezbatere pro
blemele principale ale muncii ideo
logice și politice strins legate 
de sarcinile producției, jalonind di
recțiile de perfecționare a acesteia.

Una din cele mai stringente pro
bleme care a polarizat atenția vorbi
torilor a tost aceea a stabilirii celor 
mai adecvate modalități de dezvoltare 
a conștiinței socialiste, de cultivare a 
unei atitudini inaintate față de mun
că și îndeplinirea obligațiilor sociale. 
..In desfășurarea acestui proces de 
mare complexitate — spunea ing. 
Mihai Ionescu, șeful secției chimice -- 
determinant mi se pare exemplul pei- 
sonal, felul cum înțelegem noi. co
muniștii cu funcții de răspundere, .-ă 
lucrăm cu oamenii, să ni-i apropiem, 
sa-i ajutăm să îndeplinească In con
diții optime obligațiile profesionale. A 
fi cadru de conducere intr-o între
prindere socialistă presupune deopo
trivă o temeinică pregătire profesio
nală și politică, o atitudine exigentă 
față de cei din jur, care trebuie să se 
sprijine insă pe un înalt grad de au
toexigență. Din păcate, mal sint in 
uzină cadre de conducere care pre
tind altora «.-torturi sporite pe plan 
profesional sau al activității obștești, 
unii sustrăgindu-se de la înde
plinirea sarcinilor încredințate. Apai 
astfel situații care afectează atit 
prestigiul de cadru de conducere, cit 
și cel de comunist. Mi se pare că 
noi. șefii de secții, trebuie să fim 
pdde de îndeplinire exemplară 
a îndatoririlor ce ne revin, să-i facem 
pe cei cu mai multă experiență să 
înțeleagă că trebuie să-i ajute cu tra
gere de inimă pe acei muncitori care 
*bia se află la inceput de drum in 
meserie. Spun aceasta deoarece nu 
o dată am intilnit maiștri care, din 
comoditate, se debarasează repede de 
cei pe care ii etichetează foarte ușor 
„nepricepuțj** sau „certați cu disci
plina-, pentru ca apoi sa se vaite 
că nu au cu cine realiza sarcinile de 
plan".

Referindu-se la

intr-un spirit 
principialitate, 

organizației 
mare 

ilariați,
.. __ educare 

conducerea de 
prezentată de

de 
uzină, cu 
in lumina 
comunistă 
partid. In- 
secretarul

datoririle ce-1 revin, in dubla sa 
calitate de producător și proprie
tar al mijloacelor de producție, ma- 
trițerui Nicolae Iorga, care lucrează 
de 35 de ani in uzină, a subliniat răs
punderea membrilor de partid in 
dezvoltarea conștiinței revoluționai e 
a întregii mase a salariaților. Nu este 
îngăduit să asistăm cu pasivitate la 
frecventele absențe de la lucru ale 
unor salariați. foarte activi in procu
rarea de certificate medicale obținu
te prin mijloace necinstite. întreți
nerea unui climat de înaltă respon
sabilitate socială în rindurile colec
tivului nostru impune aportul efec
tiv al fiecăruia din cei peste 1 100 de 
membri ai organizației de partid de 
la ..Electronica".

In aceeași ordine de idei, tov. Oc-

răm transformarea adunărilor de 
partid in adevărate școli de educa
ție comunistă.

Insistind in continuare asupra ro
lului educativ al învățământului de 
partid in procesul de formare a con
vingerilor comuniste, mai mulți vor
bitori au făcut propuneri vizînd in
formarea periodică a propagandiști
lor asupra problemelor celor mai ac
tuale ale uzinei, incit noțiunile teo
retice să se îmbine cit mai strins 
cu sarcinile concrete ale producției.

Cu responsabilitate comunistă, par
ticipant! i la discuții s-au referit la 
obligația majoră ce revine organi
zațiilor de bază, fiecărui comunist, 
in direcția educării comuniste a ce
lor 3 000 de tineri din uzină. A fost 
apreciată ca un element pozitiv ini-

gice adoptat de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, subliniind că. 
in concepția partidului nostru, activi
tatea polilico-ideologică și cultural- 
educativă reprezintă o parte inte
grantă a operei de făurire a noii o- 
rinduiri sociale.

Ne-am înregimentat, fiecare din
tre noi — a spus vorbitorul — in de
tașamentul de avangardă al clasei 
muncitoare cu întreaga conștiință 3 
responsabilităților ce ne revin, pen
tru că am înțeles că numai înfăp
tuirea politicii marxist-leniniste a 
partidului poate asigura eliberarea 
socială și națională a țării, lichi
darea oricărei forme de exploatare 
și asuprire. In anii grei ai ile
galității, fiecare dintre cei înrolați in

Spiritul militant, combativitatea- 
expresie a înaltei conștiințe partinice

___________ — necesitatea ca 
munca politico-educativă de masă 
să intervină mai eficient pentru ca 
fiecare muncitor să înțeleagă in- <_ _____

tavian Juncu, director tehnic, a ară
tat că creșterea forței de influențare 
a muncii politico-educative de masă 
impune eliminarea diferitelor mani
festări de șablon și rutină in desfă
șurarea ei, participarea la această 
activitate a cadrelor cu cea mai bună 
pregătire politică și profesională.

Referindu-se, in același context, 
la rolul agitației vizuale, tov. Alexan
dru Hrișcă, președintele comitetului 
sindical, a arătat că ziarul de uzină, 
gazetele de perete, brigăzile de, ar
tiști amatori ar trebui să treacă de 
la preocupări de „ordin general" la 
abordarea combativă a aspectelor 
concrete ale muncii educative in 
cadrul uzinei. Nu s-a făcut simțit 
decit rareori rolul satirei usturătoa
re, care să biciuiască atitudini și 
mentalități străine educației comu
niste.

In mod deosebit s-a subliniat in 
cadrul dezbaterilor necesitatea creș
terii rolului educativ al adunărilor 
generale ale comuniștilor. Deși te
matica adunărilor generale ale orga
nizațiilor de bază a fost in general 
bine aleasă, modul de desfășurare a 
discuțiilor le-a imprimat de multe ori 
un caracter pur profesional, tehni
cist, spunea tov. Dumitru Teciulescu, 
șeful serviciului investiții. Va trebui 
ca prin orientarea dezbaterilor in a- 
dunările generale spre analiza modu
lui in care organizațiile de partid con
tribuie. prin modalitățile lor specifice 
de lucru, la dezvoltarea conștiinței 
socialiste a salariaților, la mobiliza
rea acestora in îndeplinirea riguroasă 
a îndatoririlor profesionale, să asigu-

țiativa organizației U.T.C. ca. imediat 
după publicarea documentelor adop
tate de conducerea de partid, să se 
consulte cu tinerii, pe calea unei an
chete, asupra celor mai adecvate mij
loace de perfecționare a pregătirii 
lor politice. „Sintem in curs de a 
cristaliza modalități interesante, a- 
tractive, care să-i pasioneze pe ti
neri, de organizare a invâțâmîntului 
politic, s unor convorbiri pe teme de 
viață și educație, a activității cultural- 
artistice și sportive — spunea Vio
rica Cojocaru. secretara comitetului 
U.T.C. Consuitindu-ne in permanen
tă cu masa tinerilor, avind sprijinul 
comuniștilor, vom răspunde mai bine 
doleanțelor tinerilor, îndatoririlor ce 
ne revin in domeniul formării lor in 
spiritul concepției marxist-leniniste".

— La îndeplinirea sarcinilor ce 
revin organizației noastre de partid 
in realizarea programului de educație 
comunistă a întregului popor, a spus 
tov. Constantin Faur, directorul ge
neral al uzinei, va trebui să ne adu
cem o contribuție sporită și noi, ca- 
drele de conducere ale uzinei, cu a- 
tit mai mult cu cit, uneori, uităm că 
in funcția pe care o îndeplinim, ca 
reprezentanți ai partidului și statu
lui socialist, .trebuie să acționăm ca 
militanți politici, să participăm efec
tiv la munca politico-educativă, să 
nu ne limităm la exercitarea unor 
funcții tehnico-administrative.

Luind cuvintul in încheierea dezba
terilor, tovarășul PAVEL STEFAN 
a evidențiat însemnătatea excepționa
lă a ansamblului de măsuri de per
fecționare a activității politico-i deolo-

lupta partidului, îndeplinind, uneori 
cu primejduirea vieții, sarcinile în
credințate, știa că in felul acesta iși 
aduce contribuția la îndeplinirea mi
siunii istorice a partidului. Astăzi, 
pentru a contribui la îndeplinirea a- 
cestei înalte misiuni nu trebuie să ne 
mai riscăm viața. Dar, ca și atunci, 
este necesar ca fiecare comunist să-și 
îndeplinească exemplar îndatoririle 
ce ii revin, să desfășoare o intensă 
muncă de mobilizare a maselor la în
făptuirea politicii partidului. Iată de 
ce documentele pe care le dezbatem 
accentuează cu atita tărie asupra ro
lului organizațiilor de partid, al co
muniștilor in desfășurarea unei inten
se munci politico-ideologice, care să 
continue și să ridice pe un plan su
perior tradițiile spiritului militant și 
intransigenței revoluționare ce au 
caracterizat munca ideologică și poli
tico-educativă a partidului nostru in 
decursul întregii sale existențe.

Insistind, in continuare, asupra 
înaltei îndatoriri care revine tuturor 
organizațiilor de partid pentru for
marea și educarea tinerei generații, 
vorbitorul a subliniat că fiecare co
munist, indiferent de funcție și loc 
de muncă, este chemat să-și aducă 
contribuția la pregătirea multilate
rală, politică și profesională, a tine
retului. Acest aluat prețios se cere 
modelat cu grijă și răspundere, și 
d -pinde, neîndoielnic, de modeller 
care vor fi rezultatele obținute. Toți 
comuniștii sint asemenea modeller!.

Afirmindu-se ei înșiși, la locul de 
producție. în întreaga viață socială, 
ca militanți neobosiți pentru transpu
nerea in viață a politicii partidului, 
ei trebuie să fie exemple demne de 
urmat pentru cei cărora le vor preda 
miine ștafeta, indrumindu-le cu gri
jă pașii spre formarea unei înalte 
conștiințe politice, spre însușirea u- 
nei temeinice pregătiri ideologice si 
a unei solide formări profesionale. 
Acest lucru se impune cu atit mai 
mult intr-o uzină cum este „Electro
nica". unde virsta medie a colectivu
lui nu depășește 25 de ani. uzină care, 
avind de îndeplinit imoortante sar
cini în domeniul ridicării nivelului 
competitivității produselor, este con
fruntată cu probleme complexe pri
vind valorificarea potențialului teh
nic și a gindirii creatoare proprii, 
organizarea superioară a p’-oducției. 
Să ne gindim deci mereu cum aju
tăm tinerii să-și dezvolte convingeri 
comuniste ferme, să-i educăm cu 
răbdare și grijă părintească, să să
dim în conștiința lor spiritul de răs
pundere fată de îndatoririle sociale, 
să-i sprijinim in însușirea ideolo
giei marxist-leniniste, in formarea 
trăsăturilor politico-morale proprii 
comunistului. Un asemenea efort de 
multilaterală pregătire politică aca
re ca o necesitate și din partea tu
turor cadrelor tehnice, deoarece a- 
vem nevoie de specialiști care să 
fie, în același timp, oameni politici, 
preocupați continuu de a îmbina 
perfecționarea profesională cu desă
vârșirea educației lor ideologice.

Partidul își îndeplinește cu cinste 
rolul istoric de a ridica România so
cialistă pe culmile cele mai înalte 
ale civilizației materiale și spiritua
le. înalta sa răspundere pentru des
tinele națiunii noastre, pentru făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, este ilustrată pregnant de 
programul de educare comunistă, ini
țiat de tovarășul Nicolae Ceausescu, i| 
strălucit patriot și militant revoluțio
nar marxist-leninist, căruia li revine 
un rol determinant in elaborarea po- i 
liticii interne și externe a partidului 
și care a avut o contribuție hotări- 
toare în imprimarea cursului dina- !
mic, înnoitor, caracteristic întregii I
noastre vieți economice și sociale. I 

Exigența cu care au fost dezbătute 
documentele de partid privind îmbu
nătățirea activității politico-ideologi
ce. spiritul de combativitate și in
transigența față de neajunsuri, de 
care au dat dovadă comuniștii, 
sint o garanție că organizația 
de partid de la „Electronica" își va 
consacra toate forțele transpunerii 
In viață a sarcinilor ce-i revin în 
domeniul dezvoltării conștiinței so
cialiste a salariaților, înfăptuirii po
liticii marxist-leniniste a partidului.

Marla BABOIAN
V. VICTOR !

____________________/

Unde servim un prînz 
dietetic?

Asemeni multor ce
tățeni familiști sau ne- 
familiști din Capitală, 
aproape zi de zi ser
vesc masa la restau
rant. Dar, fiind sufe
rind, trebuie să res
pect regimul alimen
tar prescris de medie. 
De aici încep și neca
zurile, deoarece cu 
foarte mare greutate 
și după multă alergă
tură descopăr o unita
te in care să pot con
suma produsele diete
tice indicate la afec
țiuni gastro-intestina- 
le. La restaurantul 
„Cina" exista o secție 
care servea mincă- 
ruri dietetice de cali
tate corespunzătoare. 
Acum nu mai este. 
Desigur, sint alte uni
tăți unde găsesc, din 
cind in cind, un rasol, 
mămăliguță cu brinză 
de vaci, iar in unele 
cazuri, fericite, chiar 
șl legume fierte. „Ex

cepțiile", întimplările 
insă nu satisfac nici 
pe departe cerințe'e 
consumatorilor de pro
duse dietetice. După 
cite știu, un ordin al 
ministrului comerțu
lui interior, privind 
tipurile unităților de 
alimentație publică, 
prevede și organiza
rea unor restaurante 
lacto-vegetariene. die
tetice, care să pună la 
dispoziția publicului 
consumator preparate 
corespunzătoare dife
ritelor regimuri medi
cale. De ce nu se ur
mărește ca dispoziții
le in vigoare să se a- 
plice cu rigurozitate In 
practică ? Cred că Mi
nisterul Comerțului 
Interior, Direcția ge
nerală comercială a 
municipiului ar trebui 
să intervină cu măsuri 
eficiente, pentru ca 
restaurantele, secțiile 
sau cantinele-dietetice

(denumirea contează 
mai puțin) să nu figu
reze doar pe hirtie, ci 
să funcționeze efec
tiv, punind zilnic la 
dispoziția cetățenilor^ 
meniuri speciale, pre
scrise de medic, even
tual pe bază de abo
namente. Rezolvarea 
acestei probleme esie 
in interesul a nume
roși cetățeni care su
feră de diferite afec
țiuni, cit și al socie
tății. Iată de ce se im
pune ca, trecind peste 
comoditatea și menta
litatea greșită a unor 
lucrători din alimen
tația publică, să se ia 
măsuri in vederea 
dezvoltării rețelei de 
unități care servesc 
preparate dietetice.

(ng. Francisc 
SCHLOTTER 
consilier tehnic 
în Ministerul 
Energiei Electrice

Concurs organizat 
de Ministerul 

Comerțului Exterior
Ministerul Comerțului Exte

rior anunță ținerea unui concurs 
pentru :

1. Ocuparea unor posturi de 
ANALIȘTI și PROGRAMA
TORI in CENTRUL DE CAL
CUL AL SISTEMULUI DE CO
MERȚ EXTERIOR.

2. Ocuparea unor posturi de 
ECONOMIȘTI și ECONOMIȘTI 
PRINCIPALI în MINISTERUL 
COMERȚULUI EXTERIOR.

Se primesc candidați cu studii 
superioare (ingineri,, economiști.

matematicieni) cu domiciliul în 
București.

informațiile cu privire la des
fășurarea concursului, se dau 
zilnic intre orele 13—17 la tele
fon 33 40 50, interior 304.

Cererile de înscriere la con
curs se primesc pină la 20 sep
tembrie 1971.

Concursul t avea loc In ziua 
de 26 septembrie 1971, la sediul 
Ministerului Comerțului. Exte
rior din B-dul Republicii nr. 14. 
București.
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In prezența tovarășului nicolae ceaușescu
s-a deschis cel de-al V-lea Pavilion de mostre

de bunuri de consum
(Urmare din pag. I)

tâțile pe care industria ușoară le 
prezintă publicului in acest an — 
stofe și alte țesături intr-o paletă 
coloristicâ foarte variată, atractivă 
și de bun gust, modele noi de în
călțăminte pentru femei, bărbați 
și copii, articolele de blănărie, 
precum și bunurile de uz casnic 
— mașini de gătit electrice și cu 
gaze, seturi complete de vase e- 
mailate. tacîmuri și servicii de 
masă, ceasornice etc.

Secretarul general al partidului 
remarcă succesele obținute de 
colectivele industriei textile, in 
direcția diversificării sortimen
telor, îndeosebi ale celor accesibile 
maselor largi de cumpărători, a 
utilizării pe scară largă și cu de
plin succes a firelor și fibrelor rea
lizate de industria chimică, precum 
si a altor înlocuitori, felicită pe 
creatorii de modele pentru nume
roasele sortimente de țesături și 
confecții de inspirație folclorică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
relevat strădania specialiștilor din 
industria ușoară în lărgirea fabrica
ției de produse destinate copiilor, 
multe dintre ele cu caracter in
structiv. realizate la prețuri tot mai 
accesibile maselor largi.

Totodată recomandă ca produse 
de aceeași calitate și varietate de 
sortimente ca cele din expoziție să 
se afle permanent pe piață. Con
tractările dintre industrie și co
merț trebuie să se facă la expoziții 
de acest fel ținîndu-se seama de 
gustul și preferințele cumpărători
lor. de exigențele lor sporite.

Este vizitat în continuare Pavilio
nul industriei materialelor de con
strucții, unde oaspeții sînt întîmpi- 
nați de ministrul Traian Ispas. 
Graficele afișate ilustrează, prin 
cîteva cifre, creșterea aportului a- 
cestei ramuri industriale la aprovi
zionarea populației. Astfel, volumul 
materialelor de construcții destinat 
fondului pieței va fi în 1975 de peste 
două ori mai mare față de 1970 ; 
vor fi introduse în fabricație, în 
perioada actualului cincinal, apro
ximativ 80 de alte produse noi. în 
400 de sortimente, destinate volu
mului continuu crescînd al con
strucțiilor de locuințe și social-cul- 
turale. Dintre cele circa 1 500 de ex
ponate, prezentate în cadrul pavi
lionului, multe constituie noutăți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă să se acorde, în conti
nuare, o atenție deosebită sporirii 
producției, lărgirii nomenclatorului 
de materiale de construcție, subli
niază necesitatea ca proiectanții și 
constructorii de obiective social- 
culturale și de locuințe să intro
ducă pe scară largă asemenea ma
teriale. In mod deosebit se atrage 
atenția să se asigure cît mai cu- 
rînd o producție de băi care să 
corespundă pe deplin cerințelor 
moderne ; totodată, se face reco
mandarea ca in magazinele specia
lizate să se afle o gamă tot mai 
variată de produse, inclusiv la sate.

Popasul următor este făcut la 
Pavilionul chimiei, ramura cea mai 
dinamică a industriei românești. 
Atenția vizitatorilor este reținută 
de marea varietate a exponatelor, 
incluzind toate sectoarele acestei 
moderne ramuri a economiei na
ționale. Ministrul industriei chimi
ce. I^Iihail Florescu, informează că 
industria chimică livrează la ex
port, prin intermediul celor 7 în
treprinderi de comerț exterior, 
circa 700 de produse în 75 de țări 
ale lumii. Bogat reprezentată este 
industria de medicamente care, 
prin contribuția valoroasă a oame
nilor de știință, cercetătorilor și 
specialiștilor din întreprinderi, 
realizează azi produse ce se situea

ză la nivelul celor mai exigente 
farmacopei de uz internațional. 
Creșterea producției de medica
mente în 1970 de 37,5 ori, față de 
1950, relevă grija partidului și sta
tului nostru pentru ocrotirea să
nătății populației. Sînt prezentate 
realizările obținute in domeniul 
sporirii producției și îndeosebi a 
structurii producției de fire și fi
bre sintetice, destinate industriei 
ușoare.

Secretarul general al partidului 
subliniază că trebuie să se a- 
corde în continuare atenție spori
rii și diversificării producției de 
fibre și fire sintetice pentru a sa
tisface cerințele mereu crescîndc 
ale pieței interne și externe.

în standurile pavilionului sînt 
prezentate, de asemenea, o mul
titudine de articole din mase plas
tice, de coloranți, lacuri și vopse
le. detergenți, produse cosmetice, 
uleiuri minerale, anvelope și alte 
produse chimice.

La sfîrșitul vizitei, apreciindu-se 
succesele repurtate, se recomandă 
să se pună în vînzare o mai mare 
varietate de articole produse de 
industria noastră chimică. Minis
trul Mihail Florescu arată că în 
curînd, in Capitală, se va deschi
de un magazin de prezentare a 
produselor acestei ramuri.

In Pavilionul industriei Centra
lei poligrafice, oaspeților le sînt 
înfățișate o serie de realizări în 
domeniul editării de cărți, albume 
de artă, reviste, ziare și alte publi
cații, precum și instrumente muzi
cale, discuri, timbre, ambalaje etc. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
niază necesitatea diversificării 
tipurilor de cărți poștale ilustrate, 
în sensul ca ele să oglindească, 
pe lingă frumusețile naturale ale 
țării, și marile transformări petre
cute în peisajul industrial și urba
nistic al patriei în anii socialis
mului.

Pavilionul rezervat Ministerului 
Industriei Lemnului oglindește 
realizările obținute în ultimii ani, 
în direcția valorificării superioare 
și complexe a masei lemnoase. Ze
cile de garnituri de mobilă stil și 
modernă, de dormitoare, camere 
de zi și sufragerii, camere de copii 
și de tineret, camere de lucru, 
mobilă de holuri, pentru bucătării, 
piesele de mic mobilier etc. de
monstrează nivelul actual al aces
tei industrii, talentul și măiestria 
creatorilor de mobilă, recunoscute 
atît în țară, cît și peste hotare. 
Alte exponate ale pavilionului in
dustriei lemnului arată succesele 
înregistrate și în sectoarele celulo
zei și hîrtiei.

Varietatea produselor atestă evo
luția ascendentă a industriei lem
nului. în același timp, însă, a ieșit 
în evidență necesitatea unei apro
vizionări ritmice a comerțului cu 
mobilă solicitată de populație, în 
sortimente variate. De asemenea, 
s-a subliniat faptul că o serie de 
produse — placaje, furnire, plăcile 
înnobilate — să fie puse în vînzare 
prin magazinele de specialitate 
atît la orașe, cît și la sate.

Următorul pavilion vizitat este 
cel al industriei locale. Aici, 240 
de întreprinderi productive din 
Capitală și din cele 39 de județe 
ale țării prezintă, pe o suprafață 
de circa 5 000 mp, mai bine de 
7 000 de sortimente de bunuri de 
consum. Grafice arată că în ac
tualul cincinal, prin valorificarea 
mai eficientă a resurselor locale de 
materii prime și materiale din 
toate zonele țării, producția acestui 
sector înregistrează o creștere de 
52—54 la sută, comparativ cu rea
lizările anului 1970.

Subliniind că pe plan local se

realizează o mare varietate de 
produse, care contribuie tot mai 
substanțial la completarea fondu
lui de bunuri de larg consum, se
cretarul general al partidului a in
dicat ca în viitor, la manifestări 
similare, realizările fiecărui județ 
în domeniul industriei locale, al 
cooperației meșteșugărești, de con
sum, cooperativelor agricole de 
producție să fie concentrate într-un 
singur pavilion. Aceasta va permi
te un mai util schimb de expe
riență între județe, o ilustrare mai 
elocventă a aportului fiecărui ju
deț în parte la progresul economic 
al țării.

Vizitînd una dintre construcțiile 
din prefabricate realizate de uni
tăți ale industriei locale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arată că, ținînd 
seama de timpul scurt și prețul de 
cost scăzut la care sînt realizate, 
ele trebuie să-și găsească domenii 
mai largi de utilizare — în atelie
rele pentru școli, atelierele comu
nale meșteșugărești etc.

Pavilionul AGROCOOP constituie 
o prezență inedită în cadrul unor 
manifestări de acest gen. El oferă 
publicului larg prilejul de a con
stata preocupările privind dez
voltarea producției industriale a 
cooperativelor agricole de produc
ție din toate județele țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat sînt salutați la intrarea în pa
vilion de Gheorghe Petrescu, pre
ședintele Uniunii Naționale a Coo

perativelor Agricole de Producție, 
de alți membri ai conducerii uniu
nii.

Ceea ce merită consemnat este 
nu numai noutatea prezenței tot 
mai pronunțate a cooperativelor a- 
gricole printre producătorii de 
mărfuri industriale, ci și numărul 
apreciabil al cooperativelor — mai 
bine de 3 000 — angrenate în a- 
ceastă amplă acțiune întreprinsă 
de U.N.C.A.P., de uniunile județene 
și cooperativele agricole ca urmare 
a indicațiilor cuprinse în Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din 23 noiembrie 1970.

Oaspeții apreciază varietatea și 
calitatea exponatelor — materiale 
de construcție, mobilă, articole de 
uz gospodăresc, printre care vase și 
servicii creație a meșterilor popu
lari, țesături cu motive naționale, 
de o neasemuită frumusețe, covoa
re oltenești sau cu țesătură de tip 
oriental, articole din blană, cojocă- 
rie și marochinărie, împletituri etc., 
care atestă încă o dată justețea mă
surilor inițiate de conducerea parti
dului privind punerea în valoare a 
posibilităților mari existente în 
cooperativele agricole, precum și 
bogatele tradiții ale satului româ
nesc. în același timp, se atrage a- 
tenția că, date fiind sarcinile spo
rite ce revin în actualul cincinal 
ramurilor anexe ale cooperativelor, 
se impune aplicarea, în continuare, 
a unor noi măsuri care să ridice, 
pe trepte superioare, rezultatele 

actuale privind diversificarea pro
ducției, nivelul ei calitativ.

