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CALITATE IREPROȘABILĂ 
LA SEMĂNAT!

• Condițiile climaterice sînt deosebit de favorabile realizării 
acestei sarcini

o La conducerea ministerului se apreciază că nu toți spe
cialiștii veghează cu responsabilitate la calitatea lucrărilor

Ls fedințele cu activul din agri
cultură, precum și la consfătuirile 
griului, care au avut loc in fiecare 
județ, dezbătindu-se planurile de 
măsuri privind desfășurarea campa
niei agricole de toamnă și măsurile 
tehnice care să ducă la sporirea pro
ducției de griu in 1972, au fost sta
bilite sarcini precise specialiștilor a- 
gricoli. Astfel, semănatul se execută 
pe baza ordinului de lucru emis de 
inginerul șef al cooperativei agricole 
șl de fermierul din întreprinderea &- 
gricolă de stat. Ordinul trebuie să 
menționeze clar, pină la amănunt, tar
laua, volumul lucrării, termenul de 
execuție și indicii de calitate (nor
ma de sămînță. direcția de semănat, 
adincimaa etc). Inginerii șefi șl fer
mierii au obligația de a participa ne
mijlocit la executarea lucrărilor, de 
a controla permanent șl de a asigura 
respectarea cu strictețe a indicațiilor 
tehnice ftablllte. Așadar, xpeclaliștU

dln agricultură au fost investiți cu 
drepturi care Înainte le erau știrbite 
— indicațiile tehnice erau transmise 
in amănunt de organul agricol ju
dețean — drepturi care le dau pu
tința să stabilească cind și cum tre
buie să se efectueze o lucrare.

Campania agricolă din toamna a- 
cestui an constituie un adevărat exa
men pentru activitatea tuturor ingi
nerilor agronomi. In anul viitor, ur
mează să șe obțină o producție de 
peste 6 milioane tone de griu. Pentru 
îndeplinirea acestei sarcini au fost a- 
sigurate toate condițiile materiale. In
dustria livrează cantități mai mari 
de îngrășăminte chimice, s-a îmbu
nătățit structura soiurilor cultivate, 
iar sămința care se folosește este de 
calitate mal bună. Și condițiile na
turale stnt favorabile : solul a acu
mulat o rezervă suficientă de apă 
încît patul germinativ poate fi pre
gătit in excelente condiții de cali-

tate. Fructificarea deplină a acestor 
condiții depinde in mare măsură de 
modul in care inginerii agronomi — 
cei care poartă întreaga răspundere 
pentru aplicarea tehnologiilor de 
cultivare a pămintului — vor orga
niza și controla lucrările de însă- 
mințare a cerealelor de toamnă. în- 
trucit celelalte lucrări care se exe
cută in această perioadă nu impun, 
decit în rare cazuri, prezența speci
alistului — recoltatul și transportul 
produselor este o treabă organizato
rică — activitatea inginerilor, tehni
cienilor agronomi trebuie să se con
centreze la semănatul griului. De la 
această activitate de mare răspunde
re nu trebuie să-1 sustragă pe spe
cialistul agricol nici munca în biro
uri, nici ședințele șl nici alte preo
cupări, oricare ar fi ele. La ședința 
cu activul din agricultura județului 
Ialomița, stabilindu-se planul de 
măsuri privind desfășurarea campa-

IERI AU ÎNCEPUT LA BUCUREȘTI9

internaționale asupra pneumoconiozelor
SALUTUL

ADRESAT DE PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE MINIȘTRI,

ION GHEORGHE MAURER

Luni dimineața, în Sala mare 
a Palatului au început lucrările 
celei de-a IV-a Conferințe in
ternaționale asupra pneumoco
niozelor, manifestare științifică 
ce se desfășoară sub înaltul pa
tronaj al președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer.

Organizată de Biroul Interna
țional al Muncii în colaborare cu 
Ministerul Muncii, reuniunea de 
ia București este consacrată a- 
pârării sănătății oamenilor mun
cii împotriva bolilor generate de 
acțiunea pulberilor fine și de 
alte substanțe asupra sistemu
lui respirator.

mei agricole de toamnă, s-a prevă
zut In mod expres ca, în această 
campanie, specialistul agricol să în
drume și să controleze, pas cu pas, 
calitatea lucrărilor, nu stind la ca
pătul tarlalelor, ci mergind drept 
după plug, după semănătoare.

In cele mai multe locuri, specialiș- 
știi din agricultură sint la datorie, se 
preocupă cu răspundere de pregăti
rea și executarea însămînțărilor de 
toamnă. Dacă mulți ani la coopera
tiva agricolă Stoicănești, județul Olt, 
s-au obținut producții mari — în a- 
cest an recolta de griu a fost de 
4120 kg la hectar — rezultatul se da- 
torește în bună măsură și activității 
inginerului Dumitru Militaru, chib- 
zuinței sale în amplasarea culturi
lor, in alegerea semințelor, suprave
gherii atente a fiecărei lucrări. A- 
gronomi ca Ion Uciu de la Dobros- 
loveni, același județ. Dumitru Năs- 
tase din Băltăgești. județul Constan
ța, Horea David din Slimnic, ju
dețul Sibiu și-au ciștigat un bineme
ritat prestigiu pentru modul com
petent și pasiunea cu care muncesc 
pentru ridicarea producției și întări
rea cooperativelor agricole respec
tive.

Am dat aceste exemple, dar ar 
putea fi enumerate zeci și sute, de
oarece majoritatea specialiștilor din 
agricultură, conștienți de importanța 
misiunii lor. desfășoară in timpul 
campaniilor agricole o activitate ne
obosită pentru a-i ajuta pe mecani
zatori și cooperatori să aplice corect 
metodele agrotehnice, să obțină pro
ducții mari.

In unele locuri însă, inginerii agro
nomi și alți specialiști din coopera
tivele agricole neglijează atribuțiile 
care le-au fost încredințate. în urma 
unui sonda] efectuat de organele le 
control ale Ministerului Agriculturii, 
industriei Alimentare. Silviculturii și 
Apelor s-a constatat că unii dintre 
specialiștii agricoli nu privesc cu 
răspundere sarcina de a organiza și 
controla permanent aplicarea măsu
rilor tehnice menite să ducă la spo
rirea producției.

La cooperativa agricolă „Victoria 
socialismului" din Suhaia, județul Te
leorman. s-au constatat deficiențe 
care țin exclusiv de munca ingineru
lui agronom : sămința de griu nu era 
condiționată șl avea multe boabe șiș- 
tave șl atacate de fuzarioză, iar bu
letinele de analiză nu sosiseră, deoa
rece probele respective au fost tri-

Stimați oaspeți.

întrunirea de La București a celei 
Je-a IV-a Conferințe internaționale 
asupra pneumoconiozelor îmi oferă 
plăcutul prilej de a transmite tutu
ror participanților un cordial salul 
din partea Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

Organizată sub auspiciile unul im
portant for al Organizației Națiunilor 
Unite — Organizația Internațională 
a Muncii — conferința este o expre
sie a preocupărilor tot mai intense 
pe plan mondial pentru promovarea 
intereselor majore ale omului, pentru 
apărarea sănătății lui, primejduită de 
unele „efecte secundare- ale civili
zației moderne.

Este știut că pe lingă imensele a- 
vantaje și servicii aduse omului, ver
tiginoasa dezvoltare tehnico-econo- 
mică din zilele noastre are și unele 
consecințe nedorite, intre care se în
scrie, ca una dintre cele mai grave, 
poluarea mediului ambiant. Subesti
mată vreme îndelungată, din cauza 
necunoașterii sau nesesizării, in ade
văratele proporții, a efectelor ei, po
luarea a ajuns in prezent la un grad 
de nocivitate care o impune atenției 
generale, stimind legitimă îngrijo
rare. Ritmul pe care-1 cunoaște a 
determinat numeroși oameni de ști
ință să tragă semnalul de alarmă a- 
supra perspectivelor ce s-ar crea 
societății omenești in cazul in care 
nu s-ar trece rapid la măsuri efi
ciente de combatere a acestui „rău 
al secolului".

Prin inrfeî natura sa, ca fenomen 
ale cărui urmări slnt resimțite de 
toate popoarele, și in a cărui comba
tere toate sint interesate în cel mai 
înalt grad, poluarea face posibilă și 
solicită acțiunea lor comună Intr-un 
domeniu de importanță vitală, des
chide cimp larg pentru o strinsă coo
perare intre toate statele, indiferent 
de mărimea, gradul de dezvoltare 
sau orinduirea lor social-politică. De 
altfel, dificultatea și complexitatea 
deosebită a problemelor pe care le 
ridică prevenirea și combaterea po
luării tac ca soluționarea lor nici să 
nu fie posibilă altminteri decit la

scară planetară, prin eforturile unite 
ale întregii omeniri.

Pe primul plan al atenției statelor 
I se impun in acest sens implicațiile 
’de ordin social-politic, ele oferind, 
prin importanța și amplitudinea lor, 
terenul organizării unei vaste și rod
nice cooperări internaționale. Se ri
dică, in același, timp, numeroase as
pecte de ordin științific și tehnic, 
care reclamă colaborarea oamenilor 
de știință și experților din cele mai 
diferite specialități. Contribuția aces
tora este cu atit mai solicitată, cu cit 
multe din aceste aspecte au fost incă 
prea puțin sau deloc investigate și 
nu și-au găsit încă soluționarea.

In ce privește combaterea bolilor 
profesionale, intre care și pneumo- 
coniozele, au fost obținute, incon
testabil. o serie de rezultate, dar sint 
incă multe probleme care își așteaptă 
clarificarea. A IV-a Conferință in
ternațională asupra pneumoconioze
lor, prin numărul mare al partici
panților. reprezentind 44 de țări, ca 
și prin problematica pe care și-a 
propus s-o abordeze, va da. desigur, 
un nou impuls cercetărilor științifi
ce in acest domeniu, va stimula în
treaga activitate de prevenire, prin 
măsuri tehnice, a producerii pulberi
lor industriale și de descoperire a 
mijloacelor medicale apte să com
bată eficient maladiile profesionale 
din această grupă.

Pentru statul român, ocrotirea să
nătății oamenilor constituie un o- 
biectiv major, permanent urmărit in 
cadrul procesului multilateral de dez
voltare și Înflorire a națiunii. Preo
cupările pe acest tărîm se materia
lizează și in programul prioritar pri
vind prevenirea poluării mediului 
ambiant, la a cărui realizare concură 
o serie de ministere, institute de 
cercetări științifice și de invățămint 
superior. Este deci pe deplin firească 
receptivitatea noastră față de acțiu
nile de tipul conferinței asupra pneu
moconiozelor. pe care sîntem ono
rați s-o găzduim.

Vă rog să-mj permiteți, stimați oas
peți. să vă adresez bun venit în Ro
mânia și să urez conferinței dv. de
plin succes în atingerea telurilor u- 
manitare pe care le urmărește.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Partidului Comunist din Belgia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, a primit luni dele
gația Partidului Comunist din Bel- 

face o vizită în țara 
invitația Comitetului 

Partidului Comunist

Ria, care 
noastră, la 
Central al
Român.

Delegația este formată din tova
rășii Robert Dussart și Jan De- 
brouwere, membri ai Biroului Po
litic al P.C.B., Andrâ Deklmpe, 
Gărard Calsijn, Marie Guisse, 
Ren6 Lonnov, membri ai C.C. al 
P.C.B., și Antoine Laurent, șeful 
Secției relațiilor internaționale a
C.C. al P.C.B.

La primire au participat tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Miron Constan- 
tinescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al
P.C.R., Stana Drăgoi și Alexandru 
Ionescu, membri ai C.C. al P.C.R., 
Iosif Szasz, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nicolae Matei, secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R.

Cu acest prilej, partea română 
a reafirmat simpatia și solidarita
tea internaționalistă a comuniști
lor, a oamenilor muncii români, cu 
munca și activitatea P.C-B. con
sacrată apărării intereselor funda
mentale ale clasei muncitoare, ale 
maselor largi populare, unirii for
țelor democratice și progresiste 
belgiene. Ea a urat comuniștilor 
belgieni succese în lupta lor con

sacrată cauzei democrației, socia
lismului, păcii și colaborării in
ternaționale.

Reprezentanții P.C.B. au consta
tat și apreciat dezvoltarea impre
sionantă a economiei, democrației 
și a forței ideologice a Partidului 
Comunist Român in activitatea sa 
de edificare a socialismului.

In cadrul convorbirilor, s-au re
levat cu satisfacție relațiile de 
prietenie și colaborare tovără
șească statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Belgia și s-a expri
mat deopotrivă dorința ca aceste 
legături să se dezvolte pe mai de
parte, in interesul comun al celor 
două partide și popoare, al mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale, al cauzei generale a so
cialismului.

Totodată, au fost evidențiate bu
nele raporturi de colaborare ce se 
dezvoltă pe planuri multiple între 
România și Belgia, dorința P.C.R. 
și P.C.B. de a acționa și în viitor 
pentru extinderea relațiilor poli
tice, economice, tehnico-științifice 
și culturale româno-belgiene, în 
spiritul prieteniei dintre cele două 
țări, înțelegerii și colaborării între 
popoarele Europei și din întreaga 
lume.

Ambele partide au subliniat im
portanța deosebită a statornicirii pe 
continentul european a unui sistem 
de securitate, reliefînd necesitatea 
trecerii la măsuri practice, ime
diate, în vederea pregătirii confe
rinței general-europene, cu partici
parea tuturor statelor interesate. în 
legătură cu aceasta, s-a evidențiat

Delegația Partidului Comunist
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, a primit luni de
legația Partidului Comunist din 
Guadelupa, formată din tovarășii 
Gerty Archimede, Charles Em
manuel Edwige, membri ai Birou
lui Politic, și Georges Donvez, 
membru al C.C. al P.C. din Guade
lupa.

Au participat tovarășii Paul Ni
culescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Lina Ciobanu. mem
bru al C.C. al P.C.R.. Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, s-a subliniat 
evoluția pozitivă a relațiilor de 
prietenie frățească, solidaritate și 
colaborare dintre P.C.R. și P.C. din 
Guadelupa, exprimîndu-se năzuin
ța comună de a le extinde, în con
tinuare. în interesul celor două 
partide și popoare, al unității miș
cării comuniste și muncitorești 
ternaționale.

în cursul vizitei, părțile s-au 
format reciproc, au făcut 
schimb de experiență asupra unui

s-a

in-

in- 
un

cerc de probleme care privesc ac
tivitatea și preocupările ăctuale 
ale celor două partide. Totodată, 
s-a efectuat un schimb de vederi 
în legătură cu unele aspecte de in
teres reciproc ale situației interna
ționale actuale.

Reprezentanții celor două parti
de au relevat însemnătatea întări
rii solidarității tuturor forțelor re
voluționare, democratice și progre
siste, antiimperialiste, în lupta 
împotriva politicii imperialismului 
de dominație economică și politică, 
de forță și dictat, împotriva colo
nialismului și neocolonialismului. 
a discriminărilor rasiale, pentru 
progres social, democrație și pace.

Ambele partide au reafirmat so
lidaritatea lor internaționalistă cu 
lupta mișcărilor de eliberare na
țională, a tinerelor state recent eli
berate, pentru cucerirea și conso
lidarea independenței naționale, 
pentru emanciparea lor economică 
și socială, pentru un viitor mai bun. 
P.C.R. și P.C.G. se pronunță cu 
hctărîre pentru respectarea drep
tului inalienabil al fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, calea 
dezvoltării sale, fără ingerințe din 
exterior.

importanța mobilizării opiniei pu
blice, a celor mai largi forțe sociale 
interesate in instaurarea unui cli
mat de pace și securitate, de coope
rare europeană. *

P.C.R. și P.C.B. au subliniat ho- 
tărîrea lor de a dezvolta raporturi 
de prietenie și colaborare cu toate 
țările socialiste, cu toate partidele 
comuniste, de a-și aduce întreaga 
contribuție la întărirea unității și 
coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pe baza 
principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar, ale 
solidarității și ajutorului reciproc, 
respectării autonomiei fiecărui 
partid — definite și de Consfătui
rea internațională a partidelor co
muniste și muncitorești din 1969.

Reafirmîndu-și solidaritatea mili
tantă și sprijinul activ cu lupta e- 
roică a popoarelor din Indochina, 
cele două partide cer ca S.U.A. să 
pună capăt agresiunii, să-și retragă 
trupele din Vietnam și din întreaga 
peninsulă indochineză ; popoarele 
vietnamez, laoțian și cambodgian să 
fie lăsate să-și hotărască ele însele 
soarta, fără nici un amestec din 
afară.

Cele două partide și-au exprimat 
solidaritatea cu lupta popoarelor 
pentru eliberare și independență 
națională și s-au pronunțat pentru 
întărirea unității tuturor forțelor 
revoluționare, antiimperialiste, de
mocratice și populare, în lupta îm
potriva imperialismului, pentru 
cauza libertății șl independenței 
naționale, pentru progres social, de
mocrație și pace.

din Guadelupa
două partide sprijină pe 
lupta eroică a popoarelor

Cele 
deplin .... . _
din Indochina pentru libertatea pa
triei și cer ca S.U.A. să pună ca
păt agresiunii, să-și retragă trupele 
din Vietnam și din întreaga pe
ninsulă indochineză; popoarele 
vietnamez, laoțian și cambodgian 
să fie lăsate să-și hotărască ele 
însele soarta, fără nici un amestec 
din afară.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Guadelupa 
și-au exprimat hotărîrea de a mi
lita și în viitor pentru dezvoltarea 
legăturilor de prietenie și colabo
rare cu toate țările- socialiste, cu 
toate partidele comuniste și mun
citorești, pe baza principiilor mar
xism-leninismului și internaționa
lismului proletar, autonomiei, ega
lității în drepturi și respectului re- 
ciproc.

Vizita în 
România a 
Guadelupa a 
de întărire a 
șești dintre cele două partide, o 
contribuție la cauza unității parti
delor comuniste și muncitorești, 
forțelor antiimperialiste.

Republica Socialistă 
delegației P.C. din 

constituit un prilej 
raporturilor tovără-

Ambasadorul Republicii Argentina
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit luni, 
27 septembrie a.c., pe ambasadorul

extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Argentina, Rogelio R. 
Tristany, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

In pagina a lll-a

ZILE DE PUTERNICA 
MOBILIZARE 

PENTRU ÎNCHEIEREA 
CU SUCCES A CAMPA 

NIEI AGRICOLE 
DE TOAMNĂ !

Relatări ale coresponden
ților noștri

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit luni la amiază pe dr. Hans Voss, 
ambasadorul Republicii Democrate

Germane la București, la cererea a- 
cestuia.

Convorbirea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

Telegramă de la bordul avionului

„Omul se formează
între oameni"

Iată-ne la aceeași masă : 
frezorul Sandu Iatan de la 
Uzina „1 Mai- din Ploiești 
— om cu douăzeci de ani 
de muncă, activ si apreciat 
de tovarășii săi — și sem
natarul acestor rinduri. 
Scopul Intîlnirii : o discu
ție despre influența educa
tivă a colectivului de 
muncă.

— Azi ați lucrat vesel 
Mereu e așa ?

— Mai mereu. De ce aș 
munci supărat ?

— N-aveți nici un motiv?
— Personal, nici
— Dar ceilalți ?
— Oamenii sînt 

tocmai pentru că 
meni

— Despre aceasta 
vorba Ce-i unește ? Vă 
găm să subliniați cîteva 
cerințele unui climat 
muncă bun, generator 
inițiativă și satisfacții per
sonale. Bunăoară, in 
lectivul dv. se critică 
rios. Am văzut 
verbale ale unor 
Cum reușiți să 
ba chiar să dezvoltați o at
mosferă prietenească, 
bună dispoziție ?

— Da, unora ar putea sâ

vedere, o 
dacă vă 
ca de foc

unul.
feluriți, 

sini oa-
este 
ru- 

i din 
d^ 
de

co- 
se- 

procesele 
adunări, 

mențineți

de

le pară, la prima 
nepotrivire... Dar 
spun că ne ferim 
să facem afirmații necon
trolate despre cineva, a- 
tunci problema se limpezeș
te Vedeți, relația normală, 
tovărășească dintre noi.

nlul Ideologiei, al activității 
politice și cultural-edu
cative, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea că 
membrii de partid, comu
niștii trebuie să fie luptă
torii de avangardă in toate 
împrejurările, să acționeze

Interviu cu un frezor despre 

climatul muncii

□u exclude nicidecum folo
sirea criticii. N-al mai fi 
cuiva bun tovarăș dacă l-ai 
menaja în chestiuni nead- 
mise. Dar să reproșezi unui 
om lucruri prinse din zbor, 
asta e lucrul cel mai rău 
Strică, deformează realita
tea. nemulțumește și amă- 
răște viața celui în cau
ză. La noi se tace o cri
tică dreaptă, tovărășească 
Aspră, dar dreaptă. De ace
ea își și atinge scopul. în 
expunerea sa la consfătui
rea cu cadrele din dome-

pentru afirmarea clasei 
muncitoare ca forță con
ducătoare in societate. Iar 
critica este instrumentul 
nostru de lucru.

— Cum vedeți rolul con
științei in preocuparea de 
a munci mai bine pentru 
societate ?

— Eu cred că această 
conștiință generează totul 
Mai ales cind este vorba 
de noi. comuniștii. Fiecare 
are obligația și răspunde
rea de a contribui activ la 
progresul general al țării.

Am Intrat în partid din 
convingerea noastră. Deci, 
ne-am asumat de bună voie 
răspunderi dintre cele mai 
mari. Cred că în tot ceea 
ce facem trebuie să ne 
gindim nu la laude și la 
onoruri — combatem indi
vidualismul și egoismul cu 
toată puterea — ci la da
toria noastră dc luptători 
pentru mersul hotărit îna
inte al societății noastre.

— Sinteți un muncitor 
cu multă personalitate, for
mată în decursul celor 
două ___" ___
La locul de muncă vi 
respectă această 
litate ?

— Poate ar fi ___
mai intii să explic prin ce 
înțeleg eu această respec
tare a personalității 1) să 
acorzi atenție gîndurilor, 
ideilor, oropunerilor omu
lui ; 2) să-l consulți ori de 
cite ori vrei să introduci un 
element nou de tehnică sau 
de organizare , 3) să-i dai, 
cu încredere, să rezolve lu-

în 
decenii de meserie 

se 
persona-

bine ca

Ștefan ZIDARIȚA

(Continuare in pag. a Il-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, vă transmiteri 
dv. un salut prietenesc și urări de succes Partidului Comunist Român ș 
poporului român în construirea societății socialiste.

Fie ca prietenia și colaborarea multilaterală sovieto-română să st 
dezvolte în interesul popoarelor țărilor noastre, în interesul cauzei păci 
și socialismului.

Cu stimă.

LEONID BREJNEV

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Stimate tovarășe Ceaușescu,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 8 

Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria și personal în nu 
mele meu, exprim Comitetului Central al Partidului Comunist Româr 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și dumneavoastr 
personal sincere mulțumiri pentru felicitările adresate cu prilejul ceh 
de-a XXV-a aniversări a proclamării Republicii Populare Bulgaria.

Sînt convins că relațiile de prietenie frățească și de colaborare dintr 
cele două țări ale noastre se vor dezvolta tot mai mult în interesele pc 
poarelor bulgar și român, al unității și coeziunii comunității socialiste i 
mișcării comuniste internaționale, în interesul păcii în întreaga lume.

Doresc poporului frate român noi succese în construirea sociali! 
mului.

*

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Centri 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria
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FfAPTUL!
DIVERS

I—------- 1
| Bilanț |
I cinegetic I 

| Au ral rima» pu;,nr *H« ptt>* I 

la Încheierea sezonului de loam- ’ 
I nă la vânătoarea de cerbi și că- i 
I priori. Poate de aceea vînâtorii I 
' n-au i-rut «A rămlr.â . restan- I 
| țieri în ce privește recoltarea u- 
I nor trofee valoroase. Un prim I 
| bilanț al expedițiilor cinegetice I 
I desfășurate prin pădurile din ju- ' 

itor A ci | 
s-au împușcat io cerbi. 2 căpri
ori Șl un urs. Intre acestea, in I 

Irona minăstirii Neamțului, unde .
c- I 

negetic, a fost recoltat un pre- I 
Ițioa trofeu. Este vorba de un 1 

cerb carpatin, care, după cvaluâ- I 
rile specialiștilor, a intrunit 227 I 
puncte C.I.C., avînd o greutate • 

I totală de 200 kg, o lungime a . 
I coarnelor de 1.16 m. cu perlajul, I 
I culoarea și coroana deosebit de I 
> frumoase.

