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SÎNTEM HOTĂRÎȚI SĂ PUNEM
MAI INTENS IN VALOARE
REZERVELE AGRICULTURII
Telegrame adresate C. C. al P. C. R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Fe adresa Comitetului Central bI Partidului Comunist Român, a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, au continuat să sosească telegrame 
adresate de participanții la ședințele de lucru ale activelor județene 
din agricultură. Dezbătind sarcinile cuprinse in scrisoarea adresată 
de secretarul genera) al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, participanții la aceste ședințe, in numele tuturor lucrăto
rilor de pe ogoare, și-au manifestat hotărirea fermă de a depune toate 
eforturile pentru a transpune in viață sarcinile cc le revin, să con
tribuie cu toate forțele la sporirea producției agricole, la dezvoltarea 
continuă a agriculturii noastre.

Exprimlnd sentimentele lor de a- 
dlncă recunoștință conducerii superi
oare de partid șl personal tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru grija 
statornică cu care sint abordate și 
soluționate problemele dezvoltării a- 
griculturii In contextul politicii ge
nerale a partidului nostru, în tele
grama adresată de participanții la 
ședința cu activul de partid din a- 
gricultura județului Iași se scrie : Am 
primit cu viu interes scrisoarea pe 
care ați adresat-o organelor și or
ganizațiilor de partid, tuturor facto
rilor de răspundere și lucrătorilor 
din agricultură, program complex de 
muncă, destinat desfășurării exem
plare a lucrărilor agricole din cam
pania de toamnă.

Folosim acest prilej pentru a ra
porta conducerii partidului că în a- 
cest an în județul Iași s-a obținut 
cel mai ridicat nivel la producția de 
griu obținută vreodată pe meleagu
rile noastre. Apreciem, totodată, că 
vom obține rezultate bune și la ce
lelalte culturi. Animați de dorința 
fierbinte de a consolida și dezvolta 
aceste succese, am dezbătut cu exi
gență și răspundere, in spiritul a- 
precierilor și observațiilor cuprinse 
in scrisoare, propria noastră activi
tate de pină acum, am chibzuit a- 
supra celor mai eficiente măsuri teh
nice, organizatorice și politice 
care să permită Insămințarea 
griului și a altor culturi in 
epoca optimă și la un nivel agroteh
nic ridicat, stringerea și inmagazi- 
narea, fără pierderi, a recoltei, pre
gătirea celor mai bune condiții pen
tru campania agricolă din primăvara 
anului viitor.

Vă Încredințăm că sub conducerea 
organelor și organizațiilor de part’d 
vom mobiliza toate forțele umane și 
materiale de care dispunem. întreaga 
capacitate organizatorică și pregătire 
profesională a cadrelor de conducere 
$1 a specialiștilor, energia și elanul 
fiecărui lucrător pentru a duce la în
deplinire, intr-un înalt spirit de dis
ciplină și organizare, indicațiile pre
țioase pe care ni le-ați transmis.

Avem 
cultura 
trainică 
tată de 
toare și „ . .
dului, dotată, prin considerabile efor-

convingerea fermă că agri- 
noastră, așezată pe temelia 
a relațiilor socialiste, orien- 
politica economică clarvăză- 
de larga perspectivă a parti

turi, cu o bază tehnică materială co
respunzătoare, poate și trebuie să ob
țină constant producții mult mai mari 
ca pină acum.

Vă asigurăm că vom face totul ca 
acest deziderat major pe care dum
neavoastră, tovarășe secretar general, 
l-ați înfățișat in recenta scrisoare, să 
devină cauza și crezul in muncă al 
tuturor slujitorilor agriculturii din 
județul nostru.

Am primit cu entuziasm și profund 
interes scrisoarea dv., și ea va fi un 
îndrumar in activitatea noastră de 
viitor — scrie in telegrama adresată 
de participanții la ședința de lucru 
a activului de partid din agricultura 
județului Bihor. Ca urmare a spri
jinului prețios primit din partea con
ducerii de partid și de stat, baza teh- 
nico-materială a agriculturii județului 
Bihor s-a întărit mult, iar rezultatele 
obținute în producție în acest an de 
către unitățile de stat și cooperatiste 
sint mai bune decit în alți ani. Astfel, 
producția de grîu a fost in 
medie mai mare cu 430 kg la ha decit 
cea mai mare recoltă obținută pină 
în prezent și cu aproape 1 000 kg 
mai mult față de anul trecut, județul 
Bihor aducindu-și un aport mai mare 
la constituirea fondului centralizat al 
statului Realizările obținute oglin
desc rodnicia muncii desfășurate de 
către mecanizatorii, țăranii coopera
tori și specialiștii români, maghiari 
și de alte naționalități înfrățiți în 
muncă, care, sub conducerea și în
drumarea permanentă a organiza
țiilor de partid, luptă pentru tradu
cerea în viață a politicii partidului 
de creștere continuă 
agricole.

Sintem convinși că 
țiile materiale create 
zultatele obținute nu _____  .
bilitățile și rezervele existente In ju
deț. Pe baza scrisorii dumneavoastră, 
care, aplicată la condițiile concrete 
ale fiecărei unități, constituie 
un prețios îndreptar In munca 
noastră, în ședința de lucru a acti
vului județean de partid din agricul
tură s-a ajuns la concluzia că există 
însemnate rezerve, care, folosite mai 
eficient, vor duce la obținerea unor 
producții mai mari de grîu.

Ne angajăm ferm ca Insămînțarea 
griului și a celorlalte culturi de 
toamnă să se facă în epoca optimă

și la un nivel calitativ superior, să 
aplicăm o tehnologie modernă și di
ferențiată. Concomitent cu însămînța- 
rea griului vom asigura folosirea ra
țională a mijloacelor mecanice și a 
forței de muncă la recoltatul culturi
lor de toamnă și transportul produc
ției in cel mai scurt timp pentru a 
evita pierderile de recoltă.

Comitetul județean de "
sigură, stimate tovarășe 
neral al partidului, că 
organizațiile de partid 
Bihor iși vor îmbunătăți . 
todele de muncă pentru asigurarea 
îndeplinirii întocmai a sarcinilor ce 
ne revin din scrisoarea dv., asigu- 
rind astfel obținerea unor recolte 
sporite în anul viitor.

partid vă a- 
secretar ge- 
organele și 
din județul 
stilul și me-

Activul de partid din agricultura 
județului Vilcca, întrunit in ședința 
de lucru, se scrie intr-o altă telegra
mă, a primit cu vie satisfacție și de
plină convingere indicațiile prețioase 
cuprinse in recenta dumneavoastră 
scrisoare, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. și asigurăm că vom mi
lita consecvent, cu toată fermitatea, 
pentru aplicarea lor In viață.

înfăptuind întocmai măsurile sta
bilite de conducerea partidului și 
statului, vă aducem la cunoștință că 
in acest an producția medie de grîu 
pe județ a fost de aproape două ori 
mai mare decit cea de anul trecut.

a producției

față de condi- 
de partid re- 
reflectă posi-

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria 

SOFIA

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Centrai al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dv 
Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat 
si guvernului Republicii Populare Bulgaria, poporului frate bulgar cele 
mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a vic
toriei revoluției socialiste. , , . .

întregul nostru popor se bucură din inimă de marile succese dobin- 
dite de poporul bulgar, vecin si prieten, sub conducerea partidului co
munist. in edificarea societății socialiste pe calea progresului economiei, 
științei și culturii, ridicării nivelului său de trai material și spiritual.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie tradițională și co
laborare multilaterală dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta 
continuu, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalis
mului socialist. în interesul popoarelor român și bulgar, al unității țări 
lor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al 
cauzei păcii in Balcani și în întreaga lume. , , , ,

De ziua sărbătorii dv. naționale, vâ adresăm urări de noi succese in 
opera de făurire a socialismului, de înflorire a Republicii Populare 
Bulgaria.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Romania 
Ion Gheorghe Maurer, a adresat președintelui Guvernului Revoluționa- 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar. Fock Jeno, o telegramă In legătură cu 
tragicul accident al avionului de pasageri aparțlmnd companiei Malevirclgll-Ul auu1«jv- i • i -------- • -
care a avut loc lingă aeroportul din Copenhaga

In telegramă sint exprimate sincere condoleanțe, iar familiilor Indo 
Mate, profundă compasiune. (Agerpres)

ÎN ZIARUL DE AZI:

• Dialog cetățenesc • Rezultatele bune în ansam

blu nu pot fi un paravan al restanțelor • Contraste

• Lucrările celui de-al XIV-lea Congres interna

tional de studii bizantine • Sport

LA CRAIOVA

CRAIOVA (corespondentul 
„Sclnteii", N. Țulcu) : La Cra
iova începe să prindă contur 
cel mai tinăr cartier din mu
nicipiu : Craiovița Nouă. Zilele 
acestea au fost date In folosință 
primele patru blocuri însumlnd 
300 apartamente. Amplasat tn 
partea de nord-vest a munici
piului. între Calea Severinulul 
și Pîriul Cornițoiu, noul an
samblu arhitectonic, distins cu 
premiul arhitecților din Repu
blica Socialistă România, cu
prinde o zonă centrală, cu un 
cinematograf panoramic cu 600 
locuri, o casă de cultură și bi
bliotecă. săli de expoziții, spații 
comerciale. hotel, un garaj 
pentru 160 turisme ; o zonă 
plantată în care sint Incluse te
renuri sportive și o zonă de 
locuit alcătuită din trei micro- 
raioane, care va avea In final 
circa 25 000 apartamente, 
care microraion din noul
tier va dispune, la rindul său, 
de cite un mic centru comer
cial, unități de deservire, școli, 
grădinițe, creșe. dispensar.

In fotografie : Blocuri de lo
cuințe pe Calea Severinului din 
Craiova

Fie-
car-

(Continuare in pag. a IlI-a)

JUSTIȚIA
Șl EDUCAREA 
COMUNISTĂ 
A MASELOR

Prefacerile economice și social-po- 
litice care au avut loc în țara noas
tră in procesul revoluției și al con
strucției socialiste au cuprins, in mod 
firesc, in acțiunea lor transforma
toare și activitatea organelor justi
ției, dindu-i un conținut nou, în care 
latura educativă ocupă un loc deose
bit.

Organele justiției trebuie să con
tribuie, potrivit sarcinilor ce le re
vin prin lege, la educarea cetățeni
lor în spiritul devotamentului față 
de patrie, al respectării legilor și re
gulilor de conviețuire socială, al gri
jii deosebite pentru proprietatea so
cialistă, al atitudinii corecte față de 
îndatoririle cetățenești.

Pe măsura lărgirii democratismului 
socialist, rolul educativ al activității 
justiției s-a adincit tot mai mult. în
săși funcția pedepselor s-a modi
ficat, ele devenind in principal un 
mijloc de reeducare a celor condam
nați, In vederea reintegrării acestora 
în viața socială. Acest lucru decurge 
din esența societății socialiste. în 
care întreaga activitate de stat are 
drept scop asigurarea libertății și 
demnității omului, afirmarea multi
laterală a personalității umane.

Trecerea într-o nouă etapă isto
rică — etapa făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate — im
plică mobilizarea și antrenarea în
tregului popor la înfăptuirea sarci
nilor legate de realizarea acestui țel. 
îmbunătățirea activității politico- 
ideologice de educare mârxist-leni- 
nistă a tuturor oamenilor muncii.

Aplicind creator hotărîrile Congre
sului al X-lea. magistralul program 
de . acțiune inițiat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, in expunerea la 
Consfătuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei și al 
activității politice și cultural-educati
ve, constituie un document de o ex
cepțională însemnătate, atit teoretică 
cit și practică, pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste, pentru ridicarea 
la un înalt nivel a întregii activități 
politico-ideologice și educative. El 
constituie un far călăuzitor, un în
dreptar deosebit de prețios pentru a- 
firmarea plenară și în întreaga acti
vitate a organelor justiției a unui 
spirit profund partinic, revoluționar, 
combativ, a ideologiei marxist-le- 
niniste. care să asigure ridicarea 
conținutului muncii de educare co
munistă a maselor la nivelul ce
rințelor actualei etape. Pentru a- 
ceasta este însă necesar ca cei 
ce acționează în domeniul justiției

să aibă ei înșiși o conștiință socia
listă ridicată, ceea ce comportă stăpi
nirea deplină a profesiunii, însușirea 
temeinică a concepției filozofice des
pre lume, societate și gindire a par
tidului nostru, capacitatea de a le 
folosi și aplica consecvent în viață.