La intrarea în Pavilionul Mi
nisterului Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Ape
lor, conducătorii de partid și de 
stat sînt salutați de Angelo Micu- 
lescu, ministru secretar de stat, de 
alte cadre de conducere ale mi
nisterului, de numeroși specia
liști.

Varietatea mare de exponate — 
produse din carne, lactate, con
serve de fructe și legume, băuturi, 
zaharoase — sînt o mărturie a ni
velului în continuă creștere al in
dustriei noastre alimentare. Sînt 
prezentate numeroase sortimente 
noi, multe preambalate, care vor 
fi furnizate pe piață într-un viitor 
apropiat.

Constructorii de mașini sînt 
prezenți și ei în cadrul celui de-al 
V-lea Pavilion de mostre. Realiză
rile lor sînt oglindite printr-o largă 
expunere de produse de uz înde
lungat, printre care autoturisme, 
motorete, biciclete, aparate de radio 
și televizoare, frigidere, mașini de 
cusut și de spălat rufe, aspiratoare 
etc. Nu lipsesc nici din acest pavi
lion noutățile. Este vorba de zeci 
de tipuri noi de radio-receptoare, 
televizoare, aspiratoare etc.

Conducătorii de partid și de stat 
recomandă ca în viitor această im
portantă ramură a economiei na
ționale să contribuie mai substan
țial la aprovizionarea populației cu 
produse de larg consum.

Conducătorii de partid și de stat 
fac un nou popas la pavilionul 
UCECOM.

Președintele UCECOM, Ilie 
Alexe, informează că pe o su
prafață de circa 3 500 mp 
sînt prezentate peste 17 000 
de sortimente de produse ale coo
perativelor meșteșugărești din în
treaga țară, dintre care mai bine 
de 4 000 sînt creații noi. Alături 
de minunatele costume naționale 
specifice diferitelor zone geografi
ce ale țării, cunoscute și peste ho
tare, rețin atenția numeroasele mo
dele și sortimente de confecții mo
derne, frumos ornamentate cu mo
tive populare, precum și marea va
rietate a covoarelor românești, a 
obiectelor din fier forjat, din ce
ramică, a împletiturilor etc.

Un spațiu apreciabil este rezer
vat prezentării produselor destina
te autodotării cooperativelor — 
mașinile și utilajele expuse carac- 
terizîndu-se prin randament spo
rit în exploatare.

Ultimul pavilion vizitat este cel 
al cooperației de consum. Condu
cătorii de partid și de stat 
sînt întîmpinați de președintele 
CENTROCOOP-ului, Dumitru Be- 
jan, care prezintă oaspeților reali
zările obținute în acest sector.

Se remarcă eforturile încununate 
de succes în domeniul valorificării 
bogăției de plante medicinale, pre
cum și sortimentele de articole de 
uz gospodăresc, de produse de ar

tizanat etc. De asemenea, este dem
nă de relevat contribuția mereu 
sporită a acestui sector la aprovi
zionarea populației, îndeosebi cea 
rurală, ca și a pieței externe.

Cel de-al V-lea Pavilion de mos
tre de bunuri de consum va fi 
deschis pînă la 20 octombrie. Pe 
întreaga perioadă de desfășurare 
se vor organiza și o serie de ma
nifestări menite să contribuie la 
îmbunătățirea, în ansamblu, a ca
lității și structurii sortimentelor 
bunurilor de consum. Astfel, va 
avea loc un concurs dotat cu pre
mii pentru produsele care vor în
truni cele mai bune aprecieri ale 
vizitatorilor. Vor fi organizate con
sfătuiri pe teme privind creația 
industrială, estetica industrială, pa
rade ale modei, demonstrații prac
tice în legătură cu funcționalitatea 
produselor. Pe aceeași linie se în
scrie și organizarea unor consfă
tuiri și discuții cu specialiști din 
industrie și comerț, oameni de 
artă, tineret etc. Totodată, această 
manifestare va da posibilitate re
prezentanților celor peste 700 de 
firme străine, invitate să o viziteze, 
să ia cunoștință direct și detaliat 
de progresele realizate de către 
economia noastră în acest dome
niu.

Trebuie menționat că în afară 
de pavilioanele propriu-zise în 
incinta complexului expozițio- 
nal vor funcționa numeroase 
unități comerciale pentru desfacere 
— către vizitatori — a diverse sor
timente de mărfuri industriale și 
alimentare.

Pavilionul de mostre poate fi vi
zitat zilnic cu începere de astăzi, 
între orele 10 și 18, iar duminica 
între orele 9 și 19.

★
Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat la cel de-al 
V-lea Pavilion de mostre de bunuri 
de consum, caracterul său de lu
cru, indicațiile prețioase date și cu 
acest prilej de secretarul general 
reflectă grija sa statornică pentru 
dezvoltarea în ritm susținut a pro
ducției de mărfuri destinate bunei 
aprovizionări a populației, creșterii 
nivelului de viață al cetățenilor. In 
același timp, ea este o nouă și grăi
toare mărturie a preocupării con
stante a conducătorului partidului 
și statului nostru de a analiza cu 
făuritorii de bunuri materiale mo
dul în care se traduc în viață hotă- 
rîrile Congresului al X-lea al parti
dului, de a se sfătui permanent cu 
oamenii muncii din diferite dome
nii de activitate pentru a găsi cele 
mai bune căi și mijloace în vederea 
mobilizării tuturor forțelor și re
surselor umane și materiale pentru 
înfăptuirea cu succes a sarcinilor 
actualului cincinal.

Cadrele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni, specialiștii din întreprin
deri, centrale industriale, din uni
tățile cooperației de consum, mește
șugărești și agricole de producție 
aflați în pavilioanele vizitate au 
făcut pretutindeni o primire cal
dă, entuziastă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, exprimîndu-și hotărîrea 
de a înfăptui neabătut politica par
tidului închinată înfloririi Româ
niei socialiste, bunăstării întregului 
popor.

Reportaj realizat de : 
Ion MARGINEANU 
Mircea IONESCU 
Petru UILACAN 
Tudose NIȚESCU

Foto : Mihai Andreescu
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„VOM MUNCI 
CU HOTĂRlRE PENTRU 
SPORIREA CONTINUĂ

A PRODUCȚIEI AGRICOLE"
F* «dresa Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
continuă să sosească telegrame adre
sate de participant ii la ședințele de 
lucru cu activul din agricultură. In 
cadrul dezbaterilor sint adoptate mă
suri concrete in vederea punerii in 
valoare a tuturor rezervelor existente 
in unități, in scopul sporirii produc
ției agricole vegetale și animale, pen
tru stringerca și buna depozitare a 
recoltei, pentru dezvoltarea continuă 
a agriculturii noastre socialiste.

Activul de partid, comuniștii, toți 
lucrătorii și specialiștii din agricul
tura județului Mehedinți, alături de 
intregul nostru popor — se scrie in 
telegramă — au primit cu viu inte
res și deplină satisfacție scrisoarea 
dumneavoastră, in care sint prevă
zute prețioase indicații și sarcini de 
maximă importanță pentru dezvolta
rea in continuare a agriculturii noas- 
tre socialiste. Dind o inaltă apreciere 
scrisorii, exprimind totala noastră 
adeziune față de conținutul acestui 
valoros document, expresie a gindi- 
rii creatoare, a spiritului viu, mili
tant și responsabil promovat dc 
dumneavoastră.

în Întreaga viață 
economică și so- 
ciai-politică, am 
analizat rezulta
tele obținute de 
noi la cultura 
griului și am
constatat cu sa
tisfacție că pro
ducția realizată 
in acest an a în
registrat cele mai 
mari creșteri față 
de anii trecuți. 
Exprimind atașamentul nostru pro
fund la politica partidului ne anga
jăm să depunem toate eforturile ca. 
in această toamnă, insămințarea griu
lui să se facă in epoca optimă, la 
inalt nivel agrotehnic, astfel incit 
recolta anului 1972 să depășească 
producția planificată atit in între
prinderile agricole de stat, cit și in 
unitățile cooperatiste, prin folosirea 
întregii forțe de muncă, a mijloacelor 
și rezervelor de care dispune agri
cultura județului Mehedinți. Vom 
desfășura o intensă muncă politico- 
educativă de masă, pentru creșterea 
conștiinței socialiste a tuturor lucră
torilor din agricultura județului 
nostru, in vederea îndeplinirii exem
plare a planului de producție și a 
angajamentelor asumate, contribuind 
astfel la dezvoltarea și înflorirea 
patriei noastre socialiste.

Participant la ședința plenară de 
lucru a activului din agricultura ju
dețului Satu-Mare — se scrie in alta 
telegramă — au primit cu insuflețire 
și adeziune deplină scrisoarea adre
sată de dumneavoastră. Dorim pe 3- 
ceastă cale să dăm expresie senti
mentelor de adincă recunoștință ce 
animă pe toți cei ce muncesc în 
agricultura județului nostru — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — pentru grija și aten
ția pe care o manifestați personal, 
r.eincetat. față de progresul general 
al societății noastre, și in acest con
text, față de dezvoltarea multilaterală 
a agriculturii noastre socialiste. In 
acest an, producțiile medii obținuie 
'•* griu depășesc nivelul producției 
medii a anului 1968 (conside
rat. pină in prezent, cel mai bun an 
agricol) cu peste 500 kg la hectar, rea- 
.'îzir.du-se cele mai mari producții me
dii la hectar pe aceste meleaguri. Cu 
toate realizările bune obținute, sintem 
convinși că, față de condițiile și ex
periența ciștigată de unitățile agri
cole din județul nostru, putem să în
registrăm producții și mai mari. In
dicațiile și măsurile cuprinse in scri
soarea dumneavoastră, iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, la care ne ata
șăm unanim, reprezintă un îndreptar 
prețios in activitatea noastră de viitor 
și constituie esența obiectivelor sta
bilite in planul de măsuri, adoptate 
de noi in prezenta ședință plenară. 
Oamenii muncii de pe ogoarele jude
țului nostru, fără deosebire de națio
nalitate, vă asigură, mult stimate to
varășe secretar general, că nu-și vor 
precupeți eforturile spre a da viață 
tuturor indicațiilor cuprinse in scri
soarea ce ne-ați adresat-o pentru asi
gurarea desfășurării exemplare a ac
țiunilor din actuala campanie agri
colă de toamnă. Vă încredințăm, iu
bite tovarășe Ceaușescu. că oamenii 
muncii din agricultura județului 
Satu-Mare. mobilizați și îndrumați de 
organizațiile de partid, vor munci 
cu abnegație pentru îndeplinirea 
tuturor sarcinilor ce le revin 
in actualul cincinal, pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate in scumpa noastră patrie.

Folosind din plin sprijinul acordat 
de partid și de stat pentru dezvol

IN CLUJ

Produse și servicii de calitate
La Cluj continuă moderniza

rea și reprofilarea unităților de 
alimentație publică, in raport cu 
cerințele și exigențele sporite 
ale consumatorilor. Nu vom mai 
insista asupra unităților ..Gos
podina" și „bucătăriile de bloc", 
care sint deosebit de populare, 
polarizind pe acei consumatori 
preocupați de utilizarea cit mai 
rațională, și cu maximum de 
ciștig, a timpului liber. Ele sint 
de acum binecunoscute de popu
lație. Calitatea excepțională a 
bucătăriei transilvănene poate fi 
remarcată și la alte unități, in
tre care „Zahanaua". amplasată 
in plin centrul orașului, repre
zintă modelul exigenței, al cu
rățeniei și atentei serviri. Dc 
citeva luni, firma unui vechi 
bufet, de pe str. 30 Decembrie, 
a fost înlocuită cu o alta, a ro- 
tiseriei „Oltul", unde pregătirea 
preparatelor se face la nivelul 
cerințelor. ci?tigindu-și intr-un 
timp scurt o clientelă numeroa

tarea bazei tehnlco-materiale a agri
culturii județului nostru, prin îmbu
nătățirea organizării muncii și prin 
respectarea tehnologiei culturii griu
lui, producțiile obținute in acest an 
au fost cu 700 kg la hectar mai mari 
față de media ultimilor trei ani, re 
scrie in telegrama activului de partid 
din agricultura județului Sălaj. Ne 
angajăm că vom tace totul ca prin 
aplicarea indicațiilor ce rezultă din 
>crisoarea dumneavoastră să punem 
in valoare aceste rezerve, care se vor 
concretiza in depășirea planului pe 
anul 1972. Organele și organizațiile 
de partid din județul nostru vă asi
gură, mult stimate tovarășe secretar 
general, că sint hotărite să depună 
întreaga capacitate și energie pentru 
a intensifica munca politică ideolo
gică. de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii, pentru dezvoltarea 
conștiinței socialisto, de a acționa tot 
mai hotărit in îndeplinirea sarcinilor 
de dezvoltare a agriculturii județu
lui nostru. Mulțumindu-vă din inimă 
pentru prețioasele dumneavoastră 
indicații, vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu

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

tovarășului Nicolae Ceaușescu

devotament și inaltă răspundere pen
tru a obține producții agricole tot 
mai mari, conștienți fiind că astfel 
ne aducem contribuția, alături de in
tregul nostru popor, la dezvoltarea 
și propășirea României, pentru 
triumful societății socialiste multila
teral dezvoltate in scumpa noastră 
patrie.

Luind cunoștință de scrisoarea 
dumneavoastră, iubite tovarășe se
cretar general, activul de partid și 
cadrele de bază din agricultura ju
dețului Tulcea iși exprimă înalta a- 
preciere și totala adeziune față de 
măsurile cuprinse în acest important 
document.

Dezbaterile care au avut loc cu acest 
prilej au scos in evidență că, in acest 
an, ca urmare a sprijinului primit 
din partea partidului și statului, a 
bazei tehnico-materiale de care dis
punem, a hărniciei și priceperii lu
crătorilor de pe ogoare — se scrie in 
telegramă — s-a obținut cea mai 
mare producție de griu din cite s-au 
înregistrat vreodată pe aceste me
leaguri. Indicațiile și măsurile din 
scrisoarea dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, reprezin
tă un program de lucru concret pen
tru comitetul județean de partid, or
ganele și organizațiile de partid și 
de stat, pentru toți lucrătorii din 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste.

Dind glas hotăririi unanime a lu
crătorilor din agricultură, participan
tă la consfătuire se angajează să de
pună eforturi sporite pentru execu
tarea la un inalt nivel agrotehnic a 
insămințărilor, recoltarea, transpor
tul și depozitarea intr-un termen 
scurt și fără pierderi a porumbului 
și florii-soarelui, a întregii canti
tăți de legume și struguri, asigura
rea bazei furajere și realizarea pro
gramului de dezvoltare a zootehniei. 
Asigurăm Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român că vom ac
ționa cu toată energia și priceperea 
noastră pentru indeplinirea la timp 
și in cele mai bune condiții a măsu
rilor cuprinse in scrisoare, convinși 
fiind câ in felul acesta ne aducem 
contribuția la înfăptuirea obiective
lor stabilite de cel de-al X-lea Con
gres al partidului.

Ședința activului de partid, a lu
crătorilor din agricultura județului 
Hunedoara — se spune in telegramă 
— a dezbătut cu toată responsabili
tatea și exigența comunistă conținu
tul scrisorii dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
dind o inaltă apreciere și afirmîn- 
du-și totala adeziune față de măsu
rile și indicațiile cuprinse in acest 
document de o excepțională însem
nătate pentru realizarea in continua
re a sarcinilor ce ne revin in înfăp
tuirea cu succes a lucrărilor de 
toamnă. Avem deosebita satisfacție 
să raportăm conducerii partidului că 
am obținut recolte care depășesc 
substanțial pe cele din anii anteriori, 
fapt ce ne-a dat posibilitatea să ne 
depășim toate angajamentele și obli
gațiile contractuale. Indicațiile pre

să, permanentă. Puii la frigare, 
chebabul, friptura â la Turda 
etc. și-au ciștigat aici o bună 
consacrare. La simigeria și pa
tiseria „Aperitiv", amplasată tot 
in centrul Clujului, preparatele 
se realizează in fața consumato
rilor. fără să se deranjeze unii 
pe alții. „Păstăioasele" și „Văr- 
zăria" se gătesc in zeci și zeci 
de sortimente și se consumă in 
cele două localuri alăturate, de 
pe str. Dr. Petru Groza. La în
ceput, unii se indoiau de utili
tatea acestor unități. Acum, insă, 
cind datorită calității și diversi
tății sortimentelor de abia se 
mai poate face față și satisface 
afluxul mare de consumatori, se 
pune problema dezvoltării și 
creșterii numărului de astfel de 
unități. Restaurantul „Transilva
nia". unde și interioarele sint în 
notă cu specificul produselor cu
linare, restaurantul „Someșul" și 
altele sint unități cunoscute nu 
numai de localnici, ci și de tu
riștii din țară și străinătate. Aici 

țioase. străbătute de o înaltă princi
pialitate partinică și de o impresio
nantă putere de mobilizare pe care 
ni le-ați dat și cu acest prilej, sint 
o nouă și puternică dovadă a grijii 
și preocupării permanente a condu
cerii partidului și guvernului, pen
tru viitorul agriculturii noastre so
cialiste, a activității dumneavoastră 
neobosite, pline de dinamism, spirit 
militant și novator, care vă caracte
rizează în activitatea laborioasă ce o 
desfășurați pentru inflorirea necon
tenită a patriei și națiunii noastre 
socialiste. Sintem conștienți. mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că avem incă rezerve pe care le pu
tem valorifica mai din plin, in scopul 
obținerii unor realizări mai mari in 
toate compartimentele agriculturii 
județului.

Pe deplin încrezători în forțele și 
posibilitățile de care dispun, comu
niștii, toți lucrătorii ogoarelor de pe 
cuprinsul județului Hunedoara vă a- 
sigură că sint hotăriți să obțină noi 
și insemnate sporuri de produse, con
diție sigură a mersului nostru înainte 
pe drumul luminos al socialismului 
și păcii, al creșterii continue a nive

lului de viață, 
material și spi
ritual, al întregu
lui popor.

Activul de par
tid din agricultu
ra județului Bls- 
trița-Năsăud, în
trunit in ședința 
de lucru, a dez
bătut temeinic, 
cu simț de răs
pundere și exi
gență, rezultatele 
obținute la cultu

ra griului in acest an — se scrie in altă 
telegramă — și a adoptat un plan 
concret de măsuri politico-organiza- 
torice și tehnice care să asigure in
deplinirea întocmai a prețioaselor in
dicații cuprinse in scrisoarea dum
neavoastră. Dezbaterile au scos in e- 
vidență faptul că, deși rezultatele 
obținute la cultura griului au fost net 
superioare anilor precedenți și au 
depășit cu peste 10 procente preve
derile planului din acest an. există 
incă rezerve importante, care, folo
site mai eficient, vor contribui la 
realizarea unor producții și mai bune. 
Raportăm conducerii partidului, per
sonal dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, că. potrivit indicațiilor 
ce ni le-ați dat. am stabilit măsuri 
concrete, menite să asigure folosirea 
la întreaga capacitate a mașinilor de 
care dispunem, aplicarea unei agro
tehnici corespunzătoare pentru execu
tarea lucrărilor de pregătire și insă- 
mințare a griului in perioada optimă 
și la un inalt nivel calitativ. Ex- 
primindu-ne mulțumirile și recu
noștința noastră pentru grija deose
bită pe care o acordați dezvoltării a- 
griculturii, ridicării nivelului de trai 
al întregului nostru popor, ne anga
jăm că vom milita cu perseverență 
pentru ca indicațiile dumneavoastră 
să fie aplicate in fiecare unitate agri
colă, contribuind prin aceasta la 
realizarea mărețelor obiective stabi
lite de către cel de-al X-lea Congres 
al partidului in domeniul agriculturii.

Ne exprimăm totala adeziune și 
recunoștință față de sarcinile care se 
desprind din scrisoarea dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, se 
scrie in telegrama trimisă de activul 
din agricultura județului Brăila. 
Conținutul acestei scrisori demon
strează incă o dată răspunderea și 
grija deosebită ce o poartă condu
cerea superioară de partid, dumnea
voastră personal, stimate tovarășe 
Ceaușescu, dezvoltării și modernizării 
agriculturii noastre socialiste. Discu
țiile purtate in ședința de lucru au 
evidențiat că rezultatele obținute la 
cultura griului in anul 1971 sint satis
făcătoare, dar nu la nivelul posibili
tăților, al rezervelor mari de care 
dispunem, grijii și eforturilor pe 
care le fac partidul și statul nostru. 
In numele comuniștilor, al tuturor lu
cratorilor din agricultura județului, 
vă asigurăm, iubite tovarășe secretar 
general, că organizația județeană de 
partid Brăila va mobiliza toate orga
nele și organizațiile de partid, de 
stat, de masă și obștești, toți lucră
torii și specialiștii care activează pe 
ogoarele acestor meleaguri pentru 
a-și intensifica eforturile. Vom munci 
cu toată răspunderea, pasiunea și ca
pacitatea, asigurind produse agricole 
la nivelul posibilităților și cerințelor 
actuale, dovedind astfel recunoștința 
noastră fierbinte față de Partidul Co
munist Român, față de dumneavoas
tră personal, mult iubite tovarășe 
Ceaușescu, pentru grija pe care o 
manifestați progresului agriculturii, 
destinelor întregului nostru popor.

(Agerpres)

se servesc zilnic cele mai alese 
mincâruri și băuturi.

Conducerea I.A.P. Someș este 
preocupată, in continuare, de 
materializarea unor idei noi in 
alimentația publică. In prezent, 
aceste preocupări se orientează 
spre extinderea și modernizarea 
unora din unitățile din rețeaua 
cu autoservire. De asemenea, 
complexele alimentare „Simplin" 
din fața gării și „Ursus", din 
centrul orașului, vor fi profilate 
tot pe acest gen de alimentație 
publică. Se proiectează sporirea 
numărului grădinilor de vară și 
a unităților cu locuri de re
creare, precum și înființarea al
tor unități de tipul acelor care 
și-au ciștigat aprecierea unani
mă — mai ales „bucătăriile de 
bloc", „gospodinele", pensiunile 
pentru copii și adulți, secțiile 
dietetice și altele.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „ScînfeiT

PE ECRANE

Filmul documentar despre vizita 
delegației de partid și guvernamentale 

române, condusă de tovarășul
Nicolae Ceaușescu,

Pe ecranele unor cinematografe din 
Capitală este prezentat, Incepind din 
10 septembrie, filmul documentar 
despre vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Republica De
mocrată Vietnam, film realizat de 
Studioul „Alexandru Sahia".

Documentarul rulează la cinemato-

cinema

19,30.

• Marele premiu (film pe ecran 
panoramic, două serii) : PATRIA
— 9,30; 13; 16,30; 20.
• Eu sint Jerom : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 3 772) —
19.30, VICTORIA — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 20,45.
• Cromwell : CAPITOL — 8,30; 
11,15; 14,15; 17,15; 20,15, la grădină
— 19,30, SCALA — 10; 13,30; 17;
20.30, GRADINA SELECT — 19,30.
• 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,
GRADINA FESTIVAL
• Fata de pe muntele de diamant: 
LUMINA — 9—16 în continuare; 
18,15; 20,30.
• Brigada Diverse in alertă : 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Direcția Berlin : RAHOVA — 
16; 18; 20.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Floarea soarelui : DOINA
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30, DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20, BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18. la grădină — 
20,15.
• Cîntărețul 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 
INTRE POPOARE — 15,30; 19, FE
RENTARI — 15,30; 19.
• Riscul : CIULEȘTI 
17,45; 20.
• Tick, Tick, Tick : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 19,30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18, la grădină — 20,15.
• Serata : PACEA — 15,45; 18; 20. 
CENTRAL — 10: 12,30; 15; 17,30; 20.

13,30;

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT vremea
FOTBAL

Meciurile etapei a IV-a

In cadrul celei de-a patra etape a 
campionatului diviziei A la fotbal, 
astăzi pe stadionul „23 August" din 
Capitală se întilnesc cu începere de 
la orele 14,30 echipele Dinamo și Ra
pid. Tot astăzi se dispută meciurile : 
U.T. Arad—A.S.A. Tg. Mureș și Jiul 
Petroșani—Steaua București. Celelalte 
partide ale etapei au loc miine : Pe
trolul Ploiești—Sport Club Bacău ; 
Universitatea Craiova — Politehnica 
Iași ; Farul Constanța—Steagul roșu 
Brașov și Universitatea Cluj—Crișul 
Oradea.

BASCHET

A început campionatul

Aseară a început in R. F. a Ger
maniei cel de-al 17-lea campionat 
european masculin de baschet. E- 
chipa României a jucat la Essen cu 
selecționata U.R.S.S. Intilnirea s-a 
încheiat cu scorul de 83—55 (41—29) 
in favoarea sportivilor sovietici. Alte 
rezultate : Italia—Israel 87—68 (46— 
32) ; Spania—Franța 79—66 (37—27).

in R. D. Vietnam
grafele „Central" (Bd. Gheorghe 
Gheorghlu-DeJ nr. 2) și „Excelsior" 
(Bd. 1 Mai nr. 174). In zilele urmă
toare, filmul despre vizita delegației 
de partid și guvernamentale române 
in R.D. Vietnam urmează 6ă fie pre
zentat și pe ecranele altor cinemato
grafe din Capitală și din țară.

(Agerpres)

• Secretul planetei maimuțelor : 
MOȘILOR — 15,30; 17,45, la grădină
— 20, FLACARA — 15,30; 18; 20,15.
• Haiducii Iul Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : VIITORUL — 16;
19,30.
• Un loc pentru îndrăgostiți : 
BUCEGI — 16; 18. la grădină — 
20, ARTA — 15,30; 18, la grădină
— 20.
• Bătălia de pe Neretva : CRlN- 
GAȘI — 15,30; 19.
• Romeo șl Julleta : UNIREA — 
16, la grădină — 19,30.
• Greșeala fatală : LIRA — 15,30; 
18, la grădină — 19,45.
• întoarcerea Sftntulul Luca : 
LAROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
• O floare șl doi grădinari : 
PROGRESUL — 10; 15,30; 19,30.
• Meridianul Zero : VITAN — 
15,30; 18, la grădină — 20.

teatre
L.