COMISIA 
PERMANENTĂ-

instrument al consultării metodice, 
fructuoase cu cetățenii

Cu tractorul
la... țigări

Tractorist la ferma nr. 11 din I 
Cemrca (Ilfov), Alexandru Fe- | 
rtfteaatt a plecat cu tractorul 
n comună, sâ-și cumpere... ți- I 
pâri. Ajuns in Cerrtica. a intrat | 

tuafie. Stoian Popescu, aflat in I 
stare de ebrietate -a urcat la • 
volan < pe-a ci i -e drumul! i
Citera sute de metri mai incolo, I 
roind fa depășească o căruță, | 
dentat prav pe căruțașul Marin I 
Fir că. Pentru accident, condu- I 

1 
fără permis. S. P. va răspunde I 
fn fața instanței de judecată. I 
Cum cămine insă cu folosirea I 
tractorului pentru cumpărarea ■ 
d< țigări ’

Bere cu ulei ? j
Un grup de cetățeni a sesizat I 

Inspecția comercială a mumei- ' 
piului București că, in ultima I 
vreme, berea livrată de intre- I 
prinderea de bere „București" I 
are, din cind în dnd. gust de . 
ulei. Fârindu-se investigațiile I 
de rigoare, s-a constatat că cele I 
sesizate corespund realității. De 
unde și pină unde ulei in I 
bere ? Din... sticlele de ulei I 
nespălate și preluate de IC. VA. I 
pentru a fi livrate apoi fabrici- . 
lor de ber-> Remediul este sim- I 
piu : o spălaturi bună. Cel pu- | 
țin așa ne închipuiam noi. Iată 
Insă că sus-amintita întreprin- I 
dere este de altă părere. Ea sus- I 
ține că „acest defect nu poate fi ' 
eliminat total". De ce oare ? Nu 1 
se găsește nici un „detergent" I 
pentru a o curăța de această | 
fatalitate ? Dinșii ce bere beau ? .

Planșa 
cu ghinion

înzestrat cu hărți și planșe, 
„Ghidul atlas turistic România", 
apărut in Editura Stadion, s-ar 
părea că este o bună călăuză 
pentru amatorii de călătorii. 
Pină la planșa nr. 13. referitoare 
la drumurile si șoselele din ju- i 
dețul Sibiu, ei iși îndeplinește, I 
mai mult sau mai puțin con- I 
știincios, această misiune. Aici 
insă — după cum remarcă in
tr-o scrisoare proL Geroffy 
Laszlo din Sibiu, str. V. Cir- 
lova nr. 12 — autorii au pornit-o I 
pe un... drum greșit. Stă dovadă I 
suita de inexactități strecurate I 
pe care le cuprinde : drumuri ■ 
greșit trasate (drumul național I 
13 merge tot timpul pe malul | 
sting al Tirnavei Mari, neinter- 
sectind niciodată calea ferată, I 
cum indică ghidul) ; drumuri I 
trasate pe planșă, dar inexisten- I 
te in realitate (cel dintre Cincu i 
și Brădeni, de pildă), drumuri I 
existente, dar ne semnalate In | 
ghid (Cincu—Agnita), diferite 
așezări localizate anapoda 
ș.a.m.d. Deși poartă nr. 13. nu 
credem că planșa este vinovată i 
de aceste abateri de la realitate. I 
De aceea, factorii răspunzători I 
au datoria să găsească o „cale"’ 
pentru a înlătura, pe viitor, ast
fel de neajunsuri.

Chef tragic
In stația C.F.R. Alexeni (Ilfov) 

i oprit, nu de mult, un tren cu 
vagoane cisternă încărcate cu al
cool metilic. Neștiind despre ce . 
este vorba. Ion Basturea a urn- I 
plut o găleată eu alcool șl. che- | 
mindu-și doi prieteni — pe Ion . 
Drâguș din Alexeni și pe Con- I 
stantin Stoica din Munteni (Bu- I 
zău) — au încins un chef de zile > 
mari. A doua zi, simțindu-se I 
rău, atit Ion Basturea cit și Ion I 
Drâguș au fost transportați cu i 
salvarea la spitalul de urgență. I 
După două zile insă, cu toate in- • 
grljirile acordate, amindoi au în
cetat din viață.

Rubricâ redoctotă de ;
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

ev sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

înțelegerea superioară a sarcinilor 
complexe ale consiliilor populare in 
clapa actuală, determinate de cerin- 
țe.le concrete ale dezvoltării con
strucției socialiste, de creșterea nive
lului calitativ nl Întregii activități de 
«’at, solicită desfășurarea unei munci 
pline de inițiativă, prin toate formele 
organizatorice de care dispun aceste 
organe, perfecționarea necontenită a 
n odului de exercitare a puterii de 
«lat pt plan local și stringerea tot 
mai mult a legăturilor cu masele de 
oameni ai muncii. în acest cadru te
matic și organizatoric, de antrenarea 
unor mase tot mai largi de cetățeni 
la exercitarea efectivă a puterii locale 
de stat, un rol deosebit, consacral și 
reglementat prin lege, revine comisi
ilor permanente. Conștient de faptul 
că rezultatele muncii comisiilor per
manente depind, în primul rind. de 
modul cum el asigură coordonarea 
și sprijină activitatea acestora. Co
mitetul executiv al Consiliului popu
la- municipal Botoșani a acordat un 
ajutor susținut comisiilor pentru 
cunoașterea de către membrii lor a 
noliticii partidului și a sprijinit for
marea, in acest spirit, a colectivelor 
pentru studiu și control, orientarea 
optimă în alegerea problemelor, 
elaborarea propunerilor și mai ale« 
finalizarea lor.

A devenit un obicei ca, la Începu
tul fiecărui trimestru, să se organi
zeze consfătuiri de lucru intre con
ducerile comisiilor consiliului popu- 
lar și biroul permanent al comitetu
lui executiv, cu care ocazie acestea 
sir.t informate de felul cum s-au 
realizai sarcinile pe sectoare de acti
vitate j biroul permanent al co
mitetului executiv este informat des- 
p.e evoluția rezolvării sarcinilor de 
studiu și control, se fac propuneri cu 
privire la modul de rezolvare a unor 
probleme ivite. Tot pe linia con
lucrării comitetului executiv cu comi
siile permanente menționăm invitarea 
membrilor comitetului executiv, pre
cum și a altor cadre de specialitate 
din aparatul consiliului popular la 
ședințele de lucru ale comisiilor per
manente si mai cu seamă la cele 
unde se discută și se aprobă planul 
de muncă al comisiei, precum și 
invitarea conducerilor comisiilor per
manente la ședințele de lucru ale 
comitetului executiv, ceea ce, evi
dent, determină eficiența sporită a 
acțiunilor preconizate.

în pregătirea sesiunilor, munca 
comisiilor permanente este axată, in 
principal, pe avizarea proiectelor de 
hotâriri ce urmează a fi supuse spre 
adoptare in plenul consiliului popu
lar. Pentru a înlătura orice tendință 
de formalism, s-a luat măsura ca 
proiectele de hotâriri, elaborate de 
către comitetul executiv, să fie 
studiate de către comisiile perma
nente și dezbătute in plenul lor cu 
citeva zile înainte de sesiune, cu care 
prilej se fac și propunerile de îmbu
nătățire a acestora, iar pentru unele 
proiecte, comisiile permanente între
prind și studii de documentare, astfel 
că avizul dat izvorăște din realitățile 
orașului, din necesitățile unei activi
tăți eficiente, reflectind poziția pro
prie a comisiilor și nu o simplă 
acceptare a celor înscrise în proiec
tele respective. Recent, de pildă, 
Consiliul popular municipal Botoșani 
a analizat in sesiune problema 
administrării și a bunei gospodăriri 
a fondului locativ proprietate de 
stat. Cu acest prilej, comisia perma
nent?. de gospodărie comunală, con
strucții și sistematizare a prezentat 
un raport de avizare a proiectului dc 
hotărire, ca urmare a unor sondaje 
efectuate la imobilele proprietate 
de stat și a unui studiu in legătură 
cu efectuarea reparațiilor capitale și 
curente la aceste imobile. Aici, comi
sia permanentă sus-menționată a 
atras, in afară de deputății comisiei, 
un număr de peste 500 de specialiști, 
activiști obștești, cetățeni din cadrul 
circumscripțiilor electorale, ceea ce 
a mărit puterea de reflectare, 
pătrundere și concretizare a con
cluziilor. S-a subliniat, de pildă, ne
cesitatea organizării superioare a lu

crărilor de reparații curente și capi
tale pe care le execută I.G.C.L. ; a- 
cestea se executau la cererea locata
rilor, răspîndite pe Întreg teritoriul 
municipiului, neexistlnd din aceasta 
cauză posibilitatea unei organizări co
respunzătoare și a unui control efi
cient din punct de vedere tehnic. 
Comisia permanentă a venit cu pro
punerea ca in proiectul de hotărire 
să se prevadă măsura ca. In viitor, 
aceste reparații să fie executate pe 
zone și numai un fond de 10—15 la 
sută să fie folosit pentru intervenții 
urgente.

Legăturile noastre cu cetățenii se 
realizează printr-o largă varietate de 
forme — întilnlri ale cadrelor cu 
munci de răspundere de la consiliul 
popular cu grupe de deputați, schim
buri de experiență pe cartiere, 
dezbateri politice și cetățenești, orga
nizarea unor acțiuni pentru îmbună
tățirea activității in domeniul gospo
dăririi orașului, al transportului in 
comun, in construcții, gospodăria 
comunală etc., forme care determină 
o prezență mai susținută a doleanțe-

Din experiența 
Consiliului popular 

al municipiului Botoșani

lor cetățenești în programele comisi
ilor permanente ale consiliului popu
lar și o împletire organică a acestor 
doleanțe cu realizarea obiectivelor de 
dezvoltare economică și social- 
culturală a municipiului. Mărturie 
stă realitatea care arată că planul 
economic în industria locală a fost 
realizat pe 7 luni în proporție de
101.9 la sută, al gospodăriei comu
nale — în proporție de 112 la sută, 
planul anual de investiții — 63,2 la 
sută, din care construcții-montaj —
64.9 la sută, iar prin comerțul de stat 
s-au desfăcut mărfuri peste plan in 
valoare de aproape 6 milioane lei. 
Aici este de fapt șl izvorul celor 
aproape 4 milioane lei ce reprezintă 
depășirile veniturilor bugetului local. 
Activitatea majorității cetățenilor, in 
frunte cu deputății, In domeniul 
edilitar-gospodăresc șl de înfrumuse
țare a orașului se concretizează în 
îndeplinirea angajamentului asumat 
pe acest an, în valoare de 22 milioane 
lei.

Judeclndu-ne Insă propriile rezul
tate prin prisma unei inalte exigențe, 
și beneficiind de un mare număr de 
propuneri din partea comisiei per
manente de gospodărie comunală, 
construcții și sistematizare, de 
critici îndreptățite din partea 
cetățenilor, se impune o reevaluare 
a stilului și metodelor de muncă in 
conducerea I.G.C.L., preocupare pen
tru cultivarea — la cadrele de răs
pundere și la toți salariații acestei 
unități — a sentimentului datoriei, 
a atitudinii de înaltă responsabilitate 
pentru cerințele cetățenilor. Progra
mul de activitate stabilit pină la sfir- 
șitul anului prevede finalizarea tutu
ror obiectivelor începute, precum și 
realizarea unor lucrări care să adau
ge încă 8—10 milioane lei angaja
mentului inițial la muncă patriotică.

In intervalele dintre sesiupile con
siliului popular, comisiile permanen
te efectuează studii si controale a- 
supra unei variate game de sarcini și 
activități, cu sprijinul a numeroși ce
tățeni care au pregătire de specia
litate și experiență necesară în dome
niile respective, rezultatul materiali- 
zindu-se in propuneri practice și de 
actualitate. în perioada de Ia ulti
mele alegeri și pină in prezent, cele 
șase comisii permanente ale consi
liului popular municipal au întocmit 
30 de studii și au efectuat 62 de con

troale In cuprinsul municipiului ri In 
comunele subordonate, acțiune la 
care au participat peste 1 100 de- 
putațl, specialiști, activiști obștești, al 
organizațiilor de masă, din comitetele 
de cetățeni și asociațiile de locatari, 
în urma studiilor și controalelor 
efectuate, s-a făcut un număr de 123 
propuneri către comitetul executiv al 
consiliului popular municipal, care, a 
luat măsuri pentru traducerea lor în 
\ Lațft, un număr de 105 propuneri 
fiind realizate.

Printre acestea, menționăm studiul 
întocmit de comisia permanenlu pen
tru gospodărie comunală, construcții 
și sistematizare, privind îmbunătăți
rea alimentării cu apă potabilă a 
municipiului Botoșani, aflat in pre
zent In faza de execuție : propune
rea privind amenajarea unui bazin 
de înot : propunerile privind îmbună
tățirea transportului in comun ; pro
punerile făcute de comisia permanen
tă pentru agricultură, zootehnie și fond 
central privind reglementarea circula
ției mijloacelor de transport auto și 
liipo în raza comunelor subordonate ; 
redarea unor suprafețe de teren in 
circuitul agricol etc. ; propunerile fă
cute de comisia permanentă social- 
culturală privind înființarea policli
nicii cu plată, reorganizarea unor 
circumscripții sanitare urbane : in
formarea operativă a cetățenilor din 
cartiere cu conținutul legilor : stu
diul și propunerile privind dezvolta
rea și amplasarea unităților comer
ciale cu amănuntul și de alimentație 
publică în municipiul Botoșani.

Ca urmare a acestui ultim studiu, 
s-au făcut prețioase propuneri comi
tetului executiv al consiliului popu
lar municipal, printre care mențio
năm : amplasarea magazinelor in 
cartierele mărginașe să se facă prin 
luarea in considerare a numărului 
locuitorilor și a structurii social-de- 
mografice a populației, a puterii de 
cumpărare a cetățenilor din aceste 
zone ; înființarea de magazine în 
cartierele Bariera Răchiți, Sulița, 
Iași, unde cererea de aprovizionare cu 
mărfuri este mare, avi nd in vedere 
și cerințele consumatorilor din alte 
localități ; înființarea — la parterele 
blocurilor care se vor construi in 
cartierele 4 și 5 — de magazine pen
tru mărfuri de cerere mal frecventă 
(galanterie, încălțăminte, tricotaje, 
articole de menaj, electrice, articole 
de uz casnic, parfumerie. articole 
cosmetice etc.) ; in cartierul comer
cial să fie valorificate toate spațiile 
— foste vaduri comerciale — pentru 
redeschiderea de noi magazine.

De mare valoare pentru activitatea 
consiliului popular, pentru fundamen
tarea științifică a deciziilor și ho- 
tărîrilor pe care le adoptă este schița 
monografică Întocmită de comisiile 
permanente plan-finanțare, gospodă
rie comunală și locativă, construcții 
și sistematizare și social-culturală 
privind evoluția economică și social- 
culturală a municipiului Botoșani, 
schiță care cuprinde prețioase pro
puneri privind dezvoltarea curentă 
și in perspectivă a municipiului nos
tru.

Există In cadrul consiliului nos
tru, al comisiilor permanente, posibi
lități încă nevalorificate în ce priveș
te perfecționarea activității de selec
tare a problemelor pentru studiu, de 
extragere a celor mai eficiente pro
puneri si de determinare a unor mă
suri operative pentru a rezolva in 
chipul cel mai eficient sarcinile ce 
ne stau in față. în această direcție 
sint indreptate eforturile de perfec
ționare a activității noastre.

Constantin IUREA 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal al P.C.R., președintele Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar municipol Boloșoni

Noua gard Orșova Foto : Gh. Vlnțllă

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
NIȘTE CAI CARE 
NU DAU CU COPITA

Șapte cititori din Piatra 
Neamț ne aduc la cunoș
tință că pe lingă U.I.L. 
Foresta s-au aciuat 14 
afaceriști care cumpără 
zilnic, fiecare, cite 3—4 
căruțe cu deșeuri (lemn 
de foc) cu 150 lei căruța 
și o revină cu 250, 300.

— Căruțele care fac 
pungășiile astea de cine 
slut trase ?

— De cai, bineințeles !
Ne surprinde. Noi știam 

încă de la orele de diri- 
genție de inteligența cai
lor. Cum de nu dau caii 
ăștia de la Piatra Neamț 
cu copita ?

Nu e o întrebare ?

ȘMIRGHELUL 
Șl ADRESA 
NR. 16 728

cui „Garofița" 99, si vină 
cineva să-mi ia marfa In 
primire. N-a venit nimeni, 
în 13 iunie m-am adresat 
Uniunii județene a coope
rației de consum Galați. 
In 24 iulie primesc adre
sa 16728 prin care mi se 
comunică — parcă eu nu 
știam — că desființindu-se 
magazinul eu 
.să-mi găsesc alt 
Am in gestiune 
fn valoare de
100 000 lei pe care trebuie 
să le păzesc fi ziua și 
noaptea...

Tovarășe Paraschiv, In
tre mărfurile alea care 
„șomează" de atita timp 
și care au valoare de a- 
proape o sută mii lei, nu 
știți, există și șmirghel ?

— Șmirghel ? Pentru 
ce ?

— Pentru scos rugina.

— Și mai rău.
Tovarășe Preoțescu, vom 

trimite scrisoarea dum
neavoastră la Pitești, vom 
trimite și poza alb-negru 

așteptăm una color.

Ciolu să nu mai cinte 
„Vintule...- o perioadă d< 
timp.

Mulțumiți ?
și

H H ■ H ■
(Urmare din pag. I)

cruri pe măsura aptitudini
lor sale. Mai sint și altele, 
dar mă opresc la aceste ci
teva cerințe obligatorii 
nu numai pentru respecta
rea personalității deja for
mate. dar și a celei aflate 
în formare.

Și acum, pot să răs
pund la întrebare : da, 
ni se respectă această per
sonalitate. Ca muncitori 
cu experiență sintem con
sultați de inginer, maistru 
sau tehnolog atunci cind se 
introduce un element nou 
in producție — și asta este 
foarte bine. Se preintîm- 
pină astfel o posibilă „ne- 
angajare". Sâ fiu ințeles 
bine : fac și ceea ce mi se 
cere, sint un om disciplinat, 
dar nu garantez succesul 
așa cum pot să-1 garantez 
cind devin părtaș la idei, 
cind înțeleg exact și dina
inte despre ce este vorba. 
Ajuns aici, vreau să mă 
refer la raportul personali- 
tate-autoritate. Ce cre
deți : care dintre ele o de
termină pe cealaltă ?

— Firește, personalitatea 
creează autoritatea.

— Sigur că da, însă unii 
cred că lucrurile stau in
vers și greșesc. Am avut 
recent o discuție cu un to
varăș dintr-un atelier ve
cin. Să vedeți : la sfirșitul 
schimbului I, șeful de ate
lier repartizează lucrările 
pentru celelalte două schim
buri. Procedează așa cum 
crede eL Dar în atelier sint 
mașini specializate pe gru
pe și operații, iar cel ce le 
cunoaște cel mai bine este 
maistrul de sector. Or. toc
mai el este „omis" de la 
repartizarea lucrărilor. Ur

trebuie 
serviciu, 
mărfuri 
aproape

Șl

VÎNTULE, VINT 
NEBUN, STAI 
ASCULTĂ CE-ȚI 

SPUN

FACEȚI ROST 
DE PAIE !

din 
str. 
că :

I

I

unl.A.S.-ul Tecuci avea 
magazin cu circuit închis, 
fn ziua de 5 mai coopera
tiva de consum 
de care aparținea 
magazin, cu adresa

Munteni 
acest 

3073

desfitnțează acest maga
zin.

— Poate că a trebuit să 
se desființeze, nu ne a- 
mestecăm noi...

— Eu, Miron Paraschiv, 
fost gestionar al acestui 
magazin cu circuit închis 
și de la 5 mai și mal în
chis, aștept o zi, aștept 
două, aștept ca in cinte-

TRIMITEM 0 POZĂ 
ALB-NEGRU, 

AȘTEPTĂM UNA 
COLOR

Radu Preoțescu din Pi
tești, str. Victoriei nr. 52, 
ne trimite o fotografie 
alb-negru in care-l distin
gem pe dumnealui stînd 
in pragul domiciliului 
personal, dar privind in 
sus spre un nor ce trece 
nepăsător pe partea din 
dreapta a cerului.

— De ce vă uitați atit 
de speriat la acel nor ?

— Mi-e teamă de ploaie.
— Păi sinteți la domi

ciliul personal. Ce dacă 
plouă ?

— Dacă vă uitați mai 
bine la fotografie veți ve
dea că domiciliul meu 
personal nu mai are aco
periș. Clădirea a căzut in 
zona de modernizare, a 
fost demolat acoperișul și 
de mine au uitat.

— Locuiți ca în 
asta alb-negru ?

Satul Grindași din ju
dețul Ilfov este electrifi
cat de foarte mulți ani, 
ne informează tovarășul 
Gheorghe Petrescu.
- Si ?
— Și cu toate astea de 

trei-patru ori, chiar opt 
ori pe săplăminâ, satul 
nostru nu mai este elec
trificat. Cum adie puț‘n 
vintul, cum se ating fi
rele, se face scurt-circuit 
și satul se deselectrifică. 
Specialiștii trebuie să 
vină tocmai de la Urzi- 
ceni. Si de la Urziceni vin 
după cinci-șase-șapte ori 
opt-nouă zile. Nu mai a- 
vem lumină, nu mai as
cultăm radio, nu mai vi
zionăm programele la te
levizor.

— Din cauza vintului 
rămineți fără curent ?

— Ne puteți, ajuta ?
— Cu I.R.E.-vrile 

stau prea bine. Pină
împac cu ele insă, am să 
intervin pe lingă tovară
șii de la. Buletinul meteo
rologic să intervină pe 
lingă Radioteleviziune să 
intervină pe lingă Sergiu

nu 
mă

poza

Lucian Popescu 
Cimpulung Muscel, 
Flămtnda nr. 2 zice

1. Pentru aprovizionarea
cu butelii la domiciliu a 
cetățenilor există o furgo- 
netă care nu duce butelii 
la domiciliul abonaților 
pe motiv că sint prea 
multe solicitări. nu 
vrea să-i mulțumească pe 
unii, iar pe alții nu. Așa 
stînd lucrurile, furgoneta 
este încărcată eu butelii 
pline și pornește la noroc. 
Cine dă 25 de lei are bu
telia plină !

2. l^a depozitul de lem
ne este un responsabil 
care ține mal mult la as
pectul depozitului decît la 
deservirea populației. 
Lemnele de calitate sint 
sortate frumos, dar dnd 
ajungi să te servească ți 
se dă numai... Cele aspec
tuoase le păstrează pen
tru filmări ?

3. După - ce se termină 
lemnele neaspectuoase, nu 
te poate servi cu lemne 
aspectuoase pe motiv că 
au terminat cărbunii. $i 
uite-așa...

— Stimate tovarășe Lu
cian Popescu, paie se gă
sesc la depozitul ăsta ?

— Pale, pentru ce ?
— Ca să punem pe foc. 

Pentru că dacă nu faci foc 
nu iese fum. Si dacă nu 
iese fum, n-are cum să-i 
usture 
ocupă 
tea.

Hcl 
paie !

ochii pe cei care st 
de problemele as-

să facem rost de

Nlcută TANASB

marea ? Acesta din urmă 
descoperă anomalia și pro
cedează la o repartizare 
judicioasă. Dar șeful atelie
rului aude, vede și se su
pără. Chipurile, autoritatea 
lui a fost lezată. Ridică to
nul la propriul lui subal
tern, de față cu ceilalți, ba 
il ceartă și pe muncitorul 
de la mașină... șl, iată, așa 
se încarcă omul cu nervi, și 
se încarcă și atmosfera. în 
locul unui climat bun, să
nătos, educativ găsești ten
siune. încordare. Nu prin 
hotărîri arbitrare ajungi 
la autoritate, cf prin 
capacitate, prin pricepere, 
metodă și tact.

— Receptivitatea față de 
propunerile tehnice, de su
gestiile muncitorilor are un 
rol important în crearea 
unui bun climat ?