Combătind mentalitatea potrivit 
căreia pentru a-ți desfășura munca 
este suficient să posezi anumite cu
noștințe tehnico-profesionale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că „Oricit de bun specialist ar fi ci
neva — și noi avem nevoie de spe
cialiști și trebuie sâ insistăm pentru 
ridicarea cunoștințelor de specialitate 
— nu va putea fi conducător de par
tid și de stat acela care nu se pre
ocupă de ridicarea nivelului său Ideo
logic-politic... tovarășii care lucrează 
pe linie de stat să înțeleagă că ei 
sint nu numai specialiști, ci sint In 
primul rind oameni politici".

Ridicarea continuă a nivelului po
litic-ideologic al celor ce acționează 
in domeniul justiției va exercita o 
puternică influență pozitivă asupra 
desfășurării pe viitor a activității de 
judecată, asupra accentuării rolului 
ei educativ.

Dacă în socialism infracționalitatea 
nu este de esența noii societăți, ci 
doar un produs al vechii societăți 
burgheze, al rămășițelor acesteia în 
conștiința, mentalitatea și moravurile 
unor persoane, aceasta nu înseamnă 
că infracțiunile vor dispare de la 
sine, în virtutea dezvoltării firești a 
societății. Dimpotrivă, trebuie acțio
nat stăruitor prin mijloace corespun
zătoare de educație, de profilaxie și, 
cind este cazul, de coerciție.

Forma caracteristică prin care or
ganele justiției contribuie la educarea 
socialistă a maselor este activitatea 
de judecată. Soluționînd temeinic și 
operativ pricinile deduse judecății, 
instanțele dau cetățenilor certitudi
nea restabilirii drepturilor încălcate 
și a sancționării celor care au neso
cotit legea, prevenind astfel repeta
rea unor fapte antisociale.

Aplicind îndrumările date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul Consfătuirii cu cadrele de bază 
din securitate, miliție, procuratură și 
justiție, din aprilie 1970, activitatea 
de judecată a fost mai bine orien
tată. Instanțele judecătorești au do
vedit mai multă fermitate în apăra-

Teodor VAȘILIU 
ministrul justifiei

(Continuare în pag. a IV-a)

O dimineață rece, cu vînt 
umed dinspre larg. Cheiul e 
pustiu ; doar un mic vas, o 
pilotină, saltă pe valurile 
întețite de vint. Cițiva băr
bați se urcă grăbiți pe 
punte

în pelerinele lor de ploaie, 
se retrag in spatele micii 
cabine de comandă, unde 
sint mai protejați de raiale, 
în față se zăresc capetele 
digului. încă un kilometru, 
doi. și pilotină. depășindu-l 
se avintă in larg. Vîntul s-a 
înăsprit, mirenții biciuiesc 
apa in toate direcțiile, se for
mează un fel de hulă gre
oaie. Pilotină o străbate a- 
vintinau-se tot mai in larg, 
spre siluetele celor două, 
trei nave ce așteaptă anco
rate, cu brațele macaralelor 
încremenite in aer. Se apro
pie și abordează.

De pe punte se aruncă o 
scară de fringhie. Unul din 
bărbații infășurați in pele
rina de ploaie, care pină a- 
tunci fumase ori schimbase 
o vorbă cu ceilalți, se urcă 
cu agilitate pe punte. Un sa
lut. o fluturare de mină spre 
cei rămași și omul a ajuns 
pe puntea de comandă, lingă 
timonă. Un huruit înfun
dat : lanțul ancorei începe 
să fie tras. Vasul se pune in 
mișcare, intră cu precizie pe 
brațul fluviului, pilotină 
este deia departe, spre alt 
vas care o așteantă. mică, 
harnică, dispărînd. opărind 
iară, purtînd la proră ca un 
panaș snopi de spumă albă. 
Alt om așteaptă in picioare 
să prindă scara aruncată de 
sus. să urce sprinten pe pun
tea de comandă.

Așa se întimplă în fiecare 
dimineață...

Sint 21 de piloți aici, la 
Sulina. la gurile Dunării 21 
de temerari care desfid dez
lănțuirea naturii. Exercită 
una dintre cele mai dificile 
profesiuni, care reclamă >n 
primul rînd stăpinirea artei 
marinărești la perfecție. Un 
fel de sumam. peste care nu 
mai există nimic in materie 
Ca xâ devii pilot, este abso
lut obligatoriu ca mai înain
te să fi fost comandant de 
vas Să ai o vastă erper’en- 
ță. să cunoști fluviul și ma
rea ca nimeni altul Să sfii 
să comanzi și să te faci as
cultat. Cind unul dintre ni- 
loți sp pregătește să iasă la

pensie, dintre numeroșii 
candidați se aleg cei mai 
destoinici, cei mai curajoși 
Sint repartizați unor piloți 
cu mare experiență, pe 
care-i însoțesc apoi in curse 
pină la Brăila și Galați 
Dacă vădesc calitățile nece
sare, în doi ani pot ajunge 
să piloteze singuri.

★
Omul acesta scund, cu 

fața puternic arsă de soare, 
părea la prima vedere un 
pașnic și anonim locuitor al

care nouă petrecuți la pilo
tai. aici la gurile Dunării. Se 
remarcă în mod deosebit și 
ajunge șeful agenției de pi
lotaj. îl reintilnesc in după- 
amlazn aceleiași zile. Pe pi
lotină. nimeni nu avusese 
prea multă poftă de vorbă. 
Nava, un cargou sub pavi
lion italian, este ancorată la 
loc sigur, urmind să fie pre
luată de alt pilot, care s-o 
conducă pină la Brăila. Ten
siunea dimineții dispăru
se. trăsăturile feței abia

Profesiunea
lor est®
curajul

însemnări in port la Sulina

Sulinei. L-am întîlnlt plim- 
bindu-se pe chei, oprindu-se 
din metru in metru să salute 
sau să intre in vorbă cu 
prieteni și cunoscuți. fiindcă 
la Sulina cheiul se confun
dă de fapt cu orașul. Aveam 
să-l intilnesc peste citevn 
zile, intr-o dimineață rece 
cu vint puternic, la prova 
pilotinei ancorate în dreptu1 
clădirii Administrației flu
viale a Dunării de >os C'> 
monistul Benone Barbu, șe 
ful agenției de pilotaj Su
lina. se dovedea un adevă 
rat personal : odată urcat Io 
•imonă. devenise un altul 
un comandant dînd ordine 
ne care marinarii străini le 
executau cu strictețe
23 ani de marlnărie. dintre

de-? mai erau marcate de 
oboseală îmi vorbește de 
meserie, de tradiția pilota- 
>ului, care aici la Sulina are 
un secol vechime. îmi evo
că situații dificile, zile cu 
•eață, cind vizibilitatea este 
Uit de redusă incit pilotul 
e ghidează mai aurind după 
un al șaselea simț, despre 
furtuni, despre nave aflate 
•n pericol și in cele din 
urmă conduse cu siguranță 
în apele liniștite ale brațu
lui Sulina Ore nesfirșite de 
•nfruntare cu marea dez
lănțuită, de tensiune uneori 
aproap'. de nesuportat. ..în 
miinile tale, in comenzile pe 
care te dai si sint executate 
fără șovăire stă soarta unei

nave, a unei încărcături, a 
unui echipaj" — comentează 
el. in chip de explicație.

întimplările se succed a- 
celeași, doar dacă, din cind 
în cind. nu intervine o preci
zare : „...era furtună de gra
dul 10... nava lansase un 
S.O.S., putea să eșueze din 
moment in moment... de-a- 
bia am aiuns la ea. Cind a 
fost asta ? A da. la 10 ianua
rie... Era un cargou gre
cesc..." Se scuză. „Știu, 
mulți așteaptă de la noi re
latări ale unor întîmplări 
senzaționale. De mult nu le 
mai înregistrăm..."

Cum să le înregistreze, 
dacă fac parte din activita
tea lor zilnică 7 Nu mai sint 
întimolări deosebite, ci sub
stanța muncii zilnice. Cind 
cineva 51 întreabă, Benone e 
pus în încurcătură. Despre 
ce să-i vorbească ? Despre 
marea dezlănțuită, despre 
navigația în dreptul milelor 
19 și 34, foarte dificile și 
care solicită din plin expe
riența și bărbăția piloților 7 
Despre sutele de scrisori și 
cablograme de mulțumire 
primite în decursul anilor 
de la echipajele navelor, pe 
care el și alții le-au pilotat 
ori chiar le-au salvat ? Să 
fie asemenea întîmplări atît 
de deosebite 7 Nu știe ce să 
spună.

...Pe brațul Sulina. tona
lul navelor a crescut neîn
trerupt. Pină nu de 
nu treceau nave cu tonaj de 
peste 17 000 t. De curînd au 
început să circule cargouri 
de 20 000 t și se preconizea
ză a fi pilotate altele de 
pină la 25 000 t. Asta presu
pune in primul rînd. și în 
mod hotărîtor, pilotaj de 
înaltă clasă, care să „profi
te" de fiecare metru de apă 
adîncă a Dunării, pentru a 
putea „strecura" fără greș 
colosul de oțel. E ceea ce 
fac de ani de zile, și-și pro
pun să facă In continuare, 
Benone Barbu, Ion Olaru. 
Ion Chiriac, Vasile Mihala- 
che și toți ceilalți.

...'Pilotină, purtind la pro
vă băi bați ce nu știu ce în
seamnă teama, se avintă din 
nou in larg, acolo unde prin
tre valurile agitate se zăresc 
siluete de nave in așteptare

mult.

Mlhal HETCO

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului JOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Ro
mânia, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, Prezidiu
lui Adunării Populare Supreme și Cabinetului de Miniștri ale Republicii 
Populare Democrate Coreene, poporului coreean prieten cele mai calde 
felicitări și un salut cordial cu prilejul Zilei naționale — cea de-a 23-a 
aniversare a creării Republicii Populare Democrate Coreene.

Harnicul și talentatul popor coreean a înfăptuit, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, radicale transformări în viața societății, 
apărînd totodată cu neînfricare cuceririle revoluționare împotriva agre
siunii imperialiste, a obținut prin munca sa creatoare, plină de abnega
ție, succese remarcabile în opera de construire a socialismului, în crearea 
unei industrii moderne, dezvoltarea agriculturii, înflorirea culturii na
ționale și ridicarea nivelului de trai.

Poporul român se bucură din toată inima de aceste realizări și 
urează oamenilor muncii din Republica Populară Democrată Coreeană 
noi succese în activitatea entuziastă pe care o desfășoară pentru trans
punerea în viață a planului de dezvoltare a economiei naționale pe anii 
1971—1976 adoptat de Congresul al 'V-lea al Partidului Muncii din Co
reea, pentru apărarea independenței și suveranității naționale, pentru 
unificarea pașnică a țării.

Vă asigurăm și cu acest prilej de sprijinul și solidaritatea poporului 
nostru cu aspirațiile legitime ale poporului coreean pentru restabilirea 
unității patriei pe bază pașnică și democratică, ne pronunțăm pentru re
tragerea trupelor S.U.A. și desființarea bazelor americane din Coreea 
de sud, pentru asigurarea dreptului inalienabil al poporului coreean de 
a-și hotărî singur soarta, fără nici un amestec din afară.

Amintindu-ne cu deosebită satisfacție de vizita pe care am făcut-o 
în Republica Populară Democrată Coreeană, de întîlnirile și convorbirile 
fructuoase pe care le-am avut cu tovarășul Kim Ir Sen și alți conducă
tori de partid și de stat ai țării dv., ne exprimăm ferma convingere că 
relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre Partidul Comunisl 
Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Democrată Coreeană, bazate pe principiile 
marxism-leninismului și internaționalismului socialist, se vor dezvolta 
continuu pe toate planurile, în interesul popoarelor român și coreean, a', 
unității tuturor țărilor socialiste, a mișcării comuniste internaționale, 
pentru triumful cauzei socialismului și păcii în lume.