Bu-

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Să nu-țl 
faci prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" ()a Teatrul de vară .,He
răstrău") : Povestiri din pădurea 
vieneză — 20.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nașe" (la Grădina Boema) : Sona- 
tul lunii — 20.
• Comitetul pentru cultură șl artă 
al municipiului București (la ro
tonda scriitorilor din parcul Ciș- 
migiu) : Spectacol de sunet șl lu
mină — 19,30; 20,15.

14.30 Deschiderea emisiunii. 
Fotbal : Rapid — Dinamo. 
Transmisiune directă de la 
Stadionul „23 August".

16.15 Emisiune în limba germană. 
18,00 Bună seara, fete ! Bună sea

ra, băieți ! Emisiune pentru 
tineret, realizată de Anca 
Fusariu-Popescu șl Eugen 
Todoran.

19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Săptămîna Internațională.
20.15 Teleenclclopedla.
21.15 „...S-a Ivit pe culme toam

na". Emisiune de divertisment
22.20 In avanpremieră : Cîntă su

rorile Kessler. Fragmente din 
spectacolul prezentat la Sala 
Palatului.

22,35 Telejurnalul de noapte. Sport. 
23,00 Romanțe și cîntece de petre

cere. Cîntă : Mariana Bădoiu, 
Illnca Nlțulescu, George Haz- 
gan, Marcel Budală.

Campionatul european 
universitar de fotbal se va 
desfășura în România. Con’ 
greșul Federației internaționale a 
sportului universitar (F.I.S.U.), care 
și-a ținut lucrările la Madrid, 
a stabilit calendarul competiții
lor pe anul 1972. Una dintre cele 
mai importante întreceri, campiona
tul european universitar de fotbal, 
se va desfășura in România intre 19 
și 30 iulie. Jocurile mondiale univer
sitare de iarnă vor fi găzduite de 
stațiunea Lake Placid, iar al treilea 
concurs internațional universitar de 
atletism pe teren acoperit va avea 
loc la Sofia între 3 și 13 februarie.

Concursurile

In cinstea „Zilei pompierilor", 
ta poligonul de instrucție din str. 
Caroteni nr. 4 (lacul Tei) se vor 
desfășura in zilele de 11 și 12 
septembrie (intre orele 8 și 13), 
concursurile profesionale ale 
pompierilor. In afara probelor 
speciale, concursurile vor cu
prinde și citeva demonstrații. 
La întreceri vor lua parte re
prezentative ale pompierilor mi
litari din 16 județe.

Lucrările celui de-al XlV-lea
Congres internațional 

de studii bizantine
Lucrările celui de-al XIV-lca Con

gres internațional de studii bizantine 
au continuat vineri dimineața in 
marea aulă a Universității bucureș- 
tene cu dezbaterea temei „Bizanțul 
și România".

In cadrul acestei teme, specialiștii 
români E. Stănescu, Al. Georgescu,
I. R. Mircea, I. D. Ștefănescu și 
Marla-Ana Muslcescu au prezentat 
rapoarte in cadrul cărora au abordat 
o arie largă de probleme privind 
civilizația bizantină, influența aces
teia in țara noastră. Au urmat ample 
discuții, la care au participat un 
mare număr de bizantinologi români 
și străini. La aceeași temă, in cursul 
după-amiezli au fost prezentate co
municările : „Neținav-ul versiunii in 
proză română comparat cu „Necta- 
nebo" din alte versiuni (in special 
grecești) a romanului „Alexandria" 
de W. J. Aerts (Olanda) ; „Fortifica
țiile din Dobrogea in epoca lui Justi
nian" de A. Aricescu (România) ; 
„Despie începuturile culturii bizan
tine la Dunărea de Jos" de I. Barnea 
(România) ; „Influența fanarioților 
bizantini asupra Țărilor Române in
cepind din anul 1453“ de S. Calian 
Carnegie (S.U.A.) ; „Mormintele Bo- 
gomililor descoperite in România și 
legătura lor cu comunitățile eretice 
bizantine și balcanice" de G. Canta- 
cuzino (România) ; „Viziunea Bizan
țului in istoriografia românească in 
secolele XVII și XVIII" de P. Cer- 
novodeanu (România) ; „Gravura a- 
tonită și peisajul in pictura murală 
din Țara Românească în secolele 
XVIII și XIX" de Eleonora Costescu 
(România) ; „Nomos Georgikos în 
țările din sud-estul Europei" de G. 
Gronț (România) ; „Evacuarea Daciei 
in izvoarele scrise bizantine" de VI. 
Iliescu (România) ; „Calea Dunării 
și Bizanțul (802—1195)“ de A.R. Lewis 
(S.U.A.) ; „Influența bizantină în arta 
țesutului din regiunea Dunării de Jos 
iu secolele IX-XII" de St. Olteanu 
(România) ; „Citeva considerații asu
pra primirii „Hexabibliei" in Prin
cipatele Române" (secolele XVII-XIX) 
de Dem. Seremetis (Grecia) ; „Citeva 
remarci despre dreptul familiei in 
codurile fanariote" de M. Panayiotes 
(Grecia).

In continuare, in cadrul temei „So
cietatea și viața intelectuală in se
colul XIV" au fost prezentate comu
nicările „Genovezii in partea de vest 
a Mării Negre in cursul sec. X1V“ 
de M. Balard (Franța) ; „Observa- 
țiuni asupra „prosope“-ei sufletului 
și a corpului lui Mihail Koniates și 
viața intelectuală in sec. XIV“ de
J. Coman (România) ; „Cronica Mo- 
reeii, un poem oral grec?" de M. J. 
Jeffreys (Anglia) ; „Reflectarea luptei 
intre hesihaști și adversarii lor 
in literatura polemică de traducere 
a slavilor din Balcani" de KI. Kon
stantinova (Bulgaria) ; „Amplasa
mentul bisericii Sf. Petca in apro
piere de Bregalnița (Macedonia) 
după hrisovul din anul 1355 al ța
rului Dușan" de Zagorka Rasolkoska 
Nicolovna (Iugoslavia) ; „în legătură 
cu determinarea înțelesului Kaloka- 
gathiei la scriitorii bizantini ai sec. 
XIV" de Gr. Tănăsescu (România) ; 
„Encomioanele lui Nikolai Kavasila 
ca izvoare istorice" de A. Poliakovs- 
kaia (U.R.S.S.) ; „Cuvinte grecești 
împrumutate în rusă, ca rezultat al 
influenței bizantine pină in sec. XIV" 
de H, W. Schaller (R.F. a Germa
niei) ; „Familia Bua in evenimentele 
din Epir dintre secolele XIV—XV 
de G. Schiro (Italia) ; „Politica in 
Marea Mediterană a .împăratului" de
H. Haussig (Berlinul occidental) : 
„Miniaturile inițiale la psaltiri ale 
sec. XIV ca mărturii ale simțului de 
moarte bizantin" de R. Stichel (Ber
linul occidental) ; „Bizanțul și bi
zantinii văzuți de venețianul An
drea Dandolo (doge de la 1343 pină 
la 1354)“ de Fr. Thiriet (Franța) ; 
„Poziția medicilor in societatea din 
epoca Paleologilor" de E. Trapp 
(Austria) ; „Evreii și Imperiul bi
zantin in sec. XIV" de E. Voorde- 
chers (Belgia) ; „Aspecte ale lipsei 
de libertate in Bizanțul din sec. 
XIV" de G. Weiss (R.F. a Germa
niei).

Au fost, de asemenea, susținute 
comunicări in cadrul secțiilor de 
specialitate ale reuniunii.

Secția a IlI-a (numismatică, sigi
lografic). După raportul introductiv, 
prezentat de M. Metcalf (Anglia), au 
fost susținute comunicările : „Con
tribuție la studiul monedelor din 
epoca lui Mihai II din Epir" de 
Mando Caramessini—Oiconimides
(Grecia) ; „Monede bizantine din 
aur avind desene trasate manual"

TENIS

Turneul de la
Forest Hills

Semifinalele probei de simplu 
bărbați din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale S.U.A. 
de la Forest Hills vor opune as
tăzi doi jucători americani și doi 
europeni. Revelația concursului, te- 
nismanul cehoslovac Jan Kodes, a 
obținut in sferturile de finală o nouă 
victorie, dispunind in trei seturi : 
6—0, 7—6, 6—3 de americanul Frank 
Froehling. Comentatorii sportivi sub
liniază performanța lui Kodes, care 
demonstrează surprinzătoare calități 
pe un teren de iarbă, după ce pe o 
asemenea „suprafață", la Wimbledon, 
reușise o singură dată să treacă de 
primul tur. Nu mai puțin valoros 
este rezultatul olandezului Tom 
Okker, care l-a eliminat tot in trei 
seturi : 6—2, 6—3, 6—4 pe dark 
Gracbner (S.U.A.). La rindul său, ne
grul american, Arthur Ashe, l-a între
cut cu 6—1, 6—2, 7—6 pe spaniolul 
Manuel Orantes. Cel de-al patrulea 
semifinalist va fi cunoscut în urma 
disputării partidei dintre americanii 
Stan Smith și Marty Riessen. Ultimul 
a ciștigat cu 7—5, 7—6, 7—6 partida 
întreruptă in „optimi" cu iugoslavul 
Nikola Pilici.

în semifinale Kodes il va întilni pe 
Ashe, iar Okker pe învingătorul din
tre Smith șl Riessen.

In sferturile de finală ale probei 
de dublu bărbați, una dintre cele mai 
disputate partide a fost cea dintre 
cuplul sud-african Bob Hewitt—Fred 
McMillan și perechea Iile Năstase— 
Ion Țlrlac. După cinci seturi de mare 
luptă au ciștigat sud-africanii cu 
5—7, 7—6, 6—3, 5—7, 6—3, 

de Th. Gheraslmov (Bulgaria) j 
„Despre devalorizarea monedei bi
zantine in see. XI. eseu de inter
pretare" de Cecile Morrisson (Fran
ța) ; „Un tezaur bizantin din sec. 
VII descoperit in comuna Prlsaca 
din Muntenia" de B. Mitrea (Româ
nia)"; „Monezile bizantine tăiate, 
descoperite in România", de O. 
Iliescu (România) ; „Monezi bizan
tine din sec. VI șl VII in Dobrogea" 
de G. Poenaru-Bordea (Româ
nia) ; „Citeva sigilii bizantine 
din colecția Ermitajului", de 
V. S. Sandrovskaia (U.R.S.S.) ; „Pc- 
cețile themei din Hersones" de I. V. 
Sokolova (U.R.S.S.) ; „Amuletele bi
zantine și relația lor cu literatura 
apocrifă" dc V. Zaleskaia (U.R.S.S.) ; 
„Contribuții la problematica influen
ței monedei bizantine și a estimațiel 
bănești in Principatul Moraviei 
Mari" de Sejbal Jiri (Cehoslovacia) ; 
„Sigiliile bizantine găsite in săpătu
rile din Pernik" de Jurcova Iordenko 
(Bulgaria); „Hiperperul din Niceea și 
apariția monedei de aur in republi
cile italiene" de Stelian Brezeanu 
(România). Secția a IV-a (arheolo
gie și artă). Au fost prezentate co
municările : „Urme islamice in pic
turile iconografice bulgărești" de
I. V. Akrabova Jandova (Bulgaria) ; 
„Săpături și cercetări arheologice la 
Bargala-Bregalnița in valea riului 
Bregalnița" de Blaga Alexova (Iugo
slavia) ; „Biserica roșie din Perustița 
și problemele bisericilor Paleologice- 
creștine cu plan central" de St. Bo- 
iăgiev (Bulgaria) ; „Aspecte privi
toare la Chirii și Metodiu in legă
tură cu bazilica „St. Dumitru" din 
Salonic" de C. Bonis (Grecia) : „Mo
zaicuri paleo-creștine descoperite la 
Heraclea Lynkestis, in cursul ultimei 
decade" de Gordana Svetkovici-To- 
masevlci (Iugoslavia) ; „Tendințele 
gotice in artele minore ale Serbiei 
medievale" de Verena Han (Iugo
slavia) ; „Filele de protecție ale ci- 
torva manuscrise ale Matenadaranu- 
lui cu miniaturi din sec. XI" de I. A. 
Izmailova (U.R.S.S.) ; „Mozaicul frag
mentat. Rugăciunea fecioarei din 
Cipru" de A. H. S. Megaw (Grecia) ; 
„Săpături (excavații) noi la marea 
bazilică din Pliska" de S. Mihailov 
(Bulgaria) ; „Pictură murală din se
colele X—XII descoperite recent in 
Cipru" de A. Papagheorghiu (Cipru); 
„Elemente orientale pe broderiile re
ligioase din țările balcanice pină la 
sfirșitul sec. XVII" de Dobrila Sto- 
ianovici (Iugoslavia) ; „Biserica pic
tată a lui Nicetas Stilitul și a lui 
Eustras Clisurarc sau a fiului lui 
Clisurarc" de Nicolae Thierry (Fran
ța) ; „Icoane din Peninsula Sinai 
din sec. X" de K. Weitzmann (S.U.A.); 
„înălțarea Panaghiei pe un antimis 
românesc" de J. J. Yiannias (S.U.A.). 
Secția a V-a (Muzicologie). Au fost 
prezentate un raport introductiv de 
Kenneth Levy (S.U.A.) și comunică
rile : „Gloria Sf. loan cel Nou din Su
ceava și problema originilor muzicii 
psaltice de la Putna" de Lansa Aga- 
pie (România) ; „Muzica bizantină pe 
teritoriul României înaintea sec. XVI" 
de Sebastian Barbu Bucur (România); 
„Vechimea genului cromatic în muzi
ca bizantină" de G. Ciobanu (Româ
nia) ; „Trăsături modale în cintul li
turgic bizantin tîrziu" de D. Conomoi 
(Anglia); „Elemente exfonetice in Sti- 
herarion" de Ch. Hannick (R. F. a 
Germaniei) ; „Moneda de argint de 
15 la Curtea Imperială in jurul anu
lui 900“ de J. Koder (Austria) ; „Pic- 
tograme și ideograme in scrisul muzi
cal bizantin" de St. Lazarov (Bulga
ria) ; „Kontakion și cintecele bizan
tine, modelui Oratoriului și al poli
foniei" de Clara Lombardi Giordano 
(Italia) ; „Manuscrisele de muzică de 
psalmi bizantine în România" de N. 
Moldoveanu (România); „Mărturii ale 
manuscriselor cu însemnări privind 
interpretarea liturgică în Moldova 
sec. XVI" de Ann Pennington (An
glia) ; „Muzică scrisă dedicată sfinți
lor sîrbi în manuscrisele păstrate in 
România comparate cu diferite ver

siuni melodice găsite in alte manu
scrise" de Danița Petrovici (Iugo

slavia); „Un manuscris de muzică bi
zantină recent achiziționat de către 
Biblioteca regală din Copenhaga" de
J. Raasted (Danemarca). Au fost pre
zentate, de asemenea, comunicările : 
„Subsidiile bizantine" de Dumer Jur
gen (R. D. Germană) ; „Situația cor
pusului părinților bisericii de la Ber

lin" de Johannes Irmscher (R. D. Ger
mană); „Culegerile bizantine timpur.J 
creștine" de Arne Effenberger.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)

Ieri In țară : Vremea a fost frumoasă 
și s-a încălzit apreciabil. Cerul a fost 
variabil. Vîntul a suflat slab, pină la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 13 grade la Deduleștl șl 
24 de grade la Medgidia și Adamclisi. 
In București : Vremea a fost frumoasă 
și s-a încălzit. Cerul a fost variabil, mai 
mult senin. Vînt în general slab. Tem
peratura maximă a fost de 23 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 șl 14 septembrie. In țară : Vremea 
va continua să se încălzească în toate 
regiunile țării șl va fl în general fru
moasă. Cerul va fl variabil. Innorărl 
mal accentuate se vor produce în Tran
silvania, Crlșana, Banat și zona mun
toasă, unde vor mal cădea averse lo
cale de ploaie. Vînt potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
5 și 15 grade, izolat mal coborîte În de
presiunile Intracarpatice, Iar maximele 
vor oscila între 15 și 25 de grade, local 
mal ridicate. în București : Vreme în 
curs de încălzire șl în general frumoa
să. Cerul va fi variabil. Vint slab. Tem
peratura în creștere ușoară.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 10 SEPTEMBRIE 1971 :

FOND GENERAL DE ClȘTIGURT I 
1 097 237 lei, din care : 123 554 re
port.

Extragerea I : 39 88 18 8 62 30 67 
77 24.

Fond de ciștiguri : 593 267 lei, din 
care : 123 554 lei, report categ. 1.

Extragerea a Il-a : 52 87 43 29 76 
83 59.

Fond de ciștiguri : 503 970 leL
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HĂRNICIE • CINSTE • ONOARE
DEMNITATE SOCIALISTĂ

O prețioasă inițiativă de masă pe meleagurile argeșene
Uzina: o școală a responsabilității

și eticii muncitorești• • •

Intr-una din primele zile ale lunii au
gust. creatorii autoturismului ARO și-au 
terminat lucrul, au dezbrăcat salopetele și 
halatele și întruniți in adunare generală 
— adevărat forum muncitoresc — au dez
bătut concret, fără ocolișuri, fără echivoc, 
cu cifre și argumente solide, așa cum se 
cere unor oameni ai miimilor de mili
metri. îmbunătățirea activității ideologice 
si politice in uzină. „Pentru a merge 
Înainte spre comunism este necesar să în
depărtăm din drum tot ceea ce ne poate 
crea greutăți, atit in dezvoltarea forțelor 
de producție, in perfecționarea relațiilor 
de producție, cit și in ridicarea conștiin
ței socialiste a oamenilor muncii, in for
marea omului nou" — se spunea in ex
punerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
consfătuirea de lucru a activului de par
tid din domeniul ideologiei și al activi
tății politice și cultural-educative. Acum, 
comuniștii de la U.M.M. pătrundeau sen
surile acestei idei.

„Trebuie să facem din uzina noastră o 
adevărată școală comunistă, revoluționară, 
în care să cultivăm tradițiile și idealurile 
clasei muncitoare, ale poporului român". 
„Sintem producători si în același timp 
proprietari ai mijloacelor de producție, de 
aceea nu putem fi indiferenți la ce se în- 
timplă in jurul nostru". „Mentalitatea în
gustă a unora după care totul se rezumă 
la a munci de mintuială. a trage chiulul 
și a pretinde o retribuție la fel cu a celor
lalți trebuie să dispară".

Idei, opinii, atitudini hotărîte pentru 
eradicarea necinstei, a incorectitudinii ; 
luări de poziție ferme. intransigente, 
multe la număr împotriva a tot ceea ce 
constituie pe alocuri balast în conștiința 
unora. Luări de poziție din care s-a con
turat necesitatea adoptării unor măsuri 
hotărîte pentru a face din colectivul uzi
nei un colectiv de o inaltă ținută politică 
Și morală, un nucleu al demnității mun
citorești.

Intre actul fizic al mînuirii uneltelor și 
conștiința celui care le minuiește este o 
strinsă legătură, o interdependență orga
nică. O piesă de calitate nu poate fi 
creată decit de un om de calitate — spun 
constructorii lui ARO. Dar un om care are 
dreptul și posibilitatea de a gindi la bu
nul mers al uzinei și al țării are si o 
mare răspundere. O răspundere socială 
care cere o conștiință socialistă înaltă. 
Acest sens al responsabilității, al demo
crației l-au înțeles muncitorii din Cimpu
lung.

Dacă am căuta astăzi un anume autor 
al inițiativei care a apărut atunci, in fo
rumul constructorilor de mașini musce- 
leni, nu l-am găsi : ea este expresia forței 
colectivului.

Cum era și firesc, hotărirea de a face 
din uzina lor o uzină a cinstei șî
rectitudinii a stirnit in rîndurile munci
torilor. inginerilor și tehnicienilor uzinei, 
ale întregului personal, o puternică efer
vescență combativă, o stare de spirit cu 
profunde ecouri în conștiința oamenilor, 
in atitudinea intransigentă, in primul 
rind față de ei înșiși. Opinia muncito
rească n-a incetat să-și spună cuvintul. 
..Ale cui sint utilajele moderne pe care 
lucrăm ? Ale noastre. Să le îngrijim, a- 
tunci, ca pe ochii din cap !*' 
dul muncitorilor r: 
echipe de control ale întreținerii mași
nilor. „Care sint principalii noștri duș
mani ? Rebutul și indisciplina". La che
marea comitetului de partid, a sindica
tului și a organizației U.T.C., forța de in
tervenție muncitorească s-a făcut de în
dată simțită.

— Se acționează pe toate căile, ne spu
nea maistrul Gheorghe Stoica, secretarul 
comitetului de partid al uzinei. De la 
panourile care condamnă „furtul de 
timp". arătind cite piese s-ar fi putut 
prelucra intr-un singur minut irosit, vi
trina cu rebuturi (cu numele celui in 
cauză și paguba produsă) și pină la ana
liza săptăminală a stării de disciplină și 
a producției, nici o cale n-a fost omisă.

Firește, această acțiune nu s-a născut 
peste noapte. Temeiurile ei existau mai 
demult. Chiar și o simplă vizită in in
cinta uzinei demonstrează că aici ordi
nea și corectitudinea se aflau de multă 
vreme in casă proprie, prezente pină și 
in ținuta oamenilor.

_  Ceea ce am început noi nu este 
nicidecum o campanie, remarca ingine
rul Mihai Bivol, astăzi șef de secție, cu

co-

Și din rin-
au apărut imediat

Opinie de masă

cițiva ani în urmă muncitor in aceeași 
uzină. Nu este o acțiune de o săptămlnâ, 
o lună sau un an. Știm că trebuie timp 
și mai știm și că nu va fi ușor ; un re
zultat ca aceia pe care-1 urmărim nu se 
obține peste noapte. Am fost con- 
știenți de acest lucru încă din momen
tul cind am votat cu toții hotărirea, dar 
mai știm că vom lupta pentru înfăptui
rea ei. Așa vor comuniștii, așa vrem cei 
mai mulți dintre noi și avem convinge
rea că vom izbuti.

— Avem de pe acum mulți oameni in
stare să lucreze cu autocontrol, să-și bată 
singuri poansonul __ 1
remarca inginerul Manole Manole, șeful 
resortului control tehnic. Calitatea pro
dusului e dată in primul rind de cali
tatea omului ! Mecanicul Constantin Tă- 
nasescu, rectificatorii Ion Țintea, Cluj 
Herman, sau strungarii Ion Pop și Ni
colae Rizoiu sînt numai cițiva din cei al 
căror lucru, întotdeauna ireproșabil, nu 
este decit o consecință a conduitei lor 
exemplare.

De altfel, cerința lucrului de calitate a 
revenit frecvent și in ” 
rilor, ca o primă do
vadă a corectitudinii 
și demnității munci
torești.

— Aprobăm și sus
ținem din toată ini
ma această inițiati
vă și vom începe 
prin a da lucru de 
calitate, susținea că- 
litorul Marin Cirstea. 
Cu cei care vor mai 
greși vom începe, 
după caz, prin a-i 
discuta in adunările 
de partid sau U.T.C.. 
ori in grupele sindi
cale.

La fel ca el gin- 
desc și tratamentis- 
t.ul Constantin Nec- 
șulescu și C. Dcbona 
și forjorul Constan
tin Coman, care a- 
dăuga :

— Sint de părere 
că accentul trebuie 
să cadă pe munca de 
la om la om.

Puterea exemplu
lui viu al celui vîrst- 
nic, al celui care con
duce, care învață pe 
altul s-a relevat in 
spusele multor inter
locutori ca o cerință 
obligatorie a proce
sului de educare a 
tinerilor.

— Nu-i dădăcim
pe tineri, dar căutăm o _____ r________
in sufletul lor, mărturisea maistrul Florea 
Boje de la secția forjă. îi facem să simtă 
că sintem cu ochii pe ei și in afara uzi
nei. Un tinăr, I. Radu, calificat la noi. 
umbla intr-o vreme așa. fără rost, lucra 
intr-o meserie lăturalnică, și se înhăitase 
cu niște derbedei. Nu ne-am lăsat de capul 
lui pină nu l-am reintegrat in colectivul 
uzinei.

Din păcate, am avut și cazuri grave. 
Săptămină trecută a avut loc aici, in 
fața noastră, procesul unor tineri care 
au favorizat sustragerea unor cauciucuri. 
E vina lor, dar nu am fi cinstiți pină la 
capăt dacă nu am vedea și partea noas
tră de vină. Să sperăm că este ultimul 
caz de acest fel...

Nu acestea sint însă „cazurile" frec
vente ; sint ceva mai dese cele de felul 
tinărului pe care l-am readus în uzină. 
Nu ne lăsăm pînă nu le rezolvăm.

...Constructorii primului automobil ro
mânesc s-au angajat într-o bătălie 
necruțătoare cu tot ceea ce mai re
prezintă, încă, urme ale trecutului 
in conștiințe. Este o bătălie care nu se 
va termina săptămină viitoare și nici 
măcar anul viitor. Dar este mai presus 
de orice îndoială că victoria le va apar
ține. Va fi victoria lor, va fi victoria 
noului, va fi splendida victorie a hărni
ciei, a cinstei, a onoarei, a demnității 
socialiste.

controlului calității,
* ------ le, șefi ’

discuțiile muncilo-

z

— S-au ridicat comuniștii și au «pus : 
„Nu așa ne învață partidul. Sub condu
cerea partidului, noi am învins moșieri- 
mea și am Învins burghezia și n-o Fă 
biruim cîțiva netrebnici ? Să lăsăm adică 
rodul nostru la voia unuia sau a altuia ? 
Chiar n-o să putem noi, uniți și îndrăz
neți, să schimbăm năravurile citorva din
tre noi ? Ba da, putem !