— Sigur că da. (Se gîn- 
dește). De pildă, consider 
absolut necesară strămuta
rea mașinii de ascuțit cu
țite din sculăria centrală, in 
sectorul nostru de dantu- 
rare. Extrem de mult timp 
se pierde cu deplasările 
noastre acolo. Și, în vremea 
asta, mașinile stau. Vedeți, 
noi facem propuneri nu 
pentru că așa se practică, 
că așa este moda ; noi con
siderăm aceasta drept o 
datorie izvorîtă din con
știință, din înțelegerea cla
ră a noii noastre condiții 
de proprietari colectivi ai 
mijloacelor de producție și 
de producători. Propunerea 
Întruchipează participarea 
noastră și pe această cale 
— nu numai prin muncă 
directă — la rezolvarea ma
rilor probleme ale uzinei, 
la buna ei gospodărire. Prin 
propuneri se valorifică, in 
interesul producției, expe

riența personală în a ob
serva și cerceta. Mai mulți 
ochi văd mai bine. Tot
odată, muncitorul care face 
propuneri de îmbunătățire 
a procesului de producție 
dovedește o atitudine înain
tată față de muncă, atașa
mentul său față de uzină.

— Pretutindeni la noi se 
pune un mare accent pe 
disciplina muncii. Ce puteți

buie, că altfel se supără 
maistrul șl te sancționează, 
ci pentru că țl-au fost În
credințate de societate să 
lucrezi cu ele, sâ produci 
cu ele și să răspunzi de ele. 
Disciplina înseamnă să-ți 
spui deschis părerea despre 
organizarea producției la 
locul de muncă, să tari 
propuneri de mai bine, să 
răspunzi solicitărilor în ori-

că numai de la virstnici se 
poate învăța, de la tineri 
nimic. Nu-1 bine să privești 
lucrurile unilateral. Nu-mi 
scade cu nimic prestigiul de 
care mă bucur afirmind că 
învăț și de la tineri. Mă las 
intenționat cuprins de entu
ziasmul lor, lingă ei parcă 
întineresc. Ambiția lor de 
afirmare este cuceritoare. 
Tmbinind experiența ta de

antipatie cum s-ar spune 
ofensivă, ostilă. Se tntlm- 
plă să nu-ți placă cineva. 
Are nu știu ce : un fel de 
a vorbi, de a se manifesta, 
care nu Iți place. Ei și ? 
Principale sint calitățile 
sale de muncitor și de om. 
Muncește bine ? S-a adap
tat colectivului ? Răspunde 
chemărilor, își împărtășește 
cu dragă inimă experiența ?

„Omul se formează 
între oameni"

«ă ne spuneți despre a- 
ceasta ?

— Vedeți, unii reduc lu
crurile doar la punctuali
tatea la serviciu. Nici vor
bă, punctualitatea este o 
obligație elementară. După 
mine, disciplina începe 
insă de acolo de un’lp 
se termină obligațiile 
stricte asumate în con
tractul de muncă. Pen
tru un om înaintat. pen: 
tru un comunist, disciplina 
înseamnă cu mult mai 
mult : să muncești bine și 
să dai lucru de o calitate 
fără cusur ; să întreții uti
lajele nu pentru că așa tre

ce împrejurare. Sint o mul
țime de aspecte. Să nu 
uităm că fiecare trebuie să 
desfășurăm o muncă poli
tică și aceasta trebuie să se 
adreseze celor din jur în 
primul rind prin forța 
exemplului personal. Cn- 
vintul singur nu înseamnă 
mare lucru, nu poate con
vinge deeft dacă propria 
activitate te arată ca un 
om disciplinat.

— Am văzut, în secție, 
mulți tineri. Cum vedeți 
colaborarea dintre genera
ții ?

— Colaborare, bine spus. 
Pentru că, deseori, se crede

om în virstâ, cu elanul ti
nereții, iți creezi o stare de 
spirit bună, optimistă, foar
te necesară in timpul mun
cii. Omul se formează între 
oameni. Vreau să spun că 
în primul rind noi, comu
niștii, avem datoria de a 
învăța, de a ne înarma cu 
bogate cunoștințe politice și 
profesionale, pentru a avea 
intr-adevăr ce sâ transmi
tem tinerei generații.

— Aveți sau ați nutrit 
vreodată un sentiment de 
antipatie față de cineva din 
colectiv ?

— Sâ fiu sincer, da. Dar 
n-a fost vorba despre o

Asta contează. In rest, nu 
poți pretinde ca toți oame
nii să-ți semene in toate.

— Invitați, prin urmare, 
la criterii obiective In a- 
precierea oamenilor.

—- Da. Și asemenea cri
terii există, insă nu sint 
întotdeauna respectate. Se 
află la noi un tovarăș bun. 
muncitor cu experiență. 
După părerea mea șl a al
tora, ar fi cit se poate de 
potrivit să ocupe postul va
cant de reglor. Totuși, de
cizia conducerii secției în- 
tirzie. Motivul ? Nici unul 
serios, obiectiv. La bază stă 
o anume antipatie, despre

care vorbeam. Da. lată ca 
ne mai lăsăm conduși și de 
asemenea impulsuri ! Vreau 
să spun că singurele crite
rii de apreciere trebuie să 
fie capacitatea, experiența 
și dăruirea — nu faptul că 
îmi place sau nu-mi place 
„fața" unui om.

— Ce importanță atribuiți 
stimulentului moral in an
gajarea deplină a individu
lui in procesul muncii ?

— Mai lntii să vă rela
tez ceva. Cum credeți că 
am primit steaua de frun
taș în Întrecere pe anul 
trecut ? M-a chemat meș
terul în birou și mi-a spus: 
„Ține-o Iatane, și felici
tări !“ — cu un aer că îmi 
acordă un dar, pe furiș, că 
îmi face o favoare. Știu, 
cel mai mare stimulent 
este propria ta conști
ință, dar dacă societatea 
acordă individului stimu
lente morale sub diferite 
forme, atunci să o facem cu 
grijă. Acordate pe drept, Ia 
timpul potrivit și chiar dacă 
nu neapărat intr-un cadru 
festiv, dar întotdeauna pe 
față, in mijlocul colectivu
lui, aceste stimulente mo
rale au o mare im
portanță în angajarea de
plină a muncitorului in 
producție șl in îndeplini
rea sarcinilor obștești.

— O ultimă întrebare de 
care depind multe din pro
blemele discutate pînă 
acum. Există in colectivul 
dv. un cadru propice ca 
omul să-șl exprime, deschis 
și liber, opinia personală ?

— Da, acest cadru există. 
Adîncirea procesului de 
democratizare a vieții eco
nomice și sociale, inițiat de 
partid, • simțim direct.

Avem azi un for larg de
mocratic — adunarea gene
rală a salariaților — care 
oferă toate posibilitățile 
pentru o dezbatere serioasă 
a problemelor noastre. 
Avem, cum se știe, repre
zentanții noștri, ai salariați
lor, In comitetul de direc
ție. Cum spuneam, un ca
dru bun pentru exprimarea 
deschisă a opiniei există. 
Eu altceva vreau să subli
niez. Democrația, fără răs
pundere personală, nu poa
te fi concepută. E drept, 
participăm la decizie, la re
zolvarea problemelor mari 
aie uzinei, o știm și ne 
bucură, dar acest sentiment 
ne obligă Ia o și mai mara 
responsabilitate a faptelor 
noastre. Ești combativ, eri- 
tici, oamenii te ascultă — 
dar nu trebuie să uităm că 
toate acestea te angajează 
și mai mult in a fi exem
plu. Și eu mă străduiesc si 
fiu un astfel de om.

Sint probleme de interes 
major. Dar fie că esta 
vorba de răspindirea expe
rienței Înaintate, de res
pectarea personalității, de 
colaborarea dintre virstnici 
și tineri, de valorificarea 
propunerilor muncitorești, 
de intărirea disciplinei In 
muncă sau de permanenta 
adincire a procesului de 
democratizare a vieții eco
nomice, trebuie reținut că 
Intre toate acestea există o 
interdependență, o legătură 
cauzală. Luate în atenție 
laolaltă, corelate, formează 
acel climat de muncă bun, 
generator de inițiativă și de 
acțiune, care trebuie să se 
Instaureze In viața orică
rui colectiv de mundL
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ZILE DE PUTERNICĂ MOBILIZARE 
PENTRU ÎNCHEIEREA CU SUCCES 
A CAMPANIEI AGRICOLE DE TOAMNĂ!

JUSTIFICĂRILE NU ȚIN
LOCUL BETONULUI 
iN EDIFICAREA

ÎN BĂRĂGAN
SE ACȚIONEAZĂ

PE UN FRONT LARG
Pe primul plan
• ARĂTURILE O FERTILIZAREA

A RECOLTAREA
Timpul favorabil a 

permis intensificarea 
lucrărilor agricole și 
in județul Ialomița. In 
momentul de față, in 
centrul preocupărilor 
unităților agricole din 
tot județul se află exe
cutarea arăturilor de 
toamnă, fertilizarea 
terenului și insilozarca 
unor cantități sporite 
de furaje.

Paralel cu aceste lu
crări, se desfășoară cu 
intensitate recoltatul 
porumbului și florii- 
soarelui. La I.A.S. 
Pietroiu. una din cele 
mai mari unități culti
vatoare de porumb din 
Lunca Dunării, din 
8 800 hectare cu po
rumb au fost recoltate 
pină acum 3 000. Con
ducerea întreprinderii 
s-a mutat In baltă, a- 
colo unde se dă greul 
bătăliei pentru recol
tare. Fiecare membru 
al consiliului de admi
nistrație răspunde de 
cite un grup de com
bine. Pe inginerul Că
lin Vemescu, directo
rul tehnic, i-am întîl— 
nit.„ De stația radio 
„în derivă", „Vultu
rul" : „Avem toate 
condițiile ca in jurul 
datei de 20 octombrie 
să încheiem recolta
rea" — ne-a spus el.

Pentru transportul 
produselor. consiliul 
de administrație al în
treprinderii a luat mă
suri pentru pregătirea 
și funcționarea in pro
gram prelungit a 7

bacuri și 310 autoca
mioane. Aproape ju
mătate din cantitatea 
de porumb recoltată a 
și fost transportată.

Numeroase coopera
tive agricole ialomițe- 
ne, printre care cele 
din Scinteia. Albești, 
Muntenii Buzău, Grin- 
du, Sudiți, Gheor- 
ghe Doja, Vlădeni, 
Făcăieni și altele, au 
recoltat însemnate su
prafețe de porumb. A- 
ceste unități au posi
bilități ca recoltatul 
întregii suprafețe să 
fie încheiat in limite
le timpului optim. A- 
ceasta se explică prin 
faptul că unitățile a- 
mintite au strins și 
treierat din timp floa
rea-soarelui, forțele 
disponibile fiind con
centrate acum la cu
lesul porumbului, și 
printr-o bună organi
zare a activității. La 
cooperativa agricolă de 
producție Albești au 
fost recoltate peste 500 
de hectare din cele 900 
cultivate cu porumb. 
„Rezultatele obținute 
— ne spune tov. Teo
dor Jugănaru, preșe
dintele cooperativei — 
se datoresc 
măsură 
strictețe _ _____
în acord global".

Dar lucrurile nu 
merg la fel de bine in 
toate cooperativele din 
județ. Sint unități 
care, deși dețin supra
fețe însemnate de po
rumb, au început re

in bună 
aplicării cu 
a retribuției

coltatul cu intirziere și 
se desfășoară în ritm 
nesatisfăcător. La 23 
septembrie, cooperati
va agricolă de produc
ție Pietroiu recoltase 
doar 5 hectare din 722. 
Fetești-gară — 10 din 
385, Lehliu — 10 din 
688, iar cooperativa a- 
gricolă de producție 
Ciochina raportase că 
din 1 170 hectare cu 
porumb a recoltat nu
mai 75, situație care 
se menține și în pre
zent, deși urmează să 
însămînțeze 150 ha de 
griu după porumb. 
Explicațiile oferite de 
inginerul șef Costică 
Ichim si președintele 
cooperativei. Marin 
Petcu, ca : lipsa forței 
de muncă sau timpul 
nefavorabil nu re
zistă la confruntarea 
cu faptele. Ritmul ne- 
permis de lent la re
coltatul florii-soareluî, 
consecință a unor de
ficiențe organizatorice 
care dăinuie de mai 
mult timp în această 
unitate, a întîrziat și 
recoltatul porumbului.

Fără îndoială, 
eforturi susținute, 
nitățile
urmă vor 
timpul care 
ne prielnic, 
decalajul.

prin 
u- 
în 
în

rămase 
reuși, 
se menți- 
să reducă

Lucian 
CIUBOTARU 
corespondentul 
„Scînteii"

Situația la zi

a lucrărilor agricole
Oamenii muncii din agricultură, 

folosind din plin timpul favorabil 
din ultimele zile, au intensificat lu
crările agricole de toamnă. Luni, 27 
septembrie, la Ministerul Agricultu
rii. Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor au fost centralizate 
date noi cu privire la mersul re
coltatului și al insămînțărilor. Pină 
la această dată, in întreprinderile 
agricole de stat porumbul a fost re
coltat de pe 24 la sută din supra
fețele cultivate, floarea-soarelui — 
68 la sută, cartofii — 34 la sută. De 
asemenea, In cooperativele agricole 
au fost recoltate 21 la sută din su
prafețele cultivate cu porumb, 70 la 
sută cu floarea-soarelui, 21 la sută 
cu sfeclă de zahăr și 34 la sută cu

cartofi. Continuă, de asemenea, cu
lesul fructelor și al strugurilor.

A fost intensificat mult, în ulti
mele zile, ritmul de pregătire a te
renului și semănatul. Suprafețele 
însămînțate pină in prezent cu griu, 
orz. secară totalizează aproape 
200 000 ha. Cele mai mari suprafețe 
cu griu, față de prevederi, au fost 
insămințate in cooperativele agrico
le din județele Bistrița-Năsăud, 
Satu-Mare, Maramureș, Suceava, 
Eotoșani, Sălaj, Alba, Iași, Neamț. 
Timpul menținîndu-se frumos, este 
necesar ca ritmul lucrărilor agrico
le să fie intensificat astfel ca strin- 
sul recoltei și semănatul să se în
cheie cit mai repede.

Nici un cartof să nu rămînă
în pămînt! întreaga producție
să fie sortată și transportată

cu maximă rapiditate!
intre lucrările de sezon cu un pro

nunțat caracter de urgență se situea
ză și recoltarea, transportul și de
pozitarea in bune condiții a car
tofilor. Anul acesta s-a obținut o 
recoltă bună de cartofi, ceea ce con
stituie un motiv în plus de a con
centra forțele și mijloacele existente 
in scopul grăbirii recoltatului, astfel 
incit nici un tubercul să nu se risi
pească. De asemenea, datorită conți
nutului ridicat in apă, se poate spu
ne că tuberculii de cartofi au nevoie 
de un plus de atenție pentru a evita 
deprecierea in toată perioada conser
vării lor pentru iarnă.

Urgentarea lucrărilor se impune cu 
atit mai mult, cu cit cea mai mare 
parte din producția de cartofi ur
mează să fie recoltată de acum îna
inte. Din datele centralizate la Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor, re
zultă că pină la 27 septembrie, 
recoltatul cartofilor s-a efectuat in 
proporție de 34 la sută din suprafe
țele cultivate in întreprinderile a- 
gricole de stat și 38 la sută în coope
rativele agricole. Analiza stadiului a- 
cestei lucrări duce la concluzia că 
există mari diferențe intre rezulta
tele dintre județe și cooperative a- 
gricole cu condiții asemănătoare. 
Spre exemplu, in timp ce coopera
tivele agricole din județul Suceava 
au scos cartofii de pe 41 la sută din 
suprafețe, cele din județul Neamț au 
executat această lucrare in proporție 
de numai 26 la sută. Astfel de situa-* 
ții impun să se treacă peste tot fără 
intirziere la măsuri practice pentru 
intensificarea recoltatului. Acest lu
cru a fost sesizat de către Comitetul 
județean de partid Neamț, unde au 
fost luate operativ măsuri care au 
determinat mobilizarea intensă a 
forțelor și mijloacelor la recoltat. Se 
știe, de pildă, că datorită ploilor din 
ultima vreme, terenul este încă 
med, ceea ce împiedică intrarea în 
brazdă a mașinilor de recoltat Dar, 
pentru a nu se pierde vremea, în 
multe unități agricole din județ s-a 
trecut la cositul manual al vrejilor, 
iar tuberculii sint dizlocați cu aju
torul plugurilor. Așa se procedează 
la cooperativele din Tupilați, Păstră- 
veni, Războieni. cUrecheni și alte uni
tăți mari cultivatoare de cartofi un
de, pină în prezent, tuberculii au fost 
scoși de pe 35—50 la sută din supra
față.

Desigur, în județele mari cultiva
toare de cartofi este nevoie ca or
ganele și organizațiile de partid să 
determine unitățile agricole să acor
de prioritate acestei culturi, să con
centreze forța de muncă și mijloa
cele de transport la această impor
tantă lucrare. Dar, indiferent de su
prafață, trebuie să se acorde a- 
tenția cuvenită pentru recolta
rea fiecărei parcele, să se organi
zeze munca de îndrumare și control 
fără întrerupere, pînă cînd și ultimul 
cartof este cules, transportat șl de
pozitat corespunzător. în județul Mu
reș se cultivă o suprafață mică - 
circa 3 000 hectare, ceea ce reprezintă 
puțin față de cit au zonele mari pro
ducătoare de cartofi. Totuși și aîci 
organizarea temeinică a recoltatului 
este importantă mai ales că recolta 
este bogată. în multe cooperative a- 
gricole s-ar putea spune că recolta
tul se desfășoară pe bandă rulantă. 
Cartofii sînt duși la locurile de sor
tare in aceeași zi. în unele coopera
tive agricole, printre care cea din 
Gornești, recoltatul cartofilor se a- 
propie de sfirșit.

Pentru grăbirea recoltării și trans
portului cartofilor trebuie să se pro
fite cit mai mult și mai cu folos de 
timpul prielnic, să se lucreze din 
zori pină in noapte cu forțe manuale 
și mecanice sporite.

u-

Modul cum se face recoltarea car
tofilor. grija pentru adunarea fiecă
rui tubercul, controlul atent pentru 
a nu rămîne nimic in pămint, tre
buie să constituie una din preocupă
rile de căpetenie în această perioadă, 
în unele unități, după ce s-au chel
tuit bani și muncă pentru a se rea
liza o recoltă bogată, se constată 
manifestări lipsite de răspundere ale 
unor oameni care string numai ceea 
ce se vede la suprafața solului sau 
nici măcar atit. Or, nu se poate con
sidera încheiat recoltatul decit după 
ce s-a strins întreaga producție pină 
la ultimul cartof. La cooperativa a- 
gricolă din Vulcan, județul Brașov, 
din cauza lipsei de îndrumare și con
trol, cantitățile de cartofi rămase pe 
cimp se ridică la aproximativ 1 000 
de kg la hectar. Este o pierdere 
foarte mare generată de neglijență 
și superficialitate in muncă. Consi
liul de conducere, specialiștii de aici 
pornesc probabil de la părerea gre
șită că planul la cartofi se va rea
liza oricum, chiar fără să se mai în
grijească de stringerea fiecărui tu
bercul. Or, nu se poate admite să se 
piardă nici măcar un kilogram de 
cartofi, indiferent de proporția de 
realizare a planului. In legătură cu 
aceste probleme este nevoie să se 
țină seama că la recoltatul cartofi
lor, dat fiind specificul acestei acti
vități, munca de îndrumare și 
control trebuie să se desfășoare di
rect la cimp și in tot timpul cit se 
execută lucrarea.

în mod operativ se cer înlăturate 
defecțiunile privind sortarea carto
filor. Unele unități livrează cartofii 
de-a valma, indiferent de mărime, de 
starea tuberculilor, de soi etc. Consi
liile de conducere ale unor coopera
tive agricole — Davideni, Timișești, 
Țibucani și altele, din județul 
Neamț, în dorința de a încheia cit 
mai grabnic recoltatul, renunță la 
operațiunea de sortare a cartofilor 
destinați fondului centralizat al sta
tului. întreprinderea județeană de 
valorificare a legumelor și fructelor 
nu trebuie să accepte o asemenea 
situație. Este necesar să se explice 
țăranilor cooperatori condițiile cali
tative impuse de STAS-urile în vi
goare. Preluarea cartofilor sortați va 
influența pozitiv veniturile coopera
torilor, va reduce cheltuielile supli
mentare care se fac cu această ope
rațiune pe rampe sau in depozite și 
va satisface exigențele cumpărăto
rilor. Neglijarea sortării generează 
pagube suportate fie de cooperati
vele agricole, deci de cooperatorii 
înșiși, fie de organele comerciale sau 
de consumatori.

Transportul cartofilor trebuie să fie 
efectuat cît mai rapid. Subliniem a- 
ceastă cerință pentru că, in această

perioadă, mijloacele de transport sînt 
foarte solicitate și in plus oricind pot 
surveni ploi care stinjenesc activi
tatea. In multe locuri se înregistrea
ză un decalaj mare intre cantitățile 
recoltate și transportate. In județul 
Mureș, din informările primite de la 
I.P.V.L.F. rezultă că pînă la data de 
22 septembrie au fost recepționate 
544 tone de cartofi1 din cele 15 300 
tone contractate, fapt care demon
strează existența unui decalaj intre 
recoltare și livrare. La baza de re
cepție din Tg. Mureș au intrat, bună
oară, 360 tone de cartofi din totalul 
de 5 000 tone prevăzute. In timp ce 
utilajele cu care a fost dotată baza 
(mașini de sortare, benzi transpor
toare) nu sînt folosite după capaci
tatea lor, la Acățări, Chirileu și în 
alte comune se găsesc stocuri de car
tofi care așteaptă livrarea fără in
tirziere.

Intensificarea ritmului de preluare, 
transport și depozitare a cartofilor 
depinde in foarte mare măsură de 
îmbunătățirea activității întreprinde
rilor județene pentru valorificarea 
legumelor și fructelor, de măsurile 
pe care le iau acestea pentru a uti
liza eficient mijloacele de care dis
pun. de atenția acordată realizării 
graficelor întocmite. Deși ne aflăm 
la începutul acțiunii de recoltare, se 
semnalează de pe acum deficiențe 
care trebuie grabnic înlăturate. In 
județul Neamț, spre exemplu, în ul
timele trei zile au fost preluate de 
la unități abia 485 tone cartofi, față 
de 1 300 tone, cit prevede graficul 
zilnic. In acest timp, cantități mari 
stau depozitate la capătul tarlalelor, 
în ziua de 25 septembrie, în zona 
centrului de preluare Roman, de pil
dă, nu au fost trimise nici jumătate 
din mașinile planificate pentru a 
transporta cartofii. După cum ni s-a 
sous la ‘întreprinderea județeană 
pentru valorificarea legumelor și 
fructelor. problema transportului 
cartofilor din cîmp urmează să fie 
pusă la punct în următoarele zile.

Dacă actualul an agricol a favori
zat realizarea unei producții mari, 
acum totul depinde de ceea ce fac 
mecanizatorii, cooperatorii, specia
liștii pentru a strînge grabnic în
treaga producție și a înlătura orice 
risipă, pentru sortarea corespunză
toare și livrarea în condiții de cali
tate ireproșabilă. Este o cerință a 
maselor de consumatori, adresată ce
lor care cu hărnicie și migală adună 
de pe cîmp bogățiile toamnei.

Constantin BORDEIANU 
Nicolae MOCANU 
Ion MANEA 
Lorand DEAKI

Priviți la vecini!
Aveți ce învăța

CALITATE IREPROȘABILA LA SEMANAT!
(Urmare din pag. I)

mise cu Intirziere la laborator. Aceste 
sarcini revin, in principal, ingineru- 
lui-șef al cooperativei. Dar inginerul 
Mihai Medvediuc era plecat de 4 zile 
la București, fără aprobarea direcției 
generale agricole județene. La coo
perativa agricolă Zimand, județul 
Arad, inginerul-șef. Dumitru Preda, 
a neglijat pregătirea campaniei de 
insămințare : probele de orz au fost 
respinse din cauza germinației scă
zute, au intirziat arăturile deși era 
suficient teren eliberat, iar utilajele 
de semănat n-au fost recepționate și 
verificate. La cooperativa agricolă din 
Rociu, județul Argeș nu s-a întocmit 
schița de amplasare și nici planul de 
fertilizare. In ce privește ingrășămin- 
tele chimice nu se știa ce s-a admi
nistrat și unde. Aci. de fapt, nu șe 
întocmise nici un fel de program pri
vind desfășurarea campaniei agricole 
de toamnă.