De ziua marii dv. sărbători, vă adresăm dv. și poporului frate co
reean cele mai bune urări de noi succese în înflorirea șl prosperitateî 
Republicii Populare Democrate Coreene.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stai 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România
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CETĂȚENESC
ORAȘUL FLORILOR

Șl PARCURILOR
în Însemnările de față ne-am pro

pus să relatăm modul cum se ma
nifestă direct oferta ?1 primirea 
bacșișului In sectorul cel mai mult 
bintuit de acest nărav degradant : 
comerțul. în acest scop vizităm, 
timp de mai multe zile, unități dc 
alimentație publică, piețe alimen
tare, magazine de desfacere cu a- 
tnAnuntul.

...Ora prtnzului. Restaurantul „Cl- 
reșica". Chelnerul din „raionul" 
nostru era pus in ziua aceea pe 
fapte mari.

— Păi. pe dv., vă rog frumos, le 
zise el vecinilor noștri de Ia masa 
din stingă, vă costă așa : vin. frip
turi. pline ... Total general 42.50 lei

Clientul dădu imediat o bancnotă 
de 50 de lei și așteptă restul tă
cut. Chelnerul luâ hirtia, o întoarse 
slene pe o parte, o Întoarse pe cea
laltă, o împături Văzind că nu i 
se face obișnuitul semn princiar de 
refuz, care in lim
ba bacșlșomanilor 
vrea să însemne _ 
„păstrează d-ta 
restul", începu 
să-și chinuie bu
zunarele. In câu- 
tarea mârunțișu- 

m x/nL Un mi Se caută in stin- g I f-f P. H 
gul. In dreptul, in W ■ 1 I ■
buzunarele inte
rioare— In fine, 
răsufla ușurat. 
Plictisit de a ti ta 
așteptare, clientul 
Iși văzuse de 
drum. La masa 
din dreapta, lu
crurile se petre- 
cură aproape 1- 
dentic.

V. Păculea, bac- 
șișomanul despre 
care vorbim, ne 
spunea puțin mai 
tirziu : „Să știți 
că nimeni nu e 
vinovat pentru că 
iau bacșiș de la 
cllenți. E o lipsă 
a mea personală. 
Dar, Ia urma ur
mei, mai zise el 
mieros, cu cit mă 
pot alege eu în- 
tr-o zi ? Doi, trei 
poli, acolo..." (din 
dorința de a co
lecta și alte „opi
nii" ale bacșișo- 
manilor. pentru moment ne vom 
abține de la orice comentarii).

Bacșișul se practică, de aseme
nea, pe scară largă și la „Gambri- 
nus“. Citeva observații in plus. 
Personalul localului este atit de 
interesat in burdușirea buzunare
lor proprii incit recurge in mod 
deschis și deliberat la servirea 
preferențială. Servesc pe alese și 
cu prioritate persoanele cunoscute 
dinainte a fi galante, „stilpii casei". 
Restul clientelei așteaptă. Cițiva 
cetățeni care îndrăznesc să observe 
fenomenul sint imediat supuși unei 
canonade de invective și cuvinte 
nețesălate (autor F. Rafael, chel
ner). Aici, bacșișul a intrat atit de 
mult în reflexul chelnerilor incit 
tot încasir.d 4 lei pentru o halbă 
de bere (in loc de 3,50), berea a fost 
practic „scumpită" cu un leu la litru. 
„Cit costă halba ?“ — întreabă cli- 
entuL „4 lei", răspunde chelnerul de 
la masa noastră (F. Rafael), care in
clude automat (?!) și bacșișul in 
cost.

Așa, dintr-un condei ! Ca răspuns 
la această faptă incalificabilă — 
o mică digresiune. Am fost o dată 
de față cind reprezentanți de frunte 
ai citorva ministere, împreună cu 
delegați ai Comitetului de stal 
pentru prețuri, se întilniseră in a- 
celași scop pentru a doua sau a 
treia oară in ședință. Scopul ? Unei 
conserve de legume căreia i se îm
bunătățise calitatea ambalajului 
urma să i se mărească (justifica*-) 
prețul cu... 5 bani. Am observat 
cite eforturi se făceau pentru gă
sirea unei soluții ca această sumă 
infimă să nu se adauge, totuși, 
produsului respectiv. Și iată cum 
un chelner oarecare, de la un local 
oarecare, iși permite in interesul 
propriu să ..modifice" cind și cu 
cil poate prețul unui bun de larg 
consum stabilit de stat ! Este o 
faptă cu totul intolerabilă. Am spus 
acest lucru și lui Rafael, iar el a 
sărit imediat ca ars :

— Ce dom'le, am cerut eu cuiva 
bacșiș ? Clienții imi dau, iar eu. ca 
să nu-i jignesc, primesc (? 1). Mare 
lucru 50 de bani la o halbă !

„Nu cer la nimeni nici un fel de 
bacșiș" ; „Nu bag mina in buzuna
rul nimănui" ; „Am iuat bacșiș, dar 
e o nimica toată, cițiva lei acolo", 
într-un cuvint, toți bacșișoman;i 
caută să minimalizeze in fel și 
chip gestul de a întinde mina și 
de a incasa sume fără muncă, com
plet nejustificate. „Cițiva lei acolo, 
o nimica toată". Adică o sumă lip
sită de orice importanță — iată 
„lecția" pe care au invățat-o și o 
«■pun pe de rost Care e adevărul ? 
Pentru a-1 cunoaște, ne-am depla
sat, noaptea tirziu, însoțiți de ofi
țerii de miliție Grigore Sava, Vir
gil Dincă, Cornel Coroianu, Vasile 
Manea și Emil Tacomis, la citeva 
localuri.

...Iatâ-ne la restaurantul „Ovi- 
diu". E ora închiderii. Se verifică, 
la intimplare, borderoul de casă 
al unuia dintre chelneri (H. Ferdi). 
La adunare se constată o diferență 
de 124 de lei intre suma care tre
buia depusă și cea Încasată efec
tiv de la cliențL Proveniența ? Fi
rește — bacșișul.

La barul „Mon jardin", chelnerii 
nu pot justifica plusuri masive. 
Vladu Vasile, de pildă, are un plus 
in gestiune de 158 de lei.

— Nu e bacșiș, susține el cu 
„convingere".

— Atunci ce e, furt, bani prove- 
niți din suprapreț ?

— Nu, e bacșiș..., revine eL 
Dialoguri tot atit de penibile 

ivem la „Cina". Nicolae Curcă nu

poate justifica, la încasările din 
seara respectivă, nici mai mult nici 
mai puțin decit 360 de lei (!!). Pro- 
cedlnd după sistemul la care ne-am 
referit mai înainte, la „Gambrinus" 
se Încasează numai la bere un bac
șiș „forțat" de mii de lei.

Concluzia se desprinde singură : 
nu e vorba de „cițiva lei acolo", nu 
e vorba de „o nimica toată", ci de 
ciștiguri de mii de lei pe lună, pro
venite din surse lăturalnice. Să 
luăm ca excmolu pe H. Ferdi de 
la restaurantul „Ovidiu" (găsit la 
verificările întreprinse cu suma cea 
mai mică — 124 de lei). Iată un 
calcul simplu : 124x26 (zile lucră
toare) “3224 lei. Prin urmare, el 
și alții ca el ciștigă fără muncă, 
peste 3 200 de lei lunar I Dar nu 
numai atit. Cazul analizat de noi nu 
e cel mai semnificativ. Bacșișul in 
sumă de 124 lei a fost încasat de 
H. F. intr-o zi obișnuită de lucru

pe picol pentru a-și ridica șl el 
cota parte din...... dar" : 5 lei.

— De ce dai bacșiș, cetățene T — 
II întrebăm direct pe generosul 
consumator.

— Am luat masa aici cu un prie
ten și o prietenă și ospătarul ne-a 
servit, bine...

— Pentru asta are salariu, e plă
tit...
- Știu. Dar noi venim rar la 

restaurant șl, cind venim, 
ne respectăm. (Va să zică, 
talitatea stranie a acestor 
respectul a ajuns să fie 
cu... bacșișul).

— Dv. lucrați ? Unde ?
— Pâi — răspunde tinărul — tot 

în comerț. Eu sint ospătar, iar co
lega mea ajutor de ospătar — a- 
mindoi lucrăm la restaurantul „Mi- 
niș" (n.a. — Pe cei doi ii cheamă 
Ion Francise și Mina Radu).

E limpede ca bună ziua : n-avem

vrem să 
în men- 
oameni, 
sinonim

să cîștige numai din bacșiș
mai mult decît un muncitor

cu înaltă calificare?

chimist la C.I.L. Pipera — care să 
acționeze in toate sectoarele apro
vizionării pentru a depista pe cel 
care dau și primesc bacșiș și a-i 
pune in discuția colectivelor din 
care fac parte ar da rezultate ime
diate. Este nevoie in același timp 
de crearea unul instrument legal, 
care să sancționeze in numele nor
melor noastre de etică asemenea 
apucături feudale.

— Sint indignat de ceea ce văd 
în unele restaurante și magazine — 
remarcă Iancu Dobre, tehnician. 
Observi cum anumiți oameni — 
care sint plătiți de stat să te ser
vească — așteaptă să le strecori 
bacșiș pentru orice lucru pe care-1 
cumperi. Propun să se intensifice 
controlul, atit din partea organiza
țiilor comerciale cit și a altor fac
tori de răspundere — consiliile 
populare municipale, organizațiile 
de partid și sindicat etc, — pentru 

a trage la răs
pundere pe cei 
care favorizează 
prin atitudinea lor 
menținerea prac
ticii bacșișului. 
Nu credeți că e 
posibil acest lu
cru ?

Ba credem I în 
numele intregii 
opinii publice, ce
rem organelor 
centrale și locals 
de resort să acțio
neze prin toate 
mijloacele pentru 
a extirpa bacșișul, 
indiferent de for
mele in care s-ar 
manifesta el. Sin
tem de părere că 
este cazul să se 
treacă de la faza 
declarațiilor „de 
adeziune", la mă
suri concrete, po
litice și adminis
trative, care să 
vizeze în egală 
măsură atit edu
carea, cit și sanc
ționarea celor care 
continuă să pri
mească bacșiș. Pe 
bună dreptate, 
cititorii ne atrag 
atenția asupra u- 
nui fapt : cei care 
dau și primesc 
bacșiș fac parte 
din colective de 
muncă, din orga
nizații de par- 
sindicat și , ele 

primul rind, pen- 
ordine pe acești

va deveni mai frumos
Orașele patriei, de la cele mai mart pini ia cele mai 

mici, se află în plin proces de dezvoltare șl moderni
zare. Este un proces in care edilii iși bazează forțele 
— pe lingă fondurile alocate do stat — pe aportul sub
stanțial al maselor de cetățeni. Participarea activă a 
cetățenilor la înfăptuirea acțiunilor edilitar-gospodă- 
rești este o sursă inepuizabilă de autodotară a orașe
lor șl satelor noastre, de creștere a gradului dc mo
dernizare a acestora. Intr-o convorbire cu tovarășul 
GEORGE MICOTA. președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal Timișoara, am abordat 
citeva probleme legate de preocupările existente aici 
pentru dezvoltarea — pe această cale — a bazei ma
teriale destinate agrementului.

— Datorită dezvoltării 
pe care au cunoscut-o in
dustria, comerțul și in- 
vățămintul — a precizat 
interlocutorul nostru — 
Timișoara se numără as
tăzi printre orașele J:~ 
țara noastră cu cea __
numeroasă populație. A- 
cest fapt ne-a obligat și 
ne obligă să dezvoltăm 
continuu acele funcții ur
bane menite să satis
facă necesitățile de or
ganizare cit mai bună a 
timpului liber pentru toți 
cetățenii. In prezent, Ti
mișoara oferă locuitorilor 
săi aproape toate formele 
de agrement, incepind cu 
principalele mijloace de 
cultura și distracție (o- 
pera de stat, cele trei 
teatre — unul in limba 
română și două în ale 
naționalităților conlocui
toare — peste zece cine
matografe, trei muzee etc ) 
și continuind cu numeroa
sele parcuri existente in o- 
rașul nostru, cu amenajă
rile sportive și spațiile de 
joacă pentru copii și ti
neret, cu la fel de nume
roasele zone de agrement 
aflate in apropierea ora
șului, cum ar fi Pădurea- 
Verde, Șag-Timișeni, Re- 
metea Mare. Recaș etc.

din 
mai

verzi, realizate aproape în 
exclusivitate cu aportul 
muncii patriotice. V-aș 
da un exemplu conclu
dent : amenajarea celor 
doua ștranduri — „Tine
retului" și „Termal" — 
ar fi necesitat, împreu
nă, fonduri in valoare de 
circa 13 000 000 lei. Prin 
aportul entuziast al ce
tățenilor. in special al e- 
levllor și studenților, care 
au executat prin muncă 
patriotică 75—80 la sută 
din volumul lucrărilor, 
pentru construcția aces
tor obiective s-a cheltuit 
numai un sfert din va
loarea fondurilor din de
viz.