— A fost o hotărire aproape unanimă, 
reia Constantin Durdun. „Așa cum frații 
noștri, muncitorii din Cimpulung, vor să 
facă clin uzina lor o uzină a cinstei și 
corectitudinii, să facem și noi din Boteni 
o comună a hărniciei și a cinstei" — au 
spus ei.

— Deci, acesta a fost începutul...
— Da.
...La 29 august, Boteni, „satul livezilor 

de aur“, a trăit o zi deosebită : in ca
drul unei mari adunări populare, au dat 
glas gindurilor care îi stăpineau în ultima 
vreme. Au hotărit ca Botenii să devină o 
comună a hărniciei și a cinstei. Urmind 
exemplul muncitorilor de la U.M.M. Cim
pulung, ei au decis să muncească in așa 
fel și să trăiască in așa fel incit comuna 
lor să devină o pildă.

în clipa în care primul secretar al co
mitetului județean de partid, oaspetele 
comunei, a întrebat :

— Sinteți de acord să facem din Boteni o 
comună a cinstei, a hărniciei, a demnității 
socialiste ?

...Din două mii de piepturi s-au ridicat 
în văzduhul amiezii urale. Minute în șir 
nu au contenit. Cei din Boteni votau. Vo-

Trăsăturile omului nou să devină

trăsăturile fiecăruia!
A început la Cimpulung și Boteni. Pe 

rind, puternicele colective muncitorești de 
la Uzina de autoturisme Pitești, Combi
natul petrochimic, Filatura „Musce- 
leanca", cooperatorii din Negrași, in în
truniri vibrante, au decis să preia și să 
generalizeze inițiativa.

Sintetizind părerile exprimate în sute de 
asemenea adunări, Comitetul județean Ar
geș al P.C.R. a întocmit Programul de 
măsuri cu' privire la activitățile politice, 
organizatorice, educative și juridice ce se 
vor organiza in județ pentru dezvoltarea 
în rindul maselor de oameni ai muncii a 
spiritului de cinste și corectitudine, pen
tru formarea unei opinii intransigente 
împotriva celor care prejudiciază proprie
tatea de stat și obștească, precum și avu
tul personal al cetățenilor. Este meritul 
comuniștilor din conducerea puternicei 
organizații de partid a Argeșului că au 
detectat noul, că și-au aplecat cu atenție 
urechea la glasul maselor, că au știut să 
organizeze, in scurt timp, o amplă ac
țiune de masă.

Sîmbătă 4 septembrie a avut loc ple
nara cu activul lărgit a comitetului ju-

adului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
trăi și munci in chip comunist.

Programul de măsuri pe care-1 propu
nem dezbaterii dumneavoastră urmărește 
eliminarea din viața fiecărei Între
prinderi, instituții, cooperative agricole, 
din viața fiecărei localități și a județului 
în ansamblu, a tuturor mentalităților, a 
tuturor apucăturilor, care contravin regu
lilor noastre de conviețuire. Stimăm pe 
acei tovarăși — sutele de mii de tovarăși 
din județul nostru — care, cum am mai 
spus, își fac conștiincios datoria. Le ce
rem însă și mai mult. Reamintim un 
principiu socialist : a-ți îndeplini datoria 
de om și cetățean nu înseamnă a te li
mita Ia îndeplinirea propriilor obligații, ci 
a fi atent dacă și cei din jur iși îndepli
nesc obligațiile lor.

Un imens rol în ceea ce ne propunem să 
înfăptuim revine organelor și organizații
lor de partid, comuniștilor 
conducerea lor, 
sindicat, femei 
turor acestor organizații : 
slgente, dovediți-vă

„In cei peste zece ani de cînd muncesc în uzina noastră, acești tovarăși au 
devenit pentru noi toți modele de hărnicie, cinste, corectitudine. Sînt printre cei mai 
buni în meseria lor, nu au avut nici o zi de absență nemotivată, au o conduită mo
rală ireproșabilă — în uzină și în afara ei. Onoare lor!" Așa glăsuiește un mare 
panou apărut nu de mult pe aieea principală a Uzinei mecanice „Muscel" din Cîmpu- 
lung. Alături, fotografiile unor oameni cunoscuți și stimați de toată suflarea uzinei, 
de la ucenici pînă la director. Sînt oameni care de zece, de cincisprezece, de două
zeci de ani au dovedit și dovedesc, prin toate faptele lor, că marea operă a partidului 
nostru comunist, opera de făurire a omului nou, dă roade minunate; sînt oameni 
pentru care munca este „o necesitate și o plăcere", adevărate întruchipări ale modu
lui de viață socialist. Sînt fiii uzinei dintre cei mai buni, cea mai mare parte dintre 
ei membri ai partidului comunist.

Dintre ei a pornit o inițiativă care, în aceste zile, este îmbrățișată în tot mai 
multe uzine, cooperative agricole, instituții din județul Argeș. Prin ei și prin tova
rășii lor se afirmă încă o dată rolul clasei noastre muncitoare în societatea socialistă 
românească. Despre această inițiativă, despre efervescența ce domnește în aceste 
zile în județul Argeș vorbim în rîndurile de față.

cale să pătrundem

împotriva oricărei

forme de parazitism social
Boteni. comună de oameni harnici din 

moși-strămoși. cumpătați și înțelepți, ră
sărită in urmă cu multe veacuri pe ma
lurile Argeșelului, sub o culme de munte.

Cucerirea cea mai de preț a țăra
nilor din Boteni a fost demnitatea. In 
anii noștri, ei și-au cucerit dreptul de a 
ține fruntea sus. dreptul de a avea aspi
rații și putința de a le împlini, dreptul 
de a fi stăpini. părtași la marea operă 
de transformare și împlinire socialistă 
condusă de partid. Țăranul obidit de 
ieri este astăzi un om liber, demn, onorat.

în săptăminile care au trecut, o veste 
a trecut prin comună din om in om. Au 
adus-o fiii satului, astăzi muncitori în 
Cimpulung : cei de la U.M.M. au hotant 
intr-un glas ca uzina lor sa devină, in 
scurt timp, o uzină a hărniciei, a cinstei, 
a onoarei. a demnității socialiste.

Oamenii au prins a vorbi între 
menta. Unii gindeau că și ei, cei 
teni, ar fi in stare :

— Sint printre noi oameni și mai ti
neri și mai virstnici — spunea Gheor
ghe Anca, primarul comunei — care pnn- 
tr-o viață de muncă neostenită și de 
cinste și-au ciștigat prețuirea tuturor. 
Asta este satul românesc !

— Cu prilejul dezbaterii programului 
de educație marxist-leninistă a membri
lor de partid, a tuturor oamenilor muncii 
_  continuă Constantin Durdun, secreta-

ei, a co- 
din Bo-

Gheor-

rul comitetului de partid al comunei — 
din propunerile comuniștilor s-a văzut că 
sint hotăriți să acționeze. Au vorbit mulți 
și mai cu seamă fruntașii comunei, oa
menii care se bucură de cel mai inalt 
prestigiu in ochii tuturor : bătrinul cres
cător Constantin Sora, ciobanul Ion Vă
duva. fermierul Ion Popescu, Gheorghe 
Aldeci, șef cie echipă, educatoarea Maria 
Bădeseu, Felicia Dică, Dumitru Durdun, 
Haralamble Condei — și mulți alții. „Sa
tul nostru a fost și este un sat de oameni 
harnici și cinstiți ; o spunem cu mindrie, 
fără teama că o să ne dezmintă cineva. 
Dar mai sint, din păcate, printre noi și 
altfel de oameni, oameni pe care îi pri
vim cu mihnire și pe care nu-i înțelegem. 
Mai avem printre noi și unii care nu 
muncesc, care trîndăvesc sau trăiesc de 
azi pe miine, ei știu cum ; mai avem și 
unii care n-au înțeles pină astăzi că vre
mea negustoriei, a speculei, a apus odată 
pentru totdeauna ; și mai avem și hoți, 
oameni fără obraz și fără rușine, care 
bagă mina in avuția comună, in bunurile 
noastre, ale tuturor".

Sint puțini la număr — dar de ce tre
buie să fie ? Dacă muncitorii in fabrica 
fac o piesă proastă, ii doare inima. Și pe 
noi să nu ne doară cind cineva se ține 
de ciupeli, cind lucrează la nimereală, 
fără nici o tragere de inimă ?

— Și ce ați făcut pentru desființarea 
acestei mentalități ?

tau pentru hărnicie, pentru cinste, pentru 
onoare, pentru demnitate socialistă.

...La o săptămină de la adunare sintem 
în Boteni. Stăm de vorbă cu oamenii, cer
cetăm gindurile lor.

— Nu e ușor — este de părere I. Ghi- 
nescu. Dacă am avea de luptat cu hoți sa
dea atunci ar fi simplu: miliția — și gata. 
Avem de luptat cu un dușman mai ascuns 
și mai viclean : cu mentalitățile înapoiate. 
Să vă dau un exemplu: sint oameni pe-aici 
care n-ar lua din curtea sau de pe lotul 
vecinului un știulete de porumb ; știu că e 
hoție — și nici nu le trece prin minte să 
facă așa ceva. Dar dacă e vorba de avu
tul cooperativei, se schimbă; acolo își 
permit să fure și un sac. Conștiința le-a 
rămas în urmă. E un exemplu — aș mai 
avea și altele... dar ce vreau să spun ? 
E nevoie de o muncă politică răbdătoare, 
dusă cu chibzuință; o muncă grea dar fru
moasă in care să fie angrenați toți locui
torii comunei. Bineînțeles, ca oricind, sînt 
sigur că in frunte vor fi comuniștii.

— Apoi, eu zic că e bine — ne spune 
bătrinul Vasile Giurgiuveanu, paznic de 
cimp. Să terminăm odată cu leneșii șl cu 
hoții ; că ăla fură care nu muncește.

— Și cum se poate face asta, moș Va
sile ?

— Nu e greu. Oamenii sint harnici și 
cinstiți. Numai că trebuie să ne unim toți; 
nici unul să nu lase pe altul să mai ia mă
car un cartof, să-l facă de rușine.

— Ca paznic, ce-ai de spus, moș Vasile ?
— Eu, ca paznic, zic așa că e prea 

multă blîndețe cu ăștia care ciupesc.
Moș Vasile e membru al partidului de 24 

de ani. Cuvintul lui are greutate in sat. 
El și mulți alții ca el, membri și nemem
bri de partid, oameni harnici și cinstiți, 
sint forțele pe care trebuie să se bizuie or
ganul de partid ; cuvintul lor trebuie as
cultat, părerile lor cîntărite, fermitatea lor 
încurajată. Ei, fruntașii satului, sint zes
trea morală cu care pleacă la drum locui
torii Botenilor in marea lor inițiativă.

— Ia să dai citeva exemple — ne spune 
Ion P. Țiganu — să vezi cum s-ar astîm- 
păra toți. Și n-avem de luptat numai cu 
hoția, mai avem și cu bacșișul, și cu șper- 
țul. O spun din experiență. Unu’ m-a în
trebat odată dacă nu-i dau un „dar popu
lar".

— Asta ce mai e ?
— Șperț.
— Altceva ce ne mai spui, nea Ioane?
— Să scrieți așa in ziar : Botenii e o co

mună de oameni vrednici șl cinstiți. Așa 
e-aicl din tată-n fiu. Și toți la un loc o să-i 
facem și pe ăi de mai uită calea dreaptă 
să n-o uite...

Entuziasm există la Boteni ; și voința 
de-a face, de-a acționa. Din păcate însă, 
planul de măsuri menit să organizeze ac
țiunile, să oglindească voința oamenilor, să 
creeze un cadru de manifestare a ideilor 
generoase care-i animă nu are acest dar. 
Un oarecare spirit rutinier și-a pus pece
tea pe munca comitetului de partid de aici. 
Socotim că biroul comitetului județean 
poate oferi un ajutor substanțial trimlțînd 
la Boteni pentru o vreme un activist cu 
experiență, capabil să dinamizeze activita
tea organului local de partid, să ofere o 
îndrumare politică de inaltă calitate. S-o 
facă să cuprindă și să conducă o acțiune 
nouă, de mare anvergură.

dețean de partid, plenară care a dezbă
tut programul de măsuri propus de comi
tetul județean. In fapt, a fost o adunare 
populară, o adunare a întregului județ ; 
comuniștii prezenți au dat glas deciziei 
unanime de a răspunde prin fapte che
mării pe care secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
adresat-o partidului, întregului pdpor 
pentru intensificarea muncii de educație 
politică, pentru ridicarea nivelului de 
conștiință al maselor.

„Comitetul județean de partid — a spus 
în deschiderea adunării Gheorghe Năstase, 
primul secretar al Comitetului județean 
Argeș al P.C.R. — a organizat această lar
gă adunare, la care participă reprezentanți 
ai tuturor categoriilor de oameni ai mun
cii, ai orașelor și comunelor, ai tuturor or
ganizațiilor de partid, de masă și obștești 
pentru a discuta un plan de acțiune, ast
fel incit județul Argeș să devină un județ 
al hărniciei, cinstei, onoarei și demnității 
socialiste.

Am ales hărnicia pornind de la faptul 
că oamenii acestor meleaguri au fost în
totdeauna harnici, că sint harnici, că 
munca este o necesitate vitală.

Am ales cinstea pentru că cinstea este 
o podoabă a sufletului românesc și pen
tru că numai intr-un climat de cinste și 
corectitudine se poate afirma calitatea 
oamenilor.

Am ales onoarea pentru că onoarea o 
moștenim de pe-vremea lui Basarab și 
aceasta in zilele noastre înseamnă că pen
tru patrie și partid sintem in stare de 
orice sacrificii.

Am ales demnitatea socialistă pentru 
că numai socialismul creează condițiile 
afirmării plenare a personalității ; poli
tica partidului are ca obiectiv central 
omul, nevoile și preocupările omului.

Avem convingerea că dezbătind astăzi 
împreună, adoptînd această hotărîre și 
mobilizindu-ne toate forțele pentru înde
plinirea ei, răspundem unui înalt coman
dament de etică socialistă, contribuim la 
consolidarea deprinderilor și convingerilor 
comuniste, proprii omului nou, proprii 
societății socialiste, răspundem vibrantei 
chemări a Secretarului general al parti-

și, sub 
organizațiilor U.T.C., 

etc. Ne adresăm tu-
Fițl intran- 

i capacitatea, for
ța de influențare, fiți 
revoluționare ! Ne 
adresăm tuturor ce
tățenilor cinstiți : 
Făce(i-vă datoria de 
cetățeni și activiști 
publici, proprietari a 
tot ce este în țara 
noastră și de produ
cători, fiți neiertă
tori față de oricine 
atentează — intr-un 
mod sau altul — la 
bunurile societății.

Acordind impor
tanța cuvenită acti
vității . ----- ’
cative, nu 
geta să 
prin forța 
împotriva 
care se vor < 
incorecți, care 
continua să s_ 
munca noastră dreap
tă și Cinstită.

Pornim această ac
țiune de la o idee 
constructivă : de la 
ideea că fiecare om 
este perfectibil, că 
fiecare om — chiar 
dacă a greșit cindva 
— poate fi educat, 
determinat să trăias
că și să muncească 
demn, cinstit, civili
zat. Știm că nu va 
fi ușor, știm că ne 
luptăm — să ne ex- 

cu obiceiuri de 
de nedreptele orîn- 

convinși că a-

politico-edu- 
vom pre- 
acționăm 

statului 
acelora 
dovedi 

» vor 
sfideze

primăm astfel 
secole, generate 
duiri. Dar sintem 
ceastă imensă majoritate a oamenilor cin
stiți va fi capabilă să dea o replică zdro
bitoare minorității parazitare.

Construim aici, in Argeș, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, cirmaciul încercat, 
inima vie a țării, o operă despre care, fără 
îndoială, se va vorbi cu respect peste 
veacuri. Actul pe care-1 inițiem astăzi — 
hotărirea de a acționa astfel incit Argeșul 
să devină un județ al hărniciei, cinstei, o- 
noarei, demnității socialiste, act inspirat 
din strălucita expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea cu ca
drele din domeniul propagandei și ideolo
giei — acest cuprinzător cod de etică so
cialistă — să constituie un început de ofen
sivă hotărîtă !“.

Cuvintele primului secretar au fost în 
multe rînduri întrerupte de aplauze. Era 
o adeziune spontană și unanimă, era răs
punsul la chemările partidului. Dacă e să 
sintetizăm în puține cuvinte ideile vorbi
torilor care au trecut apoi la tribună, ale
gem cuvintele DA și NU. DA — cinstei, 
da hărniciei, da onestității, integrității mo
rale a sutelor de mii de muncitori, țărani 
și intelectuali care prin puterea brațelor 
și a minților lor au zidit chipul nou al 
județului Argeș, autorii nenumăratelor 
fapte de eroism în muncă, expresie înăl
țătoare a atașamentului lor nețărmurit față 
de cauza partidului, a poporului. Și au 

( spus NU lenei, necinstei, hoției, au spus 
un nu hotărît netrebnicelor deprinderi 
străine de sufletul neamului, străine de 
morala socialismului.

Programul de măsuri a fost îmbunătățit 
ca urmare a numeroaselor propuneri fă
cute de vorbitorii care au adus sufletul 
viu al experienței de viață din uzine, de 
pe ogoare. In lumina programului elaborat 
de conducerea partidului, planul comu
niștilor din Argeș își propune un număr 
de măsuri politico-organizatorice, cultural- 
educative, de ordin general, ca și măsuri 
juridice, toate străbătute de firul roșu al 
grijii față de om, al răspunderii pentru 
formarea sa ca cetățean al României so
cialiste,

Sute de mii de oameni spre trepte

mai înalte ale conștiinței socialiste
O acțiune lucidă, temeinică, cu Implica

ții profunde in conștiința argeșenilor, o 
acțiune permanentă și cu participare ab
solută : de la școlari pină la cei virstnici, 
totul vizează ridicarea omului pe cele mai 
înalte cote ale demnității socialiste. Ple
nara activului de partid din județ a pri
lejuit o adeziune masivă la un amplu 
iro.ces de educare comunistă. Programul 

■ le măsuri preluat și aplicat in fiecare co
mună, în fiecare unitate începe să prindă 
viață. Vor fi aduse îmbunătățiri, vor urma 
alte și alte măsuri. Tocmai in privința a- 
cestor aspecte de perspectivă am ținut să

cunoaștem unele opinii, să confruntăm pă
reri și puncte de vedere proprii,

— Munca de educație comunistă — spu
ne Nicolae Gheorghe, directorul între
prinderii de poduri metalice și prefabri
cate din beton Pitești — este un proces 
complex și complicat, care angrenează, la 
fiecare loc de muncă, întregul colectiv. 
Ceea ce vrem să realizăm in județul nos
tru, in întreprinderea noastră, nu trebuie 
privit numai din punct de vedere mate
rial. Furturile, delapidările se pot evalua 
in bani și pină la urmă infractorii își 
primesc pedeapsa. Cred că tot atît de im-

portant este să acționăm cu fermitate îm
potriva actelor de nedreptate, care nu vi
zează neapărat sau in mod direct latura 
materială, ci, in primul rind, pe cea mo
rală.

— La ce vă referiți ?
— Concret : la faptul că munca de edu

cație trebuie începută cu educarea educa
torilor. Plec de la ideea că un conducă
tor al procesului de producție este un 
conducător economic, dar, in același timp, 
un conducător politic, un educator. In În
treprinderea noastră, omul cel mal apro
piat de muncitor este maistrul. El este in 
preajma lui opt ore din opt. Din neferi
cire, printre acești muncitori pe care noi 
i-am făcut maiștri sînt unii care au uitat 
de unde au plecat, s-au Înfumurat, au 
căpătat deprinderi străine de profilul mo
ral al muncitorului. Cum poate un ase
menea maistru să facă educația unui ti- 
năr cind el este Incorect în muncă, cînd 
el însuși are abateri de la principiile 
noastre ?

— Ce măsuri preconizați în acest sens ?
— împreună cu organizația de partid 

am luat o serie de măsuri. Pe lingă mun
ca politico-educativă de zl cu zi, munca 
de la om la om, în cadrul lnvățămintului 
de partid vom acorda ponderea princioală, 
la cercurile în care studiază conducătorii 
proceselor de producție, discuțiilor, expu
nerilor de etică socialistă. Ca și în adu
nările generale de partid, sindicale și 
U.T.C., nu vom aborda problemele strict 
pe lătura lor teoretică ci, prioritar, pe cea 
practică, concretă.

— Sinteți un optimist, tovarășe direc
tor ?

— Indiscutabil, da. Eu cred că omul, 
oricare, trebuie să fie creditat cu încre
dere. Cred că trebuie făcut totul pentru 
a valorifica în fiecare partea lui nobilă, 
citeodată chiar împotriva unor deprinderi 
ale sale pe care el însuși le crede de 
neînlăturat. In acest sens, sint și voi fi 
un optimist ! Vom reuși ca întreprinderea 
noastră să fie un loc al hărniciei și 
onoarei !

Vasta acțiune care s-a declanșat în Ar
geș este, in primul rind, un proces de 
transformare a conștiinței, astfel că din 
măsurile adoptate rolul preponderent îl 
vor avea cele educative, cele care tre
buie să preintimpine orice abateri de la 
morala socialistă, să prevină actele de 
necinste, abuzul de orice natură, atenta
tul la bunul public. In discuția cu tova
rășul I. A. Ilie, procurorul-șef al Procu
raturii județului Argeș, ne-am interesat 
îndeosebi de sarcinile care revin din pro
gramul de măsuri organelor chemate să 
aplice legea. Cum Vor sprijini ele acțiu
nea care începe ?

— Este de înțeles, a ținut să precizeze 
de la bun început interlocutorul nostru, 
că totul se va desfășura cu stricta respec
tare a legii, aplicind întocmai mijloacele 
procedurale prevăzute de lege. ' ‘ 
cheie va fi cea de prevenire.

— Ce se va întreprinde pe linie pre
ventivă ?

— Un evantai de măsuri cu caracter 
permanent : o largă popularizare a le
gilor ; sprijin calificat pentru întărirea 
competenței comisiilor de judecată ; ana
liza stării infracționale in unele localități, 
întreprinderi și o mai mare publicitate 
atît dezbaterilor judecătorești, cit și ho- 
tărîrilor pronunțate, prin afișarea lor la 
locul de muncă al celor vinovați.

— Mulți dintre vorbitorii la plenară 
s-au referit la dezbaterea proceselor la 
locul de muncă, în comună, în cartier...

— Va fi extinsă cit mai mult și această 
formă, care și-a dovedit o puternică forță 
de influențare, de mobilizare a opiniei 
publice în combaterea infracțiunilor.

— Procuraturii Ii revin sarcini speci
fice ?

— în primul rind vom căuta să îmbu
nătățim la maximum operativitatea solu
ționării cauzelor pe parcursul urmăririi 
penale. Asta, nu numai in privința acti
vității noastre, ci și asupra modului de 
rezolvare și operativității organelor de 
miliție. Trebuie să acționăm cu toată fer
mitatea, cu respectarea neabătută a le
galității socialiste, astfel incit nici un vi
novat să nu se sustragă sancțiunii și, în 
același timp, nimeni să nu suporte pe 
nedrept rigorile legii.

— Nu vrem să creadă nimeni că pri
vim lucrurile mai in roz decit sint ele în 
realitate — ne declară tovarășul Victor 
Naghi, Erou al Muncii Socialiste, directo
rul general al Uzinei mecanice Muscel. 
Ne vom lovi de multe obstacole ,

— Ce părere aveți : în această acțiune 
care sînt răspunderile comunistului ? Sint 
mai multe ?

— Mai multe, categoric ! Fiind comunist, 
trebuie să arunci întii răul din tine, să 
începi lupta prin a-ți impune ție însuți 
noul. O abatere la un membru de partid 
înseamnă, de fapt, două, fiindcă în afara 
faptei propriu-zise, a înșelat și încrederea 
celor din jurul său. De aceea cred că și 
sancțiunea trebuie să fie mai severă.

— Ce piedici credeți că se vor ivi pe 
parcursul acestui proces de formare ?

— Oricum s-ar chema în fapt, incorec
titudine, indisciplină sau, chiar mai grav, 
necinste, ea dovedește alterarea spiritului 
de autoexigență. Spuneam, de altfel, că 
bătălia trebuie începută dinăuntrul omu
lui și, pe cei care nu vor, li vom sili să 
privească ei Înșiși lnlăuntrul lor, în așa 
fel incit să le fie rușine de ceilalți.

— Ansamblul de măsuri adoptat de 
plenara lărgită — ne spune tovarășul 
Gheorghe Năstase, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid Argeș — este 
o parte integrantă a operei pe care o 
întreprindem de traducere în viață a stră
lucitului program de educație comunistă 
elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescq. 
In fața noastră stă o sarcină uriașă ; nu 
ne-am propus s-o rezolvăm cit ai bate din 
palme. E vorba de un an, de doi, de 
trei... Dar comuniștii din județul nostru 
sint garanția supremă că ea va fi dusă la 
îndeplinire.

Toți oamenii cinstiți privesc cu entu
ziasm acțiunile începute, se angajează 
ferm, militant pentru reușita lor.

Latura-

Georqe Radu CHIROVICI 
Dinu POPESCU
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UN SPECTRU AL ANILOR NEGRI
BlNTUIE ANGLIA

tn luna august. In Anglia au fost 
numărați peste 900 000 șomeri ! O ci
fră pe care Însăși presa londoneză a 
apreciat-o ca „îngrijorătoare", pentru 
că marchează o creștere substanțială 
față de nivelul atins în lunile pre
cedente. In mod practic, in fiecare zi 
a unora din ultimele luni, cum a fost 
iulie, de pildă, peste 2 000 de oameni 
ai muncii englezi au râmas fără lu
cru, ingroșind marea armată a șo
merilor.