Așa cum spuneam, specialistului 
din agricultură i s-au creat toate 
condițiile pentru a-și îndeplini la un 
înalt nivel de exigență toate obliga
țiile. Este nu numai un titlu de min- 
drie profesională de a îndeplini in 
condiții ireproșabile aceste sarcini,

in competiție cu colegii lor din alte 
unități, ci și o indatorire morală. In
ginerul agronom este omul in ale că
rui cunoștințe iși pun nădejdea mem
brii cooperativelor agricole in tot 
ceea ce fac pentru sporirea produc
ției. Ei așteaptă din partea ingine
rului agronom nu numai o îndruma
re competentă, dar și un exemplu 
de pasiune, de muncă făcută cu su
flet.

Faptul că unii Ingineri agronomi, 
încâlcind disciplina profesională, nu 
organizează munca așa cum li s-a ce
rut, tolerează lucrări de slabă calita
te, poate avea repercusiuni negative 
asupra viitoarei recolte. Tov. ing. Ni
colae Ștefan, adjunct al ministrului 
agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și apelor, referindu-se la 
munca specialiștilor in campania de 
toamnă spunea : „Sint mulți agro
nomi care și-au înțeles menirea, care 
iși fac datoria. Dar sint și din aceia 
care nu înțeleg că ei răspund de ca
litatea lucrărilor, de respectarea tim
pului in care acestea trebuie execu
tate. Direcțiile generale agricole tre
buie să acționeze foarte energic, cu 
mai multă stăruință pentru a-i de
termina pe Inginerii agronomi să 
facă totul pentru a asigura semințe

de bună calitate, să aibă planuri 
corecte de amplasare a culturii griu
lui și de fertilizare a terenurilor, să 
nu treacă cu vederea lucrările de 
slabă calitate la pregătirea terenului 
și la semănat. Neindeplinirea acestor 
sarcini reprezintă încălcări flagrante 
ale obligațiilor de serviciu, iar cei 
care nu înțeleg să-și facă datoria 
trebuie și vor fi sancționați6.

Organele și organizațiile de partid 
de la sate au datoria să sprijine in 
mai mare măsură specialiștii din a- 
gricultură in organizarea activității 
lor, in depășirea dificultăților pe care 
le intimpină. Conducerile unităților, 
organizațiile de partid trebuie să ia 
măsuri pentru întărirea disciplinei, 
să ceară tuturor celor care efectuea
ză lucrările de insămințări să respec
te întocmai ordinele inginerului agro
nom. Totodată trebuie criticați aspru 
acei specialiști care, încâlcind obli
gațiile profesionale, favorizează ei 
înșiși nerespectarea tehnologiilor 
stabilite la cultura griului. în aceste 
zile, cea mai importantă sarcină a 
specialiștilor din agricultură este asi
gurarea unei asistențe tehnice neîn
trerupte la insămințări, condiție ho- 
tăritoare pentru obținerea unor re
colte mari in anul viitor.

Și în județul Galați, 
toate forțele din agri
cultură sint mobilizate 
la executarea la timp 
a lucrărilor din aceas
tă campanie : recol
tatul florii-soarelui, 
strugurilor, porumbu
lui, insilozarea furaje
lor, semănatul griului 
etc. Dintre toate aces
te lucrări de sezon, 
două sint, insă, deose
bit de presante pentru 
următoarele zile : re
coltarea și treieratul 
florii-soarelui și cule
sul strugurilor.

Floarea-soarelui a o- 
cupat o suprafață de 
17 000 ha. Pină in sea
ra zilei de 26 septem
brie se strinsese recol
ta de pe 13 710 ha, dar 
se treierase numai de 
pe 6 653 ha. Acolo unde 
munca a fost bine or
ganizată, treieratul a 
mers în ritm cu recol
tatul — și sînt multe 
cooperative agricole in 
această situație. Ast
fel, cooperativele „11 
lunie“-Pechea, Suce
veni, Băneasa, Virlezi, 
Bălcști, Vlădești, Cer- 
țești. Foltești au tei - 
minat de treierat floa
rea-soarelui de pe în
treaga suprafață. Sint 
insă multe cooperative 
agricole rămase in 
urmă cu această lucra
re, unele dintre ele si
tuate in vecinătatea 
celor fruntașe. La coo
perativa agricolă C.:o- 
răști, de pildă, nici nu 
începuse recoltatul. La

Barcea, din 280 ha se 
strinsese recolta de pe 
numai 57 de ha și se 
treierase de pe 38 ha. 
La Umbrărești și Cos- 
tache Negri, deși a fo.-t 
strinsă floarea-soarelui 
de pe întreaga supra
față, s-a treierat de pe 
numai 30 și respectiv 
45 de ha. Principalul 
neajuns constă in fap
tul că nu s-a treierat 
în ritmul recoltării. 
Or, dacă nu se acțio
nează energic, există 
pericolul deprecierii 
producției. întrucit ca- 
pitulele de floarea- 
soarelui sint adunate 
în grămezi pe cimp.

Ploile căzute in ulti
ma perioadă, urmate 
de zile călduroase, au 
făcut deosebit de pre
santă problema cu
lesului strugurilor, in 
multe vii fiind deja 
semnalat atacul de 
mucegai. Pină in seara 
zilei de 26 seotembrie, 
din cele 13 238 ha cu 
vie pe care le dețin 
cooperativele agricole, 
s-au cules strugurii de 
pe 2 770 ha. Se apre
ciază că, in general, 
munca este mai bine 
organizată la recolta
tul strugurilor in coo
perativele agricole care 
au suprafețe mari de 
vie pe rod : Pechea, 
Băleni, Smulți. Rediu. 
Slobozia Conachi și al
tele. Este încă o dova
dă că acolo unde exis
tă răspundere pentru 
soarta recoltei de stru-

guri, unde forțele sînt 
repartizate și utilizate 
cu chibzuință, lucru
rile merg bine. Sint, 
insă, și cooperative in 
care culesul struguri
lor se desfășoară foar
te anevoios. La Rogo- 
jeni, din 110 ha s-au 
recoltat numai 5 ; la 
Viile, din 75 de ha au 
fost recoltate 5 ; situa
ții asemănătoare sint 
la Brăhășești, Blinzi 
etc.

Faptul că între coo
perative agricole cu 
condiții asemănătoare 
și adesea vecine se in- 
registrează rezultate 
atit de diferite de
monstrează necesitatea 
măsurilor pentru ex
tinderea experienței 
unităților fruntașe, 
pentru organizarea ju
dicioasă a ’ muncif și 
repartizarea, cu priori
tate, a forțelor și mij
loacelor acolo unde 
sint cele mai urgente 
lucrări care nu suferă 
nici o aminare, așa cum 
este culesul struguri
lor. Orice intirziere 
poate duce la depre
cierea boabelor, la pa- 

care pot și tre
să fie evitate.

Multor cooperative a- 
gricole li s-ar putea 
spune cu deplin temei: 
„Priviți la vecini : A- 
vețj ce învăța !“.

Stellan SAVIN 
corespondentul 
„Scînteii"

NOILOR CONSTRUCT!
• Restante inadmisibile, rezultatul unor practici nego 
podărești ® Răspunderile politice ale conducerii ec 
nomice ® De ce nu este consultată masa largă a munc 
torilor, forța decisivă pentru a se ajunge cu plan 

„la zi" ?

Ne mai despart doar citeva zile 
pînă la încheierea a trei trimestre 
din acest an, primul an al noului 
cincinal început sub auspiciile unei 
entuziaste întreceri socialiste, in 
care colectivele de salariați din fa
brici și uzine, de pe șantierele de 
construcții, muncind fără preget, cu 
Inițiativă, au înscris importante suc
cese în îndeplinirea planului șl a 
angajamentelor asumate. Sint zile în 
care oamenii muncii de pe întreg 
cuprinsul țării își intensifică efor
turile pentru îmbogățirea bilanțului 
realizărilor de pînă acum, pentru a 
obține un spor cit mai substanțial 
de avuție națională. In ansamblul a- 
cestor efervescente preocupări pen
tru amplificarea și consolidarea re
zultatelor obținute, apare cu totul 
discordantă situația unor Întreprin
deri, ce-i drept puține la număr, 
care se situează după primele opt 
luni ale anului cu realizări sub ni
velul prevederilor planului.

Intre aceste întreprinderi figu
rează și două mari unități din ju
dețele Gorj și Dolj — și anume : 
Combinatul de materiale de con- 

< strucții din Tg. Jiu și întreprinderea 
' de prefabricate de beton din Craiova.

La combinatul din Tg. Jiu, bună- 
*oară, din cele zece produse nomi
nalizate. planul de producție nu a 
fost realizat decît la unul singur, la 
restul inregistrin- 
du-se mari res
tanțe : 5 000 tone 
clincher, 11 500 to
ne ciment echi
valent, 11 700 tone 
ciment marfă, 
23 527 mp pa
nouri termoizo- 
lante, 490 000 țigle 
ceramice, 3 710 to
ne var. Ca urma
re, în primele opt 
luni ale anului, 
planul la pro
ducția globală 
prezintă o nerealizare de peste 
11,3 milioane lei. O situație a- 
semănătoare este și la întreprinde
rea de prefabricate din beton din 
Craiova, unde bilanțul lunii august 
consemna neindeplinirea planului la 
producția de beton celular autocla- 
vizat armat cu peste 5 000 mc, la 
stilpi LEA — cu 110 mc, la diverse 
prefabricate — cu 400 mc.

— Nerealizarea planului în luna 
august la prefabricate din beton ar
mat cu peste 4 000 m c — ne spu
nea Mihai Andreescu, inginer șef la 
întreprinderea de prefabricate de 
beton din Craiova — se datorește, 
de fapt, minusurilor înregistrate la 
unul din sortimentele cu ponderea 
cea mai ridicată, și anume betonul 
celular autoclavizat armat Aceasta 
întrucit, fiind vorba de un produs 
nou, fabricația lui nu este pînă 
acum acoperită în întregime cu con
tracte.

Chiar așa stînd lucrurile, justifi
carea nu este decît în parte plau
zibilă. Și aceasta pentru că între
prinderea ar fi putut compensa ne- 
realizările la sortimentul amintit 
prin depășirea planului la celelalte 
sortimente. Or, așa cum am văzut, 
restanțe s-au înregistrat și la stilpii 
LEA și la diverse prefabricate. E- 
xistau posibilități pentru ca aseme
nea situație să fie evitată ? Indiscu
tabil, din moment ce numai în cursul 
lunii august, numărul întreruperi
lor accidentale înregistrate la mesele 
vibratoare, podurile rulante, maca
ralele portale au totalizat aproape 
500 ore. De fapt, la întreprinderea 
craioveană — așa cum aveam să 
aflăm din discuțiile purtate cu nu
meroși muncitori, printre care Tu
dor Tuțu, Mihai Cenușă, Petre Io- 
nete — insuficienta preocupare pen
tru buna întreținere și funcționare a 
utilajului este ceva bine cunoscut.

— De cinci ani de zile de cînd 
lucrez aici — ne spunea Vasile 
Cioanâ, șef de echipă la depozitul 
de beton celular autoclavizat — nu 
s-a efectuat nici o revizie la podu
rile de rulare, intervenția mecanici
lor făcîndu-se simțită numai cînd 
utilajul este pe butuc — șl chiar a- 
tunci cu mari întîrzieri.

Concepția anumitor cadre de con
ducere din întreprindere potrivit că
reia numai prin exploatarea exa
gerată a utilajelor la limita maxi
mă se poate obține o anumită pro
ducție în plus, departe de a-și dove
di viabilitatea, se confirmă a fi dă
unătoare Și aceasta pentru simplul 
motiv că, deși în aparență se cre
ează impresia unui mijloc de spo
rire a producției, în fapt forțarea 
utilajelor nu face altceva decît să 
accelereze prematur uzura lor ; 
de aici, bineînțeles, durate mul’ 
mai mari de stagnare necesare efec
tuării reviziilor și reparațiilor, cu 
consecințe negative asupra realizării 
planului.

Lucrurile nu diferă cu mult nici 
la Combinatul de materiale de con
strucții din Tg. Jiu. Aici, bunăoară, 
din toate informările, notele expli
cative și rapoartele conducerii re
feritoare la cauzele nereăllzăril 
planului rezultă aceeași unică ex
plicație — și anume că utilajele sînt 
necorespunzătoare. După cum ne-a 
declarat directorul combinatului, ing. 
Constantin Hristu, de vină ar fi

Anchetă în două 
întreprinderi 
de materiale 

de construcții

oamenii care „sînt lipsiți
pricepere, nu te poți baza
ei". Aceasta este părerea ur 
conducător. Să vedem însă ce sp 
muncitorii, adică cei direct imp 
câți in asigurarea bunului mers 
producției.

„Discutăm întotdeauna foarte m 
despre utilaje și prea puțin desj 
oameni, despre nevoia ridicării ( 
lificării lor, despre ajutorul pe c; 
trebuie să-1 primim din partea 
ginerilor, a conducerii combinatul 
Vă surprinde ? Am să vă dau 
singur exemplu. Din cei peste 
de ingineri ciți are combinatul, r 
unul nu conduce direct procesul 
producție, toți fiind încadrați 
serviciile tehnico-administrative. 
se spune că inginerii sint oameni 
concepție, de gindire tehnică ; 
țelegem acest lucru. Numai că 
noi, mai toate utilajele și insta 
țiile sînt unice In țară, cu un în 
grad de automatizare. Nimic i 
în asta, dar ca să le folosim cit n 
bine trebuie să le cunoaștem „t 
nele", să știm cum să le întrețin 
și să le reparăm. Cine trebuie să 
sprijine ca să ne aprofundăm i 
noștințele profesionale, dacă 
inginerii ?“ (Marcel Crăc, șef 
secție la morile de ciment).

Cu aceeași sinceritate ne-a vor 
și muncitorul Ion Burgherea, me, 

nic de întrețin 
la secția m< 
făină :

— Spunem c’ 
vem dese intre 
peri ale utilaje 
Cum să nu avi 
din moment 
nu se respe 
graficul de int 
ținere și repa 
ții. S-a disci 
despre acest lu 
în toate adună 
de partid, in t 
te ședințele co: 

tetului de direcție, iar în j 
nurile de măsuri respectarea 
ceslei sarcini figura la prii 
punct. In realitate, însă, lucru: 
stau cu totul altfel. Iată, de pil 
cind a sosit timpul să opresc ci 
torul nr. 4 conform graficului, nu 
s-a permis pe motiv că se pie 
producție. Acum s-a oprit, numai 
de astă dată repararea lui va d 
cu mult mai mult decît dacă re 
zia s-ar fi făcut la timpul potri

In sfîrșit, iată și o a treia păr 
exprimată de maistrul Ion Le 
duș :

— Nu mașinile sînt de vină, ci 
toți, inclusiv conducerea combina 
lui, din partea căreia nu am pri 
un sprijin permanent, nu am : 
îndrumați, ajutați să ne organiî 
mai bine munca.

Să confruntăm acum aceste op 
ale muncitorilor care dovedesc 
nu le este deloc indiferentă sos 
producției, că ii preocupă realm 
te bunul mers al unității in c 
lucrează, cu aprecierea blama 
mai sus-amintită. Nu ne pro 
nem în rîndurile de față să 
bilim de partea cui stă adevă 
Cert este că in combinat există 
puternic detașament de oameni c 
inaltă conștiință muncitorească, f 
hotărîți să nu-și precupețească 
un efort pentru ca in cel mai st 
timp să depășească toate neajur 
rile care au apărut in activits 
unității Ceea ce ne surprinde i 
este faptul că tocmai cel care 
calitatea sa de conducător econoi 
dar și de om politic, trebuie să 
bilizeze acest uriaș flux de ene 
al colectivului in vederea lichic 
cauzelor care au dus la înregistr; 
de restanțe în realizarea planului 
stimuleze inițiativa și priceperea 
menilor in scopul găsirii soluți 
celor mai eficiente, capabile să 
gure recuperarea lor urgentă, 
arată a fi foarte intransigent i 
critică pe alții și, în schimb, ab 
vă de orice vină activitatea gen 
lă de conducere care, după cunr 
vede, este departe de a fi perft

De altfel, așa cum a reieși! 
din discuțiile avute cu un nu 
mare de muncitori din ambele 
treprinderi, aceștia și-au manife 
ferm hotărîrea de a face totul ț 
tru recuperarea rămînerilor in ui 
Pentru aceasta se impune însă 
alături de planurile de măsuri i 
nico-organizatorice ce vor fi în 
mite, să fie întreprinse și acțiun: 
largă și eficientă consultare a ir 
citorilor, maiștrilor, tehnicienilor 
dică a celor care lucrează nemi 
cit în producție și cunosc cel 
bine unde trebuie intervenit și li 
fel. Desigur, un rol deosebit în 
pășirea situației critice au com 
tele de partid și comitetele sind 
telor din cele două intreprinc 
cărora le revine datoria de a i 
fășura o sistematică muncă polit 
educativă de la om la om, pei 
întărirea răspunderii față de uf 
jele încredințate, pentru dezvc 
rea inițiativei lor creatoare. Nici 
moment nu trebuie să se piardă 
vedere că economia națională 
nevoie ca planul să fie îndeplinit 
tegral de toate Întreprinderile ș 
fiecare sortiment în parte.

Constantin DUMITR 
Mihai DUMITRESCU
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PE CĂI MAI SCURTE
de la „referatul științific 
la prototipul industrial

PROGRAMUL. I

18,00 Deschiderea emisiunii, 
alune literari : „Tradiție șl 
actualitate" — societățile cul
turale sătești. Reportaj-an- 
chetă.

18,15 „Brățara de aur- — emlstune- 
concurs pe meserii realizată 
de redacția TV pentru tine
ret In colaborare cu C.C. al

Cootfonhtd șl adtnetod • preocupare statornici, documentele do partid din 
■lUmnl timp pan un accent deosebit pe fructificare* mal bun* a torțelor pro
prii de cercetare, R necesar*, deci, o aprofundare conținu* a 
modalităților de înfăptuire a acestui obiectiv major al rețelei științifice națio
nale. mal ales In fesele finale, de aplicare efectivă, teoretic* și practică, a so
luțiilor, IaU de ce am considerat util* o discuție cu Ing. PANAIT TEOREANU, 
Șeful sectorului de valorificare din cadrul Consiliului Național pentru Știință 
șl Trhnolorle. sector care, tn ultima vreme, a Inițiat un șir dc analize cuprin
zătoare In legătură cu acest aspect.

a Re analiza rezultatele obținute

ret In colaborare cu C.C. 
U.T.C. (semifinala). 
Publicitate.

— Intr-un articol publicat rt- 
eent In „Buletinul C.N.$.T.-, 
ardtafi cd, In prezent, trebuie a- 
cordatd o importanți tporilâ la
turii organizatorice a proceselor 
de finalizare. Vd propunem o 
discuție care tă lămurească 
unele atpecte ale acestei cerințe.

— Dacă facem eforturi de a orga
niza științific activitatea productivă 
in întregul el. cu atit mai justificate 
sint exigențele de această natură cu 
privire la organizarea științei însăși, 
a activității in rețeaua noastră de in
stitute, centre și laboratoare. In acest 
sens se cuvin aprofundate problc- 
mele realizării unei organizări rigu
roase In sfera fructificării soluțiilor 
oferite de cercetare. Pornind de aici, 
noi am trecut La analizarea sistema
tică a unor deficiențe de organizare, 
în urma unui studiu, întreprins nu 
de mult, j-a constatat că aportul cer
cetării noastre era grevat de unele 
carențe, prezenta mai ales in fazele 
de finalizare.

le-am propus. Am constatat uneori 
si o devansare necorespunzătoare a 
cercetării, în raport cu unele acțiuni 
complexe Inițiate in cadrul ramurii 
respective, ceva ce a impus apelarea 
la licențe străine, deși existau posibi
lități de soluționare prin forțe pro
prii. Sint încă frecvente și situațiile 
In care se abordează teme de cerce
tare fără a se studia temeinic posi
bilitățile de realizare și aplicare, ceea 
ce justifică, in parte, dezinteresul 
beneficiarilor.

— Toate acestea au dur la a- 
numite concluzii practice ? Ne 
gir,dim, de pildă, la cristalizarea 
unor metodologii de selectare a 
tematicii, adecvate nevoilor e- 
conomiei.

Vă rog tă menționați clteva.

— De pildă. Reparare* activității de 
cercetare de cea de proiectare, chiar 
șl acolo unde valorificarea soluțiilor 
științifice este condiționată decisiv de 
preluarea lor prin proiectarea de in
vestiții (in industria alimentară, pe
trochimică, minieră). De asemenea, 
apăruseră perturbațil datorită exis
tenței unor paralelisme între unită
țile științifice cu specific departamen
tal și cele ale Academiei (Institutul 
de energetică al Academiei și cel de 
cercetări electrc-energetice și pentru 
termoficare al Ministerului Energiei 
Electrice, institutele de cercetări geo
logice și geofizice ale Academiei și 
institutele similare din cadrul Mi
nisterului Industriei Miniere și Geo
logiei), precum și datorită unor fe
nomene de dispersare a potențialului 
Științific in cadrul altor ramuri (pe
trol, chimie, alimentară). Trebuie 
menționate și deficiențele existente 
in organizarea internă a cercetărilor 
iun număr prea mare de comparti
mente, ceea ce îngreuna alcătuirea o- 
perativă a colectivelor de cercetare 
ia funcție de tematica planificată și 
făcea să crească excesiv personalul 
administrativ).

Ca urmare a analizelor Întreprinse, 
s-au luat măsuri de Îndreptare a si
tuațiilor semnalate. Aceste măsuri nu 
«sigură însă, prin simpla lor aplicare 
mecanică, eliminarea deficiențelor — 
cu atit mai puțin a deficiențelor din 
«cest domeniu complex.

— Trebuie tă înțelegem că 
C.N.$.T.-ul preconizează ți acți
uni cu caracter mai general ?

— Desigur. Mai ales că, deseori, In 
loc ca beneficiarii să formuleze te
mele, iar ministerele să le includă în 
planurile unităților de cercetare de
partamentale se practică procedeul 
invers : ministerul formulează te
mele și abia apoi se caută beneficia
rii și posibilitățile de valorificare. A- 
< castă practică duce la formalism șl 
lipsă de eficacitate. S-a trecut, de a- 
ceea, la conturarea unui mod de se
lectare a tematicii mult mai potrivit, 
in special pentru ramurile producției 
materiale. în esență, este vorba de 
o acțiune în trei etape, strins legate 
intre ele și care asigură un ..flux” 
mai rațional și eficient. Intr-o primă 
fază, pe baza planului de perspectivă 
al ramurii și a prognozelor tehnico- 
științifice, se face o alegere a obiec
tivelor majore care necesită un aport 
substanțial al cercetării științifice 
proprii. Cel mai adesea, această acti
vitate se desfășoară la nivelul orga
nismelor care coordonează cercetarea, 
la cel al ministerelor și colectivelor 
din unitățile de cercetare. Apoi, in
tr-o a doua fază, se trece la alcătuirea 
studiilor de oportunitate și posibili
tate a realizării temelor alese, in con
dițiile economici noastre. Conținutul 
divers al acestor studii — referitor la 
precizarea tematicii cercetărilor ne
cesare, corelarea in timp a soluțio
nărilor cu planul de dezvoltare al 
ramurii, posibilitățile concrete de 
realizare in țara noastră, eficiența 
probabilă — impune ca acestea să fie 
elaborate de către unitățile de cerce
tare, pe bază de contract cu ministe
rele. în sfîrșit, ultima fază, cind, pe 
baza studiilor mai sus-amintite, mi
nisterele alcătuiesc planul tematic de 
cercetare, care asigură corelarea e- 
forturilor cercetării cu direcțiile și 
tendințele specifice ramurii respec
tive, cu anticiparea corespunzătoare 
a acțiunilor și siguranța valorificării 
soluțiilor.