— Sintem informați că 
„șantierele agrementului'1 
vor cunoaște, in conti
nuare. o activitate febrilă, 
că orașul va ciștiga noi 
valențe la acest capitol.

responsa-

pe aceeași 
sfera con-

(vineri seara). Sint însă multe ca
zuri, inadmisibil de multe, cind chiar . 
o asemenea sumă este substanțial 
depășită. Acest ciștig nemeritat în
trece uneori cu mult salariul pe 
o zi al unor muncitori calificați, 
tehnicieni, specialiști din sectoare 
8rele de muncă. Dar aceste lucruri 
s-au mai spus sub diverse forme 
și cu alte prilejuri. Un fapt rămine 
incă nelămurit : de ce consiliile 
populare, întreprinderile și organi
zațiile comerciale nu iau nici un fel 
de măsuri educative și administra
tive pentru stirpirea bacșișului ?

— Noi. spunea Ion Andreescu, 
responsabilul restaurantului „Gam- 
brinus" — am prelucrat articolele 
din ziare, referitoare la bacșiș, am 
atras atenția salariaților in ședințe, 
i-am îndrumat...

— Și ?
— Se ia în continuare bacșiș. Ce 

să facem, tovarășe, daca așa i-au 
învățat consumatorii ? Sincer să fiu, 
in locul lor aș lua și eu ’ De ce 
să nu jei dacă ți se dă ?

Spunea aceste vorbe fără să cli
pească și mai ales fără să-i crape 
obrazul de rușine. Iată mentalita
tea, suportul care menține bacșișul 
ca practică degradantă și amorală. 
Ar lua și el bacșiș ! El. responsa
bilul, și prin această calitate — o- 
mul care ar trebui să fie un exem
plu de moralitate, de atitudine civili
zată ! E greu de înțeles de ce unii 
responsabili de restaurante fac 
front comun in ale bacșișului cu 
salariații din subordine. Nu cumva 
pentru că și ei se alimentează de la 
același izvor ? Dacă le curge chel
nerilor, le pică și unor 
bili...

Am deplasat discuția 
temă ceva mai sus, in
ducerii alimentației publice.

— Și noi am discutat in ședință 
problema bacșișului, ne-a informat, 
la rindul Iui, directorul I.A.P.L. 
„Dunărea". Pe scurt, am dat vinză- 
torilor următoarea îndrumare : „Să 
nu cumva să cereți, într-o formă 
sau alta, clienților bacșiș".

Care va să zică, să nu ceară (bac
șișul nu se cere), dar dacă se dă... 
Atit a înțeles și atit a făcut direc
torul I.A.P.L. „Dunărea" pentru 
curmarea practicii respective ! Fap
tul că întreprinderile și organizați
ile comerciale tratează problema in 
discuție cu o condamnabilă ușu
rință, fără nici un fel de interven
ție energică (in București nu s-au 
aplicat nicăieri nici măcar afișe de 
genul : „Nu primim bacșiș !“), este 
— după părerea noastră — princi
pala cauză care menține „în formă" 
bacșișul. Și astfel, în foarte multe 
restaurante și magazine, în loc să 
se ia împotriva practicării lui măsuri 
serioase de educație și măsuri ad
ministrative, tronează, in continua
re, aceeași anacronică atmosferă de 
inadmisibilă toleranță, de acceptare 
tacită a fenomenului incriminat.

înainte de a trage și alte conclu
zii. să vedem cine și de ce dă bac
șiș ?

Sintem la ora prlnzului la restau
rantul „Carul cu bere". De la o 
masă alăturată, comenzile curg una 
cite una : coniac, fripturi, dulciuri, 
bere. După o oră și jumătate de 
bună dispoziție, auzim :

— Chelner, plata !
Ne uităm la suma înscrisă pe 

nota de plată : 111,80 lei. Dar lată 
că plătitorul, un tinăr de vreo 22 
de ani, întinde, galant, chelnerului 
125 de lei și-l roagă 6ă-l trimită și

de-a face cu niște oameni străini 
de gustul... bacșișului și de aceea 
iși permit, la rindul lor, să-1 susți
nă cu virf și indesat.

La magazinul O.C.L. „încălțămin
tea" de pe strada Lipscani nr. 9 — 
ca de obicei, animație. Oamenii in
tră. cumpără, pleacă. Observăm cu 
satisfacție că foarte mulți, imensa 
majoritate nu dau un ban în plus 
pentru obiectele cumpărate. Dar 
iată că o femeie, după ce inminea- 
ză vînzătoarei bonul și după ce 
primește pantofii, ii strecoară dis
cret în palmă o bancnotă de 5 lei.

— Pentru ce i-ați dat bacșiș ?
— Treaba mea. Nu scrie nicăieri 

că n-am dreptul să dau. Cu banul 
meu fac ce-mi place.

Stranie mentalitate ! Pentru că 
aici nu e vorba de vreo plăcere 
personală a unuia sau altuia dintre 
cumpărători. E vorba de o atitudi
ne care ne privește pe toți. Ne pri
vește pentru că. alimentați cu bac
șiș, de la tot felul de „generoși", 
o categorie de indivizi — certați cu 
normele noastre etice — ajung să 
trăiască pe picior mare, să sfideze 
pur șl simplu pe cei care trăiesc 
din veniturile obținute cinstit, cu 
sudoarea frunții. E vorba, în ultimă 
instanță, de o atitudine ce întreține 
o practică antisocială cu implicații 
largi, cu efecte dăunătoare. Iată de 
ce societatea nu poate să admită ca 
acești „grandomani", risipitori să 
vicieze in continuare relațiile de 
echitate promovate de societatea 
noastră.

...Alături, in magazinul de con
fecții (Lipscani nr. 55), un alt „ge
neros" : Gh. Stan, din comuna Tu- 
feni-Drăgănești. Remarcăm cum 
vinzătorul il servește atent : ii adu
ce pentru probă un costum, două, 
trei. In fine, omul achită nota și, la 
primirea costumului, strecoară vin- 
zătorului (Oprea Radu), o dată cu 
bonul, și o bancnotă de 10 lei.

— V-am observat cind ați dat 
bacșiș. Spuneți-ne : v-a cerut vin
zătorul sau ați avut o... inițiativă 
proprie ?

— Nu, nu mi-a cerut. Am văzut 
că dau și alții și-am zis să fiu in 
rind cu lumea.

Obiceiul acesta are asupra unor 
oameni, foarte cumsecade, de alt
fel, o putere de-a dreptul hip
notică, incit dau bacșiș și cind sint 
prost serviți. Ospătarul îi strică 
seara pe care voia s-o petreacă 
cu familia și prietenii, iar el, con
sumatorul, ca să-1 „jignească", ii 
mai dă și bacșiș. E o chestiune de 
educație a multora dintre noi. Re
petăm din nou întrebarea : putem 
fi de acord ca un individ să ciștige 
numai din bacșiș mai mult decit 
un frezor, cazangiu, ori un tehni
cian sau profesor, oameni cu inaltă 
calificare ? Sigur că nu ! Noi, ce
tățenii, cind ne lăsăm atrași de 
„exemplul" unuia sau altuia care 
dă bacșiș pentru orice fleac, nu fa
cem altceva decit să cultivăm a- 
ceastă practică degradantă, să a- 
jutăm noi înșine la perpetuarea 
acestui act imoral, inechitabil !

Fără îndoială, mentalitatea „bac- 
șișomanilor", a „generoșilor" de tot 
felul este străină colectivității 
noastre socialiste și in contradicție 
cu opinia sănătoasă a majorității 
cetățenilor, care Înfierează practica 
bacșișului, se pronunță categoric, 
hotârit, împotriva perpetuării aces
tui nărav.

— Socotesc că e cazul să interve
nim prin toate mijloacele pentru a 
stirpi din rădăcină această practică 
rușinoasă a bacșișului. Cred că for
marea unor echipe de control ob
ștesc din rindul muncitorilor — ne 
spune Constantin Vasile, operator

tid. U.T.C, și 
pot acționa, in 
tru a-i aduce la ------- ,------- y..
„evazioniști" de la normele etice și 
morale ale societății noastre. Indis
cutabil. controlul opiniei publice a- 
supra acțiunii de eradicare a bac
șișului a avut și are un rol educa
tiv preponderent. Acest control — 
așa cum propun și cititorii noștri — 
se cere acum intensificat pentru a 
cuprinde, in angrenajul său, toți fac
torii investiți cu atribuții in acest 
domeniu. Așa cum se exprima unul 
dintre interlocutorii noștri, este ne
cesar ca „noi toți — lege și cetă
țeni — să formăm un zid puternic 
împotriva bacșișului, pentru a-1 
stirpi cu adevărat1*.

Gh. GRAURE 
Const. PRIESCU

— In ultimii ani. in 
Timișoara au fost ame
najate două ștranduri de 
mare capacitate — unul 
cu 15 000 de locuri, altul 
cu 5 000. Am aflat, totoda
tă. că nu există circum
scripție electorală care să 
nu aibă pe teritoriul său 
cel puțin o mică ..oază" 
cu flori, și. verdeață. Cum 
au fost realizate toate a- 
ceslea. ce surse bănești 
ați folosit in acest scop ?

— Problema nu se re
zumă. după părerea mea, 
la ciți bani ai pentru 
astfel de lucrări, ci la 
modul cum ii folosești 
pentru a obține dotări cit 
mai numeroase. Noi am 
mers pe linia ca fiecare 
șantier finanțat să anime 
alte zeci de șantiere, or
ganizate cu resurse lo
cale, prin muncă patrio
tică. Numai in ultimii 
ani. de pildă, am ame
najat circa 400 de ha 
parcuri, solarii șl spații

— Pe baza indicațiilor 
biroului comitetului jude
țean de partid, a propu
nerilor făcute de cetățeni 
cu ocazia dezbaterii pu
blice a schiței de siste
matizare s-a elaborat un 
plan de măsuri, eșalonat 
pină in 1975, care coor
donează dezvoltarea a- 
grementului și turismului 
cu dezvoltarea generală 
a orașului. După cum se 
.știe. Timișoara este un 
oraș de șes și nu dispune, 
ca alte așezări, de posi
bilitățile de ieșire spre 
zonele de odihnă și tu
rism puternic dezvoltate, 
de la munte sau de la 
mare. Pentru noi s-a pus 
și se pune problema de a 
ne crea o bază materială 
propriu, necesară agre
mentului. Planul de mă
suri de care aminteam 
mai înainte cuprinde pes
te o sută de obiective — 
de la restaurări de clădiri 
și muzee, cum ar fi 
„Bastionul cetății", Mu
zeul de artă feudală, pia
ța ..Mihai Viteazul" etc., 
pină la crearea unor zone 
de agrement complet noi. 
Noi am pornit de la cerin
țele stabilite prin normele 
de dezvoltare urbanistică, 
care prevăd că un oraș 
modern trebuie să asigure 
cel puțin 10—12 mp spații 
verzi pentru un locuitor. 
Prin planul de sistemati-

tare, prin inițiativele de 
ordin gospodăresc, ne-am 
orientat tocmai in acest 
sens eforturile. O atenție 
deosebită am acordat ca
nalului Bcga : deținem o 
schiță privind sistemati
zarea și amenajarea ca
nalului Bega și a parcuri
lor din jurul său, pe o 
lungime de 7 km. Ea pre
vede protecția și consoli
darea malurilor, construi
rea unor bazine de înot 
de o parte și de alta, fo
losirea Begăi pentru plim
bări cu diverse tipuri de 
ambarcațiuni și chiar pen
tru transport in comun, a- 
menajarea de noi parcuri 
și spații verzi, crearea u- 
nor unități comerciale flo
tante și fixe, organizarea 
unor alei pentru prome
nadă ctc.