Cifrele — se spune — nu au grai. 
Dar nu este greu de înțeles cite tra
gedii și frămintări. cit zbucium și 
cită suferință provoacă fiecare caz 
de șomaj, fiecăruia din cei 2 500 000 
de oameni, ciți numără șomerii îm
preună cu familiile lor.

Direct sau prin intermediul televi
ziunii am văzut șomeri ingrămădin- 
du-se în fața birourilor de plasare a 
brațelor de muncă. Pentru un singur 
post se anunță uneori 5. alteori 50 
sau chiar 100 de candidați. Care din 
ei va fi ales ? Sint zeci și sute de 
oameni — unii deja girboviți — in 
privirea cărora citești același senti
ment : îngrijorarea. Am văzut șo
meri făcind coadă și la birourile 
unde se plăteau infimele alocații de 
șomaj. Stăteau tăcuți, ingindurați, 
umiliți Am văzut tineri — absol
venți ai școlilor medii sau superioare 
— prezentindu-se mereu și solici- 
tlnd un loc de muncă, primul lor loc 
de muncă. Răspunsul funcționarului 
de la birou era mereu același : Sorry, 
nothing ! (regret, nimic .'). Și în ochii 
lor licărea același sentiment — dis
perarea ’ Se vedeau in postura de 
„oameni de prisos" de la primul lor 
pas in viață, chiar mai înainte de a 
dovedi că pot fi utili societății.

Televiziunea londoneză a prezentat 
nu de mult un program intitulat : 
„Șomer cu demnitate". Ideea repor
tajului filmat era de a „mingiia du- 
hovnicește", propovăduind șomerilor 
britanici — in loc de posibilități de 
muncă — ...curaj, voința de a-și su
porta cu demnitate destinul atit de 
vitreg. Cu acest prilej am auzit pă
rerile exprimate pe această temă de 
mai mulți șomeri, ca și de o serie de 
specialiști — psihologi și sociologi. 
Cuvintele fiecăruia, chiar dacă unii 
încercau să prezinte șomajul ca ceva 
firesc — sunau ca un veritabil act de 
acuzare pentru societatea capitalistă, 
care generează asemenea fenomene. 
Leit-motivul discuțiilor a fost sugerat 
de minerul Joe Kenion, în prezent 
șomer, care a declarat : „Un munci
tor, cind își pierde locul de muncă, 
iși pierde și demnitatea". „Șomajul —

a spus el — 11 Izolează pe om. Un 
șomer se simte distrus, contorsionat 
sufletește, el iși pierde încrederea în 
sine și in posibilitățile sale de a face 
ceva folositor, de a fi util societății. 
Dacă are întemeiată o familie, atunci 
il cuprinde sentimentul disperării : 
este in joc nu numai soarta sa, dar și 
a celor ce-i sint dragi".

S-au citat cu același prilej cazuri 
cind muncitori cu înaltă calificare 
sau tehnicieni au fost nevoiți să ac
cepte munci complet diferite de apti
tudinile și pregătirea lor ca, de pil
dă, măturători de stradă, spălători 
de mașini etc. In legătură cu aceasta, 
in cadrul discuției amintite un so
ciolog a căutat să argumenteze că

nică Înaltă, ale oamenilor de știință. 
„Fuga creierelor" a și adus Angliei 
mari prejudicii. Iar in actualele con
diții, situația riscă să se înrăutățeas
că, căci „importul creierelor" din ță
rile slab dezvoltate nu a adus nici in 
trecut și nu aduce nici în prezent 
vreo îmbunătățire in balanța de acest 
gen care se arată continuu deficitară.

In legătură cu șomajul se remarcă 
apariția in Anglia a unui nou termen, 
pe lingă cel folosit pină in prezent 
Este vorba de „redundant", care'în
seamnă : surplus. In realitate, acest 
termen subliniază existenta unui șo
maj deghizat ; ca făcind parte din 
„surplus" este apreciat orice salariat 
— muncitor, inginer, tehnician sau

• COLOCVIU DESPRE ȘOMAJ LA TELEVIZIUNEA BRITANICĂ
• „REGRETĂM, N-AVEM NIMIC I" — RĂSPUNSUL INVA

RIABIL DE LA GHIȘEELE DE PLASARE • VIAȚA — SAU UN
LOC DE MUNCĂ !

,.orice post de muncă este mai bun 
decit să nu ai nici unul". La care un 
șomer in virstă, care timp de 25 de 
ani a fost muncitor de înaltă califi
care, a replicat : „Pentru mine nici o 
muncă nu este înjositoare. înjositor 
este insă sentimentul de a nu putea 
munci pentru că nu ai unde".

Dr. Douglas Brough, psihiatru, a 
recomandat că „trebuie făcut orice 
pentru a se obține un loc de muncă". 
Dar el a lăsat, jenat, privirea in jos, 
cind un șomer — Anthony Mills — 
l-a întrebat ce înseamnă „orice" ?

In timpul programului televizat au 
fost citate, de asemenea, multe ca
zuri cind patronii refuză să-i mai an
gajeze pe aceia care au depășit șase 
luni de șomaj pentru că — potri
vit afirmației lor — aceștia s-ar fi 
„descalificat". De aceea s-a ridicat și 
problema recalificării celor care șo
mează cite 2—3 sau chiar 5 ani. A- 
ceștia, ca să se poată reîntoarce la 
lucru, ar trebui să urmeze o nouă 
școală și să treacă printr-o nouă pe
rioadă de practică.

Caracteristic situației actuale este 
faptul că in Anglia șomajul începe 
să facă ravagii și în rîndurile specia
liștilor, ale celor cu pregătire teh-

Făclii de libertate
in jungla africană

funcționar — care, dintr-un motiv sau 
altul, a rămas fără locul său de 
muncă. Presa anunță că zilnic între
prinderile aruncă pe drumuri noi 
sute și sute de muncitori. Aceștia, 
pasămite, nu sint șomeri, ci... sur
plus !

Indiferent insă de terminologia fo
losită, este clar că îngrijorarea a cu
prins — cum era și firesc — nu nu
mai pe cei rămași fără lucru, dar și 
pe cei care încă au un loc de muncă.

Nu de mult am asistat la o confe
rință in legătură cu problema crește
rii șomajului, care s-a ținut în oră
șelul Southall situat in apropierea 
Londrei. însăși alegerea acestei lo
calități ca loc al reuniunii respec
tive este semnificativă. Această lo
calitate, care, pină la cel de-al doi
lea război mondial, constituia un loc 
de refugiu și recreere al londonezi
lor, era considerată ca făcind parte 
dintr-o zonă prosperă a Angliei, oco
lită decenii de-a rindul de flagelul 
șomajului. Spre 
s-au refugiat, in 
mulți oameni ai 
colțuri ale Angliei. Restaurantele „La 
trei potcoave", „Cerbul alb" sau „Leul 
roșu" răsunau in trecut de muzică și 
aveau dever mare. Le-am găsit acum 
aproape pustii. Căci spectrul șoma
jului bintuie și prin această regiune. 
In fața sediului poliției din Southall 
nenumărate afișe anunțau comi
terea mai multor crime ; se cereau 
amănunte de la cei care puteau să le 
ofere. Crima este dintotdeauna rever
sul medaliei mizeriei.

într-o scrisoare adresată oamenilor 
muncii din Southall, comitetul de ac
țiune al consiliului sindicatelor a- 
răta : „Sintem dispuși să acceptăm 
șomajul fără a face nimic ? Peste 
1 500 de tovarăși muncitori de-ai noș
tri au rămas fără lucru. Alții îi ur
mează. Oare nu se poate întreprinde 
ceva ?“.

La conferința amintită l-am cunos
cut pe Len Choulerton. Originar din

acest „Eldorado" 
căutare de lucru, 

muncii din diferite

Țara Galilor, el a venit pe aceste 
meleaguri după ce a gustat amarul 
vieții de șomer timp de 9 luni. La 
Southall a găsit de lucru. Acum însă 
simte, ca și alții, cum se apropie pri
mejdia șomajului. L-am auzit vor
bind la conferință despre experiența 
vieții sale, despre suferințele și pri
vațiunile unui șomer. El a rostit cu
vinte aspre la adresa orinduielii 
care condamnă sute de mii, chiar mi
lioane de oameni la suferințe și lip
suri. Din cauza șomajului — a spus 
el — intr-un an Anglia a pierdut o 
producție de 800 milioane lire ster
line.

Unii preconizează slăbirea presiunii 
șomajului prin sporirea exodului 
muncilorilor britanici in alte țări. 
Sid Bidwell, deputat laburist, s-a ri
dicat categoric împotriva intenției gu
vernului de a „reduce" numărul șo
merilor din Anglia prin... exportul 
brațelor de muncă in Germania oc
cidentală. „Nu în R.F.G. trebuie să 
lucreze oamenii noștri, ci aici acasă, 
unde s-au născut și au crescut" — a 
declarat el. Potrivit datelor oficiale, 
in primele 6 luni ale acestui an in 
Germania occidentală au fost anga
jați 10 000 de cetățeni britanici. Cu 
toate acestea, numărul șomerilor din 
Anglia a crescut continuu, fiind in 
prezent cel mai ridicat din ultimii 
30 de ani.

Ziarele menționează tot mai des că 
in prezent sint semne asemănătoare 
cu cele din „anii negri ’30", cind șo
majul a atins mari proporții. „Acum 
este clar — a declarat Victor Feather, 
secretarul general al Congresului sin
dicatelor britanice — că pină la iar
nă vom avea peste un milion de oa
meni fără lucru, dacă nu se între
prinde nimic pentru stimularea eco
nomiei".

La conferința de la Southall, ca și 
la alte reuniuni similare, s-a încer
cat să se găsească unele „soluții" 
pentru rezolvarea problemei șomaju
lui din Anglia. Cineva a spus că, la 
fel ca și in medicină, in această 
problemă „este mai ușor să previi 
infecția decit să o tratezi". S-a sub
liniat cu tărie că oamenii muncii nu 
mai pot sta cu brațele încrucișate și 
că ei trebuie să acționeze prin orga
nizarea unor mișcări și demonstrații 
naționale de protest, ca cele proiec
tate de sindicate pentru toamna ce 
vine. Au fost relatate cu acest prilej 
un șir de acțiuni muncitorești sem
nalate în diferite părți ale țării. De 
exemplu, la întreprinderea „Roto-Fi- 
nish" din Hemel Hempstead, munci
torii declarați „surplus” au ocupat 
birourile și nu le-au părăsit pină nu 
au primit asigurări că nu se vor mai 
face concedieri. De asemenea, s-a 
citat cazul unui muncitor de la o în
treprindere din nord-vest care, ame
nințat cu concedierea, s-a urcat pe 
castelul de apă și nu s-a dat jos de 
acolo decit după citeva zile, cind a 
obținut ca postul său să fie menținut.

O soluție reală pentru lichidarea 
șomajului insă n-a fost propusă. Și 
aceasta pentru simplul motiv că in 
lumea in care domină capitalul nu 
poate fi găsită o asemenea soluție 
care să nu atingă înseși bazele socie
tății capitaliste.

Nicolae PLOPEANU
Londra

Spre deosebire de restul 
Insulei, litoralul de nord 
al Cubei este mal sărac 
in vegetație. Acolo, stra
tul de pămint este subți
re, iar pe alocuri abia se 
zărește printre bolovanii 
de piatră calcaroasă. Soa
rele tropical, mal arzător 
decit in altă parte, dogo
rește totul : iarba și mă- 
răcinișul, care aici se nu
mește marabu, tufele de 
leandri și pinii care ser
vesc de umbrar nesfirșite- 
lor plaje. Dintre plantele 
utile rezistă doar hene- 
quenul, o specie din nea
mul sisalului, din care se 
extrage o fibră textilă 
foarte bună.

Pină nu de mult, nimeni 
nu-și imagina că sub a- 
ceste terenuri pietroase se 
află in adincuri, ascunsă 
de milenii, o comoară de 
aur negru. Oamenii Cubei 
de azi, după ce au detec
tat această comoară, au 
pornit s-o aducă la su
prafață și s-o folosească 
spre binele țării și al po
porului. Așa a început cu 
trei ani in urmă o muncă 
temerară de sfredelire a 
păminturilor de pe lito
ralul de’nord ; așa au a- 
părut primele sonde de 
petrol la Guanabo — cu
noscută odinioară ca loca
litate balneară, dar pe 
care destinul timpurilor 
noi a convertit-o in pri- 
■nul centru petrolier de 
pe coasta provinciei Ha
vana. Și tot așa s-a năs
cut o cooperare tehnică 
intre România și Cuba in 
domeniul petrolului, pe 
care timpul și faptele a- 
veau s-o consacre și s-o 
așeze la loc de cinste in 
ansamblul relațiilor mul
tilaterale dintre țările 
noastre.

Incepind din noiembrie 
1968, in baza acordului de 
cooperare româno-cuba- 
nez, a început să sosească 
un lot masiv de instalații 
de foraj de diferite tipuri, 
fabricate la Uzinele „1 
Mai" din Ploiești. O dată 
cu ele, au venit in Cuba 
ingineri și tehnicieni ro
mâni — specialiști in 
montaj și foraj — punîn- 
du-se bazele unei fruc
tuoase colaborări cu orga
nele de resort din Minis
terul Minelor, Combusti
bilului și Metalurgiei, cu 
muncitorii și tehnicienii 
cubanezi de la centrul pe
trolier Guanabo. In ianua
rie 1969. prima instalație 
2 DH-100 sosită in Cuba 
dădea startul în cursa 
spre adincurile pămintu- 
lui, urmată de alte și alte 
instalații ce se înălțau in 
apropiere. Perimetrul de 
exploatare a căpătat cu 
timpul noi dimensiuni, 
mtinzindu-se pe zeci de 
kilometri de o parte și de 
alta a autostrăzii Via 
Blanca, ce merge paralel 
cu litoralul pînă 
Matanzas.

Ca în orice muncă 
pionierat pe un teren ne
cunoscut, petroliștii cuba
nezi și români au intîm- 
pinat la început o serie 
de greutăți determinate 
de natura geologică speci
fică a straturilor de rocă. 
Ele au fost însă învinse 
printr-o muncă asiduă, 
dusă umăr la umăr, zi și

noapte, prin aplicarea 
unor metode adecvate de 
foraj. Rezistența și cali
tățile tehnice ale utilaje
lor românești au fost din 
nou confirmate prin tre
cerea cu succes a celor 
mai grele probe.

De atunci au trecut ‘mal 
bine de doi ani, perioadă 
de muncă intensă, de cău
tare febrilă, necontenită 
spre adincurlle pămintu- 
lul, de explorare a noi și 
noi terenuri, de forare la 
profunzimi diferite — de 
la 1 000 pînă la 3 500 de 
metri. Caracteristica ac
tualei etape In bătălia pe-

In transmiterea de către 
el a cunoștințelor și ex
perienței lor muncitorilor 
petroliști cubanezi, in 
spiritul de conlucrare to
vărășească manifestat in 
permanență de grupul de 
petroliști români condus 
de inginerul Ion Drago- 
mir (care a preluat „șta
feta” de la colegul său 
mai virstnic Niculae Că- 
limânescu), de echipa de 
montori de la Uzinele „1 
Mai“ îndrumată de ingi
nerul Nicolae Constantin 
și de echipa de motoriștl 
a maistrului Pantellmon 
Olaru de la Uzinele „23

Sapele

la

de

Willy R. LUTZENKIRCHEN
publicist vest-german

Primul-ministru al Portugaliei, 
M. Caetano, și cabinetul său au tot 
temeiul să fie îngrijorați in ce pri
vește viitorul posesiunilor lor colo
niale. O armată de luptători bine in
struită, numărind circa 30 000 de 
oameni, se opune in Africa portu
ghezilor. Organizațiile de eliberare 
din colonii se bucură de sprijinul 
opiniei publice mondiale.

Bilanțul succeselor pe care condu
cătorii mișcărilor de eliberare il pot 
prezenta astăzi este considerabil : 
forțele patriotice controlează aproxi
mativ o pătrime din suprafața totală 
a „imperiului colonial" portughez din 
Africa.

Amilcar Cabrai, președintele Par
tidului pentru independență din Gui- 
neea-Bissau și insulele Capului Ver
de, a făcut recent, după aproxima
tiv 8 ani de luptă pentru eliberare, 
următorul bilanț : „Astăzi, controlăm 
aproximativ două treimi din supra
fața țării. Portughezii nu stăpinesc 
decit regiunile de coastă. Trupele 
coloniale mai pot acționa doar dato
rită forțelor lor aeriene".

La rindul lor, autoritățile guverna
mentale din Lisabona apreciază si
tuația cu pesimism. Generalul Spi- 
nola, guvernatorul coloniei, recu
noaște in mod deschis : „Portugalia 
nu dispune de mijloace pentru a re
zolva in Guineea problemele pe cale 
militară". Guvernatorul Spinola și 
întreaga conducere militară portu
gheză din Guineea-Bissau sint cu
prinși de panică. De pe aeroporturile 
situate pe coastă, portughezii diri
jează, fără încetare, atacuri aeriene 
in care sint lansate bombe cu napalm 
asupra așezărilor din interiorul țârii. 
Chiar și satele de frontieră din Se
negal și Republica Guineea devin, 
uneori, victime ale acestor atacuri.

în schimb, patrioții au perfecționat 
tactica lor in folosirea minelor care 
provoacă mari pierderi in rindurile 
portughezilor. mai ales cu prilejul 
transporturilor de trupe. O țintă 
preferată in acest sens este calea 
ferată Benguela, care străbate Angola 
dinspre vest spre est.

Și in Angola, activitatea militară a 
portughezilor se concentrează asupra 
folosirii armei aeriene. Totodată, 
unități de infanterie se străduiesc să 
asigure securitatea legăturilor rutie
re. Cu prilejul unor acțiuni, in inte
riorul țării sint lansați parașutiști. 
Portughezii recurg la crunte măsuri 
de represalii împotriva populației ci
vile. Astfel, nu de mult, in apro
piere de Caianda, a fost distrus un 
sat intreg, iar toți locuitorii lui au 
fost impușcați pentru că un vehicul 
militar portughez a călcat pe o mină 
și a explodat.

întreprinzind atacuri aeriene asu
pra regiunilor din Angola de est,

controlate de patrioți, portughezii fo
losesc deseori mijloace chimice de 
distrugere. Substanțe chimice toxice, 
asemănătoare celor folosite de trupele 
americane pentru desfrunzirea jun
glei in Vietnamul de sud, sint îm
prăștiate din avioane asupra cimpu- 
rilor lucrate de membri ai Mișcării de 
eliberare din Angola.

După cum a declarat un purtător 
de cuvint al conducerii mișcării de 
eliberare, cu prilejul unui atac poi- 
tughez a fost împrăștiată — printre 
alte chimicale — și substanța cunos
cută sub denumirea Picloram — 
unul din cele mai primejdioase ier- 
bicide, care a infectat mari întinderi 
cultivate cu legume și fructe. Tere
nurile infectate cu Picloram au deve
nit improprii pentru orice culturi a- 
gricole.

Dificilă pentru portughezi este și 
situația din Mozambic. Luptătorii din 
FRELIMO menționează că au sub 
controlul lor o cincime din teritoriul 
țării. Jorge Rebelo, un purtător de 
cuvint al Frontului de eliberare din 
Mozambic, a declarat : „Niassa și 
Delgado — cele două provincii din 
nordul țării — se află trainic in mii- 
nile noastre. Lupta se duce și in pro
vincia Tete. In regiunea viitorului 
baraj de la Cabora Bassa s-au pro
dus mai multe acțiuni care au lovit 
puternic in dispozitivele portugheze 
dislocate acolo".

In Mozambic se află aproximativ 
60 000 de soldați portughezi. Și aici, 
acțiunile de represalii pline de cru
zime, schingiuirea deținuților politici 
sint la ordinea zilei. Iată doar unul 
din ultimele acte de acest fel : un 
detașament al trupelor portugheze a 
ocupat satul Joao din provincia Tete, 
in care se presupunea că s-ar ascun
de sprijinitori ai forțelor de eliberare. 
Acțiunea s-a soldat cu un masacru 
îngrozitor. Locuitorii satului au fost 
puși să sape o groapă mare, iar apoi 
au fost forțați să se așeze la margi
nea ei. Un grup de soldați a deschis 
focul. Secerați de salvele puștilor- 
mitraliere, oamenii se prăvăleau in 
groapa comună săpată de ei. La Joao 
au fost omoriți peste 60 de bărbați, 
femei și copii.

Războiul care se duce in junglele 
africane nu poate fi redus Ia o luptă 
pe care a declanșat-o un grup de 
idealiști. Aici se duce un război care 
a și costat viața a zeci de mii de 
oameni. Nu este de mirare, de aceea, 
că Lisabona manifestă in aceste zile 
o puternică nervozitate, iar N.A.T.O. 
a formulat, nu de mult, propunerea 
de a instala baze militare in Gui- 
neea-Bissau și Angola.

Portugalia crede că ar mai fi posi
bilă menținerea „imperiului lusitan". 
Luptătorii din forțele de eliberare 
sint convinși insă că ziua eliberării 
nu este departe.

cu
m

„ananași"
cursa spre

adîncurile
păaiintului

ȘTAFETA COOPERĂRII ROMÂNO-CUBA 
NEZE DE-A LUNGUL MAGISTRALEI PETRO 

LIERE VIA BLANCA

trolului din Cuba este ac
tivitatea de explorare pen
tru a se stabili dimensiu
nile exacte ale zăcămin
telor, natura lor și pers
pectivele de exploatare. 
Rezultatele meritorii ale 
acestei munci se măsoară 
in cele peste o sută de 
ridicări de turlă, în tot 
atitea perforări spre 
adincuri, in sutele de ki
lometri străbătuți în roca 
dură de sapele cu „ana- 
nași" — cum denumesc 
petroliștii cubanezi sapele 
românești cu role, dar 
mai ales in extinderea pe 
care a luat-o aria de ex
plorare — incepind de la 
Măriei (la vest de Ha
vana), continuind spre est 
Ia Madruga și Varadero, 
in provincia Matanzas, și 
mai departe la Coralillo, 
pe coasta de nord a pro
vinciei Las Villas, pină la 
Mjagua (Camaguey) la 
600 km de Havana.

Cooperarea 
cubaneză 
mereu i 
dent, i . ..........
In rezolvarea cu compe
tență de către specialiștii 
noștri a diferitelor pro
bleme și aspecte legate 
de operațiunile de foraj,

româno- 
lnregistrat 

ascen-
i a 
un curs 
materializindu-se

August" din București. 
Am fost părtaș la mai 
multe intilniri, in cadrul 
cărora tovarăși cubanezi 
cu munci de răspundere 
in ministerul de resort 
au exprimat cuvinte de 
înaltă apreciere pentru 
munca depusă de ingi
nerii și tehnicienii ro
mâni. O dovadă a pre
țuirii de către gazde a 
muncii desfășurate de 
tehnicienii români este 
și reînnoirea in 1970 ca 
și în 1971 a contractelor 
privind asistența tehnică 
in domeniul petrolului.

Nu de mult am avut 
prilejul să vizitez cîteva 
centre unde se forează cu 
instalații românești. Șan
tierul de la Măriei, des
chis in octombrie 
trecut, dispune de 
instalații : una din 
F-200-2 DH, iar cealaltă 
din seria 2 DH-100. F-ul, 
cu o putere de pătrundere 
pină la 3 500 de metri și 
o sarcină la „cirlig" de 
200 de tone (cam atit 
cintărește coloana în faza 
finală), este o adevărată 
uzină de forță. Două mo
toare „23 August", insu- 
mînd 1 460 de cai putere 
și care funcționează „ca

anul 
două 
seria

«cașul**, sint In stare Bă 
ridice turla de oțel de la 
orizontal In poziție ver
ticală in numai trei mi
nute. Sonda „mare" de la 
Măriei a forat pină acum 
peste 2 200 de metri, a 
luat nenumărate probe 
geologice și a dovedit că 
F-200 merită pe deplin 
medalia obținută la Tir- 
gul internațional de la 
Brno. Brigada de petro
liști cubanezi șl români, 
avind ca maiștri de foraj 
pe Angel Martinez și 
Constantin Tuleu, confir
mă, prin rezultatele obți
nute, rodnicia colaborării 
reciproce în acest dome
niu.

La Jaruco, la sonda 
C-8 (o instalație 2 DH-100, 
amplasată in mijlocul u- 
nei plantații de henequen), 
se forează la peste 1200 
de metri. Instalația este 
deservită acum numai de 
o echipă de petroliști cu
banezi care au invațat de 
la tovarășii lor români 
arta manipulării 2 DH- 
urilor. La sonda C-18 in- 
tilnesc pe maiștrii Ion 
Căbărolu și Ilie Gheor- 
ghe, care imi povestesc 
despre începuturile mun
cii de foraj in zona Ja
ruco, care deține astăzi 
recordul in materie de 
perforare. O bună parte 
din puțurile forate se 
află acum în exploatare 
și au un debit bun. Oa
menii noștri imi vorbesc 
cu admirație despre co
legii lor cubanezi. „Sint 
isteți, prind repede meș
teșugul, ne înțelegem 
foarte bine cu ei, colabo
răm ca intre frați" — imi 
spun ei.

Am continuat călătoria 
în Las Villas, la Cora
lillo, unde abia se termi
nase montarea a încă u- 
nei sonde F-200, sub în
drumarea directă a ingi
nerului Nicolae Constan
tin și a maistrului de 
motoare Pantelimon O- 
laru. Am asistat la „pre
miera" de ridicare a tur
lei. Maistrul de foraj Ion 
Popescu și-a adus echipa 
de sondori și așteaptă 
momentul introducerii sa
pei. Cursa de explorare 
a petrolului cubanez con
tinuă !