-------  ---------- ți 
în diferite faze intermediare ale cer
cetării. Se ajunge astfel la o mal 
mare elasticitate, la posibilitatea de a 
se corecta programele de activitate și 
pe parcurs, in funcție de noile situa
ții intervenite. în altă ordine de idei, 
îmbunătățirea procesului de planifi
care și conducere a cercetării trebuia 
S& fie realizată și prin elaborarea u- 
nor reglementări privind fazele de 
lucru din procesul de cercetare, suc
cesiunea acestora, modul do avizare 
a rezultatelor cercetării In diferitele 
sale faze. Ar trebui stabilită mai pre
cis și sfera de responsabilitate a or
ganelor de conducere colectivă din 
unitățile de cercetare, in ceea ce pri
vește avizarea fazelor și modificarea 
ciclului cercetării (in vederea elimi
nării unor faze, a elaborării deciziilor 
de continuare sau renunțare la o 
temă.) Trebuie elaborate, de aseme- 
nea, șl instrucțiuni privind modul de 
planificare in condiții de riso, pe li
ma atribuțiilor și responsabilităților 
care revin in acest sens cercetătoru
lui, cadrelor de conducere ale cerce
tării și beneficiarilor.

Toate acestea constituie 
ții pentru a „împinge** un 
cit mai mare de soluții de _ ___
clasică, de „referat științific-, la cea 
de prototip de laborator și prototip 
industrial, in vederea utilizării lor 
rapide, cu o eficiență economică spo
rită. Ele relevă, totodată, nevoia de 
a se Intensifica eforturile de amelio
rare a proceselor de finalizare și sub 
acest aspect, organizatoric, Încă insu
ficient avut in vedere in multe uni
tăți de cercetare științifică.

ts,15 ___________
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20,15 Momente din Istoria teatru

lui : „Richard nl III-lea" de 
William Shakespeare. Pre
zintă prof. dr. docent Ion 
Zamflrescu. Distribuția : Ion 
Marinescu, Gheorghe Cozo- 
rlcl, Eugenia Bftdulcscu, Con
stantin Rauțkl, E mano 11 
Petruț, Anda Caropol, Gheor
ghe Oancea, Olga Tudorache, 
Marius Peplno, Nell Sterian, 
Gheorghe Dtnlcfl, Dem Ră- 
dulcscu, Mihal Dogaru, Ma
tei Gheorghiu, Adrian Geor
gescu, Laurențlu Azimioară, 
Dinu Ianculescu, Nicolae Ca
zan, Carol Cron, Nicolae 
Ifrlm, Ovldlu Crlstea, Iile 
Iliescu, Nicolae Motoc, A- 
drlan Vellcu, Ștefan Tapala- 
gă, Boris Ciornei. Imaginea : 
Nicolae Nlță, Pulu Marines
cu. Regla : Ion Bama.

22,40 Cincisprezece minute cu 
malla Rodrlguez.

12,55 Oameni șl fapte.
23,10 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL TI

A-

eondl- 
număr 

la faza

20.15 Tineri lnterpreți. Recitalul
pianistei Lavlnla Tomulescu 
Coman. ,

20.35 Desene animate.
20,45 Unlversltarla. Avanpremieră 

la noul an universitar.
21,00 Blocnotes de Eugen Mândrie.
21.15 Buletin de știri.
31,20 Șlagăre șl lnterpreți de pre

tutindeni.
31,55 Cărți Șl idei. „Imposibila în

toarcere" de Marin Preda. 
Participă : Al. Plru șl Ov. S. 
Crohmălnlceanu.

22,25 Film serial : „Oameni 
luptă" (TI).

— Noi considerăm că se impune 
perfecționarea, concomitent, a însuși 
conținutului activității de planificare a 
cercetării, a modalităților de desfășu
rare a acesteia, a formelor și meto
delor de lucru. Este o condiție indis
pensabilă pentru a depista și fructi
fica posibilitățile multiple oferite de 
noua formă de organizare a rețelei 
naționale de cercetare științifică. In 
această ordine de idei, analize re
cente au relevat, de pildă, faptul că, 
din cauza unor deficiențe intervenite 
încă in fazele incipiente, de selectare 
a temelor, s-a îngreunat și uneori s-a 
împiedicat chiar aplicarea in practică 
a unor soluții.

— Pentru sftrșit, o întrebare 
mai delicată : cum va fi asigu
rată conservarea și dezvoltarea 
inițiativei unităților științifice, 
in cadrul acestui sistem organi
zatoric mai bine închegat ?

— La ct fel de deficiențe vă 
referiți ?

— De pildă, s-au abordat teme care, 
chiar dacă se Înscriu pe linia ten
dințelor existente pe plan interna
țional, nu răspund totuși cerințelor 
progresului tehnic al economiei noas
tre, direcțiilor prioritare pe care ni

— De pildă, prin evitarea alegerii 
mecanice a succesiunii fazelor de 
lucru — informarea și sinteza datelor 
din literatură, cercetare, experimen
tare, prototip, pilot-industrial etc. — 
și intensificarea preocupării ca, In 
funcție de situațiile concrete, să se 
elimine unele etape, să se grăbească 
ritmul cercetărilor, prin adoptarea u- 
nor cicluri de investigație particulare. 
Pe o asemenea cale se pot evita și 
fenomenele de necoordonare în timp 
a unor cercetări, de lungire neper- 
misă a duratei altora, de neadap- 
tare la cerințele specifice economiei 
noastre.

Succesul utilizării acestor procedee 
este condiționat insă și de luarea in 
considerație a altor elemente, intre 
care menționez nevoia de a se stabili 
obiective generale și planuri tema
tice analizabile la termene scurte, de

Carol Miculi face parte — cel pu
țin la o primă impresie — din acea 
categorie de personalități a căror ac
tivitate destul de complexă (muzi
cianul a desfășurat In țară și peste 
hotare o susținută muncă muzicolog 
gică. pedagogică, interpretativă și 
componistică) inspiră venerație. Pre
zența sa în istoria muzicii românești 
este, poate, tocmai din această cau
ză, insuficient analizată și sublinia
tă, deși muzicianul a beneficiat la 
vremea sa de onorurile și aprecie
rile cuvenite ce
lor mai distinse 
personalități ale 
muzicii din a doua 
jumătate a seco
lului trecut

Născut ia 20 no
iembrie 1821, Ca
rol Miculi a ur
mat Facultatea de 
medicină și cursu
rile Universității 
din Viena, după 
care se perfecțio
nează in dome
niul muzicii, la 
Pans (1844—1847) 
avind ca profe
sori, printre alții, 
pe Frederic Cho
pin (pian) și Henri 
Reber (armonie 
— contrapunct). -----------
cursurilor conservatoriale, desfășoară 
o susținută activitate de pianist-con- 
certist in țară și in mari centre mu
zicale ale Europei, iar intre 1358— 
1870 deține funcția de profesor de 
pian și director al Conservatorului 
din Lemberg. A cules și a publicat 
cintece populare, a compus un im
portant număr de piese instrumenta
le și vocale, o Horă a Unirii pe ver
suri de Vasile Alecsandri, a editat vo
lumele postume ale operei lui Chopin.

Cuprinderea, în sfera activității 
gale creatoare, a unor domenii di
verse cu accente mai insistente pe 
laturile interpretativă și pedagogi
ei abordarea în creație, aproape in 
exclusivitate, a genurilor instrumen-

desfășurări ample 
constituie — evi- 

— motive pentru
tal-camerale, fără 
și spectaculoase, 
dent fără temei ■ 
care personalitatea sa nu s-a impus, 
cu o mai mare outere de seducție, in 
atenția generațiilor care i-au urmat. 
Este o situație nedreaptă față de me
ritele incontestabile pe care muzi
cianul și omul de cultură Carol Mi
culi și le-a dobindit intr-o perioadă, 
după cum se știe, de puternice fră- 
mintări în viața poporului nostru.

în trăsăturile care definesc iden-

Convorbire realizată 
Teodor CAZACU

Câutînd să răspundă cît mai prompt problemelor de producție, laborato
rul de polimerizări de la Combinatul petrochimic Pitești efectuează cerce
tări pentru obținerea unor noi sortimente de mase plastice. în fotografie : 
inginerul cercetător Bader Berad lucrînd la o coloană de distilare pentFU 

purificarea monomerilor

piesele pentru pian ale lui Carol Mi
culi se înscriu, intrinsec, în sfera 
sensibilității românești. -Acest lucru 
l-a îndemnat, desigur, și pe Vasile 
Alecsandri să afirme : „Cu o răbda
re și un tact de artist înamorat de 
frumusețile artei a ascultat pe cei 
mai vestiți lăutari din Iași și Bucu
rești și a știut a deosebi ariile ade
vărate românești din mulțimea de arii 
străine care au năvălit de vreo cîțiva 
ani la noi".

Găsim în opera

CAROL MICULI
un înaintaș de seamă 
al muzicii românești

După absolvirea tltatea românească a operei Iul pa
rol Miculi distingem, in primul rind, 
acel filon al inspirației (excepție fac 
lucrările compuse sub influența di
rectă a muzicii marelui său dascăl 
— Chopin), meșteșugit armonizat, 
ceea ce reprezenta atunci o nou
tate evidentă. Reflex al epocii sale, 
activitatea lui Carol Miculi se în
scrie in fenomenul mai amplu consta
tat in cultura noastră de la mijlocul 
secolului trecut, de asimilare, prelu
crare și contopire a tendințelor pro
gresiste din arta occidentală in pro
cesul de valorificare și afirmare a 
creației noastre originale, a unei spi
ritualități specifice poporului nostru.

în acest sens, confirmînd, aproape 
In permanență, ecourile chopiniene,

sa și, deci, Impli
cit, in gindirea 
sa, un mod ine
dit de a aborda 
cîntecul popular, 
superior din acest 
punct de vede
re contemporani
lor săi (Flechtcn- 
macher, loan An
drei Wachman, 
Wiest), un mod 
pe care îl întîl- 
nim în perioada 
imediat următoa
re la un Mandi- 
cevski și Gh. 
Dima. de pildă.

Iată pentru ce 
putem afirma că 
opera lui Carol 
Miculi reprezintă 
un aport Insem- 
și punerea teme-nat la descifrarea 

liilor culturii noastre muzicale mo
derne.

Raporturile de prietenie și colabo
rare cu exponenții tendințelor înnoi
toare, patriotice, ale culturii româ
nești de la mijlocul secolului trecut 
(Vaslle Alecsandri, Gh. Asachi. Ira- 
clie Porumbescu și alții), poziția ea 
față de marile momente istorice con
turează formația sa spirituală progre
sistă, prezența sa activă in cadrul 
proceselor obiective de afirmare și 
consolidare a culturii muzicale româ
nești.

Vaslle DONOSE

monomerilor

»;• Carmen : VICTORIA — I 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
q Tabla viselor : LUMINA - 
9—16 în continuare; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• zlricil se nasc fără țepi : 11,30; 
13,45, Romeo șl Julleta : 16; 19,30
— DOINA.
• Frații ; BUZEȘTI — 15,30; 18;
20.15, MOȘILOR — 15,30; 17,45; 20.
• Aeroportul : SCALA — 10; 
13,30; 17; 20,30, CAPITOL — 9; 11,30; 
14.15; 17; 20, LUCEAFĂRUL — 9; 
12,30; 16; 20.
e Așteptarea : GIULEȘTI — 15,30; 
17,45; 20, MUNCA — 16; 18; 20.
• Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : DACIA — 8,30— 
20,30 în continuare.
• Marele premiu : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• Start la moștenire : FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
FESTIVAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, FEROVIAR — 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
o După vulpe : BUCUREȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,30, MODERN — 9; 11,151 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cromwell ; CENTRAL — 10; 
13,30; 16,45; 20, MELODIA — 9; 
12,30; 16; 19,30, GLORIA — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Parada circului : 
NOI - 9,30; 11,15; 13; 
MIORIȚA - 9; 11,15; 
18,45; 20.30.
• Chopin In Polonia ; EU, omul ;
Vara printre ghețuri ; Meșterii din 
Iran : TIMPURI NOI — 18.30;
20.15.
• Asediul : ARTA — 15,30; 18; 
20,30.
• Tick, Tick, Tick : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 10,15; 20,30, FLO- 
REASCA - 15,30; 18; 20,30.
• Galileo Galilei : CINEMATECA 
(sala Union) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.

TIMPURI 
14,45; 16,30, 
13,30; 15,45;

Cu o prodigioasă forță, o 
mină harnică |1 plină de 
talente modelează pămln- 
lul țării noastre, despică 
munții lâsind să treacă șo
selele albastre, ori scor
monește in adincurl dlnd 
la Iveală metale prețioase, 
clădește noi sisteme, cro
iește albii pentru rluri, ri
dică temelia unei case 
mari, cu ziduri sănătoase șl 
ferestre largi deschise spre 
lumină. Este aceeași mină 
care in clipele de tihnă, 
țesind o scoarță colorată 
sau cioplind in lemn, ne-a 
lăsat moștenire un alfabet 
cu ajutorul căruia s-a scris 
o întreagă istorie de idei și 
sentimente pe care înain
tașii noștri, artiști sau oa
meni de cultură, le-au prins 
in forme noi, amplificln- 
du-1 in „anemone" sau „co
loana infinită** ; este b- 
ceeași mină care pînă de 
curind trudise pe clmpille 
mănoase. In mine sau fa
brici pentru huzurul altora 
și care conduce azi'cu fer
mitate propriile-1 destine, 
devanslnd jumătatea aces
tui secol prin transformări 
revoluționare.

S-au creat noi relații de 
producție, o nouă ” 
față de muncă, 
bază economică, 
tualitatea noastră 
sistă a participat r__
cipă la făurirea unei cul
turi noi, angajate, utillzlnd 
tot ce este valoros și pro
gresist in cultura națională 
și universală.

în statul nostru socialist 
arta a devenit șt devine un 
factor activ de educație co
munistă Io rindu! maselor 
de oameni al muncii.

Observăm cum această 
schimbare de punct de ve
dere a dus la dezvoltarea 
artelor plastice pe alte pla
nuri decit vechiul tablou 
de șevalet sau sculptura 
mică de interior, gustate 
în tihnă de colecționarul 
rafinat. Influențate de dez
voltarea științelor exacte, 
atit arta de interior, cit și 
arta de for public își îm
bogățesc mijloacele de in
fluențare in masă. Zona de 
interferență artă-știință își 
lărgește aria de activitate 
intrind pină in uzină, 
participînd la realizarea 
obiectului de serie indus
trială.

Alături de arta de for 
public, reînviată din punc
tul de vedere al mijloacelor 
de exprimare, arta Începe să 
fie implicată în procesul de 
producție. Artistul devine 
producător de bunuri ma-

teriala, modeltnd ambianța 
In ore muncitorul lși duce 
viața de toate zilele, In fa
brică. acasă mu In locurile 
de distracție, acționînd de 
cele mal multe ori chiar 
asupra produselor Indus
triale.

Volumul de cunoștințe 
fără precedent In Istoria 
culturii și ritmul rapid de 
dezvoltare al tuturor ra
murilor culturii, Împărți
rea științelor fundamen

iew omului în toată com
plexitatea luL

S-au realizat o serie de 
„greșeli gramaticale- in 
momentul in care a fost 
Întrebuințat un limbaj in
adecvat pentru o descriere 
do fapte, confuziile mftrin- 
du-se In momentul In care 
a dispărut granița dintrn 
amator șl profesionist. Toți 
cei care, dintr-un motiv 
oarecare sau cu oarecare 
intenții, pun pensula pe

atitudine 
o nouă 
Intelec- 
progre- 

șl parti-
aceasta este menirea

artei plastice!
tale într-o mulțime de di
recții. ■ dus la ideea specia
lizării pe ramuri Înguste, 
făcind imposibilă vederea 
de ansamblu și cuprinde
rea de către un singur om 
a unul cimp larg de cu
noștințe și de aplicarea lor 
practică. în această situa
ție unele ramuri ale arte
lor aplicate au urmat a- 
ceeași cale, fiind legate de 
producerea de bunuri ma
teriale, urmind ca numai 
artele de sinteză să cu
leagă datele necesare pen
tru realizarea ansamblului. 
Din acest punct de vedere, 
artele plastice au trecut 
prin perioade de criză. Sub 
influența diverselor ideo
logii decadente au fost ab
solutizate o serie de ra
mificații înguste, pier- 
zindu-se din vedere faptul 
că arta trebuie să se adre-

plnză și fac tablouri sint 
numiți, fără deosebire, pic
tori.

La această confuzie s-a 
mai adăugat și aceea a ab
solutizării relațiilor for
male, fără discernămint, 
pornind de la excesele na
turaliste pînă la gratuita
tea gestului. Relația dintre 
subiectiv și obiectiv tn arta 
modernă a dat naștere u- 
nor situații de neîmpăcat. 
Prea marea subiectivitate 
și excesiva obiectivitate a 
unor reprezentanți al cu
rentelor decadente este re
zultatul specializărilor În
guste, dăunătoare orizon
tului artei, care se cere să 
fie întotdeauna generos, 
larg accesibil. Au existat, 
din acest punct de vedere, 
și la noi căutări formale, 
gratuite, tendințe de obscu- 
rizare a mesajului creației. 
Față de ele, critica nu s-a

pronunțat întotdeauna ev 
severitatea estetică nece
sară. Dar In confruntarea 
cu publicul șl cu timpul a- 
semenea experiențe nu au 
fost validate, lipsa lor de 
perspectivă devenind astfel 
limpede pentru toată lu
mea.

Viața șl tehnica modernă 
care trebuie să asigura 
hrana și confortul material 
și spiritual al unor colecti
vități adunate in comple
xele sociale din Jurul uzi
nelor sau Instituțiilor de 
toate formele cer ieșirea 
din acest impas. Ideea es
teticii obiectului industrial 
apare din ce In ce mai o- 
bligatorle pentru realizarea 
ambianței necesare unei 
mase mari de oameni, a- 
ceasta constituind, !n ace
lași timp, primul pas spre 
alte forme elevate de artă, 
tot atlt de necesare rea
lizării diverselor stiluri, 
pentru o artă angajată, o 
artă de for public. O ase
menea artă ar fl greu de 
conceput fără a fi pe În
țelesul oamenilor, fără ca 
aceștia Bă adere la ea.

Societatea noastră socia
listă realizează acea struc
tură care dă posibilitatea 
integrării artistului In ma
rele ansamblu social, re- 
dlndu-i demnitatea In pro
cesul de creație. în acest 
sens, fiecare gen de artă 
lși poate găsi utilitatea la 
un nivel superior, pe bara 
unor cerințe materiale și 
spirituale ale noii societăți. 
Exploatată la maximum, a- 
ria de interferență dintre 
artă și tehnică aduce In fe
lul acesta o revltallzare a ar
telor decorative și monu
mentale. Celelalte domenii 
ale artelor, care se Înscriu 
in altă* arie, fără a fi mal 
mult sau mal puțin impor
tante, pot acționa in ace
lași fel, ținlnd cont de po
sibilitățile de expresie și 
de locul In care pot fi pla
sate.

In concluzie, arta tre- 
buie pusă in slujba omu
lui, înfrumusețindu-i viața, 
innobilîndu-1. Este un în
demn care a fost adresat 
recent creatorilor de secre
tarul general al partidului 
nostru, un indemn care se 
identifică total cu aspira
țiile cele mai profunde ale 
oricărui om de artă, legat 
de istoria țării sale, de 
viața și destinul poporului 
său.

Conf. univ. 
Vaslle CELMARB

CON FERINȚE - SIMPOZIOANE - SESIUNI
începlnd de luni, Bucureștiul găz

duiește CONFERINȚA INTERNA
ȚIONALA CONSACRATA POLUĂ
RII ACCIDENTALE A APELOR IN
TERIOARE, manifestare organi
zată de Biroul Regional pentru Eu
ropa al Organizației Mondiale a Să
nătății.

Conferința a fost salutată de dr. 
Dan Enăchescu, ministrul sănătății, 
care a prezidat ședința inaugurală. 
Exprlmlndu-și satisfacția pentru fap
tul că această importantă conferință 
are loc la București, vorbitorul a 
subliniat că țara noastră, cunoscută 
pentru ritmul accelerat de dezvoltare 
industrială, este deosebit de intere
sată in aplicarea practică a măsurilor 
preventive capabile să reducă riscu
rile de degradare a mediului încon
jurător. Eforturile comune ale țări
lor europene, ca de altfel ale tuturor 
țărilor lumii, pentru conservarea 
unui mediu Înconjurător sănătos, o- 
feră un vast domeniu pentru schim
bul de experiență și de idei al exper- 
ților prezenți la conferință, pentru 
căutarea și găsirea căilor adecvate, 
imperios necesare protejării principa
lilor factori al mediului — apa, aerul 
și solul.

Participanții au fost apoi salutați 
de ing. Florin lorgulescu, președin
tele Consiliului Național al Apelor.

în cuvîntul de deschidere a lucră
rilor, dr. Leo Kaprio, directorul Bi
roului Regional pentru Europa al 
O.M.S., a subliniat importanța teme
lor ce vor ti dezbătute la București, 
arătînd că o dată cu dezvoltarea in
dustrială. cu creșterea urbanizării și 
a transporturilor de toate felurile, a 
folosirii pe scară tot mai largă a 
pesticidelor în agricultură, poluarea 
accidentală a apelor interioare consti
tuie un risc potențial permanent

• Boxerul : DRUMUL SĂRII — 
25,30; 17,45; 20.
• Articolul 420 : BUCEGI — 9,30; 
16; 19,15, VOLGA — 9; 12,15; 15,45; 
19.45, AURORA — 9; 12,30; 16; 19,30, 
FLAMURA — 9; 12,30; 16; 19,30.
e Brigada Diverse în alerta : 
VIITORUL — 15,30; 18; 20,15, 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Hello, Dolly 1 : TOMIS — 9,30; 
12,30; 16; 19,30.
• Eu sint Jerom : UNIREA — 
15.30; 18; 20,15.
• Omul orchestră : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Floarea soarelui : LIRA — 
15,30; 18; 20,15, COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• încrederea : VITAN — 15,30; 
18; 20.15.
• Simon Bolivar : CRÎNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
• Direcția Berlin : FLACARA — 
15,30; 18; 20,15.
• Un loc pentru îndrăgostiți : 
PACEA — 15,45; 18; 20.

• • Chitărețul buclucaș : RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.
• Greșeala fatali : PROGRESUL
— 15,30: 18; 20,15.
• Riscul : LAROMET — 15,30;
17,30; 19,30.
• O floare șl doi grădinari : FE
RENTARI — 10; 15,30; 19.

pentru societate șl este foarte im
portant ca in acest domeniu să fie 
adoptate măsuri preventive.

Intrlndu-se în ordinea de zi, con
ferința a ales ca președinte al lucră
rilor pe ing. Aristide Dijmărescu, in- 
soector central pentru igiena mediu
lui în Ministerul Sănătății.

Timp de patru zile, specialiști din 
23 de țări europene membre ale 
O.M.S., precum și funcționari supe
riori și experți ai O.M.S., al Organi
zației Națiunilor Unite pentru Ali
mentație șl Agricultură (F.A.O.), ai 
Organizației Mondiale de Meteorolo
gie (O.M.M.), vor dezbate probleme 
privind aspectele tehnice, științifice, 
juridice și economice ale poluării 
accidentale a apelor, repercusiunile 
pe care aceasta le reprezintă pe plan 
național și internațional.

în afara delegației oficiale, țara 
noastră este reprezentată la confe
rință de peste 30 de specialiști care 
vor prezenta referate înfățișînd di
ferite aspecte din acțiunile care se 
întreprind în România în acest do
meniu.

Seara, Dan Enăchescu, ministrul să
nătății, a oferit o recepție in cinstea 
participanților.

★
Luni au început la Iași lucrările ce

lui de-al treilea Simpozion interna
țional cu tema „APRECIEREA ECO
NOMICA A TERENURILOR A- 
GRICOLE", organizat de Insti
tutul de cercetări pentru econo
mia agrară din București. La simpo
zion participă reprezentanți ai insti
tutelor de specialitate din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Iugo
slavia, Mongolia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și din țara noastră.

Participanții au fost salutați de 
tovarășii Vasile Potop, prim-secretar 
al Comitetului județean Iași al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, Dumitru Dumitru, directorul 
Institutului de Cercetări pentru Eco
nomia Agrară, ing. Lucian Hatmanu, 
director general al direcției generale 
județene a agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și apelor.