— Dotările de care 
ne-ați vorbit sint concen
trate mai ales in zona 
centrală a orașului. în 
părțile de sud-vest și 
nord-est există in prezent 
un ,.gol" de zone de agre
ment, pe care cetățenii din 
aceste locuri il resimt de 
mai mulți ani. Pentru a- 
ceste zone ce proiecte 
aveți ?

— Observația este înte
meiată. în vederea extin
derii zonelor de agrement 
cu parcuri, terenuri spor
tive și oglinzi de apă care 
să dezvolte un microcli
mat propice unei odihne 
active și in aceste locuri, 
preconizăm punerea in va
loare a tuturor terenurilor 
degradate de pe raza mu
nicipiului. Astfel, se află 
în studiu, pentru definiti
vare, schița de sistemati
zare a zonei Timișoara 
sud-vest, unde au și înce
put lucrările pregătitoare 
în vederea amenajării unui 
parc de odihnă, distracții 
și sport care va însuma 
circa 200 hectare. El va 
cuprinde, printre altele, 
un teatru de vară, casa 
de cultură a tineretului, 
actualul stadion „1 Mai"; 
va avea, de asemenea, un 
ștrand și un lac, pe care 
se vor amenaja piste de 
canotaj, iar în preajma 
lor se vor construi nu
meroase terenuri de tenis 
de cimp, handbal, baschet,

volei etc. Un program ase
mănător ne-am propus șl 
in zona situată la intrarea 
dinspre Lugoj in Timișoa
ra. Aici va fi creat un 
complex turistic și de dis
tracții, prin extinderea și 
dezvoltarea actualului 
motel „Timiș", care va ti 
dotat cu săli de jocuri 
mecanice, bowling, tere
nuri de minigolf, unități 
de cazare și alimentație 
publică amplasate pe o 
Insulă situată In mijlocul 
unui lac etc. în cealaltă 
parte a orașului. In zona 
riulul Behela, se vor con
strui parcul de distracții 
pentru pionieri, un teren 
destinat plimbărilor căla
re și — ceva mai departe
— un poligon de tir.

— Readucem in discuție
— dat fiind volumul mare 
al acestor lucrări — pro
blema finanțării lor. Ce 
fonduri veți folosi, pe ce 
forțe Contați in infăptui- 
rea acestui program ?

— O bună parte din do
tările pe care ne propu
nem să le realizăm nece
sită. intr-adevăr, investi
ții. Pentru a le încadra 
intr-o concepție unitară 
de dezvoltare și spre a 
asigura amplasarea lor pe 
întreg teritoriul orașului, 
consiliul popular munici
pal colaborează strins in 
realizarea acestui pro
gram cu unitățile econo
mice și instituțiile exis
tente pe raza sa — multe 
dintre ele au prevăzute 
fonduri destinate acestui 
scop. O serie de lucrări 
vor fi finanțate in între
gime de consiliul popu
lar. din cota de beneficii 
peste plan acordată de 
județ. Dar cea mai mare 
parte a dotărilor necesare 
agrementului și turismu
lui va fi realizată — ca 
și pină acum — prin con
tribuția muncii patriotice. 
Noi ii cunoaștem bine pe 
cetățenii municipiului 
nostru : sînt oameni gos
podari și pentru înfru
musețarea orașului, pen
tru adaptarea dezvoltării 
lui la pronriile lor cerin
țe pun mina cu mic, cu 
mare. Pe aportul lor, pe 
inițiativa și hărnicia a- 
cestora ne bazăm, in pri
mul rind, in înfăptuirea 
amintitului program.

in municipiul Timișoara,Modul cum se acționează ... ________  ___ v___ ,
preocupările și inițiativele existente aici pentru reali
zarea unui program complex de dezvoltare a agre
mentului reprezintă fără îndoială o experiență demnă 
de generalizat. în toate orașele sînt asemenea posi
bilități, mai mari sau mai mici. E nevoie insă ca or
ganele locale, consiliile populare să elaboreze studii 
bine gindite, să apeleze in mod chibzuit la resursele de 
care dispun, dar. mai ales, să apeleze Ia inițiativa șl 
spiritul gospodăresc al maselor. Cetățenii sint intere
sați, fără indoială, să contribuie cu intreaga lor capa
citate la realizarea unor obiective destinate satisfacerii 
propriilor lor cerințe. Iată de ce subliniem, încă o dată, 
că exemplul Timișoarei — care nu mai are nevoie de 
demonstrație — se cere urmat și in alte localități.

Convorbire realizata de P. CONSTANTIN

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
CANTONIERUL POA
TE ELIBERA „BILETE 

DE NAȘTERE"?
Fiind la părinți in comu

na Bujoreni-Teleorman, so
ția tovarășului Velea Ste- 
lian din București, str. Ia-

cob Andrei 23, acuza niște 
dureri care trebuiau să vină 
abia peste 2 luni. A fost 
chemată de urgență Salva
rea de la Policlinica din 
Drăgănești-Vlașca. A sosit 
Salvarea și s-a pornit cu 
toată viteza spre materni
tatea din Videle. La intra
rea in Videle — barieră. Și 
știți cit se așteaptă la o ba
rieră. Femeia a născut su
pravegheată de insoțitoarea 
de pe Salvare la barieră. A 
fost imediat transportată 
la maternitatea din Videle 
pentru tratament. Dar pen
tru că era o naștere prema
tură și fiind nevoie de în
grijiri speciale, au fost 
transportați la spitalul 
Brîncovenesc din București.

De aici încolo începe sir- 
ba : pentru eliberarea actu
lui de naștere al copilului 
trebuia un „bilet de naș
tere". Fericitul tată s-a dus 
la maternitatea din Videle, 
de aici a fost trimis la sta
ția de Salvare a policlinicii 
din Drăgănești. unde 1 s-a 
spus că nu eliberează așa 
ceva. S-a dus din nou la 
maternitatea din Videle. 
Tot degeaba. A mai încer
cat o dată la București. De
loc. S-a dus la ofițerul stă
rii civile din sectorul 6. Șl 
aici I s-a spus că nu elibe
rează actul de naștere pină

nu aduce un bilet de naș
tere, și dacă nu se grăbește 
o să primească și o amen
dă. „De unde să fac rost de 
acest bilet de naștere și 
cine se face vinovat de a- 
cest birocratism ?“ — ne în
treabă nefericit, fericitul 
tată.

Tovarășe Velea, dacă a- 
carul Păun de la Vintilean- 
ca n-ar fi in concediu, am 
pune vina pe el. Așa că. 
neavind ce face, o să „tra
gem" pe cantonierul de la 
bariera Videle că n-are „bi
lete de naștere".

CÎND TE URCI 
ÎN TREN UNDE 

COBORI ?

zarea biletelor pentru sta
țiile dintre...

— Și totuși unde ați cobo- 
rit ? Unde a vrut C.F.R.-ul, 
ori unde ai avut dumneata 
treabă ?

— La Huedin.
— Cum de i-ați păcălit ?
— Personalul stă vreo 

șase minute la Ciucea. Am 
alergat deci la casieria 
stației și, spre norocul 
meu, aici am găsit un 
casier care mi-a dat bilet 
pină unde am vrut eu.

Tovarășe inginer, credeți 
că n-o să pățească nimic 
casierul de la Ciucea că v-a 
servit cu bilet pină unde 
ați ‘ "vrut dv. ?

in-Răspunsul la această ...
. trebare pare să fie cit se 

poate de simplu. Cobori a- 
colo unde ai treabă. Ei 
bine, tovarășul ing. Aron 
Peterfy, din comuna Bog- 
dănești-Vaslui. pretinde că 
nu-i chiar așa.

— Dar cum e, tovarășe 
inginer ?

— I-am cerut casierului 
de la halta Alejd un bilet 
pină la Huedin, că acolo 
aveam treabă. Casierul 
mi-a spus că el nu poa
te să-mi dea bilet decit 
pină la Ciucea, ori dacă nu, 
pină la Cluj.

— Prin stația unde aveați 
dv. treabă nu trece trenul ?

— Cum să nu. Huedinul 
este intre Ciucea și Cluj. 
Și cică există o dispoziție 
prin care se interzice vin-

CEZĂRICĂ 
BEREA SCURTĂ

— Nu se ține cont de zo
die, dar eu acum citeva zile 
am așteptat o oră și 36 de 
minute pfentru o halbă. Să 
nu vă închipuiți că Cezărică 
e chiar așa de neindemina- 
tic. Pină mi-a venit mie 
rindul a „umplut" vreo 
250—300 de halbe. Apropo 
de umplut in ghilimele. Ce 
face el cu diferența de bere 
pe care o fură de la noi, 
clienții ? Că fură foarte 
mult.

Nene Petrică, de ce să mă 
laud, nu știu ce fac barma
nii dv. din Buhuși cu sur
plusurile. Cei din Bucu
rești ? Uneori, ne mai in
formează „Informația" la 
rubrica : „Aflăm de la 
I.M.M.B.". Dv. puteți afla, 
cred eu. cele ce vă intere
sează de la inspecția co
mercială. Dacă aveți.

cutare și cutare". Lipsa 
asta de programare a apei 
mi-a făcut moară in cap.

— De ce v-ați făcut moa
ră dacă n-aveți apă ?

— Mi-a făcut întreprin
derea comunală, nu eu.

— Atunci să vă dea apă 
la moară.

FEREȘTE CĂ VINE 
VAPORUL!

Tovarășul R. Marin din 
București este întru totul 
de acord cu combaterea 
bacșișului care are ce are 
cu automacaraua de 10 tone 
ce are nr. de circulație 
31-B-6068 și cu tractorul 
41-B-3002.

— Dar ce-țl cășună nena

DACĂ N-AVEȚI APĂ 
NU VA FACEȚI 

MOARĂ

Pensionarul petrolist Pe
tre I. Buzatu, din Buhuși, 
ne întreabă cum e berea la 
București.

— Nene Buzatule, e puțin 
amară, dar merge. Dacă e 
și puțin rece și mai are lin
gă și vreo doi-trei mici...

— La noi la Buhuși, mai 
exact la bufetul Olt, berea 
la halbă este ea cum este, 
dar e tare scurtă.

— Cum scurtă ?
— Aici spuma e mai inal

tă decit berea. Din curiozi
tate am intrebat-o pe ospă
tară care e cauza și ea 
ml-a spus că așa știe să 
servească barmanul Cezări- 
că. La București cit aștepți 
după o halbă ?

— Depinde de restaurant 
și uneori de zodia in care 
te-ai născut. La Buhuși ?

în numele locuitorilor de 
pe strada 13 Decembrie din 
Sibiu ne scrie tov. Alexan
dru Marcoci. Ne scrie foar
te citeț că, de vreo trei luni, 
in aprovizionarea cu 
potabilă e o harababură 
nu poate fi descrisă nici 
peniță „Redis".

— Cum se manifestă 
ceastă harababură ?

— Am spus că nu Se poa
te descrie.

— Totuși.
— Ne întoarce viața pe 

dos. Dormim ca iepurii, și 
facem și de planton. Stăm 
la pindă. O dată te trezești 
cu apa la ora două noap
tea, altă dată la nouă dimi
neața. în altă zi la cinci ca 

apoi, așteptînd la cinci, să-ți 
vină la unsprezece. Am în
trebat la întreprinderea co
munală care este cauza și 
dumnealor mi-au spus că 
asta este situația. Ne-ar 
mulțumi dacă ne-ar face 
barem un program. Dacă 
ne-ar spune : „măi, oameni 
buni, aveți apă intre orele

apă 
ce 
cu

a-

Marine automacaraua
aia care pe deasupra mai 
este și Skoda, și pe trac
tor ?

— Atit automacaraua cit 
și tractorul stau zile întregi 
în fața casei de pe strada 
Constituției nr. 2, sectorul 
6. Conducătorii lor sînt 
duși-aduși la serviciu cu 
automacaraua și tractorul. 
In unele duminici se duc 
cu ele la cumetrii prin 
județ. Și in afară de asta, 
fiind mașini grele, ne strică 
și strada, care și așa e 
desfundată.

Tova-ășe Marin, să ziceți 
mersi că vecinii dv. de pe 
strada Constituției nr. 2 
nu lucrează la marină. 
Vă desfundau strada și mai 
rău. V-o făceau baltă, ca să 
vină acasă cu vaporul !