Scriind aceste 
mă gindesc la 
tanții, inginerii și munci
torii de la Uzinele „1 Mai" 
din Ploiești, la cei de la 
Uzinele „23 August" și 
de la alte întreprinderi 
din țară care, prin 
ceperea și eforturile 
au plămădit aceste 
nunate și moderne 
șini. Mă gindesc, de 
menea, la întemeietorii 
școlii românești de teh
nică petrolieră, la conti
nuatorii ei de azi, îa dis
cipolii ei, intre care a- 
cești mesageri care 
crind aici la tropice, 
la cot cu tovarășii 
cubanezi, contribuie 
punerea în valoare a 
găției petroliere a Cubei 
și, o dată cu aceasta, la 
întărirea prieteniei fră
țești ce leagă popoarele 
noastre.

V. STAMATE 
Havana.

rinduri 
proiec-
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Ferme in Arctica! de infarct. Intre acestea, insă, 
tunul este factorul cel mai impor
tant. a conchis specialistul suedez.

O unitate FRELIMO în timpul unui atac împotriva trupelor colonialiste în nordul Mozambicului

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •

Pe Spitzbergen, unde lucrează și 
locuiesc mineri sovietici, scrie zia
rul „Izvestia", motonava „Seghe- 
ja“ a descărcat un nou transport 
de cornute de Holmogor, pentru a 
completa efectivele de cornute din 
insula arctică.

Fermele sint construite chiar la 
malul Oceanului înghețat de Nord. 
Condițiile climatice sint excesive 
chiar și pentru nordul îndepărtat. 
Cu toate acestea, încă de acum 15 
ani au fost aduse aici primele ani- 
male-cornute mari și porci. Expe
riența s-a dovedit fructuoasă și 
extrem de utilă — minerii de la 
pol dispun din abundență de carne 
proaspătă, lapte, unt, brinză.

De curind, sovhozul „Steaua Po
lară" (Murmansk) a expediat pe 
insulă păsări vii, care, în prealabil, 
au primit „botezul gerului" după 
o perioadă de aclimatizare intr-o 
secție specială a sovhozului.

vizate in special marile magazine 
— locul principal de muncă — pre
cum și ziarele, serviciile de publi
citate etc. Pe lingă mărirea sala
riilor și condiții mai bune de mun
că, tinerele nemulțumite pretind 
„drepturi de autor" și garanții îm
potriva „uzurii rapide și prema
ture a imaginii lor". In cazurile că 
nu va avea ciștig de cauză, corpo
rația respectivă a anunțat că mem
brele sale încetează să mai prezin
te produsele societăților pentru 
care lucrează și vor protesta prin 
ocuparea locului de muncă. Ar fi 
prima oară cind in marile maga
zine daneze se desfășoară greve 
de un asemenea gen.

Van Gogh era orb?

Revendicările

manechinelor
din..Corporația manechinelor" 

Danemarca a declanșat o adevă
rată campanie de revendicări. Sint

Nicotină și inima

Toți bolnavii in virstă de peste 
50 de ani internați in ultimii 3 am 
la spitalul „Sahlgrenska" din Go- 
teborg (Suedia) cu diagnosticul de 
infarct sint fumători, a declara1 
profesorul Lars Werko, in cadrul 
unui interviu apărut in cotidianul 
„Svenska Dagbladet". Acțiunea 
combinată a nicotinei și muncii se
dentare, a tensiunii nervoase ș» 
mîncărurilor care provoacă exces 
de grăsimi creează un pericol ascuțit

Intr-un articol apărut recent in
tr-o revistă de specialitate, oftal
mologul american dr. Frederik 
Maire prezintă o nouă și interesan
tă ipoteză privind cauzele care l-ar 
fi determinat pe Vincent van Gogh 
(renumit pictor olandez 1853—1890) 
să se sinucidă. Pină acum s-a pre
supus că van Gogh a suferit de o 
depresiune cronică ce l-a determi
nat să-și pună capăt zilelor. Acum, 
dr. Maire afirmă că pictorul a su
ferit de glaucom, ceea ce ar fi dus, 
după 
tală. 
tima 
pildă 
care 
luminoase deosebite, indică — după 
părerea specialistului american — 
că vederea sa a fost mult slăbită. 
Iar folosirea, in ultimele zile ale 
vieții sale, a unor culori intunecate, 
poate fi explicată, in accepțiunea 
dr. Maire, prin pierderea progre
sivă a capacității de a distinge in
tre lumină și culoare

cit sJ pare, la orbirea sa to- 
Picturl care datează din ul- 
perioadă a vieții sale, ca de 
„Cafeneaua de noapte", 

a încercat să obțină
în 

efecte

PE ACESTE LOCURI
AU LUPTAT COMUNARZII

Creator al orașului 
Brasilia, considerat 
drept unul din cei mai 
celebri arhitecți ai lu
mii, Oscar Niemeyer 
a dăruit comuniștilor 
francezi proiectul ce
lui mai modern edifi
ciu care împodobește 
azi peisajul Parisului : 
noul sediu al Comite
tului Central al Parti
dului Comunist Fran
cez.

înălțat într-un vechi 
cartier muncitoresc al 
orașului — arondis- 
mentul 19 — noul imo
bil se impune de de
parte privirilor prin 
fațada sa neobișnuită : 
o imensă oglindă curbă 
în care se reflectă 
principalele mari mo
numente ale Parisului. 
Printr-o ingenioasă 
idee arhitecturală, clă
direa se distinge prin 
masivitate, dar și su
plețe, oferă imaginea 
unui bloc imens, dar 
cu ziduri transparente.

— A existat o inten
ție simbolică în alcă
tuirea proiectului ? — 
l-am întrebat pe tova
rășul Roger Vinet, 
unul din coautorii or
ganizatorici ai lucrării.

— Absolut nici una. 
Niemeyer a făcut exact 
ce a dorit. El a propus 
două variante: un turn 
cu 28 de niveluri și 
blocul acesta, in formă 
de S cu șase etaje. A 
fost aleasă ultirpa va
riantă. Dar, pentru că 
ați vorbit de simbo
luri, pot aminti că in 
urmă cu o sută de 
ani, pe aceste locuri, 
comunarzii au dat una 
din ultimele lor bă
tălii. Apoi, terenul 
De care se înalță 
imobilul a aparținut 
unuia din primele sin
dicate pariziene : sin
dicatul vizitiilor 
trăsuri, devenit __
tîrziu sindicatul șofe
rilor de taxiuri. In 
sfîrșit, piața pe care o 
străjuiește noul sediu 
poartă numele colone-

lului Fabien, un tînăr 
comunist, erou al re
zistenței, ucis pe fron
tul antihitlerist.

...Vizitarea acestei 
clădiri echivalează cu 
vizitarea unei 
ziții de artă 
tecturală și _____
modernă a construc
ției. Printr-o inge
nioasă îmbinare, ce 
ține mai mult de do
meniul artei decit de 
cel al ingineriei, be
tonul, sticla și me
talul creează o atmo
sferă de intimitate, 
foarte rară în noile 
construcții. Birourile 
sint mici, dar confor
tabile, economia de 
spațiu și de mijloace 
financiare nu impie
tează nicăieri asupra 
caracterului funcțional 
și estetic al interioare
lor. Subsolul coboară 
pe patru niveluri, pină 
la adincimea de 22 de 
metri și are destinații 
multiple : săli de șe- 
Ji-1- ------j pentru 

instalațiile 
fața clădi- 
de confe- 
capacitate 
locuri se 

construcție.

expo- 
arhi- 

tehnică

de 
mai

Cupola ei se va profi
la armonios pe ' ‘ ’ 
de sticlă.

Cit privește 
construcției, el 
acoperit în parte prin 
vinzarea vechiului se
diu și a altor imobile 
ale P.C.F. Dar, se cu
vine să remarcăm că 
noua construcție con
stituie o strălucită do
vadă a solidarității su
telor de mii de comu
niști francezi. Printr-o 
largă acțiune de sub
scripție, la care parti
cipă și numeroși sim- 
patizanți, s-au adunat 
milioanele de „cără
mizi" ale acestui mare 
edificiu. „Eu însumi 
sint un militant comu
nist — a declarat ar
hitectul Oscar Nieme
yer, iar construirea a- 
cestul nou sediu mi-a 
oferit posibilitatea 
să-mi arăt marea prie
tenie față de partidul 
comunist".

Este primul edificiu 
modern al Parisului 
la care au colaborat 
sute de mii de oameni.

fa'

costul 
va fi

Paul 
DIACONESCU

dințe, parcaj 
automobile, * 
tehnice. In 
rii, o sală 
rințe cu o 
de 400 de
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Recepție oferită de
ambasadorul R. D. Vietnam
Cu prilejul vizitei 

a delegației Adunării 
publicil Democrate V 
de tovarășul Hoang \ 
bru al Biroului Polii l 
tidulul celor re Munci 
vicepreședinte al C< 
manenî a] Adun.

u R.

ambasadorul R. D Vietnam la IP.ru- 
restl. Ngmen Dang Hanii, a oferit 
vineri seara o recepție.

Au luat parte tovui'uil Paul Nicu- 
lescu-Mizil. membru al Comitetului 
Executiv, el Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. ștefan 
voitec, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Marii Adunări Naționale. Mihai Da- 
lea, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C R., președin
tele Comisiei pentru politică externă

:e-

a M A N., Mia Groza și Gheorghe 
Necula. vicepreședinți ai Mai ii Adu
nări Naționale. Coiutanlin Stătcr-u. 
secretarul Conciliului dc Stat, C«'r- 
neliu Mftneu u, ministrul afacerilor 
externe. Vaslle Vlad. șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. membri ai C.C. nl 
P.C.R . președinți de comisii perma
nente ale M.A.N., generali șl alți o- 
flțerl superiori, reprezentanți nl u- 
nor instituții centrale, organizații dc 
masă șj obștești, deputați ai M.A.N., 
oameni de știință și cultură, zia
riști.

Au participat, dc asemenea. I.am 
V.in-Luu. ambasadorul Republicii 
Vietnamului dc Sud la București, și 
membri ai ambasadei.

Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Vizitele delegației Adunării Naționale
a R. D

Membrii delegației Adunării Națio
nale a Republicii Democrate Viet
nam. însoțiți de tovarășul Dumitru 
BalaliR. membru al C.C. al P.C.R. 
președintele Comisiei pentru consi
liile populare și administrația de 
stat a M.A.N.. au făcut vineri dimi
neața o vizită la Muzeul Militar 
Central.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de general-maior Ion Cupșa și dc 

i membri ai conducerii muzeului. Prof. 
Junei Batali, șef de secție la mu
zeu, a prezentat membrilor delega
ției vietnameze exponate care vor
besc despre faptele de arme, erois
mul și vitejia poporului român pen
tru apărarea patriei și a indepen
denței sale naționale.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Chu Van Than, membru al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din Viet
nam. general de corp de armată, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale, a ex
primat, in cuvinte emoționante,primau in

Vietnam
elogii la adresa celor ce și-au jertfit 
viața pentru apărarea ființei poporu
lui român și a libertății naționale, 
li adresa Partidului Comunist Ro
mân. care prețuiește și promovează 
cu dirzenic gloria înaintașilor.

După-amiază. membrii delegației 
au făcut o vizită la Institutul poli
tehnic din București. în cadrul intil- 
nirii, pe care au avut-o cu rectorul 
George Bărănescu și prorectorul Su- 
zana Gâdea. deputați ai M.A.N., 
precum și cu alți membri ai Sena
tului universitar, oaspeții au luat 
cunoștință despre condițiile de învă
țătură și pregătire a cadrelor ingine
rești. Totodată, ei au fost informați 
asupra rezultatelor obținute de cel 
peste 300 de tineri vietnamezi care 
învață in diferite facultăți ale Insti
tutului politehnic.

In continuare, oaspeții au vizitat 
cantina, săli de cursuri, amfiteatrul 
și dormitoare din noul complex stu
dențesc al institutului.

(Agerpres)

Vizita ministrului comerțului exterior
al Indiei

al

Cronica zilei
Cu prilejul sărbătoririi a 80 dc am 

de la înființarea Partidului Comunist 
Bulgar șl a Zilei naționale a Repu
blicii Populare Bulgaria. Uniunea 
Scriitorilor a organizat vineri după- 
amiasA, la Casa scriitorilor „Mlhail 
Sadovcanu" din Capitală, o seară li
terară bulgară.

Printre participant!! la manifestare 
se aflau poeții bulgari Kliment Țacev 
și Gheorghi Strumschl. Erau, de a- 
emenea, prezenți Spas Gospodov, 

ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești. și membri al ambasadei.

D< spre marea însemnătate pe care 
a avut-o crearea P.C.B. in organi
zarea luptei clasei muncitoare, a tu
turor forțelor înaintate ale societății 
bulgare pentru libertate, democrație 
și progres, despre victoria revoluției 
socialiste și edificarea noii orinduiri 
in țara vecină și prietenă, despre le
găturile străvechi de prietenie dintre 
poporul român și poporul bulgar, au 
vorbit acad. Zaharia Stancu. președin
tele Uniunii Scriitorilor, și poetul 
Kliment Țacev.

Cu același prilej, în holul Casei 
scriitorilor s-a deschis o expoziție 
documentară privind viața și activi
tatea marelui scriitor clasic bulgar 
Ivan Vazov, de la a cărui moarte se 
împlinesc 50 de ani.

♦

Cu prilejul „Zilei solidarității in
ternaționale ' ■■
avut loc la 
România o 
bucureșteni. 
cestei zile a . _. _ 
Ignat, președintele Uniunii ziariștilor. 
Participanții la adunare au adresat 
o telegramă Organizației Internațio
nale a Ziariștilor prin care gazetarii 
români își exprimă solidaritatea fră
țească cu lupta ziariștilor progresiști 
și democrați din întreaga lume, pen
tru libertate și independență națio
nală, pentru progres social și pace.

Manifestări similare au avut loc și 
la filialele Uniunii ziariștilor din 
țară. Ca și in alți ani, ziariștii și-au 
exprimat dorința de a participa la 
realizarea „fondului destinat solida
rității internaționale a ziariștilor" 
prin contribuție benevolă.

★

Vineri a părăsit Capitala președin
tele Comitetului Cultural Național din 
Tunisia. Ezzedine Bachaouch. care 
ne-a vizitat țara la invitația Institu
tului român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea. Oaspetele a avut în
trevederi la instituții de artă și cul
tură și a vizitat obiective social-cul- 
turale din București și de pe litoral.

a ziariștilor", vineri a 
Uniunea ziariștilor din 
adunare a gazetarilor 
Despre semnificația a- 
vorbit tovarășul Nestor

Lucrările Comisiei pentru agricultură
și silvicultură a M.A.N

Sărbătorirea Zilei naționale

Ministrul comerțului exterior .. 
Indiei, L. N. Mishra, și persoanele 
care il însoțesc în vizita pe care o 
întreprinde in țara noastră, a avu*, 
vineri dimineața o întrevedere cu 
Cornel Burtică, ministrul comerțului 
exterior.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea și lăr
girea schimburilor comerciale româ- 
no-indiene, precum și a colaborării 
economice dintre cele două țări.

La întrevedere a participat S. 
Than, ambasadorul Indiei la Bucu
rești.

In onoarea oaspetelui indian, mi-

nistrul Cornel Burtică a oferit un de
jun in saloanele restaurantului 
Athenee Palace.

Printre persoanele oficiale partici
pante s-au aflat Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. precum și ambasadorul Indiei la 
București.

După-amiază. ministrul L. N. 
Mishra a făcut o vizită la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
unde a avut convorbiri cu adjunctul 
ministrului. Nicolae Cocoș.

Seara. Nicolae Cocoș a oferit, in 
cinstea oaspetelui, o masă.

(Agerpres)

Semnarea aranjamentului româno-belgian
domeniul medical

Vineri a avut Ioc în Capitală sem
narea aranjamentului româno-belgian 
de colaborare in domeniul științelor 
medicale și sănătății publice pe pe
rioada 1971—1972.

Aranjamentul prevede, intre alte
le, schimburi de specialiști, de infor
mații și materiale documentare, pre
cum și colaborare in domeniul cerce
tării medicale. Se va 
rea și traducerea, in 
lucrări și monografii

promova edita- 
comun. a unor 
de specialitate.

Documentul a fost semnat din par
tea română de Dan Enăchescu, minis
trul sănătății, iar din partea bel
giană de Louis Nameche, ministrul 
sănătății publice.

Au fost de față Vasiie Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. membri ai conducerii Ministerului 
Sănătății, precum și Jan Adriaenssen, 
ambasadorul Belgiei la București, și 
membri ai Ambasadei.

(Agerpres)

s a ■ ■ H Q
Solidaritate, prietenie,

respect reciproc
întemeiată pe girul suprem al 

consensului întregului popor, politica 
externă a țării noastre se înscrie in 
coordonatele unor permanențe clare. 
Așa cum este știut, in centrul acestei 

politici stau prietenia, alianța și cola-
' ’forarea strinsă, frățească și indes

tructibilă cu toate țările socialiste. 
Este elementul fundamental al po
liticii externe internaționaliste pro
movate de partid, decurgind orga
nic din însuși caracterul orinduirii 
sociale a României noi, din ideologia 
marxist-leninistă, din comunitatea 
intereselor de bază, a țelurilor și 
aspirațiilor convergente ale tuturor 
popoarelor ce construiesc societatea 
socialistă.

Realitatea acestei constante in po
ziția țârii noastre pe plan interna
țional se verifică in permanență. Din 
multiplicitatea evenimentelor petre
cute in răstimpul ultimei săptămini 
desprindem vizita delegației Adu
nării Naționale a R.D. Vietnam, 
convorbirile și schimburile de vederi 
cu parlamentarii români, primirea la 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, intilni- 
rile cu colectivele de oameni ai mun
cii, mitingul prieteniei de la Ploiești 
— prilejuri de noi și vibrante expresii 
ale solidarității militante a poporului 
român cu lupta eroicului popor viet
namez, a celorlalte popoare din In
dochina, pentru dezvoltare de sine 
stătătoare, fără amestec din afară.

Expresii ale solidarității noastre 
cu popoarele alături de care zidim 
noua orinduire le-au constituit și 
adunările și celelalte manifestări 
festive cu prilejul sărbătorilor
ționale ale R.P.D. Coreene și R.P. 
Bulgaria, telegramele trimise de con
ducătorii noștri de partid și de stat 
conducătorilor de partid și de stat 
din aceste țări frățești, ca și mesa
jul adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu tovarășului Todor Jivkov 
in legătură cu împlinirea a 60 de ani 
de viață. Poporul nostru împărtă
șește pe deplin bucuria popoarelor 
coreean și bulgar, adresindu-le cele 
mai calde urări de succes in lupta 
pentru împlinirea idealurilor socia
lismului, păcii și progresului.

în ultimul timp, țara noastră a 
fost gazda unor prestigioase reu
niuni științifice internaționale, oglin
dire elocventă a aprecierii față de 
țara noastră și realizările științei ro
mânești, față de activitatea pe care o 
desfășoară România socialistă pen
tru promovarea unor relații și con
tacte largi, pentru dezvoltarea pe 
multiple tărimuri a colaborării 
dintre popoare. In rindul aces-

tor reuniuni se înscrie și 
greșul internațional de studii 
tine, care se desfășoară sub ..........
patronaj al președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. Pentru noi, această manifes
tare imbracă o semnificație 
prin faptul că domeniul de 
gație al participanților este 
unor spații geografice unde 
mat și trăiește poporul român, ală
turi de alte popoare balcanice, intre 
care există vechi tradiții de bună 
vecinătate și conviețuire pașnică. Este 
un aspect ce își găsește subliniere 
in mesajul adresat oamenilor de ști
ință participanți de către președintele 
Nicolae Ceaușescu, care, amintind că 
realizatorii tuturor bunurilor mate
riale și spirituale ce alcătuiesc pa
trimoniul civilizației sint masele 
populare, că popoarele sînt făuritoa
rele istoriei, reliefează, ca o conclu-

Con- 
bizan- 
inaltul

specială 
investi- 
trecutul 
s-a for-

na-

în ziua de 10 septembrie 1971, Co
misia pentru agricultură și silvicul
tură a Marii Adunări Naționale a 
dezbătut, sub conducerea tovarășului 
Dumitru Coliu, președintele comisiei, 
concluziile rezultate din analiza efec
tuată, din însărcinarea Consiliului de 
Stat, asupra măsurilor luate de Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor pen
tru dezvoltarea silviculturii In urmă
torii 10 ani, in lumina cerințelor ac
tuale și de perspectivă.

La ședință au participat prof. Nl- 
colae Giosan, președintele Academiei 
de Științe Agricole și Silvice, Filip 
Tomulescu, șeful Departamentului 
Silviculturii, reprezentanți ai condu
cerii altor organe ale administrației

do stat șl specialiști in domeniul sil
viculturii.

Raportul prezentat șl dezbaterile 
au evidențiat realizările obținute in 
buna gospodărire a fondului fores
tier, precum și unele deficiențe exis
tente In acest domeniu.

Pe baza constatărilor și a propune
rilor tăcute, comisia a propus măsuri 
menite să contribuie la Îmbunătățirea 
activității Ministerului 
Industriei Alimentare,
și Apelor, precum și a altor organe 
ale administrației de stat, la dezvol
tarea silviculturii din țara noastră.

Concluziile și propunerile adoptate 
de comisie vor fi înaintate Consiliu
lui de Stat.

a R. P. D. Coreene

Festivitățile de la Phenian

Agriculturii, 
Silviculturii

(Agerpres)

Conferința internațională 
a sindicatelor sanitare

Vineri au continuat, la București, 
lucrările Conferinței internaționale a 
sindicatelor sanitare.

In cadrul dezbaterilor generale pe 
marginea problemelor înscrise Ia or
dinea de zi au luat cuvintul repre
zentanți ai sindicatelor din : Repu
blica Arabă Egipt, Cehoslovacia, R.D. 
Germană. Ceylon, Ungaria, Italia, 
Algeria, India, România, Bulgaria, 
U.R.S.S., Franța, Maroc și Polonia.

laVorbitorii s-au referit pe larg 
activitatea și preocupările sindicate
lor de ramură din țările lor, au re
liefat utilitatea unor astfel de intîl- 
niri internaționale, in cadrul cărora 
să se discute probleme concrete, pro
fesionale, menite să faciliteze efec
tuarea unui schimb de experiență și 
de opinii, reciproc avantajos.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

sprijină cauza sa revoluționară fiind 
in permanentă creștere.

Kim Ir a relevat apoi că princi
pala sarcină națională a intregului 
popor coreean, in actuala etapă, este 
reunificarea țării. „Guvernul R.P.D. 
Coreene, a spus el. a declarat In re
petate rinduri că reunificarea Nordu
lui și Sudului trebuie realizată in 
mod independent, de poporul coreean 
însuși, pe căi pașnice și conform unor 
principii democratice, fără nici un 
amestec din afară, după retragerea 
tuturor forțelor străine din Coreea 
de sud". Evocind programul In opt 
puncte pentru reunificarea pașnică a 
țării, vorbitorul a subliniat că a- 
cesta corespunde pe deplin aspirații
lor și dorințelor întregului popor 
coreean, fiind cea mai justă și realis
tă soluție. Kim Ir s-a referit, in acest 
context, la contactele și schimburile 
de scrisori care au avut loc in ulti
ma perioadă intre organizațiile de 
Cruce Roșie din Nord și Sud, subli
niind că trebuie continuate Intllnlrile 
intre partidele politice ale celor două 
părți. El a exprimat convingerea că 
întregul popor coreean va zădărnici 
rnașinațiunlle perfide ale inamicului 
pentru perpetuarea scindării națio
nale și va realiza cu siguranță reuni- 
ficarca patriei.

Vorbind in încheiere despre poli
tica externă a țării, Kim Ir a arătat 
că „partidul și guvernul R.P.D. Co
reene vor lupta cu fermitate sporită, 
alături de țările socialiste, de țării» 
asiatice, africane și latino-americane, 
alături de toate popoarele revoluțio
nare ale lumii, pentru pace, democra
ție, independență națională și victo
ria cauzei socialismului".

★
Adunări consacrate aniversării Re

publicii Populare Democrate Coreene 
au * avut loc, de asemenea, in cen
trele provinciale, in orașe, districte 
și in diferite întreprinderi și institu
ții din țară.

PHENIAN 10 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc o adunare festivă 
cu prilejul celei de-a 23-a aniver
sări a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene. Au luat parte 
conducători de partid și de stat, re
prezentanți ai oamenilor muncii din 
capitală. Au fost prezenți. de ase
menea, reprezentanți ai corpului di
plomatic, precum și delegațiile străi
ne aflate in vizită in R.P.D. Coreeană.

La adunare a luat cuvintul Kim 
Ir, membru al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
prim-vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene.

După ce a subliniat că „proclama
rea Republicii Populare Democrate 
Coreene a constituit un act solemn, 
care a deschis calea unei noi epoci, 
de suveranitate reală și independen
ță, un eveniment istoric care a des
chis perspective noi in lupta poporu
lui coreean pentru cauza socialismu
lui și comunismului", Kim Ir a spus: 
„Sub steagul revoluționar al ideo
logiei comuniste, țara noastră s-a 
transformat intr-un stat socialist cu 
o suveranitate politică deplină, cu o 
economie națională independentă, cu 
o înaltă capacitate de autoapărare și 
cu o cultură națională strălucitoare. 
Succesele mărețe repurtate pe calea 
luptei revoluționare și a activității 
constructive s-au datorat unității fer
me politice și ideologice a intregu
lui popor. în numai 14 ani, R.P.D. 
Coreeană a devenit un stat industrial 
puternic, cu o industrie modernă și 
independentă și cu o agricultură dez
voltată".

Subliniind că prestigiul internațio
nal al țării a sporit continuu, grație 
politicii sale externe independente și 
principiale, vorbitorul a menționat că 
R.P.D. Coreeană a stabilit și dezvoltă 
relații de prietenie, și cooperare cu 
țările socialiste frățești și cu multe 
alte țări ale lumii, numărul celor care

nu a R.P.D.
pe

(Agerpres)

„Prietenia

LA REGHIN

★

Vineri a sosit în țara noastră dr. 
Harald Koch, președintele Societății 
Renano-Westfale de relații cu străină
tatea din Dortmund (R. F. a Germa
niei), care, la invitația Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, face o vizită in România.