în cadrul lucrărilor vor fi prezen
tate 17 comunicări de specialitate, 
care vor contribui la cunoașterea ex
perienței acumulate de participant! 
în privința aprecierii economice a te
renurilor agricole, a problemelor com
plexe de planificare, eficiență econo
mică a investițiilor în agricultură, a 
rezultatelor obținute tn acest do
meniu.

Fugali, reprezentant al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentația 
și Agricultură, Jean Pourte, pre
ședintele Comisiei internaționale a 
plopului, și Edo Kalajdzci, președin
tele comisiei plopului din R.S.F. Iu
goslavia.

La sesiune iau parte oameni de ști
ință, conducători de instituții de cer
cetare, exploatare șl valorificare a 
lemnului din 28 de țări.

La ședința de deschidere au parti
cipat Mihai Suder, ministrul indus
triei lemnului, Nicolae Glosan, pre
ședintele Academiei de științe agri
cole și silvice, specialiști din insti
tute de cercetări și Departamentul 
silviculturii.

Lucrările sesiunii sint axate pe 
tema „Cultura plopului și a sălciei 
pe terenurile inundabile și pe alte 
terenuri apte pentru aceste culturi 
forestiere*'. în ședințe plenare și In 
grupele de lucru permanente — or
gane subsidiare ale comisiei — vor 
fi prezentate și dezbătute problema 
privind ameliorarea și cultura plopu
lui și a sălciei, exploatarea și utili
zarea industrială a acestor specii, 
combaterea insectelor dăunătoare și 
a maladiilor specifice.

Sesiunea a fost precedată de o că
lătorie de studii în Lunca șl in Delta 
Dunării, in zonele de cimpie și in 
luncile de joasă altitudine — pe un 
traseu reprezentativ al ploplculturll 
românești. Au fost vizitate culturi de 
arborete, terenuri experimentale, 
plantații, Stațiunea experimentală 
pentru cultura plopului și a sălciei 
— Măgurele, precum și Combinatul 
de exploatare și industrializare a 
lemnului de la Brăila.

în cinstea participanților Ia sesi
une, Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și Ape
lor și Comitetul Național F.A.O. au 
oferit luni seara un cocteiL

★
Luni dimineața au Început 

pitală lucrările celui de-al 
SIMPOZION NAȚIONAL DE

tea tr
• Opera Română : Ecaterlna Teo- 
dorolu — 19,30.
• Teatrul de opereta : Buzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Cui l-e fri
că de Virginia Woolf 7 — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (in sala Teatrului Mic) : 
I.conce și Lena — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cinci 
săptămlnl In balcon — 9,30.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Slnzlan»
- 17.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Sonatul Lunii
— 19,30.

★
Luni dimineața au Început la Bucu

rești lucrările celei de-a 14-a sesiuni 
a COMISIEI INTERNAȚIONALE A 
PLOPULUI, din cadrul Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.).

In numele guvernului român, par
ticipanții la sesiune au fost salutați 
de Angelo Miculescu, ministru se
cretar de stat la Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor. Au rostit apoi alocu
țiuni Filip Tomulescu, președintele 
Comitetului național F.A.O., Oscar

în Ca-
Il-lea 

------------- --------- --------------  ACIZI 
NUCLEICI, organizat de Institutul de 
virusologie „Ștefan S. Nicolau" al 
Academiei de Științe Medicale in co
laborare cu Comisia de biochimie a 
Academiei Republicii Socialista 
România.

Participă numeroși specialiști din 
țară, precum și oaspeți de peste 
hotare.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de dr. docent Radu Portocală, secre
tarul general al simpozionului, parti- 
cipanții au fost salutați de prof. dr. 
docent Ion Moraru, vicepreședinte al 
Academiei de Științe Medicale, acad, 
prof. dr. Eugen Macovski, președin
tele Comisiei de biochimie.

Timp de două zile se vor dezbat» 
rezultatele obținute in studiul acizi
lor nucleici, celulari și virali. O aten
ție deosebită se va acorda standardi
zării metodelor de studii în aceste do
menii, pentru utilizarea și extinderea 
aplicabilității practice a acestor cer
cetări.

(Agerpres)

LA TESCANI

A FOST INAUGURATĂ NOUA ȘCOALĂ
„GEORGE ENESCU“

BACĂU (corespondentul „Scinteii“, 
Gheorghe Baltă). în cadrul manifes
tărilor care preced împlinirea a 20 
de ani de la nașterea lui George 
Enescu, la Tescani — așezare pito
rească din apropierea Moineștiului, 
unde a trăit și a compus marele 
muzician român multe din lucrările 
sale — a avut loc o mare serbare 
populară Cu acest prilej a fost inau
gurat un nou local de școală, con
struit prin munca patriotică a cetă-

țenilor, căreia i s-a atribuit numele 
lui George Enescu.

Participanții la festivitate au adre
sat C.C. al P.C.R., personal tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, o tele
gramă în care se exprimă hotărirea 
de a transforma noua instituție șco
lară într-un adevărat focar de cultu
ră și civilizație, de educație politi- 
co-ideologică. patriotică, atit In rîn- 
dul elevilor, cit și al maselor de ce
tățeni.
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Ședința Consiliului Culturii Cronica zilei viața internațională
si Educației Socialiste

Tn «la de murmuri » C.-<ei Sclnteb 
• avut loc luni prima ședință a Con- 
■iii ului Culturii fi Educați î Socia
liste.

Pe ordinea de zi a ședinței au fi
gurat probleme de imediat A actu es
tate ale vieții cultural-artiștice din 
țara noastră : definitivarea reperto
riului teatrelor dramatice și lnFtitu- 
țillor muzicale de concerte și spec
tacole pentru stagiunea 1971—1972. 
planul traducerilor din literatura unt- 
varaali, care urmează să apară pină 
la aflrșitul anului 1971 «i planul im
portului de filme artistice pe perioa
da septembrie — decembrie 1971.

tn cadrul dezbaterilor au luat cu
vintul tovarășii Ilie RÂdulescu, secre
tar al Comitetului municipal de partid 
București, Roman Morar, secretar al 
Comitetului județean de partid Cluj. 
Ion Smedescu. secretar general nl 
Centrocoop. Nicolae Gavrilescu. vice
președinte al Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor, Mihnoa Gheorghiu. prim
aries președinte al Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
ctriinfitatea. Dina Cocea, vicepre
ședinte al Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și muzi
cale, Radu Beligan. directorul Tea
trului Național „1. L. Caragialc", Mir
cea Drăgan, secretar general al Aso
ciației cineaștilor, Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii Compozitorilor, 
valeriu Râpeanu. vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Radiotelevi- 
riunil Române, Vlrgiliu Radulian, 

> președintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, Iuliu Moldo
van. președintele Comitetului de 
Culturi țri Educație Socialistă al ju
dețului Mureș, Mircea Popescu, di
rectorul Institutului da istoria artei

în Editura Politică au apărut:

• ENGELS SI CONTEMPORANEITATEA. (Culegere de 
studii. 150 de ani de Ia nașterea lui Friedrich En
gels).

St an ci a Stolan : EDUCAȚIE ȘI SOCIETATE. Introducere 
în studiul fenomenelor socioeducatîonale (Colecția 
„Biblioteca de filozofie și sociologie').

Vladimir Treble! : POPULAȚIA ROMÂNIEI ȘI CREȘTE
REA ECONOMICA. Studii de demografie econo
mică (Colecția ,,Creșterea economică ).

COMPLIX DE SERE 
IA IR. MACUREIE

ALEXANDRIA. — (Corespon
dentul ..Sclnreii". Al. Brad). In 
apropierea Combinatului de în
grășăminte chimice din Tr. Mă
gurele au început, recent, lucră
rile de construcție la un mare 
complex de sere si solarii, al că
rui beneficiar este fabrica de 
conserve din localitate. Conform 
documentației de execuție, com
plexul. care va folosi energia 
termică furnizată de unitatea 
industrială vecină, va cuprinde 
trei sere inmulțitor cu o supra
față de 3.24 ha. două sere-solar 
încălzite de 3.37 ha și 6 sere-so- 
lar neincălzite care vor fi ame
najate pe 13.74 ha. Aici vor fi 
produse în două cicluri răsaduri 
pentru nevoile proprii și pentru 
unitățile legumicole din zona 
municipiului, precum și tomate 
și castraveți.

Lucrările celei de-a IV-a Conferințe
internaționale asupra pneumoconiozelor

(Urmare din pag. I) 

/ La lucrările conferinței participă 
Ipeste 700 de specialiști — medici, in
gineri, biologi etc. — din 44 de țări 
ale lumii.

In prezidiu au luat loc Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri. Virgil Trofin. 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor dm 
România. Petre Lupu, ministrul 
muncii, președintele conferinței. Du
mitru Popa, primarul general al 
Capitalei. Bujor Almășan, Nicolae 
Agachi, Dan Enăchescu, Octavian 
Groza, miniștri. Gheorghe Cioară, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, acad. 
Aurel Moga, președintele Academiei 
de Științe Medicale, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai unor organis
me internaționale, precum și perso
nalități ale științei din țară și de 
peste hotare.

Rostind cuvintul de deschidere. Pe
tre Lupu a salutat in numele .paru
ri panțil or prezența președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a personalităților științifice 
care iau parte la lucrări.

Consider că alegerea României ca 
gazdă a acestei prestigioase mani
festări internaționale, a spus voroi- 
torul. reprezintă și o apreciere a_ ac
tivității intense pe care o desfășu
răm in tara noastră in domeniul 
prevenirii accidentelor de muncă și 
a îmbolnăvirilor profesionale. Grija 
față de om, apărarea vieții și sănă
tății celor ce muncesc constituie o 
componentă principală a politicii so
ciale a statului nostru și aceasta se 
reflectă in îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă. Ca țară anga
jată intr-o puternică dezvoltare a e- 
conomiei, cu. un ritm de creștere, a 
industriei dintre cele mai rapide din 
lume, care cere o maxima valorifi
care a resurselor minerale și in ge
neral a resurselor naturale, sintern 
preocupați in cel mai inalt grad de 
combaterea pneumoconiozelor.

A luat apoi cuvintul prof, dr. Lui
gi Parmeggiani, reprezentantul co
rectorului general ai Biroului Inter
national al Muncit După ce a ex
primat mulțumiri președintelui Con
siliului de Miniștri pentru partici
parea sa la ședința inaugurală a 
conferinței, vorbitorul a făcut o tre- 
eere In revistă a preocupărilor Or- 
oanlzației Internaționale a Muncii in 
domeniul protecției sănătății munci- 
^Reuniunea, a spus vorbitorul, are 
nn program deosebit de complex 
justificat de o lungă perioada de 

ai Academiei de științe Sociale ?l 
Politice, G. Dem. Loghin, rectorul 
Institutului de artă teatrală și cinema
tografici „I. L Caragialc". Nedelcu 
Oprea, directorul Bibliotecii munici
pale din Galați. Consiliul a analizat 
programele prezentate în lumina sar
cinilor ce reies din programul adoptat 
de conducerea partidului pentru in
tensificarea activității ideologice și 
cultural-educative din țara noastră.

Aprobind repertoriile instituțiilor 
teatrale și muzicale, planul de tra
duceri din literatura universală și cel 
privind importul de filme, supusa 
dezbaterii, Consiliul a subliniat tot
odată sarcinile deosebit de importante 
ru revin instituțiilor culturale și ar
tistice din țara noastră, astfel ca 
întreaga lor activitate să aducă o con
tribuție dc seamă Ia opera de educare 
a omului nou, devotat cauzei socialis
mului și comunismului, la formarea 
conștiinței revoluționare a celor ce 
muncesc, la lărgirea orizontului lor 
cultural. Participant!! la dezbateri 
au făcut numeroase observații și pro
puneri pentru îmbunătățirea în con
tinuare a muncii tn aceste domenii, 
ancajlndu-se totodată sâ acționeze 
pentru transpunerea în viață a indi
cațiilor cuprinse in expunerile secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ccaușescu, in recentele 
documente de partid cu privire la 
ridicarea nivelului educativ al vieții 
noastre cultural-artlstice.

Tn Încheierea ședinței, a luat co
rintul tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Culturii ș! Educației So
cialiste.

(Agerpres)

PRONOEXPRES

CÎȘTIGURILE TRAGERII NR. 38 
din 22 SEPTEMBRIE 1971 :

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 
23 La sută a 100 000 lei și 2 var. 10 
la sută a 40 000 lei ; Cat. 2 : 1 var. 
50 la sută a 27 183 lei, 1 var. 25 la 
sută a 13 591 le! și 3 var. 10 la sută 
a 5 437 lei : Cat. 3 : 22,05 a 2 589 lei ; 
Cat 4 : 44.50 a 1 283 lei ; Cat. 5 : 
132,55 a 431 lei ; Cat. 6 : 4 185,45 a 
40 lei.

REPORT CATEG. 1 : 934 015 lei.
Extragerea a Il-a : Cat. A : 1 va

riantă 10 la suta a 97 431 lei : Cat. 
B : 6.20 a 12 679 lei ; Cat. C : 36,45 a 
2 157 lei ; Cat D : 1 375,25 a 60 lei ; 
Cat E : 94,S5 a 200 lei ; Cat. F : 
2 064,40 a 40 lei.

Ciștigul de la extragerea I. cat. 1 
de 100 000 lei a fost obținut de PE- 
KAR HEINRICH din Reșița, iar cel 
de la extragerea a Il-a, cat. A, de 
97 431 lei, de MELNIC TEODOR din 
Iași.

pregătire, de importanța științifică și 
practică a tematicii.

Organizarea acestei conferințe la 
București, grija cu -care ea a fost 
pregătită de autoritățile române este 
o mărturie prețioasă a importanței 
pe care guvernul român o atribuie 
luptei contra uneia din cele mai gra
ve maladii profesionale de care su
feră omenirea încă dinainte de naș
terea industriei moderne. Ea repre
zintă o mărturie a preocupării de a 
proteja și a promova sănătatea și 
bunăstarea tuturor oamenilor muncii.

în numele Consiliului popular al 
municipiului București. Dumitru 
Popa a adresat un călduros salut 
participanților și urări de succes lu
crărilor conferinței.

Vă rog să-mi permiteți a considera 
că prezența dumneavoastră in 
România, a spus primarul ge
neral al Capitalei, determinată de 
Darticiparea la dezbaterile științifice 
ale acestei conferințe, va fi in ace
lași timp și un prilej de a cunoaște 
frumusețile patriei noastre și ale 
Capitalei sale, înfăptuirile poporului 
român in înaintarea sa pe calea care 
și-a ales-o, calea societății socialis
te. hotărirea lui fermă de a apăra 
pacea, de a promova spiritul de pro
gres și de Înțelegere intre popoare.

Lulnd cuvintul, Virgil Trofin a re
levat eforturile depuse de statul nos
tru în vederea profilaxiei și lichidă
rii îmbolnăvirilor profesionale, acti
vitatea desfășurată de sindicate pen
tru apărarea sănătății celor ce mun
cesc, și in special in domeniul pro
tecției muncii. Prin activitatea lor, 
sindicatele favorizează dezvoltarea 
unui climat de înaltă exigența pen
tru respectarea riguroasă a norme
lor de protecție a muncii. Eficienta 
eforturilor financiare ale statului, a 
activității organelor și organismelor 
specializate și a sindicatelor depinde 
și de determinarea precisă, riguros 
științifică, a cauzelor îmbolnăvirilor 
profesionale, inclusiv a celOr care 
constituie obiectul conferinței dum
neavoastră. Lucrările dumneavoas
tră, a spus in încheiere vorbitorul, 
sint o expresie a comunității de țe
luri pe care le urmăresc atit oame
nii muncii, cit și oamenii de știință, 
o dovadă a necesității unirii efortu
rilor lor pentru progresul general al 
societății, pentru bunăstare și pro
gres social.

A luat apoi cuvintul Leo Kaprio, 
reprezentantul Organizației Mondi
ale a Sănătății (O.M.S.), care a sub
liniat acțiunile comune desfășurate 
de Organizația Internațională a 
Muncii împreună cu O.M.S. în pri
vința preintimpinării îmbolnăvirilor 
profesionale datorate pulberilor.

Președintele Marii Adunări Na
ționale n Republicii Socialiste Ro
mânia, Ștefan Voilec, a primit din 
partea lui Sandro Pertini, președin
tele Camerei deputaților din Parla
ment,ul italian, o telegramă de mul
țumire pentru felicitările adresate cu 
prilejul împlinirii a 75 de ani.

★
Luni dupft-amiază, George Maco- 

vgscu, prLm-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a primit in audien
ță pe Jules Bokingl, in legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare In calitate dc ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Democratice Congo in Re
publica Socialistă România.

★
Sir John Henniker, director gene

ral al Consiliului Britanic, care se 
află în țara noastră la invitația Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, a avut luni întrevederi la Mi
nisterul Tnvățămintului cu ministrul 
Mircea Malița șl la Ministerul Afa
cerilor Externe cu Vasile Gllga, ad
junct al ministrului.

în aceeași zi, Ion Dodu Bălan, vi
cepreședinte al Consiliului Culturii 
șl Educației Socialiste, a oferit in 
cinstea oaspetelui un dejun, iar am
basadorul Marii Britanii la Bucu
rești, Denis Seward Laskey, un 
dineu.

★
Delegația Comitetului sovietic al 

veteranilor de război, condusă de 
general-colonel tn rezervă S. S. Bel- 
conko, care a făcut o vizită in 
schimb de experiență în țara noastră, 
la invitația Comitetului organizatoric 
al veteranilor din războiul antifascist, 
a părăsit luni la amiază Capitala, pie
rind spre patrie.

★
Prîm-vicepreședintele Consiliului 

Parisului, Yves Fortin, și ceilalți 
membri ai delegației capitalei Fran
ței, care se află in țara noastră cu 
prilejul inaugurării expoziției „Paris, 
evoluția și viitorul său**, au făcut luni 
dimineața o vizită la Consiliul popu
lar al municipiului București, unde 
s-au intilnit cu Dumitru Joița, prim- 
vicepreședinte, și cu alți membri ai 
comitetului executiv al consiliului 
popular municipal.

In cadrul întrevederii, desfășurate 
lntr-o atmosferă de cordialitate, au 
fost abordate probleme de interes 
reciproc pentru activitatea celor două 
municipii.

A fost de față Pierre Pelen, amba
sadorul Franței la București.

In cursul aceleiași zile, oaspeții au 
vizitat monumente de cultură și artă, 
cartiere de locuințe din Capitală.

★

In cadrul Congresului Asociației 
Internaționale a Hispaniștilor, care a 
avut Ioc recent la Salamanca (Spa
nia), acad. Iorgu Iordan a fost ales 
vicepreședinte al Comitetului de 
conducere al asociației, in semn de 
apreciere a contribuției aduse de 
savantul român la dezvoltarea știin
țelor filologice.

★

Cu prilejul apropiatei sărbători na
ționale a Republicii Cipru — 1 oc
tombrie — ziua proclamării indepen
denței — Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea a or
ganizat luni, la Casa de cultură a 
institutului, o seară culturală.

După cuvintul de deschidere, ros
tit de Octav Livezeanu, vicepreședin
te al I.R.R.C.S., scriitorul Toma 
George Maiorescu a împărtășit im
presii dintr-o călătorie in Cipru.

Programul serii s-a încheiat cu 
proiecția unui film artistic.

Au luat parte funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, I.R.R.C.S., oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

★
Vicepreședintele Consiliului Cultu

rii și Educației Socialiste, Tamara 
Dobrin. a oferit luni un cocteil cu 
prilejul turneului pe care il între
prinde în țara noastră formația 
„Kreuzchor" din Dresda.

Pentru a promova condiții mai 
bune de muncă șl pentru a asigura 
sănătatea oamenilor — a arătat vor
bitorul — este necesară o activitate 
pe scară mondială, cu concursul tu
turor organismelor internaționale.

Conferința a fost salutată apoi de 
Pierre Mouton, reprezentantul Aso
ciației Internaționale pentru Secu
ritate Socială, care a subliniat im
portanța și marea actualitate a te
maticii conferinței. Ținind seama de 
pericolul pe care pneumoconiozele il 
prezintă în ultimii ani, au fost în
ființate numeroase organisme de 
specialitate, au avut loc congrese și 
reuniuni științifice pe toate continen
tele, în cadrul cărora au fost dezbă
tute aspecte principale și de detaliu 
privind prevenirea și combaterea îm
bolnăvirilor profesionale. în acest 
context se înscrie și reuniunea de la 
București, care, datorită bunei orga
nizări, reputației raportorilor, valorii 
participanților, precum și amabilită
ții poporului gazdă, sint convins că 
va aduce o contribuție însemnată in 
acest domeniu.

Primit cu aplauze, a luat cuvintul 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, care a adresat 
participanților la conferință un cu- 
vint de salut Cuvintarea a fost ur
mărită cu un deosebit interes și subli
niată cu vii aplauze de asistență.

După încheierea ședinței inaugu
rale, președintele Consiliului de Mi
niștri, precum și membri ai guver
nului, prezenți la lucrări, s-au între
ținut cordial cu reprezentanții orga
nizațiilor internaționale, cu oameni 
de știință de peste hotare.

★
Lucrările celei de-a IV-a Confe

rințe internaționale asupra pneumo
coniozelor se vor desfășura in conti
nuare in sesiuni plenare și in secții 
pe probleme de specialitate. Vor fi 
dezbătute 11 rapoarte generale și 124 
de referate, care reflectă cercetările 
efectuate in acest domeniu și rezul
tatele măsurilor aplicate pe linie teh
nică și medicală în diferite țări.

Cu prilejul lucrărilor conferinței, 
vor avea loc, de asemenea, două mese 
rotunde, in cadrul cărora se vor dez
bate teme cu privire la : „Clasifica
rea radiologică a azbestozelor și a ce
lorlalte pneumoconioze" și „Defini
rea pneumoconiozelor*1.

★
Luni seara, Comitetul de organi

zare a celei de-a IV-a Conferințe 
internaționale asupra pneurnoconio- 
zelor a oferit, in Sala de marmură a 
Casei Centrale a Armatei, o recepție 
in cinstea participanților la reuniune.

(Agerpres)

Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe șl 
Consiliul Culturii și Educației Socia- 
liste, muzicieni șl alți oameni de 
artă și cultură.

Au lua! parte, de asemenea, Hans 
Voss, ambasadorul R.D. Germane la 
București, șl membri ni ambasadei.

Cu acest prilej, formația corală a 
prezentat un scurt recitai.

Corul din Dresda a oferit luni 
seara, in sala Ateneului Român, un 
al doilea concert in cadru) turneu
lui său.

în aceeași zi. membri ai conducerii 
formației s-au intilnit cu ziariști din 
Capitală, cărora le-au răspuns la În
trebările privind activitatea acestui 
vechi ansamblu coral.

★
între 20 și 27 septembrie, o dele

gație condusă de viceprimarul orașu
lui Bagdad, Abdul Amid Al Sama
ra le. a făcut o vizită in țara noas
tră.

Delegația Irakiană a purtat discuții 
la întreprinderile de stat pentru co
merț exterior „Mecanoexport" și 
„Arcom", privind probleme de coope
rare din diverse sectoare de activi
tate și a vizitat unități industriale, 
obiective turistice, culturale, cartiere 
de locuințe, din București și din ju
dețele Brăila, Galați, Brașov, Argeș 
și Constanța-

★

Un grup de cadre și cursanți al 
Colegiului regal pentru studii în do
meniul apărării din Anglia, condus 
de contraamiralul A. S. Morton, a 
făcut o vizită de cinci zile în țara 
noastră. Cu acest prilej, au fost vizi
tate Academia Militară și unele obiec
tive economice, culturale și turistice, 
în timpul vizitei, grupul de cadre și 
cursanți ai Colegiului regal au fost 
primiți de general-colonel Ion Gheor
ghe, prim-adjunct al ministrului for
țelor armate, șef al Marelui Stat Ma
jor. Oaspeții militari englezi au fost 
primiți, de asemenea, la Ministerul 
Afacerilor Externe și la Ministerul 
Comerțului Exterior.

Luni, grupul a părăsit Capitala.
★

în cadrul manifestărilor culturale 
organizate de Biblioteca franceză din 
București se înscrie și amenajarea, 
în sălile bibliotecii, a unei expoziții 
de afișe artistice. Sint expuse afișe 
ale marilor galerii pariziene de 
artă, cu caracter turistic și alte 
afișe, realizate de cunoscuți crea
tori în acest domeniu, printre 
care Georges Mathieu, Raymond Pa
ges, Dali și Morvan.