NIcută TANASE
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pagina economică
„SÎNTEM HOTĂRÎȚI SĂ PUNEM 

MAI INTENS ÎN VALOARE 
REZERVELE AGRICULTURII"

(Urmare din pag. I)

In prerent, In toate unitățile agricole 
din județul nostru se desfășoară o 
muncă rodnică pentru recoltarea cul
turilor de toamnă și pentru pregăti
rea recoltei viitoare, in lumina indi
cațiilor date de dumneavoastră.

Aplicind cu consecvență in produc
ție rezultatele științei agricole, gene
ralized experiența bună a unităților 
agricole fruntașe, organizind tot mai 
bine munca și folosind din plin baza 
tehnico-materialâ de care dispunem, 
ne-am propus ca in 1972 să realizăm 
o producție sporită de griu. Pentru 
dezvoltarea zootehniei, vom gospodări 
tot mai bine pămîntul, astfel incit să 
asigurăm întregul necesar de furaje, 
condiție principală pentru creșterea 
producției de carne, lapte, ouă și alte 
produse animaliere.

Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii din a- 
gricuitura județului Vilcea, alături 
de întreaga țărănime muncitoare a 
țării, vor munci fără preget, cu toată 
puterea și abnegația lor, pentru a 
transpune In viață sarcinile mari ce 
le revin din istoricele hotăriri ale 
Congresului al X-lea al partidului, 
pe drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră dragă — Republica So
cialistă România.

In numele comuniștilor, al tuturor 
lucrătorilor din întreprinderile agri
cole de stat și stațiunile de mecani
zare a agriculturii, al cooperatorilor 
?i specialiștilor de pe ogoarele jude
țului Sibiu, români, germani, ma
ghiari, se scrie în telegrama adresată 
de participanțil la ședința activului 
din agricultura acestui județ, ne ex
primăm viul interes șl deplina apro
bare față de scrisoarea pe care 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ne-ați adresat-o, precum 
și Înalta considerație șl prețuire pen
tru grija părintească pe care o pur
ta ți destinelor agriculturii noastre, 
pentru bunăstarea poporului, pentru 
progresul României socialiste.

Sintem conștienți de faptul că mă
turile stabilite de conducerea parti
dului, de dumneavoastră personal, in 
toamna anului trecut pentru creșterea 
producției de griu la hectar și a ce
lorlalte culturi, ne-au asigurat con
dițiile realizării și chiar depășirii pla
nului de producție la această impor
tantă cultură pentru economia na
țională și avem de pe acum garanția 
că vom Înregistra depășiri și la cul
tura cartofului și a celorlalte culturi 
de toamnă.

Pătrunși de importanța sarcinilor 
ce ne revin în asigurarea unor can
tități sporite de produse agroali- 
mentare necesare societății noastre, 
ne angajăm față de Comitetul Cen
tral. de dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
pentru a asigura o producție sporită 
de griu centru anul 1972 vom insă- 
mînța pînă la 20 octombrie 1971 în
treaga suprafață planificată, executînd 
numai lucrări de cea mai bună ca
litate. Ne angajăm, de asemenea, ca 
cifrele de plan din sectorul creșterii 
animalelor să fie realizate Ia efecti
vele de animale și producțiile sta
bilite.

Indicațiile prețioase pe care ni 
le-ați dat în scrisoarea ce ne-ați 
adresat-o vor fi pentru noi sarcini de 
cea mai mare importanță, pentru a 
căror îndeplinire nu vom precupeți 
nici efortul, nici priceperea. Activul

din agricultura județului Arad a 
primit într-o atmosferă de Insufleți- 
tor entuziasm și profund interes scri
soarea dumneavoastră, adresată orga
nelor și organizațiilor de partid și 
de stat, tuturor lucrătorilor din agri
cultură — se scrie Intr-o altă tele
gramă.

Indicațiile date și cu această oca
zie de dumneavoastră, stimate tova
rășe Ceaușescu, evidențiază cu preg
nanță aportul dumneavoastră multi
lateral la dezvoltarea agriculturii 
noastre socialiste, spiritul profund 
științific cu care conduceți toate do
meniile activității sociale. Aceasta 
constituie pentru noi o garanție si
gură a materializării perspectivelor 
deschise agriculturii noastre socia
liste de actualul cincinal.

Analizind rezultatele obținute anul 
acesta la cultura griului, relevăm cu

ne-a fost adresată — elocventă dova
dă a preocupărilor dumneavoastră 
neobosite pentru realizarea liniei po
litice generale trasate de către cel 
de-al X-lea Congres al partidului, a 
sarcinilor deosebit de importante ce 
revin agriculturii in cadrul actualu
lui plan cincinal.

Izvorîte dintr-o profundă cunoaș
tere a realității vil, rod al perma
nentei dumneavoastră legături cu 
activitatea practică, cu viața de fie
care zi, concluziile ce se desprind 
din scrisoare, prețioasele indicații ce 
le conține și pe care ni le însușim pe 
deplin, ne mobilizează in sporirea 
eforturilor și răspunderii fiecăruia 
dintre noi pentru ridicarea neconte
nită a eficienței muncii din agricul
tură.

In anul 1971, sarcinile de plan la 
producția de grîu pe județ au fost

Vă încredințăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort în a ne face da
toria, în a acționa cu exigență și 
responsabilitate pentru îndeplinirea 
la timp și in cele mai bune condi
ții a indicațiilor prețioase ce ni le-ați 
dat prin conținutul scrisorii, asigu
rind astfel o bogăție mult sporită 
recoltelor viitoare.

Activul din agricultură, întrunit în 
ședința de lucru, împreună cu cei
lalți lucrători de pe ogoarele jude
țului Ilfov, se scrie intr-o altă telegra
mă, iși exprimă întreaga lor adeziu
ne și neclintita hotărîre de a depu
ne toate eforturile pentru aplicarea 
în practică a prețioaselor îndrumări 
cuprinse în scrisoarea dumneavoastră 
adresată organelor și organizațiilor 
de partid și de stat, tuturor oameni
lor muncii din agricultură.

Telegrame adresate C. C. a! P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

satisfacție succesele deosebite dobin- 
dite de unitățile agricole frunta
șe. Cu justificată mindrie patriotică, 
vă raportăm. stimate tovarășe 
Ceaușescu, că specialiștii, lucrătorii, 
țăranii cooperatori de pe ogoarele 
județului Arad, folosind din plin baza 
materială existentă, aplicind meto
dele agrotehnice înaintate, au depășit 
pe ansamblul județului producția 
planificată de griu

In același timp, orientindu-ne după 
indicațiile cuprinse in scrisoarea 
dumneavoastră — program concret 
de acțiune — au fost scoase in evi
dență însemnatele resurse care mai 
există și care, valorificate mai intens, 
vor contribui la continua sporire a 
producției de griu.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Ceaușescu, că organizația județeană 
de partid din Arad va fi la înălți
mea misiunii încredințate, mobilizind 
toți lucrătorii și specialiștii care lu
crează pe ogoarele meleagurilor ară- 
dene pentru a-și intensifica efortu
rile, a munci cu toată răspunderea, 
pasiunea și capacitatea, asigurind 
desfășurarea exemplară a tuturor ac
țiunilor din actuala campanie agri
colă de toamnă, contribuind prin a- 
ceasta la pregătirea condițiilor pen
tru realizarea și depășirea sarcinilor 
la producția de griu care ne revin 
pentru anul viitor.

Prin rezultatele pe care sînt 
hotăriți să le obțină, lucrătorii ogoa
relor județului Arad, români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități, iși exprimă recunoștința 
fierbinte față de Partidul Comunist 
Român, de dumneavoastră, stimate 
tovarășe Ceaușescu, pentru grija pe 
care o manifestați pentru progresul 
agriculturii, pentru destinele între
gului nestru popor.

In numele comuniștilor, al tuturor 
celor ce muncesc in agricultura ju
dețului Botoșani, vă adresăm, din 
inimă, scumpe tovarășe secretar ge
neral, mulțumiri fierbinți și adînca 
recunoștință pentru scrisoarea ce

depășite atlt de către cooperativele 
agricole de producție, cit și de în
treprinderile agricole de stat, ceea 
ce a permis să depășim și sarcinile 
ce le-am avut pentru fondul de stat. 
Aceste rezultate, deși mai bune ca în 
alți ani, nu ne mulțumesc. Prin pla
nul de măsuri ce l-am dezbătut și 
l-am aprobat astăzi, sintem hotăriți 
să pregătim și să desfășurăm cam
pania agricolă de toamnă în condiții 
organizatorice și tehnice superioare 
anilor anteriori, mobilizind mai mult 
capacitatea, priceperea și puterea de 
muncă a organelor și organizațiilor 
noastre de partid, a tuturor lucrăto
rilor din agricultură, sporind exi
gența îndrumării și controlului, in
tervenind operativ în prevenirea și 
înlăturarea neajunsurilor.

O dată cu însămînțatul griului, am 
luat măsurile necesare pentru recol
tarea și depozitarea în condiții op
time a tuturor culturilor de toamnă, 
legumelor și fructelor, manifestînd 
cea mai mare grijă pentru îndepli
nirea programului de creștere a ani
malelor, asigurarea bazei furajere, e- 
vitarea risipei și economisirea con
centratelor.

In spiritul programului adoptat de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., 
al conținutului expunerii dumnea
voastră la consfătuirea de lucru a 
activului de partid din domeniul 
ideologiei, ținînd seama de conclu
ziile pe care fiecare organizație de 
partid le-a desprins din dezbaterea a- 
cestor documente de o deosebită în
semnătate teoretică și practică, vom 
intensifica munca politică și cultural- 
educativă de masă in sprijinul acti
vității din agricultură, pentru înde
plinirea exemplară a obligațiilor ce 
le are fiecare comunist, fiecare om al 
muncii, combaterea, fără rezerve, a 
oricăror manifestări de superficiali
tate, formalism, indisciplină, încăl
care a regulilor agrotehnice, lipsă de 
grijă față de dezvoltarea și apărarea 
averii obștești și de stat.

Dezbătînd cu simț de răspundere 
activitatea desfășurată în acest an, 
participanții la ședință au scos in 
evidență metodele folosite și rezul
tatele obținute îndeosebi la cultura 
griului, unde producțiile medii au 
fost mai mari decît anul trecut.

De o mare însemnătate pentru noi, 
scrie în continuare în telegramă, a 
fost prețiosul ajutor primit din par
tea dumneavoastră personal, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prile
jul analizării în Secretariatul Comi
tetului Central a activității noastre in 
agricultură, cit și cu ocazia vizitelor 
făcute in unitățile agricole din jude
țul nostru și pentru care vă expri
măm călduroase mulțumiri și întrea
ga noastră recunoștință.

Sintem hotăriți, tovarășe secretar 
general, să îmbunătățim substanțial 
întreaga noastră activitate în condu
cerea agriculturii, astfel ca prin an
trenarea maselor largi de lucrători ai 
ogoarelor să înfăptuim în întregime 
complexul de măsuri cuprins in 
programul elaborat de partid pentru 
modernizarea agriculturii, pentru exe
cutarea unui mare volum de lucrări 
de îmbunătățiri funciare, lucrări ce 
au și început și la care participă cu 
entuziasm mii de lucrători și țărani 
cooperatori.

Totodată, ne angajăm să nu precu
pețim nici un efort pentru a asigura 
reușita deplină a campaniei agricole 
de toamnă, urmărind ca însămințarea 
griului să se facă strict în limitele 
epocii optime și la un înalt nivel a- 
grotehnic, astfel ca recolta anului 
1972 să depășească producția planifi
cată.

In același timp, vom mobiliza toa
te forțele pentru recoltarea, transpor
tul și depozitarea porumbului, legu
melor, a tuturor produselor agricole 
de toamnă, in termenul cel mai scurt 
și fără pierderi.

Vom acorda în continuare o aten
ție deosebită îndeplinirii programului 
de dezvoltare a zootehniei, asigurind

baza furajeră necesară sporirii efec
tivelor și producției, luind măsuri de 
economisire a concentratelor prin fo
losirea mai largă a furajelor de vo
lum.

Vă încredințăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din agricultura județului Ilfov, 
mobilizați și conduși de organizații
le de partid, vor munci cu abnegație 
pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor 
trasate, contribuind astfel la continua 
dezvoltare a agriculturii, la făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate in scumpa noastră patrie.