★
Vineri, in cea de-a doua zi a lucră

rilor celui de-al II-Iea Congres națio
nal de gastroenterologie, organizat in 
Capitală de Uniunea Societăților de 
Științe Medicale, au fost dezbătute 
probleme privind suferințele cauzate 
de maladii mai puțin cunoscute ale 
intestinului subțire, așa-zisele ente- 
ropatii cronice nespecifice. Discuțiile 
au scos in evidență posibilități te
rapeutice moderne în vederea obți
nerii de ameliorări durabile și vin
decări in aceste afecțiuni.

*
La Universitatea populară Bucu

rești a avut loc vineri după-amiază 
o seară literară închinată împlinirii 
â 100 de ani de la nașterea marelui 
scriitor american Theodor Dreiser — 
aniversare înscrisă in calendarul ma
nifestărilor culturale recomandate de 
Consiliul Mondial al Păcii, pe anul 
1971.

bindite in edificarea unei economii 
și a unei culturi multilateral dez
voltate, sporind cu noi valențe pres
tigiul de care se bucură țara noas
tră.

Atomul să fie folosit
numai in slujba

construcției pașnice
Era in care trăim a mai fost denu

mită era nucleară. Datorită caracte
rului bivalent, uriașului potențial 
constructiv și in același timp des- 
tructiv al utilizării energiei ato
mice, preocuparea pentru folosi
rea pașnică a acestei energii se 
cere imbinată cu activitatea neobo
sită, cu lupta tuturor popoarelor in

ARTA
La începutul acestui 

an, in orașul Reghin, 
s-a demolat o casă 
veche. Un eveniment 
sortit să fie dat uită
rii. Din intimplare, la 
această demolare, a 
fost prezent, ca sim
plu spectator și Ro
man Boianciuc, maistru 
principal la fabrica de 
instrumente din loca
litate. Deodată, ochiul 
său de lutier s-a oprit 
asupra unei birne 
vechi de brad. A in
trat pe șantier și a 
început să o cerceteze 
îndeaproape. Birna 
aceea. care pentru 
constructor nu mal 
avea practic nici o va
loare. era pentru el, 
constructorul de viori, 
o adevărată comoară. 
Căci, nu era o birnă 
ca toate celelalte, ci 
un lemn de cea mai 
fină rezonanță. Au 
trecut de atunci citeva 
luni. Zilele acestea, 
lemnul secular a prins 
glas : in miinile ma
estrului, el s-a trans
format intr-o vioara. 
Este una dintre ulti
mele viori produse

SI PASIUNE
drept cuvint — a fost 
numită... vioara întii.

Deși oarecum sub 
semnul intimplârii, ge
nera acestei viori 
este tntimplătoare. Ea 
se înscrie firesc 
portativul eforturilor 
perseverente ale unui 
colectiv, care, cu două 
decenii in urmă, a 
început, aici, la Reghin, 
pasionanta epopee a 
transformării molidu
lui de rezonanță din 
Carpați în instrumen
te muzicale. Înființată 
in luna septembrie 
1951, fabrica — de 
fapt, un modest ate
lier — avea pe atunci 
o capacitate de citeva 
instrumente pe an. 
Astăzi, atelierul de 
odinioară a ajuns o o- 
devărată uzină — unde 
se produc anual nu 
mai puțin de 70 000 
instrumente muzicale 
— aflată incă In plin 
proces de dezvoltare 
și modernizare. Chiar 
in aceste zile, in in
cinta ei, se ridică 
o nouă clădire : un 
depozit, unde materia 
primă pentru cel puțin 

milioane instru-

mente muzicale se va 
putea „odihni" pinâ 
cind va ajunge la ma
turitatea necesară. Dar 
dincolo de asemenea 
cifre, dimensiunea cea 
mai exactă a saltului 
făcut de această în
treprindere, cunoscută 
acum și peste hotarele 
țării, o găsim in saltul 
realizat de oameni, de 
cei ce. perseverind pe 
drumul ales, au ajuns 
să îngemăneze pro
cesul de producție cu 
arta. In cei 20 de ani, 
pe lingă maistrul Ro
man Boianciuc, au 
crescut și s-au impus 
nume noi de lutieri ca 
Florea Precup, Nicolae 
Ciurba, Augustin Na- 
roscher, Maria Suciv. 
Pe portativul unei 
munci care le-a oferit 
pină acum numeroase 
satisfacții, ei și toți 
ceilalți sint animați de 
dorința unei continue 
și pasionante autode- 
pășiri, spre a atinge 
mereu note tot 
înalte.

Lorand DEAKI 
corespondentul
Scînteii”

Adunare la cooperativa agricolă
româno - coreeană"

Cu prilejul Zilei naționale
Coreene — 23 de ani de la crearea 
Republicii — la cooperativa agricolă 
de producție „Prietenia româno-co- 
reeană" din comuna Făcăeni, județul 
Ialomița, a avut loc, vineri, o adu
nare festivă.

Au participat reprezentanți ai orga
nelor județene de partid și de stat, ai 
Uniunii județene a cooperativelor ?- 
gricole de producție, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne. numeroși cetățeni din comună.

Luind cuvintul, Toma Dimache, 
președintele cooperativei agricole de 
producție din localitate, a relevat 
munca pentru construirea noii orin
duiri, a vorbit despre lupta eroică 
dusă de poporul coreean, sub condu
cerea Partidului Muncii din Coreea, 
in frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, 
pentru apărarea cuceririlor revoluțio
nare și respingerea agresiunii impe
rialiste, despre munca plină de abne
gație pentru refacerea țării și dez
voltarea economiei naționale a R.P.D. 
Coreene. Vorbitorul a arătat că po
porul român se bucură din toată 
inima de succesele obținute de po
porul frate coreean și salută cu căl
dură și susține acțiunile perse
verente ale R.P.D. Coreene pen
tru unificarea pașnică a țării. El 
s-a referit apoi la vasta activitate 
internațională a partidului și statu
lui nostru, pusă în slujba întăririi 
prieteniei, alianței și colaborării mul-

largi ale opiniei publice privesc ac
tuala conferință nu ca o simplă reu
niune de strictă specialitate, ci ca un 
prilej de afirmare fermă a voinței 
popoarelor de a fi eliberate de spec
trul pustiirii atomice și de stabilire a 
bazelor concrete ale unei cooperări 
internaționale largi in ce privește fo
losirea pașnică a energiei nucleare.

Țara noastră, care, după cum se 
știe, depune eforturi susținute pen
tru utilizarea energiei atomice in 
diferite domenii 
și vieții sociale, 
materializat și 
nui program i 
aprobat de Congresul al X-lea 
partidului, militează cu ’
consecvență pentru ca atomul să 
slujească exclusiv păcii, să-și înde
plinească exclusiv menirea de stimu
lator al progresului și prosperi
tății, pentru ca arma nucleară să fie 
scoasă in afara legii și toate stocu-

atomice
ale producției 

eforturi care s-au 
In elaborarea u- 
nuclear național, 

” ’ al 
neabătută 

atomul

CRONICA INTERNAȚIONALĂ
zie majoră, că se impune con
temporaneității să-și consacre toate 
eforturile creării condițiilor pentru 
a permite fiecărui popor să-și exer
cite dreptul sacru de a-și hotărî sin
gur soarta. Este o cerință istorică 
obiectivă, un adevăr confirmat de 
viață, care arată, așa cum pune in 
evidență mesajul, că „politica dc opri
mare a popoarelor, spolierea colo
nialistă, dominația imperialistă au 
putut intirzia progresul unor comu
nități umane, au produs mari daune 
civilizației, dar n-au izbutit să o- 
pr^ască in loc procesul ireversibil de 
afirmare a voinței popoarelor de a 
trăi libere șl independente, de a se 
dezvolta de sine stătător, ca națiuni 
suverane".

Gazdă primitoare, România își a- 
duce contribuția la apropierea și cola
borarea dintre popoare și prin pre
zența la manifestări și reuniuni, cu 
cel mai variat profil, organizate peste 
hotare. De-a lungul unei singure săp
tămini, cronica internațională are de 
consemnat participarea țării noastre 
la asemenea acțiuni cum ar fi tirgu- 
rile internaționale de la 
Viena, Zagreb, Brno 
festivalurile artistice de 
burgh și San 
ziția mondială 
la Budapesta 
deosebite înregistrate 
prilejuri, reflectare a progreselor do-

Leipzig, 
și Bari, 

la Edin- 
Marino, Expo- 

de vinâtoare de 
ș.a. — succesele 

cu aceste

vederea încetării cursei înarmărilor 
nucleare, a înfăptuirii dezarmării 
nucleare, deziderat major al întregii 
omeniri. Sub semnul acestui impe
rativ se desfășoară la Geneva lucră
rile celei de-a IV-a Conferințe in
ternaționale pentru utilizarea ener
giei atomice in scopuri pașnice, la 
care participă peste 4 000 de savanți 
și experți din numeroase țări, prin
tre care și România. Ordinea de zi 
este vastă, corespunzător dome
niilor de aplicabilitate pașnică a 
tehnologiilor nucleare : în ener
getică și In alte ramuri ale indus
triei, în agricultură, in medicină și 
biologie, in construcția unor ample 
lucrări hidrologice, in rezolvarea u- 
nor probleme vitale pentru progre
sul omenirii. Succesele înregistrate 
in toate aceste sectoare sînt incon
testabile, dar la fel de incontestabil 
este faptul că spirala înarmărilor 
nucleare continuă să se desfășoare, 
că imense capacități științifice și 
cantități de materiale fisionabile sînt 
blocate in scopuri militare ; tot atît 
de adevărat este că nu s-au creat 
condițiile pentru ca toate țările, și în 
special cele in curs de dezvoltare, să 
se împărtășească din patrimoniul cu
noștințelor tehnice și tehnologiilor 
nucleare, deși Tratatul de neprolife- 
rare a armelor nucleare consemnează 
angajamentul puterilor nucleare de a 
facilita această posibilitate. Iată tot 
atitea motive pentru care cercurile

rile de armament nuclear să fie dis
truse. România consideră, in același 
timp, necesar să se intensifice stră
daniile pentru a se asigura tuturor 
statelor accesul liber la folosirea e- 
nergiel nucleare in scopuri pașnice, 
ca o contribuție importantă la înlă
turarea subdezvoltării, la ridicarea 
nivelului de civilizație al popoarelor. 
In acest spirit participă țara noastră 
la reuniunea de la Geneva, ințele- 
gind să-și aducă din plin contribu
ția Ia desfășurarea cu succes a lu
crărilor acesteia.

0 vie activitate
diplomatică

Săptămina ce s-a scurs oferă noi 
dovezi ale afirmării practicii con
tactelor intre state cu orinduiri 
sociale diferite. însăși experiența vie
ții demonstrează valabilitatea univer
sală a acestei metode, ca importantă 
cerință a destinderii și cale eficientă 
pentru soluționarea problemelor de 
interes comun și, totodată, pentru 
promovarea cauzei păcii, securității 
și prieteniei dintre popoare.

In acest cadru se înscriu anunțarea 
unor vizite oficiale ale tovarășilor

Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., in Franța, și 
A. Kosîghin, președintele ~ 
siliului de 
în Canada, 
Danemarca, 
cancelarului

Con- 
al U.R.S.S., 
Norvegia și 
și invitarea 

_________  ... a Germaniei, 
W. Brandt, și a liderului politic al 
opoziției, R. Barzel, in Uniunea Sovie
tică. Sub același semn al afirmării 
metodei contactelor se plasează și 
tratativele care se desfășoară in pa
ralel intre delegația R.D.G. și dele
gația Berlinului occidental, ca și cele 
intre reprezentanții celor două state 
germane.

Eforturile pentru stringerea relații
lor intre state, ca și pentru materiali
zarea ideii securității europene, dezi
derat unanim al popoarelor continen
tului, și-au găsit expresia și in vi
zita ministrului de externe al Franței, 
M. Schumann, in R. P. Ungară și 
R. P. Bulgaria. Rețin atenția in ace
iași sens și concluziile reuniunii pe
riodice a miniștrilor de externe ai ță
rilor nordice, care s-au pronunțat 
pentru sprijinirea eforturilor in vede
rea convocării conferinței general- 
europene.

Contacte internaționale s-au desfă
șurat și la Belgrad, unde convorbirile 
greco-iugoslave și-au propus atit a- 
bordarea unor probleme bilaterale cit 
și a chestiunilor legate de întărirea 
încrederii și bunei vecinătăți in Bal
cani — transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii și colaborării con
stituind desigur o mare contribuție 
la securitatea europeană.

Pe măsură ce se apropie noua se
siune a Adunării Generale a Națiu
nilor Unite, prinde formă definitivă 
ordinea de zi, numărul problemelor 
care conturează tematica sesiunii a- 
propiindu-se in ultimele zile de 110. 
In acest sens s-a înregistrat scrisoa
rea ministrului de externe al U.R.S.S. 
care propune includerea unui punct 
privind convocarea unei conferințe 
mondiale de dezarmare. Totodată, se 
evidențiază că una din ideile ce va 
domina sesiunea este aceea a necesi
tății universalității organizației. In 
această direcție, o serie de state, 
printre care cele scandinave și Peru, 
au anunțat, săptămină trecută, că 
vor vota in favoarea restabilirii drep
turilor legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U. Pe aceeași 
atitudinii față de problemele aflat** 
pe ordinea de zi

Miniștri 
Algeria, 
precum 
R. F.

linie, a stabilirii

pe ordinea de zi provizorie, au loc 
contacte intre țările arabe in vede
rea coordonării pozițiilor in perspec 
tiva dezbaterii situației din Orientu 
Apropiat In fine, noul stat Quatar a 
cerut să fie primit in acest for, ce
rere a cărei acceptare va ridica nu 
mărul membrilor Națiunilor Unite la 
130.

Chemată să rezolve un număr a- 
preciabil de probleme de larg interes, 
sesiunea de anul acesta a O.N.U. se 
anunță ca un eveniment important al 
vieții internaționale.

Masele muncitoare se 
împotrivesc măsurilor

economice
„excepționale"

Și in această săptămină s-au înre
gistrat oscilații seismice de 
mare sau mai mică amplitudine 
diversp țări capitaliste, punind

mai 
in

... .. T __  __ , . t>t
mai acut sub semnul întrebării ba
zele sistemului monetar interocci- 
dental. „Măsurile excepționale" în
treprinse de Statele Unite pe plan 
financiar au determinat numeroase 
țări capitaliste să procedeze de ur
gență la diverse acțiuni, pentru a 
contracara efectele acestor măsuri și 
pentru a putea face față in interior 
valului inflaționist. Toate aceste mă
suri și contramăsuri se dovedesc 
însă a fi simple paliative, întrueit 
ele nu vizează cauzele care stau la 
rădăcina crizei financiare, și anume : 
politica agresivă, de forță, de inter
venții militare, cursa înarmărilor. 
Punind degetul pe rană, senatorul a- 
merican Mc Govern, candidat la ob
ținerea învestiturii partidului demo
crat la viitoarele alegeri preziden
țiale din S.U.A., subliniind că pro
blema nr. 1 a economiei S.U.A. o 
constituie politica militaristă, a ară
tat că „trebuie să se înceapă cu răz
boiul din Vietnam. El se află la 
baza a tot ceea ce creează tulburări 
in economia Statelor Unite și înce
putul redresării economice 
să-l constituie incetarea 
război". Ignorarea acestor 
nu poate duce decît la permanenti
zarea crizei financiare, la întinderea 
ei, asemeni unei pete de ulei, in în
treaga lume capitalistă.

Din însăși evoluția pe care o cu
noaște criza dolarului devine tot mai 
limpede că Statele Unite încearcă 
să iasă din această criză aruncind 
povara dificultăților economice pe 
de o parte asupra oamenilor muncii 
din propria țară, iar pe de alta asu
pra umerilor partenerilor lor. Am
plele mișcări revendicative din Sta
tele Unite, ca și din alte țări occi
dentale, reacția principalei centrale 
sindicale americane A.F.L. — C.I.O., 
care a apreciat că măsurile admi
nistrației sînt „in favoarea marilor 
societăți și împotriva muncitorilor, 
contribuabililor și interesului public", 
protestul partlcipanților la conferin
ța anuală a Congresului sindicatelor 
britanice (T.U.C.) împotriva inflației, 
creșterii costului vieții și stagnării 
economice, acțiunile greviste din Ita
lia, Franța etc. sint indicii ale fer
mității maselor muncitoare care își 
string tot mai mult rindurile împo
triva monopolurilor, pentru apărarea 
drepturilor și intereselor lor vitale.

tilaterale cu toate țările socialiste, 
subliniind contribuția deosebită a- 
dusă in această direcție de vizita de
legației de partid și guvernamentale 
române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în țările socia
liste din Asia.

A luat apoi cuvintul Kang Iăng 
Săp, ambasadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene la Bucu
rești, care a mulțumit pentru felici
tările transmise și a evidențiat lupta 
plină de sacrificii a poporului co
reean in războiul dus împotriva im
perialismului american, succesele în
registrate in construcția socialistă, 
sub conducerea Partidului Muncii, 
in frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. 
Ambasadorul a arătat că, in etapa 
actuală, linia fundamentală susținută 
consecvent de guvernul Republicii 
Populare Democrate Coreene este 
realizarea unificării nordului și su
dului de către poporul coreean în
suși, in mod independent, fără nici un 
amestec din afară și pe baza princi
piului democratic, după ce vor fi re
trase trupele străine din Coreea de 
sud. Pentru atingerea acestui țel. a 
subliniat el, țara noastră face efor
turi perseverente.

Poporul coreean, a spus vorbito
rul in continuare, se bucură din toa
tă inima pentru succesele mari re
purtate de poporul român sub con
ducerea Partidului Comunist Român. 
Ca prieteni apropiați, Partidul Co
munist Român, guvernul și poporul 
român ne-au acordat atît in timpul 
războiului, cit și în timpul recon
strucției, un ajutor sincer material 
și moral dezinteresat și în prezent 
sprijină activ lupta noastră dreaptă 
pentru unificarea independentă și 
pașnică a patriei.

In încheierea cuvintării sale, am
basadorul a dat o înaltă apreciere 
vizitei delegației de partid șl guver
namentale române in frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. făcută in 
țările Asiei, subliniind că această 
vizită are o deosebită însemnătate 
pentru întărirea și dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie și cola
borare intre partidele, țările și po
poarele român și coreean.

In încheierea adunării a avut Ioc 
un spectacol artistic.

CEHOSLOVACIA

(Agerpres)

trebuie 
acestui 
factori

Romulus CAPLESCU

O CUVlNTARE 
A LUI GUSTAV HUSAK 

cu ocazia manifestărilor 
consacrate „Zilei minerului'*

PRAGA 10. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : In Cehoslovacia 
continuă manifestările consacrate 
„Zilei minerului'*. Vineri, Ia adunarea 
minerilor din marele bazin carbonifer 
din regiunea Most, Cehia de nord, a 
participat și o delegație de partid și 
de stat, in frunte cu secretarul ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, Gustav Husak.

Luind cuvintul, Gustav Husak a 
făcut o largă trecere in revistă a ac
tivității economice desfășurate de 
statul cehoslovac in ultimul timp, 
subliniind că sarcinile fixate pentru 
acest an se îndeplinesc cu succes. El 
a arătat că volumul producției indus
triale pe primele 8 luni ale anului 
întrece cu 9,5 la sută pe cel obținut 
în aceeași perioadă a anului trecut, 
iar productivitatea muncii a crescut 
cu 9,1 la sută. Secretarul general i 
felicitat pe mineri pentru modul 
exemplar în care muncesc în vederea 
echilibrării balanței energetice a țării 
— sarcină esențială a activității eco
nomice in această perioadă.



viața internațională

Patrioji lud-viefnamezi tn timpul unui atac, in regiunea Quong Tri

ORDINUL C.C. Al FRONTULUI PATRIOTIC 
DIN LAOS CU OCAZIA ANIVERSĂRII

ZILEI INDEPENDENTEI
XIENG QUANG 10 (Agerpres). — 

Comitetul Central al Frontului Patrio
tic din Laos a dat publicității un or
din pentru comemorarea, la 12 octom
brie. a celei de-a 26-a aniversări a 
Zilei independenței Laosului. In or
din se cere forțelor armate patriotice 
și poporului laoțian să ducă o luptă 
tot mai susținută împotriva agresiu
nii S.U.A., pentru salvarea națională 
și sporirea producției.

Sărbătorirea Zilei independenței 
in acest an — se menționează in do
cumentul difuzat de postul de radio 
Pathet Lao — are loc intr-un mo
ment cînd forțele armate și poporul 
de pe cuprinsul întregii țări obțin 
victorii uriașe pe toate fronturile. 
Astfel, de la începutul sezonului 
uscat, forțele armate și poporul lao
țian au zdrobit toate atacurile lansate 
de agresorii S.U.A. și lacheii lor, in
clusiv ofensiva inițiată în zona șoselei 
nr. 9 din sudul Laosului. E!e au pro
vocat infringerea celor 40 000 de sol
dați saigonezi angajați in această 
operațiune și au zădărnicit acțiunile

Ier ofensive din provincia Xicng 
Quang. Forțele armate patriotice și 
poporul laoțian au salvgardat astfel 
și au extins zonele eliberate. Docu
mentul subliniază, pe de altă parte, 
aprobarea tot mai largă de care se 
bucură in rindurile poporului propu
nerile pentru reglementarea pașnică 
a problemei laoțiene, făcute de către 
Pathet Lao.

Cu toate acestea, menționează or
dinul, Administrația Nixon și ele
mentele extremiste de dreapta se 
mențin pe poziția intensificării „răz
boiului special", trimițând noi forțe 
combatante tailandeze in Laos.

Ordinul C.C. al Frontului Patriotic 
cere forțelor armate și poporului lao
țian să întărească și să dezvolte for
țele revoluționare și să lupte pentru 
infringerea inamicului pină la capăt. 
Totodată, cheamă forțele armate și 
poporul laoțian la întărirea unității 
interne și a cooperării cu popoarele 
vietnamez și khmer în lupta lor co
mună pentru infringerea imperialiș
tilor S.U.A. și a acoliților lor.

Noi bombardamente ale aviației americane 
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 10 (Agerpres). — Forțele 
armate din provincia Ha Tinh au 
doborit un avion american cu reacție 
care pătrunsese in spațiul aerian al 
acestei provincii. Agenția V.N.A. pre
cizează că pînă în prezent 3 397 avu-

întrevedere
J. Cyrankiewicz — 
Nguyen Thi Binh

oane americane 8U fost doborîte în 
R. D. Vietnam.

Intr-un comentariu In legătură cu 
această victorie a unităților armate 
nord-vietnameze, ziarul „Nhan Dan“ 
scrie că, de mai multe săptămîni, 
agresorii americani trimit în perma
nență avioane, inclusiv bombardiere 
strategice de tipul „B-52“ să bombar
deze localități din zonele Vinh Linh 
și Quang Binh. în acest fel. ei con
tinuă să comită crime împotriva 
populației Vietnamului de nord.

Faptele de arme ale forțelor armate 
din provincia Ha Tinh, scrie ziarul, 
sint o dovadă a hotăririi de a da o 
ripostă energică acțiunilor militare ale 
imperialiștilor americani.

Parlamentari din întreaga lume s-au pronunțat 
pentru convocarea cit mai grabnică a Conferinței 

europene pentru securitate și cooperare
A 59-a Conferință a Uniunii Interparlamentare 

și-a incheiat lucrările
PARIS 10. — Corespondentul nostru, P. Diaconescu, transmite : 

La Palatul Bourbon a avut loc vineri dimineață ședința Consiliului 
Uniunii Interparlamentare cu următoarea ordine de zi : examinarea 
cererilor de afiliere la uniune a Siriei, R.P.D. Coreene și R. D. Ger
mane ; completarea locurilor vacante din Comitetul Executiv prin 
alegerea de noi membri.

Deputatul francez Andră Chander- 
nagor a fost reales președinte al 
Uniunii Interparlamentare. Cu ma
joritate absolută de voturi a fost a- 
les in Comitetul Executiv președin
tele grupului român interparlamen
tar, Mihail Levente.

Ieri după-amiază a avut loc ultima 
ședință plenară a celei de-a 59-a 
conferințe a Uniunii Interparlamen
tare, in cadrul căreia au fost votate 
rezoluțiile studiate și definitivate in 
comisii. Au fost ratificate astfel re
zoluțiile privitoare la: apropierea in
tre națiuni, mai ales în Europa — 
factor de garantare a păcii ; progre
sul măsurilor in favoarea dezarmări
lor, în special a dezarmării nucleare, 
și crearea de zone denuclearizate ; 
problemele privitoare la al doi
lea deceniu al dezvoltării ; gravele 
consecințe pentru pace și securitate 
in unele zone ale Africii decurgind

din refuzul de a acorda independen
ța popoarelor care se află sub jugul 
colonial și din politica de discrimi
nare rasială, de segregație și apar
theid ; incidențele politice și cultu
rale ale difuzării televiziunii prin sa
teliți și folosirii mijloacelor moder
ne de informare a maselor asupra 
înțelegerii între popoare ; cea de-a 
25-a aniversare a UNESCO.

Atit in ședințele plenare, cit și în 
dezbaterile din comisii, Uniunea In
terparlamentară s-a pronunțat ferm 
în favoarea organizării Conferinței 
europene pentru securitate și coope
rare, subliniind necesitatea multipli
cării contactelor și promovării coo
perării interparlamentare in sensul 
pregătirii practice și convocării cit 
mai grabnice a acestei conferințe.

In cursul zilei de simbătă vor a- 
vea loc ședințe ale Comitetului Exe
cutiv al Uniunii Interparlamentare.