Expoziția rămine deschisă pină Ia 
9 octombrie.

(Agerpres)
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Tir : GH. FLORESCU - MEDALIE DE BRONZ LA C.E.CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI
« Aseară au avut loc primele meciuri ale turneului final

MILANO (prin telefon, de la tri
misul Agerpres, Ilie Goga). — Aseară 
a început la „Palalido" turneul final 
al campionatului european masculin 
de volei. După cum se știe, dreptul 
de a continua lupta directă pentru 
cucerirea titlului — drept cîștigat 
prin meciuri preliminare — il au 
reprezentativele R. D. Germane, cam
pioană mondială, Uniunii Sovietice, 
campioană olimpică, Poloniei, Româ
niei, Ungariei și Cehoslovaciei. Ab
sența voleibaliștilor bulgari, vicecam- 
pioni mondiali, este considerată de 
specialiști ca o mare surpriză, dar 
trebuie reținut că în grupa prelimi
nară ei au avut ca adversari pe volei
baliștii din R.D.G., in fața cărora au 
pierdut — ca și anul trecut, în finala 
C.M. de la Sofia — cu 2—3...

în partida inaugurală a acestei faze 
decisive a „europenelor" s-au intilnit 
echipele Uniunii Sovietice și Ungariei. 
O victorie ușoară pentru voleibaliștii 
sovietici : 3—0 (15—8, 15—8, 15—4). A 
urmat apoi meciul România—Polonia. 
Ambele, formații de valoare apro
piată, cu intenții similare in campio
nat — de a ocupa un loc pe podium 
și de a obține calificarea pentru Jo

HANDBAL MASCULIN

NIMIC DEOSEBIT DESPRE 
DERBIUL DE ASEARĂ...

GALAȚI (corespondentul „Scinteii" 
Stelian Savin).

A treia și ultima zi din cel de-al 
treilea turneu al campionatului na
țional de handbal masculin a fost aș
teptată cu un legitim interes de 
spectatorii gălățeni, dat fiind faptul 
că avea loc derbiul între Steaua și 
Dinamo București. Rezultatele înre
gistrate, in general, nu produc sur
prize Universitatea Cluj a invins pe 
Sport-Club Bacău cu 26—19 (la pauză 
14—9), Independența Sibiu a învins 
pe Trotușul din Orașul Gh. Gheor- 
ghlu-Dej cu 15—13 (9—5), iar Poli
tehnica Galați a împărțit frățește 
cele două puncte puse în joc cu Po
litehnica Timișoara : scor 17—17 
(10-9).

O absentă•>
TIMIȘOARA (corespondentul „Sein-, 

teii, Cezar IOANA). Pe meleagurile 
timișene, agenda manifestărilor spor
tive de la sfirșitul săptăminii 
trecute a fost deosebit de incărcată. 
Pe lingă „sportul rege" — fotbalul — 

. care, in afara echipelor divizionare 
B. C și din campionatul județean, a 
reunit pe gazonul verde al terenuri
lor alte 24 de formații alcătuite din 
tineri din diverse localități timișene, 
angrenați în competiția denumită 
„Promoția", duminică s-au intilnit sub 
cerul liber sau în săli sute de spor
tivi și mii de spectatori pasionați de 
handbal, popice, rugbl, baschet, vo
lei.

Chiar și atletismul, acest sport 
care, pe zi ce trece, devine tot mai 
mult un (ei de „rara avis" în cadrul 
preocupărilor organelor sportive de 
la diverse niveluri, a avut o „zi bună", 
pe stadionul „Ceramica" din orașul 
Jimbolia. Inițiativa salutară a co
misiei județene de atletism, de a se 
organiza in această vară o întrecere 
dotata cu „Cupa Timiș", între repre
zentativele orașelor din această parte 
a țării, și-a consumat la Jimbolia 
ultimul său act : finala. Timp de 
cîteva ore echipele de atleți din 
Sînnicolau Mare, Lugoj (orașe care 
au găzduit în această ordine cele-

Premierul Iranului 
l-a primit pe ministrul 
român al comerțului 

exterior
TEHERAN 27 (Agerpres). — La 26 

septembrie, primul ministru al Iranu
lui, Amir Abbas Hoveida, l-a primit 
pe ministrul comerțului exterior »1 
Republicii Socialiste România, Cornel 
Burtică, aflat la Teheran pentru a 
participa la lucrările Comisiei mixte 
româno-iraniene. La convofblrl a 
asistat Alexandru Boabă, ambasado
rul României in Iran.

Ministrul român al comerțului ex
terior a avut, de asemenea, convor
biri cu Monoutcher Eghbal, președin
tele Societății iraniene de petrol, și 
Mohamad Sam, ministru de interne, 
consacrate schimburilor comerciale 
între cele două țări.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă și călduroasă in Crișana, 
Banat, Oltenia, Muntenia și Dobro- 
gea, unde cerul a fost variabil, mai 
mult senin. în rest, cerul a prezentat 
innorări mai accentuate și izolat, 
in estul Transilvaniei, nord-vestul 
Moldovei și munții Bucegi, a plouat 
slab. Vintul a suflat slab pină la po
trivit. Temperatura a înregistrat o 
scădere în nordul Moldovei, fiind cu
prinsă la ora 17 intre 9 grade la 
Cimpulung Moldovenesc și 25 grade 
la Băilești. în zona de munte, izolat 
s-a semnalat ceață-

Timpul probabil pentru 29, 30 sep
tembrie și 1 octombrie. în țară : 
Vreme in general frumoasă, cu ce
rul variabil, la început, apoi înno- 
rările vor fi mai accentuate și, pe 
alocuri, va ploua. Vint potrivit. Tem
peratura in scădere incepînd din 
nordul țării. Minimele vor fi cu
prinse între 2 și 12 grade, iar maxi
mele intre 12 și 22 grade. în Bucu
rești : Vremea se va răci ușor in a 
doua parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil, favorabil ploii trecătoare. 
Vînt potrivit. Temperatura va scă
dea ușor.

curile Olimpice. Astfel se explică 
faptul că pe parcursul a mai bine de 
două ore victoria nu s-a putut con
tura. că a fost nevoie să se „consu
me"-toate cele cinci seturi regulamen
tare. Polonezii obțin primul set 
(15—9). Ai noștri egalează, cu sur
prinzătoare ușurință (15—3). In al 
treilea set, polonezii iau din nou con
ducerea (15—9), dar românii egalează 
iarăși, adjudecindu-și setul al patru
lea (15—8). în setul decisiv, de o par
te și de alta a fileului, concentrarea 
jucătorilor este maximă. Se luptă in
tens pentru fiecare punct. în fine, 
voleibaliștii noștri ciștigă setul cu 
15—7 — și deci meciul.

Selecționata României va juca 
astăseară cu echipa Uniunii Sovietice, 
miercuri cu Cehoslovacia, joi cu Un
garia șl vineri cu R, D. Germană.

★
La ora transmisiei acestei corespon

dențe, la centrul de presă se anunță 
un rezultat din turneul feminin de 
Ia Bologna (pentru locurile 7—12) : 
România — Olanda 3—0 (15—6, 15—3, 
15—0) Slabă consolare pentru volei
balistele noastre...

Așteptată cu un deosebit interes, 
partida derbi dintre Steaua și Di
namo — echipe în a căror compo
nență intră majoritatea selecționabi- 
lîlor in națională — nu a corespuns 
așteptării. Totul sau aproape totul 
din ceea ce înseamnă handbal ade
vărat a fost jertfit pe „altarul" ce
lor înscrise pe tabela de marcaj. 
Durități, joc nervos, eliminări de 
ambele părți — totul pentru rezul
tat ! A învins Steaua cu 11—10 (6—4). 
Atît despre mult așteptatul derbi. 
Păcat 1

în ultimul meci, Dinamo Brașov a 
invins pe Universitatea București cu 
13—11 (8—5), cu largul concurs al 
arbitrilor.

nemotivată
lalte două etape premergătoare fi
nalei) și, bineînțeles, cea a orașului 
gazdă și-au disputat cu ardoare șan
sele in probele de alergări pe dife
rite distanțe, aruncări, sărituri. Fi
nalmente, cupa a fost cîștigată de re
prezentativa Lugojului, alcătuită din 
băieți și fete care practică atletismul 
in cadrul școlilor și întreprinderilor 
orașului. O notă bună pentru organi
zatori (mai puțin la capitolul popu
larizare) și, mai ales, pentru corpul 
de arbitri și tehnicieni, in frunte cu 
inimosul animator al atletismului tl- 
mișean, Gh. Teodorescu, activist al 
consiliului județean pentru educație 
fizică și sport. In sfîrșit, o notă 
proastă pentru asociația sportivă 
..Progresul" din Timișoara, desemnată 
să apere în această întrecere onoarea 
capitalei de județ. Din păcate, la fi
nala de la Jimbolia, timișorenii au 
absentat cu desăvirșire. De altfel, de 
mai mult timp la această asociație — 
care în decursul anilor a dat țării 
mari sportivi, ca Iolanda Balaș, loan 
Soeter, Mihai Raica și alții — se 
constată o slabă preocupare pentru 
atragerea tineietului pe stadioane și 
pentru organizarea întrecerilor atleti
ce. Responsabilii sportului local și, 
desigur, cel de la „Progresul" n-au 
nimic de spus ?

Intilnirea de lucru a președinților celor 
două părți in Comisia guvernamentală
româno-polonă de colaborare economică

VARȘOVIA 27 — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrâșcu, transmite ; 
La 27 septembrie au Început la Var
șovia lucrările întâlnirii de lucru a 
președinților celor două părți in Co
misia guvernamentală româno-polonă 
do colaborare economică. Delegația 
țării noastre este condusă de tovară
șul Janos Fazekas, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, iar delegația 
poloneză de Jan Mitrega, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri. La 
lucrări au participat reprezentanți ai 
unor ministere și ai altor organe cen
trale interesate din cele două țări. A 
fost prezent Mihai Marin, ambasado
rul României la Varșovia.

Au fost examinate probleme prl- , 
vind dezvoltarea colaborării și coope
rării economice in diferite domenii 
de interes reciproc, printre care in
dustria carboniferă și cupriferă, me
talurgia neferoasă, siderurgia, chimia, 
construcțiile de mașini și alte ramuri 
industriale, precum și schimburile 
de mărfuri între cele două țări pe 
1971 șl in anii următori.

în după-amiaza aceleiași zile, to

Mesajul conducerii FRELIMO adresat 

forțelor patriotice din Mozambic
DAR ES SALAAM 27 (Agerpres). 

— Detașamentele Frontului de Eli
berare din Mozambic (FRELIMO) 
provoacă trupelor portugheze, stațio
nate in această colonie, pierderi tot 
mai însemnate, se arată intr-un me
saj al conducerii FRELIMO adresat 
forțelor patriotice din Mozambic ou 
ocazia aniversării a șapte ani de la 
declanșarea mișcării de eliberare 
națională. Mesajul relevă că forțele 
mișcării de eliberare supun unor 
atacuri tot mai intense localitățile 
urbane, transformate de administra

Proba de talere aruncate din 
șanț, disputată pe poligonul din Bo
logna in cadrul campionatelor mon
diale de tir la arme de vinătoare, s-a 
încheiat — după un meci de baraj — 
cu victoria francezului Micbel Car-

Polo pe apă : ROMÂNIA-U.R.S.S. 5-5

Competiția internațională de polo 
pe apă dotată cu „Trofeul Ja- 
dran" a continuat in localitatea iugo
slavă Hvar cu meciurile etapei a 3-a. 
Partida centrală s-a disputat intre 
reprezentativele U.R.S.S. și Româ
niei. Evoluînd remarcabil, poloiștii 
români au reușit să termine la ega
litate : 5—5 (1—1, 1—1, 1—1, 2—2) cu 
puternica formație sovietică, cotată 
drept una din cele mai bune echipe 
din lume. Selecționata României a 
condus de două ori (1—0 și 2—1 prin 
punctele realizate de Lazăr), dar a 
fost egalată de fiecare dată. în ulti
mele minute ale meciului, scorul a

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ȘAH. — După disputarea a 5 run

de, in turneul internațional masculin 
de șah de la Virșeț (Iugoslavia) con
duc Meking (Brazilia) și Filip 
(Cehoslovacia) cu cite 4 puncte, ur
mați de Ivkov, Pianinei (ambii Iugo
slavia) și Bilele (Ungaria) cu cite 3,5 
puncte etc. Maestrul român Victor 
Ciociltea ocupă locul 9 cu 2 puncte.

ATLETISM. — La Varșovia se 
desfășoară un concurs internațional 
atletic la care participă sportivi din 
Cehoslovacia, R.D. Germană, Româ
nia și Polonia. Atletul nostru Cons
tantin Stan a cîștigat proba de 400 m 
plat cu timpul de 47” 3/10.

« Turul ciclist al Franței pentru 
amatori („Tour de l’Avenir") s-a în
cheiat la St. Etienne cu victoria clară 
a rutierului francez Regis Ovion, 
campion mondial, urmat de olande
zul Fedor den Hertog — la 13’25”.

TENIS. — Finala turneului inter
național de la Los Angeles a opus re
prezentanții a două generații de 
jucători : „veteranul" Pancho Gon
zales (in virstă de 43 de ani) și ju
niorul Jimmy Connors (19 ani). La 
capătul unei partide viu disputate,

de afișeConcurs

DE LA C.E.C.

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

Cele mai bune afișe vor fi 
premiate.

Se vor acorda următoarele 
premii : Premiul I : un libret de 
economii cu o depunere inițială 
de 7 000 lei ; Premiul II : un li
bret de economii cu o depunere 
inițială de 5 000 lei ; Premiul II! 
un libret de economii cu o de
punere inițială de 4 000 lei ; 3
mențiuni constind in librete de 
economii cu o depunere inițială 
de 2 000 lei fiecare.

Afișele pentru concurs se vor 
prezenta in formatul 70x100 cm 

varășul Janos Fazekas, Împreună cu 
Jan Milrega, a vizitat mina complet 
automatizată „Jan‘* din voievodatul 
Katowice.

Un conducător al P. C. 
din India desemnat premier 

al statului Kerala
DELHI 27 (Agerpres). — Noul gu

vern al Frontului’Unit din statul in
dian Kerala a depus jurămintul. în 
urma acordului realizat intre condu
cerile Partidului Comunist din India 
și Congresului Național Indian, in 
componența noului guvern au fost 
cooptați cinci reprezentanți al parti
dului de guvernămint al Indiei. în 
funcția de prim-ministru al statului 
Kerala a fost desemnat, din nou, 
Chelat Achulha Menon, conducător al 
Partidului Comunist din India.

ția colonială șl armata portugheză 
in adevărate tabere militare. Poporul 
din Mozambic, se arată in documen
tul FRELIMO, desfășoară o luptă 
susținută pentru libertate, împotriva 
colonialismului, Imperialismului și a 
exploatării. Conducerea FRELIMO 
iși exprimă convingerea că forțele 
patriotice vor intensifica activitatea 
împotriva administrației coloniale 
portugheze și vor obține succese ho- 
tăritoare în lupta de eliberare na
țională.

rega, care a doborit 188 de talere din 
200 (25 plus 25). Pe locul secund s-a 
clasat Jiirgen Henke (R.D. Germană) 
— 188 t. (25 plus 19). Medalia de 
bronz a revenit trăgătorului român 
Gheorghe Florescu cu 187 t.

fost favorabil jucătorilor sovietici cu 
5—4. Golul egalizator a fost marcat 
de Szabo. Celelalte două puncte ale 
formației române 3u fost marcate 
de Culineac și Zamfirescu.

într-un alt joc, selecționata Unga
riei a învins cu scorul de 8—6 (2—0, 
3—2, 2—1, 1—3) echipa R.F. a Germa
niei.

în clasament conduce Iugoslavia cu 
6 puncte, urmată de U.R.S.S. —5 
puncte, Ungaria — 4 puncte (16—11), 
România — 4 puncte (11—10), S.U.A. 
— 3 puncte, Italia — 2 puncte, Olan
da — 0 puncte (6—13) și R.F. a Ger
maniei — 0 puncte (8—19).

victoria a revenit în trei seturi, cu 
2—6, 6—3, 6—3, lui Pancho Gonzales.

• Campionatele mondiale de hal
tere au luat sfîrșit la Linia, o dată cu 
desfășurarea întrecerilor de la cat 
supergrea. Titlul a revenit marelui 
favorit, sportivul sovietic Vasili A- 
lekseev, care a totalizat 635,500 kg 
(230 plus 170 plus 235,500 kg). Cele
brul halterofil a stabilit un nou re
cord mondial Ia stilul impins cu 230 
kg. De asemenea, el a corectat re
cordul lumii la aruncat cu 235,500 kg. 
Pe locul doi s-a clasat americanul 
K. Patera cu 592,500 kg, urmat de 
bulgarul I. Atanasov — 532,500 kg.

• Turul ciclist al Bulgariei a con
tinuat cu etapa a 5-a (Stara Zagora— 
Sliven), cîștigată de rutierul ceho
slovac Ladislav Bilo, care a parcurs 
169 km in 4hlOT5”. El i-a invins la 
sprintul final pe polonezul Krzes- 
zowiac și pe bulgarul Traikov. Pri
mul sosit dintre cicliștii români a 
fost Ștefan Andronache, cronometrat 
cu timpul de 4hll’3O”. In clasamen
tul general individual continuă să 
conducă Daehne (R.D. Germană), ur
mat de Mihailov (Bulgaria) — la 34”, 
Lis (Polonia) — 2'08” etc. Ștefan Su- 
ciu (România) ocupă locul 9 la 3’34” 
de lider.

numai cașerate și vor fi astfel 
executate incit să permită tipă
rirea in maximum 6 culori.

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

Cu prilejul „Săptăminii eco
nomiei" din acest an, Casa de 
Economii și Consemnațiuni va 
organiza o expoziție in care vor 
fi prezentate afișele selecționate 
la acest concurs.
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viața internațională______
Au început dezbaterile

TORK 27. — Corespondentul Agerpres transmite : In plenara Adu
nării Generale a O.N.U. au început luni dimineața dezbaterile generale, care 
•feri șefilor de delegații prilejul de a 
clpalele probleme Internaționale.

expune poziția țărilor lor fsțĂ de prin-

restabilirea drepturilor

R. P. Chineze la O.N.U.

Leonid Brejnev și-a încheiat vizita
in R. P. Bulgaria

în cuvin tul său. ministrul afacerilor 
externe al Braziliei, Mario Gibson 
Barbosa, a subliniat că pacea șl secu
ritatea, ca și progresul economic al 
țărilor In curs de dezvoltare, sint 
probleme centrale ale timpurilor 
noastre. El a respins teorLa „păcii nu
cleare" sau a „echilibrului terorii", 
ca fiind In flagrantă contradicție cu 
principiile Cartei O.N.U. : egalitatea 
ln drepturi, respectarea suveranității 
șl independenței statelor, nefolosirea 
forței în reglementarea disputelor in
ternaționale și Îndeplinirea cu bună 
credință a obligațiilor asumata in 
virtutea Cartel.

Vorbind despre problemele dezvol
tării economice, ministrul brazilian 
a relevat importanța respectării su
veranității tuturor statelor asupra re
surselor lor naționale, a dreptului de 
a-și apăra fără restricții resursele și 
a le exploata in beneficiul popoare
lor lor și în conformitate cu priorită
țile stabilite de ele.

Ministrul afacerilor externe al In
diei, Sardar Swaran Singh, a relevat 
In cuvintul său că trupele americane 
trebuie retrase din Vietnam, astfel ca 
poporul vietnamez să-și poată hotărî 
singur viitorul, fără nici un amestec 
din afară. El a arătat că propunerile 
în 7 puncte ale Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud constituie o bază re
zonabilă pentru realizarea unui acord.

Ministrul indian s-a pronunțat ln 
favoarea convocării unei conferințe 
mondiale de dezarmare, la care să 
participe toate statele, și a subliniat 
că guvernul său nu se poate declara 
satisfăcut de rezultatele obținute pînă 
in prezent in cadrul tratativelor de 
dezarmare de la Geneva. Vorbitorul 
a criticat, apoi recrudescența tendin
țelor protecționiste și discriminatorii,

eare „afectează In principal progre
sul economic al țărilor In curs de 
dezvoltare".

Șeful delegației indiene a subliniat 
că una dintre cele mai importante 
probleme este restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Populare 
Chineze la Națiunile Unite. „In lume, 
a spus el, există o singură Chină, în 
O.N.U. există un singur loc pentru 
China și numai guvernul R. P. Chi
neze este in drept să-1 ocupe. Avem 
convingerea că prezența R. P. Chi
neze la lucrările O.N.U. va contribui 
la sporirea eficienței organizației 
noastre".

Ministrul de externe al Iranului, 
Abbas Aii Khalatbari, a subliniat în 
discursul său necesitatea urgentă a 
lichidării decalajului dintre nivelurile 
de dezvoltare a țărilor industrializate 
și țărilor rămase in urmă. El a a- 
vertizat împotriva noilor tendințe 
protecționiste și a cerut să se ia mă
suri pentru lichidarea barierelor dis
criminatorii din calea exporturilor de 
materii prime ale țărilor ln curs de 
dezvoltare.

Ministrul Iranian a relevat apoi ne
cesitatea urgentă a recunoașterii 
drepturilor legitime ale R, P. Chi
neze Ia Națiunile Unite.

După ce a reafirmat că Orientul 
Mijlociu să fie transformat într-o 
zonă denuclearizată, vorbitorul a ce
rut ca 
trupele 
pate.

Șeful
In încheiere, pentru transpunerea In 
viață a declarațiilor și rezoluțiilor 
O.N.U. privitoare la decolonizare și 
lichidarea ultimelor bastioane ale co
lonialismului din Golful Persic și de 
pe pămintul Africii.

Israelul să-și retragă toate 
de pe teritoriile arabe ocu-

delegației Iraniene a pledat,

întrevedere

C. Mănescu-A. Grcmîko
NEW YORK 27. — Corespondentul 

Agerpres transmite : Luni la prinz, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, șeful delegației române la 
cea de-a XXVI-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite, a avut o Întrevedere cu An
drei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Republicilor So-

vietice Socialiste, conducătorul dele
gației sovietice la sesiunea Adunării 
Generale.

In cursul Întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă cordială, de lucru, 
cei doi miniștri de externe au efec
tuat un schimb de păreri cu privire 
la principalele probleme care fac 
obiectul preocupării delegațiilor la 
prezenta sesiune a O.N.U.

Aproximativ 2 000 de studenți și veterani de râzboi au demonstrat luni 
pe străzile orașului sud-vietnamez Qui Nhon, pentru a-și exprima protestul 
in legdturâ cu noua farsâ electoraid pregdtitd de regimul de la Saigon. 
Puternice manifestajii împotriva administrației Thieu au avut loc, de ase
menea, la Saigon și in localitâțile Da Nana și Can Tho. Agenția Associated 
Press transmite câ demonstranții au incendiat panourile cu afișe electorale, 
precum și mai multe vehicule militare americane. între manifestant» și for
țele polițienești ale regimului saigonez, care au fdeut uz de gaze lacrimo
gene pentru a-i dispersa, ou avut loc, timp de mai multe ore, ciocniri vio
lente.

în fotografie : mii de locuitori ai Saigonului demonstrînd împotriva 
farsei electorale.

$.11. A. trebuie să renunțe la politica agresivă

UN INTERVIU AL ȘEFULUI DELEGAȚIEI R. D. VIETNAM 
LA CONFERINȚA CVADRIPARTITĂ DE LA PARIS

PARIS 27 (Agerpres). — Șeful de
legației Republicii Demoarate Viet
nam la conferința cvadripartită de la 
Paris, Xuan Thui, a declarat. în 
cadrul unui interviu, că cele 129 de 
ședințe plenare consacrate problemei 
vietnameze s-au încheiat fără nici un 
rezultat, datorită faptului că S.U.A. 
nu doresc să Înceteze acțiunile agre
sive împotriva Vietnamului și a al
tor țări din Indochina. Guvernul de 
la Washington pregătește în pre
zent „alegerile prezidențiale'* ce ur
mează să aibă loc la începutul lunii 
octombrie în Vietnamul de sud. A- 
ceastă nouă farsă, a spus Xuan Thui, 
are drept scop să mențină la putere 
la Saigon grupul militarist dictato
rial în frunte cu Nguyen Van Thleu, 
pentru a continua așa-zisa politică 
de „vietnamizare a războiului" in 
Vietnamul de sud, o politică de e- 
sență neocolonlală.