Folosim acest prilej pentru a ne 
manifesta recunoștința noastră pro
fundă pentru grija și sprijinul perma
nent pe care conducerea de partid, 
dumneavoastră personal le acordați 
agriculturii noastre socialiste, pentru 
dezvoltarea acestei importante ramuri 
a economiei noastre naționale, scrie 
in telegrama adresată de participan
ții la ședința de lucru a activului din 
agricultura județului Mureș. Alături 
de lucrătorii ogoarelor din întrea
ga țară, și noi, oamenii muncii 
din agricultura județului nostru — 
români, maghiari și germani — sim
țim din plin această grijă și ne an
gajăm să-i răspundem prin munca 
noastră, prin rezultatele obținute în 
sporirea producției agricole.

Vă raportăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că prin aplicarea 
măsurilor stabilite de conducerea 
partidului, de dumneavoastră perso
nal, folosind mai eficient baza teh
nică materială și ca urmare a efortu
rilor depuse de lucrătorii din agri
cultură, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, in acest an 
unitățile agricole au obținut cea mai 
mare producție de griu cunoscută 
pină acum pe meleagurile județului 
Mureș.

Participanții la consfătuire, dînd o 
înaltă apreciere indicațiilor cuprinse 
în scrisoarea dumneavoastră, și-au 
exprimat hotărîrea fermă de a face 
totul pentru obținerea unei recolte 
sporite in anul 1972.

Generalizind experiența pozitivă 
a unităților fruntașe, ne vom con
centra toate forțele pentru punerea 
in valoare a rezervelor mari de care 
mai dispune agricultura județului 
nostru, vom aplica pe scară largă in 
producție cuceririle științei agroteh
nice.

Reintorși la locurile noastre de 
muncă, in fermele agricole de stat, 
in stațiunile pentru mecanizarea a- 
griculturii, în cooperativele agricole, 
vom mobiliza pe toți lucrătorii ogoa
relor pentru a pune o temelie solidă 
recoltei anului viitor. In vederea în
deplinirii sarcinilor stabilite de Con
gresul al X-lea al partidului, pentru 
dezvoltarea agriculturii vom acorda 
toată atenția muncii educative, pen
tru dezvoltarea conștiinței socialiste 
a lucrătorilor de pe ogoare, educarea 
acestora in spiritul idealurilor comu
niste, pentru traducerea în viață a 
politicii marxist-leniniste interne și 
exterrie a partidului nostru.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom depune 
toate eforturile și capacitatea noastră 
de muncă pentru perfecționarea 
continuă a activității noastre, în ve
derea îndeplinirii sarcinilor ce ne 
revin în actualul cincinal, pentru fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în scumpa noastră patrie 
— Republica Socialistă România.

(Agerpres)

CONTRASTE
Fotografii cu zîmbet

La grupul Industrial 
de petrochimie din 
Ploiești se depune o 
muncă Intensă cu re
zultate dintre cele mal 
bune pentru îndepli
nirea exemplară a 
sarcinilor de plan. In 
același timp, cadrele 
inginerești, precum și 
cercetătorii petrochi- 
miști desfășoară o ac
tivitate vie. pasionan
tă. de creație tehnico- 
științifică. Iată citeva 
date: numai în acest 
an, două din invențiile 
specialiștilor de la 
Grupul industrial de 
petrochimie — „Pro
cedeu de concentrare 
a soluțiilor apoase dc 
acid maleic" și „A- 
mestecul dedivrant și 
procedeul lui de ob
ținere" — au fost 
brevetate la noi și 
în multe alte țări 
(U.R.S.S.. Franța, An
glia, R.F.G., Belgia). 
Alte 6 invenții au fost 
aplicate în cadrul com
binatului petrochimic, 
8 au fost valorificate 
prin vînzarea de licen
țe unor firme străine, 
iar 6 se află în expe
rimentare în stații pi
lot — ne informează

corespondentul nostru. 
Constanți? Căpraru.

De la Începutul a- 
nulul au fost aplicate 
circa 150 propuneri de 
inovații și raționali
zări, care s-au soldat 
cu economii post-cal- 
culate in valoare de 
circa 6 milioane lei.

Pentru activitatea 
lor de creație, inven
tatorii și tnovatorii 
petrochimlștl au 
mit recompense 
nești. Portretele 
pot fl văzute la 
noul de onoare, 
turi de cele ale 1 
tașilor In 
Am văzut 
portretele ing. dr. Gri- 
gore Popa, ale chimiș- 
tilor Dan Mihăiță și 
Csomontany Ladislau, 
ale inginerilor Valen
tin Ionescu, Petre Mi
hai, Alexandru Neagu 
ca și portretele altor 
iscusiți inventatori și 
inovatori pasionați de 
promovarea noului In 
tehnică. La fotograf, 
cind s-au făcut por
tretele, probabil că 
nici nu a fost ne
voie să li se spună : 
„zîmbiți, vă rog !“. A- 
veau și singuri toate 
motivele să zîmbească.

i pri- 
bă- 
lor 
pa- 
ală- 

.frun- 
producție. 
bunăoară

Avansați înainte!
Dacă analizăm sta

diul lucrărilor de la 
fabrica de tuburi (be
neficiar : direcția de 
industrie locală a Con
siliului popular al ju
dețului Buzău) care 
trebuie să intre in 
funcțiune în trimestrul 
următor, constatăm că 
ritmul anevoios de e- 
xecuție se explică nu 
numai prin deficiențe
le din activitatea con
structorului. Acest o- 
biectiv putea fi pus 
in funcțiune chiar 
înainte de termen, dar 
conducerea întreprin
derii, cît și direcția de 
industrie locală n-au 
acționat cu fermitate 
în acest sens. Deși 
principalul utilaj a 
fost procurat de mult, 
factorii amintiți nu 
și-au dat osteneala să 
asigure și restul ma
șinilor (dozatorul de

ciment, banda trans
portoare). Identică este 
starea de lucruri și la 
fabrica de ambalaje 
din sticlă. Constructo
rul — I.C.M.I.A. Bucu
rești — n-a depus cu 
stăruință eforturi pen
tru a se încadra in 
grafic. In plus, lip
sește o parte din docu
mentația tehnică, se 
tărăgănează contracta
rea execuției lucrărilor 
de automatizare, utila
je in valoare de peste 
2 milioane de lei nu 
au fost contractate da
torită sosirii proiectu
lui cu întîrziere. Cu 
alte cuvinte, deși sîn- 
tem în septembrie, se 
lucrează in contul 
lunii aprilie. încă a- 
semenea succese și se 
ajunge... la Februarie. 
Ce-ar fi, totuși, ca lu
crurile să „avanseze 
înainte" ?

Sapa, mapa și lopata

Un mare volum din lu
crările de investiții prevă
zute in acest cincinal va fi 
executat de organizațiile de 
construcții-montaj din sub- 
ordinea consiliilor popu
lare județene. Se poate 
spune că majoritatea aces
tor unități s-au pregătit 
temeinic pentru a face față 
sarcinilor considerabil spo
rite ce le-au revenit încă 
din acest an. O confirmare 
in acest sens o constituie 
însuși stadiul realizării pla
nului ; pină la sfirșitul lu
nii august, unitățile amin
tite au realizat in ansam
blu peste 64 la sută din 
planul anual de producție. 
In interval de 8 luni au 
fost date in folosință circa 
37 400 de apartamente și 
alte numeroase obiective 
social-culturale. Se cuvine 
precizat că rezultatele unor 
organizații județene de 
construcții se situează cu 
mult peste media realizări
lor. Trustul de constructii- 
montaj Galați, de exemplu, 
a realizat în primele opt 
luni peste 72 la sută din 
planul anual de produc
ție. dînd in folosință 56.2 la 
sută din numărul locuințe
lor prevăzute pentru acest 
an. De asemenea. Trustul 
de construcții-montaj Hu
nedoara și întreprinderea 
județeană de construcții- 
montaj Suceava figurează 
printre unitățile fruntașe, 
ale căror colective au înțe
les pe deplin rolul deose
bit ce le revine in dezvol
tarea economică și socială 
a județelor țării.

Deși in ansamblu, după 
cum s-a văzut, lucrurile au 
o evoluție satisfăcătoare, 
privită in detaliu, situația 
realizării planului de con- 
strucț.ii-montaj de către 
unitățile locale nu este in
tru totul mulțumitoare. Nu 
poate fi trecut cu vederea 
faptul că din cele 41 orga
nizații locale de construc
ții-montaj 16 nu au reușit 
să Îndeplinească integral 
planul de producție pe opt 
luni, avind în momentul de 
față mari restanțe. In
tre acestea se află uni

tățile de construcții-mon
taj din județele Sălaj, 
Mehedinți, Arad, Satu- 
Mare, Bistrița-Năsăud. 
Brăila.

Desigur, unele din aces
te organizații județene de 
construcții ar putea invoca 
timpul nefavorabil din pri
mul trimestru al anului. 
Este un argument ce tre
buie luat in seamă cu dis- 
cernămint. Cum pot însă 
justifica unitățile de con
strucții și montaj din jude
țele Sălaj. Mehedinți sau 
Arad că in trimestrele II

date de beneficiari — sub
ordonați aceluiași consiliu 
popular județean — cu in- 
tirzieri de 4—6 luni. Ur
marea acestei întirzieri a 
constat in nerealizarea la 
timp a unei producții de 
construcții-montaj de circa 
17 milioane lei. O stare a- 
semănătoare de lucruri 
roate fi menționată și la 
ntreprinderea județeană de 

construcții-montaj din A- 
rad, unde documentația de 
execuție pentru 110 apar
tamente s-a primit abia în 
luna iulie a.c., față de de-

sit cantități importante de 
fișii cu goluri, cărămizi și 
materiale de instalații.

Fără temei apare șl lipsa 
forței de muncă, motiv pe 
care îl invocă adeseori 
unele organizații locale de 
construcții-montaj. De re
gulă, conducerile acestor 
întreprinderi de construc
ții-montaj sînt tentate să 
explice lipsa de materiale 
sau de forță de muncă prin 
neprimirea la timp a pro
iectelor de execuție. Re
plica obișnuită este aceas
ta : „dacă nu știi ce vel

ceri de întreprinderi nu este 
de nerezolvat. Cind facem 
această afirmație, avem in 
vedere faptul că la între
prinderea de construcții și 
montaj din județul Mehe
dinți, de exemplu, în pri
mele opt luni din acest an 
productivitatea muncii a 
fost realizată în proporție 
de numai 81 la sută, că la 
organizațiile de construcții 
din județele Satu-Mare și 
Arad, nivelul realizărilor 
la același indicator se află, 
de asemenea, mult sub 
prevederile planurilor în-

utllajelor. Referindu-ne 
numai la acest ultim as
pect, nu trebuie aduse prea 
multe elemente pentru a 
dovedi că dacă macaralele, 
excavatoarele, betonierele 
se folosesc doar in jur de 
trei sferturi din programul 
de lucru stabilit — cum s-a 
intimplat in primele luni 
din acest an la întreprin
derile de construcții din 
județele Satu-Mare și Arad 
— producția realizată, res
pectiv productivitatea mun
cii nu pot atinge cotele 
prevăzute prin plan.

REZULTATELE BUNE IN ANSAMBLU 
NU PUT FI UN PARAVAN AL RESTANȚELOR

și III, adică în perioadele 
deosebit de favorabile des
fășurării in ritm susținut a 
lucrărilor pe șantiere, res
tanțele nu numai că nu au 
fost recuperate, dar dim
potrivă ele s-au agravat ?

Situația necorespunză
toare care s-a creat in une
le întreprinderi județene de 
construcții și montaj cu ră- 
mineri in urmă față de 
plan are cauze mult mai 
profunde. Este vorba, mai 
intii. de faptul că factorii 
răspunzători de realizarea 
investițiilor din județele 
respective nu au luat din 
timp măsuri energice pen
tru pregătirea condițiilor 
care să permită executarea 
lucrărilor in ritm rapid 
Bunăoară, la întreprinderea 
județeană de construcții- 
montaj Mehedinți, docu
mentația de execuție și 
amplasamentele pentru 
noile locuințe au fost pre-

însemnări despre activitatea unităților județene de construcții-montaj
cembrie 1970. cum se pre
văzuse inițial.