încheierea convorbirilor 
ungaro - franceze

BUDAPESTA 10 (Agerpres).— In 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate cu prilejul vizitei sale la 
Budapesta, ministrul de externe fran
cez, Maurice Schumann, a relatat că, 
în timpul convorbirilor cu conducă
torii Ungariei, au fost analizate po
sibilitățile dezvoltării in continuare 
a relațiilor economice și culturale 
dintre Ungaria și Franța. în dome
niul colaborării economice există 
încă multe de realizat, a apreciat el. 
în ultimii trei ani, schimbul de măr
furi dintre cele două țări a sporit cu 
33 la sută, dar exportul și importul 
nu sint la același nivel, existînd 
unele disproporții. De aceea, a decla
rat ministrul francez, pe viitor se va 
tinde spre creșterea exportului ungar 
în Franța. El a menționat, apoi că 
sarcina Comisiei mixte ungaro-fran- 
ceze, care se va întruni în luna oc
tombrie, va fi examinarea dome
niilor in care se poate dezvolta. în 
continuare colaborarea economică. 
Asemenea posibilități, a apreciat el, 
există in domeniul tehnicii comu
nicațiilor, producției mijloacelor de 
transport, industriei electrice și pre
lucrării petrolului. Referindu-se la

relațiile culturale, ministrul de ex
terne francez a subliniat cu satisfac
ție că in Ungaria se studiază pe 
scară largă limba franceză.

Maurice Schumann a subliniat, in 
încheiere, că, în ceea ce privește 
problema Conferinței privind secu
ritatea europeană, la convorbirile pe 
care le-a avut cu conducătorii poli
tici ungari a existat o deplină iden
titate de vederi. După părerea lui, 
ministrul de externe finlandez și 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați in Finlanda ar putea, în cadrul 
unor intîlniri cu caracter bilateral, în 
etapa actuală, să pregătească confe
rința privind securitatea europeană.

★
SOFIA 10. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Amariței, transmite : Vi
neri la prînz, la invitația guvernu
lui bulgar, a sosit la Sofia, în vizită 
oficială, ministrul afacerilor externe 
al Franței, Maurice Schumann. Pe 
aeroportul capitalei bulgare, oaspe
tele francez a fost intîmpinat de 
Ivan Bașev, ministrul de externe 
bulgar, și de alte persoane oficiale. 
După-amiază, au început convorbi
rile oficiale dintre cei doi miniștri.

Vizite la Expoziția 
mondială de vinătoare 

de la Budapesta
BUDAPESTA 10 (Agerpres). — La 

invitația C.C. al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, in seara zilei de 
10 septembrie au sosit la Budapesta, 
pentru a vizita Expoziția mondiala 
de vinătoare, tovarășii Ilie Vcrdeț, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Vasile Patl- 
lineț. membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., împreună cu soțiile.

La aeroportul „Feryihegy" oaspeții 
au fost intimpinați de tovarășii Rezso 
Nyers, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., Valy 
Peter, membru al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, alți activiști de partid.

Au fost de față Ion Cotoț, amba
sadorul României la Budapesta, și 
alți membri ai ambasadei.

★
La invitația lui Czinege Lojos, 

membru al C.C. al P.M.S.U., ministrul 
apărării naționale a R. P. Ungare, in 
ziua de 10 septembrie a sosit la Bu
dapesta, pentru a vizita Expoziția 
mondială de vinătoare, tovarășul Ion 
Ioniță, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România.

La sosirea pe aeroportul „Feryi
hegy", oaspetele a fost intîmpinat de 
ministrul ungar al apărării naționa
le. A fost de față Ion Cotoț, amba
sadorul României.

Delegația de activiști 
ai P. C. R. in Cuba

HAVANA 10. — Corespondentul 
Agerpres. V. Stamate, transmite : 
Continuind vizita in Cuba, delegația 
de activiști ai P.C.R., condusă de Io
sif Uglar, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Satu-Mare al P.C.R., a vizitat 
orașul Santiago de Cuba, capitala 
provinciei Oriente. Membrii delegației 
au fost oaspeții colectivelor de mun
citori și tehnicieni ai combinatului 
industrial „30 Noiembrie'*, ai fabricii 
de ciment „Jose Marcerom** și ai în
treprinderii „Ron Caney“. Au fost vi
zitate, de asemenea, locuri istorice le
gate de lupta revoluționară a poporu
lui cubanez împotriva dictaturii lui 
Batista : ferma Siboney, de unde a 
fost pregătit asaltul de la 26 iulie 1953 
asupra cazărmii Moncada, precum și 
centrul școlar „26 iulie*' amenajat în 
clădirile fostei cazărmi Moncada.

Delegația română s-a întilnit cu 
membri ai biroului provincial de par
tid al districtului Santiago de Cuba. 
Au fost discutate, cu acest prilej, pro
bleme de interes comun privind mun
ca de partid în sectoarele economiei.

ORIENTUL APROPIAT
• ASTĂZI, REFERENDUM ÎN REPUBLICA ARABĂ A EGIP
TULUI • YIGAL ALLON LA STOCKHOLM • CONDUCTA 

„TAPLINE" A FOST AVARIATĂ
NEW YORK 10 (Agerpres). — Am

basadorii la O.N.U. ai U.R.S.S., S.U.A., 
Angliei și Franței au avut joi o nouă 
întrevedere in problema Orientului 
Apropiat. întrunirea — cea de-a 72-a 
— a fost prezidată de ambasadorul a- 
merican, Christopher Phillips. Un pur
tător de cuvint a declarat că cei patru 
au căzut de acord să continue consul
tările lor săptămina viitoare. El nu a 
furnizat alte amănunte in legătură cu 
problemele abordate.

CAIRO 10 (Agerpres). — Comitetul 
Central al Uniunii Socialiste Arabe, 
reunit în prezența președintelui An
war Sadat, a aprobat proiectul noii 
constituții a Republicii Arabe a Egip
tului — informează agenția M.E.N. 
Proiectul noii constituții urmează să 
fie supus spre aprobare referendumu
lui popular de azi, 11 septembrie a.c.

Pe de altă parte, din Cairo se anun
ță că președintele Anwar Sadat a 
promulgat un decret privind dizolva
rea Adunării Populare — informează 
din Cairo corespondenții agențiilor 
T.A.S.S., Taniug și France Presse. Șe
ful statului a fixat ca alegerile pen

tru noua Adunare Populară să se des
fășoare la 27 octombrie a.c. Potrivit 
decretului. Adunarea Populară ce va 
fi constituită după alegerile din oc
tombrie se va reuni în prima sa se
siune la 11 noiembrie.

STOCKHOLM. — Vlcepremierul Is
raelului, Yigal Allon, care efectuează 
o vizită oficială în Suedia, a avut joi 
o întrevedere cu ministrul suedez al 
afacerilor externe, Krister Wickman. 
In cadrul discuțiilor o atenție deose
bită a fost acordaiă analizării situa
ției din Orientul Apropiat. Aceeași 
problemă și altele, avind legătură cu 
aceasta, au fost abordate in timpul 
convorbirilor avute marți cu primul 
ministru suedez, Olof Palme.

AMMAN. — Conducta „Tapline", 
care transportă petrolul saudit spre 
Mediterana. traversind Iordania, Si
ria și Libanul, a fost avariată 
miercuri seara in apropierea frontie
rei iordaniano-siriene, pe teritoriul 
Iordaniei, ca urmare a unui act de 
sabotaj — a anunțat un purtător de 
cuvint al Ministerului de Interne de 
la Amman.

Cuvîntarea hi Edward Gierek
LA CONSFĂTUIREA PE TARĂ A SECRETARILOR COMITETE

LOR RAIONALE Șl VOIEVODALE

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone, Jozef Cyrankiewicz, a primit 
pe ministrul afacerilor externe al Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, Ngu
yen Thi Binh. care se află in Polonia 
intr-o vizită oficială de prietenie. La 
convorbirea ce a avut loc cu acest 
prilej a participat ministrul de ex
terne. Stefan Jedrychowski.

La Ministerul Afacerilor Externe au 
continuat convorbirile politice dintre 
miniștrii afacerilor externe ai Poloniei 
și Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud. Schimbul de păreri s-a referit la 
probleme privind Indochina, securita
tea europeană, precum și la alte ches
tiuni internaționale de interes pentru 
ambele părți, transmite agenția P.A.P.

Pentru dezvoltarea 
înțelegerii intre 

statele balcanice
LA ÎNCHEIEREA 
CONVORBIRILOR 

GRECO-IVGOSLAVE
Urmărită cu interes de cercu

rile diplomatice din capitala 
Iugoslaviei, vizita la Belgrad a 
subsecretarului de stat la Minis
terul Afacerilor Externe al Gre
ciei, Xantopoulos Palamas, a luat 
sfirșit vineri. Rezultatele con
vorbirilor cu secretarul federal 
al afacerilor externe, Mirko Te- 
pavaț, au fost consemnate in
tr-un succint comunicat final, 
care relevă dorința ambelor 
părți de a dezvolta relațiile bi
laterale. evidențiind totodată in
teresul lor pentru colaborarea in 
Balcani, ca și pentru ideea Confe
rinței general-europene. S-a că
zut de acord să fie continuate 
schimburile de vederi în toate a- 
ceste chestiuni.

Definind caracteristicile mo
mentului in care a avut loc vizita 
lui Palamas la Belgrad, cunos
cutul comentator diplomatic 
Mladen Gavrilovici subliniază că 
abordind cu sinceritate și înțele
gere problemele dezvoltării re
lațiilor reciproce, in condițiile in 
care relațiile interbalcanice cu
nosc progrese evidente. Grecia și 
Iugoslavia ișt pot aduce o im
portantă contribuție la promova
rea securității europene.

Semnificații’ pentru spiritul în
trevederilor greco-iugor.lave este 
și comentariul publicat de săptă
mânalul iugoslav „Komunist", 
'•are subliniază că. in ciuda deo
sebirilor de orinduire socială, 
Iugoslavia și Grecia pot colabora 
in mod ejicace și pot intreține 
relații de bună vecinătate, pe 
baza politicii de coexistență paș- 
"iCi George IONESCU

Belgrad, 10

CRIZA MONETARĂ INTEROCCIDENTALA
• PREMIERUL FRANCEZ SE PRONUNȚA PENTRU INSTITUIREA 
UNUI ALT SISTEM MONETAR • IMPAS LA CONVORBIRILE 

JAPONO-AMERICANE
Intr-un discurs rostit joi seara la 

posturile de radio și televiziune, pri
mul ministru francez, Jacques Cha- 
ban-Delmas, s-a referit la actuala 
criză monetară interoccidentală, de
clanșată de situația precară a dola
rului american și de hotăririle pro- 
tecționiste pe plan monetar de la 
mijlocul lunii august ale Adminis
trației S.U.A. Șeful guvernului fran
cez a declarat că dorește instituirea 
unui alt sistem monetar. După ce a 
reamintit că Franța adoptase la 17 
august o „poziție netă, clară și ori
ginală**, Chaban-Delmas a precizat 
că in acțiunea de căutare a unei so
luții la criză, și aceasta in primul 
rind cu partenerii vest-europeni, gu
vernul francez „nu este dispus să se 
ralieze, sub pretextul unei armoni
zări și unei armonii artificiale, la 
indiferent ce soluție".

★
Luind cuvintul la deschiderea Tir- 

gului internațional de la Bari, pre
mierul italian. Emilio Colombo, s-a 
referit pe larg la consecințele nega
tive asupra economiei italiene ale 
măsurilor luate recent de Statele U- 
nite, privind apărarea dolarului și

suprataxa asupra importurilor în 
S.U.A.

★
In același timp, din capitala Sta

telor Unite se transmite că după 
cinci ore de discuții și două intilniri 
separate intre secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, și ministrul 
de externe japonez, Takeo Fukuda, 
în cadrul actualelor convorbiri ja- 
pono-americane de la Washington nu 
s-a înregistrat nici o apropiere a po
zițiilor celor două părți. La cererea 
guvernului american privind o ree
valuare importantă a yenului, Takeo 
Fukuda a răspuns negativ, susținind 
că problema priorităților trebuie să 
fie stabilită intr-un cadru mai larg, 
în care hotărîrea să fie adoptată si
multan de toate țările sistemului 
monetar interoccidental.

Un purtător de cuvint al delega
ției japoneze a precizat că Japonia 
rămîne la convingerea sa fermă că 
Statele Unite ar trebui să pună eco
nomia lor in ordine mai înainte de a 
cere Japoniei să-și reevalueze yenul 
sau de a cere celorlalte țări occi
dentale să plătească prețul pentru in
flația din America.

Săptăniina care a 
trecut a fost 
marcată în Irlan
da de Nord, prin- 
tr-o recrudescen
ță a atentatelor 
cu bombe și a 
incidentelor de 
stradă. în foto
grafie : o patrulă 
britanică pe o 
stradă din Bel

fast

VARȘOVIA 10. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
La Varșovia a avut loc o consfătuire 
pe țară a secretarilor comitetelor ra
ionale și voievodale ale P.M.U.P., la 
care au participat și secretarii co
mitetelor de partid din peste 160 de 
mari uzine și institute de învăță- 
mint superior, reprezentanți ai orga
nizațiilor de partid din forțele armate 
poloneze.

Edward Gierek, prim-secretar al 
\C.C. al P.M.U.P., a prezentat un re
ferat. El a subliniat că succesele Po
loniei in domeniul construcției so
cialiste constituie o bază materială 
și social-politică puternică pentru 
transformările viitoare din viața po
porului.

Referindu-se la necesitatea crește
rii salariului mediu in sectorul so
cialist al economiei naționale, vor
bitorul a subliniat că in cincinalul 
următor există șanse reale pentru 
mărirea salariului real cu 17 sau 
chiar 18 la sută și că se intenționea
ză să se asigure locuri de muncă 
pentru întregul tineret care pășește 
in prezent in viață. El a relevat, de 
asemenea, că se intenționează să se 
construiască în acest cincinal cu 25 
la sută mai multe locuințe decit în 
cincinalul precedent.

Primul-secretar al C.C. al P.M.U.P. 
a arătat, în continuare, că printre 
condițiile de care depinde transpu
nerea in viață a planurilor, un rol 
important și hotăritor îl are ridica
rea rolului conducător al P.M.U.P. la 
un nivel superior. Sarcinile princi
pale in această direcție constau în a 
cuceri încrederea generală față de 
politica noastră, a lărgi argumenta
rea in folosul muncii pentru cauza 
socialfsmului. Creind condiții pentru 
dezvoltarea criticii creatoare, con
structive, trebuie să luptăm împo
triva demagogiei. Din frontul im
portant al luptei noastre politice — 
a spus vorbitorul — face parte opu
nerea hotărită față de manifes
tările sociale dăunătoare, care au 
cunoscut o difuzare destul de 
largă — abuzurile economice, 
delapidările și deteriorarea avutului 
obștesc, luarea de mită, modul de via

ță parazitar, beția și vandalismul. 
Aceste manifestări se află în contra
dicție flagrantă cu esența socialismu
lui, reprezintă un pericol nu numai 
material, dar și social. Acestor mani
festări noi le-am declarat un război 
necruțător.

Acordăm o mare importanță — a 
spus în continuare E. Gierek — rea
lizării consecvente a programului com
plex privind adincirea și perfecționa
rea continuă a colaborării și dezvolta
rea integrării socialiste, adoptat la cea 
de-a XXV-a sesiune a C.A.E.R.. Do
rim. în același timp, dezvoltarea con
tinuă a relațiilor noastre economice și 
cu țările capitaliste. Sîntem gata nu 
numai să mărim schimbul comercial 
cu ele, dar și să punem bazele unei 
cooperări industriale.

Vorbitorul s-a referit pe larg la pro
cesul de normalizare a relațiilor din
tre statele europene. Popoarele Euro
pei așteaptă în mod justificat că nici 
un fel de obstacole nu vor fi ridicate 
în calea Conferinței pentru securitate 
și colaborare în Europa și că vor 
începe cit mai curind. pregătirile mul
tilaterale pentru această conferință. 
Polonia, împreună cu aliații săi, este 
gata să-și aducă aportul maxim și 
concret la această cauză, să continue 
dialogul constructiv cu toate statele 
și forțele sociale cointeresate, promo- 
vind o politică activă.

Sîntem interesați în dezvoltarea 
continuă a relațiilor cu vecinii noștri 
din Baltica — țările scandinave, în 
special cu Suedia cu care ne unesc 
multe interese comune. Pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice, sîntem 
gata să îmbunătățim relațiile noastre 
cu toate țările capitaliste.

In încheiere, vorbitorul a subli
niat :

Partidul nostru acordă o importanță 
deosebită unității mișcării comuniste 
internaționale. In aceasta noi vedem 
unul din factorii-cheie ai forței noas
tre comune in lupta împotriva impe
rialismului. Partidul nostru nu precu
pețește eforturile pentru întărirea u- 
nității mișcării comuniste pe platfor
ma marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar.

agențiile de presă transmit:
In cadrul celei de-a cin- 

cea runde a convorbirilor 
sovieto-americane privind 
mitarea cursei înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.), care se desfășoară la Hel
sinki, a avut loc, vineri, o nouă șe
dință de lucru. Delegațiile celor două 
țări s-au intilnit, timp de o oră și 
jumătate, la sediul ambasadei Uniu
nii Sovietice din capitala Finlandei. 
Viitoarea reuniune va avea Ioc marți 
la ambasada S.U.A.

Guvernul R.P. Albania și 
guvernul Republicii Chile 
au căzut de acord să stabilească re
lații diplomatice intre cele două țări 
la rang de ambasadă - informează 
agenția A.T.A. Cele două guverne, 
adaugă agenția, au convenit să-și a- 
corde asistența necesară pentru des
chiderea, de comun acord, a misiu
nilor lor diplomatice in capitalele 
respective.

In urma tratativelor ce au 
avut loc între guvernele 
R. D. Germane și Nepalului,

părțile au căzut de acord, la 9 sep
tembrie, la Katmandu, să stabilească 
relații statale la nivel de consulat 
general, informează agenția A.D.N. 
Intr-o declarație de presă, mențio
nează agenția, cele două guverne 
și-au exprimat convingerea că acest 
act constituie o bază puternică pen
tru dezvoltarea și lărgirea relațiilor 
prietenești dintre R.D.G. și Nepal și 
servește intereselor progresului și 
păcii.

Delegația Sovietului Su
prem al U.R.S.S., c°ndusă de 
Alexandr Liașko, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem, care 
a făcut o vizită in Chile la invitația 
Congresului acestei țări, a părăsit 
Santiago de Chile, plecînd spre patrie.

Convorbiri economice iu- 
goslavo - chineze. Muhamed 
Hadjici, membru al Consiliului Exe
cutiv Federal, secretar federal pentru 
comerțul exterior, a primit la Zagreb 
delegația economică chineză condusă 
de Cien Ci-kuan, ministrul industriei 
ușoare. Convorbirile purtate cu acest 
prilej s-au referit la relațiile econo
mice dintre cele două țări.

Inaugurarea expoziției 
„Din și daci", prlma de acest 
fel organizată, in colaborare, de Mu
zeul de istorie a Transilvaniei și de 
Muzeul național din Belgrad, a avut 
loc joi in capitala Iugoslaviei. La ver
nisaj au luat cuvintul dr. Miodrag 
Kolaric, directorul Muzeului națio
nal din Belgrad, și dr. Hadrian Dai- 
coviciu, director adjunct al Muzeului 
de istorie al Transilvaniei, care au 
arătat importanța acestei expoziții ce 
prezintă o colecție semnificativă de 
obiecte ale civilizației ilirice și dacice.

Expoziția de artă româ
nească tradițională, deschlsJ 
la muzeul Madurodam din Haga, se 
bucură de un succes deosebit. Pini 
in prezent, expoziția a fost vizitata 
de peste 18 000 de persoane. Presa 
din Haga a publicat ample comen
tarii elogioase, iar o serie de perso
nalități culturale olandeze au subli
niat valoarea artistică a exponatelor 
românești. Expoziția va rămine des
chisă pină la 4 octombrie a.c.

Lucrările celei de-a 4-a 
conferințe internaționale

consacrate fizicii energiilor 
ÎHdltG ** structurii nucleului, la 
care participă 300 de savanți din 30 
de țări, se desfășoară la Dubna. Sint 
prezenți și specialiști din țara noas
tră. La conferință se prezintă un 
mare număr de lucrări din aceste 
domenii moderne de cercetare, prin
tre care și lucrări realizate cu parti
ciparea unor cercetători români.

Vineri s-au încheiat la 
Blackpool lucrările celui de al 
103-lea Congres al T.U.C. Delega
ții, reprezentind peste 10 milioane 
de membri ai sindicalelor britanice, 
au dezbătut probleme legate de ac
tivitatea economică a guvernului și 
unele aspecte ale politicii externe.

„Cosmos-437". La 10 sep- 
embrie, in Uniunea Sovietică a fost 

lansat satelitul artificial al Pămîntu- 
lui „Cosmos-437“. Agenția T.A.S.S. 
anunță că lansarea a avut loc in ve
derea continuării explorării spațiului 
cosmic potrivit programului anunțat.

Ambasadorul Marii Bri
tanii în Uruguay, ceottrey 
Jackson, răpit la 8 ianuarie de către 
un grup de membri ai organizației 
„Tupamar rs“ și deținut de atunci ca 
ostatic, a fost eliberat vineri. Elibera
rea lui Jackson intervine după eva
darea de luni a 106 deținuți, membri 
ai organizației ilegale „Tupamaros1*.

r
l 
l I 
l
l

I
J iși propune să faciliteze o largă con- 

1 fruntare intr-un domeniu atît de 
1 important cum este cel al noută- 

ților tehnice. Pe un perimetru de 
) aproape 100 000 metri patrați, ame- 
i najat în vastul Parc al expozițiilor. 
I peste 1 500 de întreprinderi, firme 
i industriale și de export din 30 de 
* țări ale lumii expun 20 000 de pro- 
l duse tehnice, reprezentind cele mai 
1 recente creații. Pe aproape jumăta- 
) te din suprafața de expunere, țara 
i gazdă prezintă, la actuala ediție, 250 
i de mașini și instalații noi.
( Republica Socialistă România este 
/ reprezentată la această prestigioasă 
) competiție internațională de 8 intre- 
l prinderi de comerț exterior. In spa- 
' țiul rezervat țării noastre, vizitato- 
l rii vor face cunoștință cu numeroa- 
/ se realizări ale industriei construc- 
) toare de mașini. Firmele românești 
l exportatoare prezintă la Brno nu- 
’ meroase tipuri de mașini și aparate 
) electrotehnice, autovehicole. mașini 
/ agricole, mașini și instalații pentru 
1 industria construcțiilor, aparataj de 
i măsură și control și alte 

tehnice.
ț Prezența României la Tirgul de la 
l Brno reflectă, o dată in plus, dorin- 
' ța ei de a lărgi și adinei colabo- 
i rarea cu toate țările socialiste, cu 
J toate statele lumii. Oferta multila- 
1 teralâ a țării noastre la ediția de 
t toamnă a tirgului va contribui la 
’ dezvoltarea pe mai departe a rela- 

țiilor ei economice externe.
1 La festivitatea de deschidere a 
i luat cuvintul ing. Andrej Barcak. 
i ministrul comerțului exterior al 
■ R. S. Cehoslovace.

Prezențe românești
la tirguri internaționale

BRNO
La Brno s-a deschis, vineri după- 

amiază, intr-un cadru festiv, cel 
de-al 13-lea tirg internațional.

Ediția din această toamnă, care se 
va desfășura intre 11—20 septembrie,

produse

I
I
\BARI

( de-a 35-a ediție a Tirgului inter- 
■ național de la Bari (Fiera del Le-

C. PRISACARU

ROMA 10. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : Cea

I
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vante) — la care participă 80 de, 
țări de pe toate continentele, pre i 
cum și numeroase firme italiene — ? 
a fost inaugurată de primul minis- ț 
tru al Italiei, Emilio Colombo, în i 
prezența unor membri ai guvernu- ) 
lui, deputați și senatori, a autori- ț 
taților locale și a reprezentanților >’ 
țărilor participante. Pe o suprafață ) 
de 361 000 km patrați, 8 513 firme și l 
societăți expun produse grupate in ’ 
cadrul a patru mari sectoare : ma- | 
șini și instalații, agricultură, im- i 
brăcâminte, mobilă.

Republica Socialistă 
participantă constantă la 
pune, prin intermediul

România, 
tirg, ex- 

, . societății
mixte româno-italiene „Vitama**, o 
serie de mașini și instalații, precum 
și electromotoare de diferite tipuri.

LEIPZIG
BERLIN 10. — Corespondentul

nostru, Șt. Deju, transmite: Produ
sele românești expuse la actuala e- 
diție a Tirgului internațional de la 
Leipzig — produse ale industriei 
chimice, industriei lemnului, textile 
și confecții, artizanat, cărți, produ
se agroalimentare — se bucură de 
un interes deosebit din partea vi
zitatorilor.

Printre personalitățile țării gazdă, 
care au vizitat standurile româ
nești se numără Kurt Fichtner, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri 
Horst 
miei 
vicepreședinte al Comisiei de stat | 
a planificării, Eduard Schwierz, loc- 1 
țiitor al ministrului economiei ex- ’ 
terne. Oaspeții, care au fost intim- ) 
pinați de ambasadorul României în l 
R. D. Germană, Nicolae Ghenea, și ? 
de directorul pavilionului româ- t 
nesc, Maximilian Vardan, au dat | 
o înaltă apreciere produselor ex- i 
puse, îndeosebi pieselor de mobilă, i 
confecțiilor și produselor chimice. 
Ei au purtat discuții privind posi- t 
bilitățile de lărgire și adîncire a co- ’ 
laborării și cooperării economice j 
intre țara noastră și R.D. Germană. |

al R. 
Solie, 

externe,

D. Germane, 
ministrul econo- 
Heinrich Meier,

I/
«OM»