Șeful delegației R.D. Vietnam a 
arătat că aviația americană continuă 
să încalce suveranitatea R.D. Viet
nam, în ciuda obligației guvernului 
Statelor Unite de a înceta, total și 
necondiționat, bombardamentele șl 
celelalte acțiuni războinice asupra 
întregului teritoriu al R. D. Vietnam. 
Nu de mult, la 21 septembrie, avia
ția americană a efectuat peste 200 de 
raiduri, bombardind localități dens 
populate din provincia Quan Binh.

Pentru a scoate din impas confe
rința cvadripartită de la Paris, a 
menționat Xuan Thui, S.U.A. trebuie 
să înceteze promovarea politicii de 
„vietnamizare a războiului", să re
nunțe la politica agresivă și neoco- 
lonialistă in Vietnamul de sud, să dea

un răspuns serios propunerilor con
structive de pace in șapte puncte 
prezentate de Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud. Acest plan de pace conține 
două puncte esențiale care prevăd 
ca Statele Unite să retragă din Viet
namul de sud, in 1971, toate trupele 
lor și ale aliaților lor și să sisteze 
sprijinul acordat grupului militar 
aflat la putere la Saigon. Aceasta ar 
permite instaurarea în Vietnamul de 
sud a unei noi administrații, care să 
se pronunțe pentru pace, indepen
dență, neutralitate și democrație, a 
spus în încheiere Xuan Thui.

CRIZA DIN IRLANDA DE NORD
de la ciocniri da stradă la masa tratativelor

SANTIAGO DE CHILE 27 (Ager
pres). — Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, ■ declarat 
că delegația chlllană la actuala se
siune a Adunării Generale a O.N.U. 
va vota în favoarea proiectului pri
vind „Restabilirea drepturilor legiti
me ale R. P. Chineze în Națiunile 
Unite", propus, după cum se știe, de 
un grup de 19 state, printre care și 
România. Nu poate fi Ignorată, a a- 
dăugat președintele chilian, o țară 
cu 800 milioane de locuitori.

SOFIA 27 (Agerpres). — Agenția 
T.A.S.S. anunță că In zilele de 26 șl 
27 septembrie, la Invitația C.C. al 
P.C. Bulgar, Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., a fă
cut o vizită de prietenie în R. P. Bul
garia.

între secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Leonid Brejnev, și primul 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat, Todor 
Jivkov, au avut loc întilnlrl priete
nești și discuții. El s-au informat re

ciproc asupra îndeplinirii hotărfrllor 
Congresului al XXIV-lea al P.C-U.S. 
și a hotărirllor Congresului al X-lea 
al P.C. Bulgar. Părțile au acordat o 
atenție deosebită consolidării și dez
voltării în continuare a colaborării 
sovleto-bulgare pe plan politic, eco
nomic șl cultural și au procedat la 
un schimb de păreri in probleme 
actuale ale situației internaționale și 
ale mișcării comuniste și muncito
rești mondiale.

ORIENTUL APROPIAT

Vizita delegației 
guvernamentale

AMMAN 27 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint al palatului regal 
de la Amman a precizat că Iordania 
rămîne consecventă cu hotărirea sa 
de a se conforma rezoluției Consili
ului de Securitate din noiembrie 
1967. Totodată, el a menționat că lor-

dania nu este împotriva unei «olu- 
ționări pe etape a conflictului din 
Orientul Apropiat, cu condiția ca a- 
ceasta să permită o reglementare 
globală, conform rezoluției Consiliu
lui de Securitate.

chineze în
R. D. Vietnam Indira Gandhi

HANOI 27 (Agerpres). — Le Duan, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, șl 
Fam Van Dong, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, președinte
le Consiliului de Miniștri, l-au pri
mit pe Li Sien-nien, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
șeful delegației economice guverna
mentale chineze, care se află în vizi
tă la Hanoi.

Cu acest prilej, menționează agen
ția V.N.A., a avut loc o Întrevedere 
care a decurs într-o atmosferă de 
prietenie și solidaritate militantă.

a sosit la Moscova
MOSCOVA 27. — Corespondentul A- 

gerpres, L. Duță, transmite : La in
vitația Consiliului de Miniștri al U- 
niunii Sovietice, la Moscova a sosit 
luni după-amlază, într-o vizită ofi
cială, primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi.

în aceeași zi au Început convorbi
rile între șeful guvernului indian și 
Alexei Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

1
Un purtător de cuvint al Ministe

rului de Interne de la Amman a a- 
nunțat că forțele de securitate lor
daniene au confiscat, ln cursul unor 
percheziții efectuate In diferite punc
te ale capitalei, inclusiv ln două 
tabere pentru refuglațil palestlnenl, 
o mare cantitate de arme și au a- 
restat mai multe persoane care ur
mează să apară ln fața Curții Mili
tare.

*
BEIRUT 27 (Agerpres). — Regele 

Feisal al Arabiei Saudite a sosit luni 
într-o vizită oficială de trei zile în 
Liban, la invitația președintelui Su
leiman Frangieh. Presa libaneză re
levă că în cadrul convorbirilor din
tre șefii celor două state vor fi evo
cate situația din Orientul Apropiat, 
evoluția relațiilor bilaterale și pro
bleme legate de conflictul dintre au
toritățile lordaniene și comandouri
le palestinene, staționate pe terito
riul Iordaniei.

agențîîSe de presă transmit
Delegația Partidului Co

munist din Japonia,in (runte 
cu președintele Prezidiului C.C. al 
P.C.J., Kenji Miyamoto, și-a încheiat 
vizita in Uniunea Sovietică, anunță 
agenția T.A.S.S.

întîlnire Nixon-Hirohito. 
Președintele Statelor Unite, R. Ni
xon, s-a intilnit cu împăratul Japo
niei, Hirohito, care, in drum spre Co
penhaga, prima etapă a turneului 
ce-1 întreprinde în șase țări vest-eu- 
ropene, a făcut o escală la baza 
aeriană americană din apropiere de 
Anchorage, Alaska. La intilnire au 
participat, din partea americană, 
W. Rogers, secretarul Departamentu
lui de Stat, R. Morton, ministru zde 
interne, și Henry Kissinger, consilier 
special pentru problemele securității 
naționale, iar din partea japoneză 
ministrul de externe, T. Fukuda. Au 
fost discutate, potrivit unui comuni
cat oficial, „probleme de interes re
ciproc".

dintele Uniunii Socialiste Arabe, va 
face o vizită oficială in Uniunea So
vietică in prima jumătate a lunii oc
tombrie, la invitația C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și guvernului sovietic, trans
mite agenția T.A.S.S.

Un comunicat comun prl' 
vind vizita oficială făcută în R. P. D. 
Coreeană de o delegație parlamentară 
a Columbiei, condusă de Gilberto Za
pata Isaza, prim-vicepreședinte al 
Camerei Reprezentanților, la invita
ția Adunării Populare Supreme a 
R. P. D. Coreene, a fost dat publici
tății la Phenian. In cursul vizitei, 
arată comunicatul, reprezentanții ce
lor două țări au efectuat un schimb 
de vederi asupra problemelor privind 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre R. P. D. Coreeană și Colum
bia și asupra altor probleme de inte
res comun — informează agenția 
A.C.T.C.

Alegerile parțiale din 
Fnmtd. 1° Franta s_au desfășurat 
duminică alegeri parțiale pentru re
înnoirea mandatului a 85 de senatori 
(aproape o treime din cei 283 de 
membri ai Senatului). Scrutinul nu a 
adus modificări importante în grupă
rile politice reprezentate în această 
cameră a Parlamentului francez. 
După cum remarcă „Le Figaro", ale
gerile senatoriale au adus doar o în
noire substanțială a personalităților. 
Din cele 85 de mandate disputate du
minică, 42 au revenit unor noi sena
tori.

Marele Duce al Luxem- 
burgului, Jean* a 50511 ln Iug(î~ 
slavia, intr-o vizită oficială, la invi
tația președintelui Iosip Broz Tito, 
informează agenția Taniug. El este 
însoțit de ministrul afacerilor ex
terne, Gaston Thorn, și de alte per
soane oficiale.

Ministrul turc al comuni- 
CQțiilor, Hctluk Arik, și-a prezen
tat demisia — anunță agenția France 
Presse. El este, astfel, primul minis
tru care părăsește echipa guverna
mentală alcătuită de Nihat Erim în 
martie 1971.

Convorbirile tripartite intre primul 
ministru britanic Heath, șeful cabi
netului de la Belfast, Faulkner, și 
premierul Republicii Irlanda, Lynch
— care au început ieri și vor con
tinua astăzi — venind la scurtă 
vreme după „dezbaterile de urgență" 
din parlamentul britanic, pe marginea 
problemei nord-irlandeze, sint noi 
expresii ale încercărilor de regle
mentare a acestei probleme, punc
tată periodic de incidente singeroase, 
rezultat al acțiunilor cercurilor ex
tremiste. Aceste răbufniri nu 
fi posibile dacă nu ar găsi 
teren propice de manifestare 
persistența unor profunde i 
chități sociale și economice, pen
tru că Ln nici un caz nu se poa
te susține că este vorba exclusiv de 
o dispută religioasă intre protestanți 
și catolici, așa cum s-a încercat u- 
neori să se prezinte situația din a- 
ceastă provincie autonomă a Marii 
Britanii.

„Istoria Irlandei — afirmă H. V. 
Morton in lucrarea sa IN SEARCH 
OF IRELAND (în căutarea Irlandei)
— este foarte simplă : este istoria 
rezistenței împotriva Angliei... A 
fost un război de independen
ță. un război sîngeros de nouă 
secole, cel mal îndelungat răz
boi de acest fel din istoria ome
nirii". Invazia englezilor în Irlanda 
a Început in 1170. Pentru refa
cerea populației decimate, ca ur
mare a războiului de „pacificare", a 
foametei și bolilor, autoritățile colo
niale au încurajat imigrarea englezi
lor, cărora li s-au acordat tot soiul 
de privilegii. Astfel, s-a născut o pă
tură stăpinitoare dominantă, conflic
tul dintre aceasta și marea majori
tate a populației căpătind o colora
tură religioasă mult mai tirziu, după 
ce Anglia a părăsit biserica catolică, 
în realitate, la baza conflictului din
tre catolici și protestanți aveau să ră- 
mină problemele economico-sociale. 
care se acumulau și deveneau tot 
mai acute.

In anul 1920, ca urmare a apli
cării așa-numitei „Home Rule Act" 
(legea cu privire la autoguvernare), 
părțile centrală și de sud ale insulei 
au căpătat statut de dominion sub de
numirea de Republica Irlanda. In 
timp ce șase comitate din nordul Ir
landei au fost incorporate la Ma-

i ar 
un 
în 

ine-

rea Britanie. Deși face parte din 
Marea Britanie de peste o jumătate 
de secol și — ca o excepție față 
de celelalte provincii — dispune 
de un parlament și un guvern pro
priu, Irlanda de Nord, unde protes
tanții formează majoritatea (in timp 
ce in Republica Irlanda majoritatea 
o alcătuiesc catolicii) este una din 
cele mai slab dezvoltate regiuni ale 
țării, șomajul atingind un procent 
foarte ridicat (in unele zone chiar 
18—20 la sută). Autoritățile nord-ir- 
landeze, care reprezintă pătura domi
nantă (protestantă), au practicat din-

CORESPONDENTA 
DIN LONDRA

totdeauna față de populația catolică 
o politică discriminatorie, de îngră
dire a celor mai elementare drepturi 
și libertăți. Angajările la lucru se 
fac după următorul principiu : mai 
intii sint satisfăcute cererile popu
lației de religie protestantă și numai 
după aceea ale catolicilor. De aceea, 
imensa majoritate a șomerilor din 
Irlanda de Nord sint catolici ; popu
lației catolice ii revin cele mai prost 
plătite munci, ea ocupă locuințele 
din cartierele cele mai mizere. Tot
odată. Irlanda de Nord este singura 
regiune a Angliei unde orice per
soană „suspectă" poate fi reținută 
fără nici un fel de judecată. Și, așa 
cum este de așteptat, „suspecții" sînt 
depistați printre catolici...

Discriminarea apare șl mai fla
grantă pe planul drepturilor politice. 
Există un așa-numit „vot al compa
niilor-, potrivit căruia fiecare patron 
(de obicei protestant) are dreptul Ia 
cite șase voturi și poate să contro
leze alte 15—20. In același timp. insă, 
multi cetățeni din rindul populației 
catolice nu au drept de vot pe motiv 
că nu au titlul de proprietar. In a- 
cest fel, protestanții dețin controlul 
organelor locale chiar și in localitățile 
în care sînt in minoritate. In urmă 
cu patru ani, in Irlanda de Nord a 
fost format un guvern, în frunte cu 
Terence O’Neil, care a luat inițiativa 
desființării „votului companiilor", 
prezentind, totodată, un plan de re-

forme economice și sociale. Dar atit 
planul lui O’Neil, cit și promisiunile 
actualului guvern, condus de Brian 
Faulkner, au rămas numai pe hirtie.

Nemulțumirea catolicilor a căpă
tat adesea forme acute. Guvernul 
Irlandei de Nord, format numai din 
reprezentanți ai păturilor protestante, 
a căutat de fiecare dată să înăbușe 
mișcarea revendicativă, lupta pentru 
drepturi și libertăți democratice, îm
potriva asupririi sociale. Astfel, fie
care erupție a nemulțumirii populare 
s-a transformat intr-o situație de 
criză pentru regimul din Irlanda de 
Nord. Și, in ciuda prezenței a mii $i 
mii de soldați britanici, asemenea 
crize continuă cu regularitate.

Situația din Irlanda de Nord s-a 
complicat și mai mult prin faptul că 
din rindul celor două comunități s-au 
desprins grupuri de extremiști care 
caută „o încheiere a socotelilor" pe 
cale violentă. Extremiștii catolici pre
conizează un război „pentru unifi
carea Irlandei", unificare pe care 
protestanții nu o doresc, deoarece 
într-o Irlandă unită ei ar deveni din 
pătură majoritară, pătură minori
tară.

în ultimele zile, de la Londra, Du
blin și Belfast s-au făcut numeroase 
propuneri in legătură cu soluționarea 
crizei, cum ar fi adoptarea unei cons
tituții care să garanteze drepturi e- 
gale pentru toți cetățenii din Irlanda 
de Nord, asigurarea reprezentării pro
porționale in parlament și în organele 
locale, posibilitatea creșterii rolului 
reprezentanților populației catolice în 
viața politică și publică etc.

Convorbirile dintre cel trei pre
mieri (Heath, Lynch și Faulkner), 
transferarea problemei nord-irlan- 
deze la masa tratativelor constituie, 
indiscutabil, apreciază observatorii, 
un pas pozitiv în rezolvarea crizei 
Mulți observatori apreciază că prea 
multe, prea adinei și prea'de durată 
sint cauzele care au dus la această 
situație pentru ca ele să poată fi so
luționate dintr-o dată. După cum a- 
rată comentatorii de aci. cert este un 
lucru : că o reglementare presupu
ne in mod necesar eliminarea orică
ror discriminări — politice, economi
ce, sociale — adoptarea unor măsuri 
de lichidare a decalajului ce separă 
această regiune de restul țării.

A treia rundă a convor
birilor preliminare între 
R. S. Cehoslovacă și R. F. a 
GSrmCmici ‘n Prot31eme referitoare 
la relațiile reciproce a început la 
Praga la 27 septembrie, transmite 
agenția C.T.K. Delegația cehoslovacă 
este condusă de Jiri Gotz, adjunct al 
ministrului afacerildr externe, iar cea 
a R. F. a Germaniei, de Paul Frank, 

secretar de stat la Ministerul de Ex
terne al R.F.G.

in palatul municipal din ora
șul Aosta, Italia, a avut loc des
chiderea oficială a unei expozi
ții de artă decorativă româ
nească, cuprinzind lucrări din 
ceramică, metal și sticlă, țesături 
cu compoziții decorative, sculp
turi. La inaugurare au participat 
dr. Oreste Marcoz, primarul o- 
rașului, membri ai consiliului 
municipal, oameni de artă și 
cultură, precum și un numeros 
public. Luind cuvintul, pri
marul Aostei a evocat legăturile 
tradiționale de prietenie dintre 
Italia și România, importanța 
expoziției pentru mal buna cu
noaștere a artei românești.

Conferința juriștilor din 
18 țări europene, Printre care 
și România, organizată de Asociația 
internațională a juriștilor democrați, 
și-a încheiat lucrările la Berlin. Au 
fost dezbătute aspecte juridice ale 
securității și cooperării in Europa. 
Delegația română, alcătuită din prof, 
dr. Ioan Ceterchi, vicepreședinte al 
Asociației juriștilor din țara noastră, 
și prof. dr. Edwin Glaser, șeful sec
torului drept internațional al Asocia
ției juriștilor, a prezentat referatul 
„Considerații asupra zonelor denu- 
clearizate". Conferința a adoptat o 
declarație cu privire la securitatea și 
cooperarea in Europa, in care se sub
liniază că acestea pot fi realizate pe 
baza principiilor de drept ' ‘ 
nai cuprinse in Carta 
Unite.

internațio- 
Națiunilor

Vicepreședintele guver
nului R. P. Ungare, Matyas T1- 
mar, care a făcut, in fruntea unei 
delegații, o vizită în Argentina, Chile, 
Peru și Ecuador, a declarat că turneul 
său a avut, in primul rind, un carac
ter economic. Ungaria, a spus el, 
achiziționează de mult din aceste țări 
o mare cantitate de mărfuri, dar im
portul a depășit cu mult exporturile. 
In cursul vizitei, partenerii sud-ame- 
ricani au manifestat interes față de 
achiziționarea din Ungaria de mij
loace de transport, de produse farma
ceutice și altele.

N. PLOPEANU

Atmosferă pesimistă la reuniunea 
monetară interoccidentală

de la Washington

Republica Togo a hotărî! 
să recunoască R.P. Chineză, 
3 anunțat recent guvernul acestei țări 
într-un comunicat dat publicității la 
Lome — relatează agenția China 
Nouă. Această hotărîre a fost luată 
in cadrul unei ședințe comune a Bi
roului Politic al Uniunii poporului 
togolez, partid de guvernămînt, și a 
Consiliului ministerial, prezidată de 
generalul Etienne Eyadema, președin
tele uniunii și al Republicii Togo.

Șahinșahul Iranului, Mo_ 
hammad Reza Pahlavi, a sosit la An
kara pentru a participa, împreună, 
cu șeful statului turc, Cevdet Sunay, 
la festivitatea inaugurării noii linii 
ferate ce leagă Iranul și Turcia.

Anwar Sadat, p^^mteie 
Republicii Arabe a Egiptului, preșe-

Un avion militar al S.U.A. 
a pătruns în spațiul aerian 
al R. P. Chineze,13 26 seP‘em- 
brie, în zona insulelor Yunghsing și 
Tung din Arhipelagul Hsisha. provin
cia Kwangtung. în legătură cu aceas
tă provocare militară, informează 
agenția China Nouă, un purtător de 
cuvint al Ministerului de Externe al 
R. P. Chineze a fost autorizat să dea 
un nou avertisment serios.

Vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al R. P. 
P010n6r Jan Vitrega, l_a Primit pe 
Yang Chieh, ministru al comunicații
lor al R. P. Chineze, care face o vi
zită in R. P. Polonă la invitația mi
nistrului navigației al acestei țări, 
Jerzy Szopa, anunță agenția P.A.P.

Intr-una din sălile luxosului 
„Sheraton Park", situat in 
rezidențial al Washingtonului, s-au 
deschis luni dimineața lucrările con
ferinței anuale a Fondului Monetar 
Internațional și Băncii Mondiale, in
tr-o atmosferă de incertitudine in ce 
privește viitorul relațiilor financiare 
inter occidentale.

Puțini din cei 1 000 de participanți 
— miniștri de finanțe, guvernatori de 
bănci, adjuncți ai acestora, experți și 
consilieri, veniți aici din 118 țări — 
speră să se ajungă la vreo soluție, 
fie ea și provizorie, in conflictul fi
nanciar ce opune Statele Unite restu
lui lumii occidentale. Unele ziare sint 
chiar de părere că speranțele lideri
lor lumii financiare occidentale in ce 
privește rezultatele acestei intruniri 
„tind spre zero". Marea majoritate 
a participanților la reuniune apre
ciază că „bomba monetară", a cărei 
explozie a fost declanșată de măsu
rile unilaterale luate de S.U.A, la 15 
august, implică pericolul concret și 
imediat al unei recrudescențe a ba
rierelor protecționiste și discrimină
rilor tarifare și că, prin urmare, 
S.U.A. ar trebui să fie acelea care să 
readucă actuala situație monetară in- 
teroccidentală, aflată in criză, pe li
nia de plutire.

In consecință, vest-europenii, japo
nezii și o parte din latino-americani 
sprijină un program care prevede, 
printre altele, abolirea imediată a 
suprataxei americane de 10 la sută, 
sporirea prețului aurului și devalori
zarea dolarului. Partea americană 
consideră majoritatea acestor cereri 
total inacceptabile, fără insă a avansa 
altele. Oficialitățile americane au a- 
rătat clar că S.U.A. nu vor da înapoi 
„nici un centimetru" de la vreuna 
din măsurile economice și financiare 
luate in ultimul timp, pină cind ba
lanța de plăți a țării nu se va re
dresa.

ln aceste condiții, observatorii avi
zați consideră că maximum de acord 
ce se poate aștepta la această întru
nire este delimitarea problemelor 
care separă S.U.A. de principalii lor 
parteneri comerciali occidentali. 
După cum este cunoscut, suspenda
rea de către S.U.A. a convertibilității 
dolarului in aur și impunerea supra
taxei de 10 la sută asupra importuri
lor — care urmăresc prevenirea agra

hotel 
cartierul

americane
20 de mi-

vării deficitului balanței 
de plăți, cifrat anual la ....
liarde de dolari, și redresarea situa
ției balanței comerciale de la un an
ticipat deficit de 5 miliarde de do
lari la un surplus de 1,8 miliarde de 
dolari — au fost calificate de parte
neri comerciali vest-europeni ai 
S.U.A. drept o încercare brutală de a 
vindeca hemoragia trezoreriei ame
ricane pe seama aliaților lor.

„Nu noi sintem de vină că duceți 
un război in Vietnam. Asta vă pri
vește și e treaba voastră", declara o 
oficialitate franceză, citată de coti
dianul „Washington Post". Dezvă
luind adevăratele cauze ale crizei fi
nanciare americane, care se repercu
tează asupra întregii lumi occiden
tale, același ziar subliniază că dacă 
Statele Unite nu ar fi irosit circa 150 
de miliarde de dolari pentru războiul 
din Indochina, balanța lor de plăți ar 
fi arătat astăzi cu totul altfel.

Cert este că efectele suprataxei de 
10 la sută au și început să fie simțite 
in multe țări. Potrivit datelor ne
oficiale reproduse in presa ameri
cană, importatorii americani 
redus cu 50 la sută comenzile 
mărfuri din Japonia. La rindul lor, 
statele vest-europene au fost puse în 
situația de a-și reduce volumul ex
porturi Ier spre S.U.A. Puternic afec
tate de suprataxă au fost și țările in 
curs de dezvoltare, „prinse într-un 
foc încrucișat pe teritoriul nimănui 
dintre fronturile interoccidentale", 
după cum se exprima plastic un ziar 
american.

In ciuda absenței speranțelor într-o 
rezolvare a crizei, cercurile finan
ciare occidentale sint unanime in a- 
precierea că întrunirea de la „Shera
ton Park" este una din pietrele 
de hotar ale cursului viitor al rela
țiilor monetare și comerciale dintre 
Statele Unite și restul lumii occiden
tale. lncercînd să descifreze acest 
curs, cotidianul amintit se arată pesi
mist. „Mulți observatori, scrie ziarul, 
se tem că dacă Statele Unite nu-și 
vor modifica poziția anunțată, si
tuația ar putea degenera pină la 
punctul declanșării mecanismului 
unei depresiuni economice in Întrea
ga lume occidentală".

C. ALEXANDROAIE
New York, 27
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