Dacă în ceea ce privește 
asigurarea cu documenta
ții tehnice de execuție, 
răspunderea revine, in pri
mul rind, beneficiarilor, 
proiectanților, cit și facto
rilor de răspundere din 
consiliile populare jude
țene respective, aprovizio
narea șantierelor cu mate
rialele necesare este o sar
cină exclusivă a construc
torilor. Conducerile între
prinderilor de construcții și 
montaj din județele Mehe
dinți, Arad, Brăila nu pol 
aduce nici o justificare cil 
de cit plauzibilă pentru 
faptul că. perioade lungi 
de timp, pe unele din șan
tierele in subordine au lip-

construi, cum poți să te a- 
provizlonezi cu materiale, 
să angajezi muncitori ?“ 
Acesta nu este un argu
ment convingător. Mai 
intii, pentru că de ani de 
zile ponderea cea mai mare 
in producția acestor orga
nizații de construcții o de
țin locuințele și, în gene
ral, obiectivele social-cul
turale. Deci, se cunoaște a- 
proape cu exactitate care 
sint structura și necesarul 
de materiale și forță de 
muncă ; ca atare, se pot în
cheia contractele cu furni
zorii de materiale și se po’ 
angaja din vreme munci 
torii necesari.

In al doilea rind, lipsa 
forței de muncă pe care o 
invocă adesea unele condu-

tocmite La începutul anu
lui. Dacă fiecare muncltoi 
ar fi lucrat la nivelul pro
ductivității preconizate prin 
plan, întreprinderea jude
țeană de construcții-rnon- 
taj Mehedinți ar fi înre
gistrat la sfirșitul lunii au
gust o producție cu circa 
10 milioane lei mai mare 
decît cea efectiv obținută.

Dacă adincim analiza, se 
pot desprinde și factorii 
care au determinat în u- 
nele organizații județene 
de construcții-montaj un 
nivel scăzut al productivi
tății muncii. Pe primul 
plan se află neajunsurile 
in organizarea lucrului pe 
șantiere ; pe de altă parte, 
a influențat negativ și 
gradul scăzut de folosire a

Este greu de Înțeles de 
ce conducerile acestor în
treprinderi — ca și cele 
ce se află In situații si
milare — nu au sesizat din 
timp dificultățile din pro 
ducție și nu au luat mă 
suri energice de înlăturai 
a neajunsurilor apărute 1 
un moment dat. Aceasta ci 
atît mai mult cu cit ne- 
Fndeplinirea prevederi lo>
planului de producție gp 
n.erează implicații negative 
care afectează puternic si 
tuația economico-financiac 
a respectivelor unități, prii 
Imobilizări de fonduri îi 
stocuri supranormative d- 
materiale, pierderi pest» 
Dlan și. ca urmare, folosi 
rea de credite cu dobînz 
penalizatoare.

Tntrucit pină la sfirșitul 
anului a mal rămas încă 
timp suficient, trebuie să 
se întreprindă măsuri •-

nergice pentru redresarea 
situației acestor unități. 
Restanțele in realizarea 
planului de construcții- 
montaj trebuie să fie re
cuperate în fiecare unitate. 
Pentru aceasta considerăm 
că este absolut necesar să 
fie aplicate o serie de mă
suri excepționale, care să 
garanteze realizarea pe 
șantiere a unui ritm de 
execuție ridicat. De pildă, 
printre aceste măsuri se 
impune să-și facă loc de 
urgență generalizarea și 
îmbunătățirea activității 
în schimbul II, extinderea 
acordului global, folosirea 
în două schimburi a utila
jelor și supravegherea a- 
tentă a punctelor de lucru. 
Totodată, organele de re
sort ale consiliilor popu
lare județene trebuie să ia 
măsuri energice pentru ca 
beneficiarii din subordine 
să predea neîntîrziat do
cumentațiile de execuție 
restante pentru lucrările 
prevăzute in planul de 
producție pe anul 1971 al 
organizațiilor de con
strucții-montaj.

Fără îndoială, pot exista 
și alte soluții demne de a 
fi luate în seamă. în rîn- 
durile de față am formu
lat numai citeva din posi
bilitățile ce pot fi avute 
in vedere la redresarea ac
tivității unor organizații 
județene de construcții. 
Cert este faptul că de o- 
perativitatea cu care fac
torii răspunzători vor a- 
oorda problemele esențiale 
ce condiționează valorifi
carea integrală a posibili
tăților existente, de modul 
in care vor fi puse efectiv 
in practică măsurile stabi
lite depinde ca planul de 
producție al organizațiilor 
județene de construcții- 
montaj să fie pretutindeni 
îndeplinit întocmai, asigu- 
rindu-se darea în folosință 
a tuturor obiectivelor pre
văzute în planul pe acest 
m.

Valerian VLADESCU 
director în Banca 
de Investiții

De curînd a avut loc 
recepția parțială la o 
serie de obiective con
struite în cadrul com
plexelor intercoopera- 
tiste pentru creșterea 
porcilor de la km 4 — 
Tulcea și Satul Nou 
din același județ. Așa 
cum era de așteptat 
majoritatea lucrărilor 
corespund cerințelor. 
Totuși, se constată o 
serie de deficiențe care 
împiedică desfășurarea 
normală a fluxului teh
nologic. îngrijitorii au 
mari necazuri din cau
za execuției defectuoa
se a unor lucrări în 
maternitățile de scroa
fe, unde lipsa pantelor 
de scurgere duce la 
acumularea dejecțiuni- 
lor. Adăpătorile auto
mate pentru purcei nu

au fost amplasate la 
înălțimea prevăzută în 
proiect. De pe acum 
este nevoie să se inter
vină cu sapa și lopata 
pentru a drege ceea ce 
au neglijat constructo
rii. Este nevoie de o 
intervenție rapidă pen
tru a pune lucrurile la 
punct, cu atît mai mult 
cu cît în ambele uni
tăți s-au obținut pri
mii purcei. Numeroa
sele cooperative aso
ciate, care au dat 
bani pentru construc
ția complexelor vor, 
pe bună dreptate, ca 
aceștia să împlinească 
suta de kg și să aducă 
venituri cit mai mari. 
De ce să se recurgă la 
sapă și lopată, pentru 
neglijențele din mapă?

Milioane
în vreme ce marea 

majoritate a colective
lor din întreprinderi 
se preocupă 
tor de 
tegrală 
ților de producție, se 
pare că unele unități, 
aparținînd Ministeru
lui Industriei Ușoare, 
din municipiul Arad 
au hotărît să-și „me
najeze" utilajele pri
mite de la stat. Drept 
care la ora actuală 
mașini și instalații in 
valoare de 5 milioane 
lei stau și se odihnesc 
in detrimentul produc
ției. Numai la între
prinderea textilă „Tri
coul roșu" stau inacti
ve utilaje valorind un 
milion. In plus, terme
nele de montaj ale u- 
nor utilaje au fost de
pășite cu mult Patru 
din mașinile de tricotat, 
care fac pauză de circa 
5 luni, ar fi putut pro
duce 100 000 bucăți d' 
diferite tricotaje. Pu
tem adăuga aici și 
zestrea potențială a 
întreprinderii județene

stărui- 
folosirea in- 
a capacită-

la relache
edilitare Arad, care 
ține departe de pro
ducție 2,5 milioane lei, 
reprezentate de insta
lații și utilaje nefolo
site. în aceeași situație 
se află și Uzinele de 
vagoane din Arad. In 
curtea cărora o linie 
de pasivizare, valorind 
aproape două milioane 
lei, stă, și stă de 400 
zile ! Și ar mai fi 
ceva de spus : la uzina 
de strunguri, cîteva 
utilaje procurate tn 
1969 și 1970 așteaptă 
nerăbdătoare să fie co
nectate in procesul 
producției. Deocamda
tă, factorii răspunzători 
din conducerile între
prinderilor amintite 
stau la fel de liniștiți 
ca utilajele nemontate. 
Vorba ceea : cum e 
capra așa-i șl iada. 
Cu deosebirea că pa
trupedele din zicală 
toacă iarbă verde, pe 
cită vreme utilajele 
inactive toacă banii 
statului.

De s-ar defecta o da
tă și tocătorul ăsta !.„
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Vizitele delegației Adunării Naționale 
a R. D. Vietnam, condusă de tovarășul 

Hoang Van Hoan 
MITINGUL PRIETENIEI ROMÂNO-VIETNAMEZE

Delegația Adunării Naționale a Re
publicii Democrate Vietnam, conduită 
de tovarășul Hoang Van Hoan. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din Viet
nam. vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale, a 
făcut miercuri o vizită In județul Pra
hova și municipiul Ploiești.

Delegația a fost însoțită de tova
rășii Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comisiei pentru 
politică externă a M.A.N., șl Dumitru 
Balalia, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Comisie! pentru consilil- 
'e populare fi administrația de slat 
a M.A.N.

Au fost prezenți Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, și membri al ambasadei

Solii poporului vietnamez au fost 
salutați, la sediul Comitetului jude
țean Prahova al P.C.R.. de numeroși 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid șl de stat

După ce a urat oaspeților vietna
mezi un călduros bun sosit pe me
leagurile ploiestene, tovarășul Ilie 
Cișu. prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, președintele consi
liului popular județean, deputat In 
Marea Adunare Națională, a fă
cut o scurtă prezentare a ju
dețului și a înfățișat realizării s 
obținute de oamenii muncii din uzine 
51 de pe ogoare, subliniind entuzias
mul cu care aceștia traduc in viață 
amplul program trasat de Congresul 
al X-lea al P.C.R., pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Totodată, el a relevat boga
tele tradiții de luptă revoluționară 
ale clasei muncitoare din această par
te a țării.

Conducătorul delegației vietnameze, 
tovarășul Hoang Van Hoan, și-a ex
primat satisfacția pentru prilejul 
oferit de a vedea unul din puternice- 
e centre industriale ale României, a 

mulțumit pentru călduroasa primire 
făcută membrilor delegației, subli
niind că această vizită constituie un 
prețios prilej de a cunoaște o parte 
din experiența și realizările poporu
lui român in economie, știință și 
tehnică. Oaspetele a relevat, tot
odată, lupta poporului vietnamez îm
potriva intervenției Imperialiste, e- 
forturile depuse pentru reconstruc
ția economică a țării, evidențiind 
sprijinul acordat de România și ce
lelalte țări socialiste.

în continuare, membrii delegației 
Adunării Naționale a R. D. Vietnam 
și persoanele oficiale care ii înso
țesc au făcut o vizită la Grupul in
dustrial de petrochimie.

La sosirea in această mare unitate 
industrială, oaspeții au fost intlmpt- 
nați de tovarășul Adrian Stoica, di- 
-ectorul general al grupului, de re
prezentanți ai organizației de partid 
și al consiliului de administrație. Un 
grup de tinere muncitoare a oferit 
delegației buchete de flori.

în fața unei machete, directorul ge
neral a prezentat oaspeților o serie 
de date privind capacitățile de pro
ducție ale rafinăriei și combinatului 
petrochimic, produsele ce se reali
zează aici, precum și perspectivele de 
dezvoltare ale grupului Industrial in 
următorii ani. Oaspeții au făcut a- 
poi o vizită la diferite instalații din 
cadrul grupului.

După încheierea vizitei, In sala de 
festivități a avut loc un miting al 
prieteniei româno-vietnameze, la 
care au luat parte numeroși munci
tori, ingineri și tehnicieni, precum 
si studenți vietnamezi aflați la spe
cializare in această cetate a petro
lului.

Pe fundalul scenei se aflau arbo
rate drapelele de partid și de stat ale 
Republicii Socialiste România șl Re
publicii Democrate Vietnam și ura
rea ,.Trăiască prietenia și solidarita
tea frățească dintre poporul român și 
poporul vietnamez".

In cuvintui de deschidere, tova
rășul Mircea Isbășoiu, secretarul co
mitetului de partid, a adresat oaspe
ților, In numele Întregului colectiv 
de muncă, un călduros salut de prie
tenie frățească și urarea de bun 
venit

A luat apoi cuvintui operatorul 
chimist Gheorghe Fanache, care a 
spus, printre altele : Noi, muncitorii 
din această mare unitate industrială, 

edem în vizita oaspeților vietnamezi 
expresia legăturilor trainice de prie
tenie dintre clasa muncitoare din 
România șl clasa muncitoare din Viet
nam. în anii construcției socialiste, 
sub conducerea înțeleaptă a Partidu- 
lui Comunist Român, clasa noastră 
muncitoare, care a cucerit prin grele 
lupte puterea de stat, a dat dovadă 
de o Înaltă capacitate creatoare, tra- 
ducind in viață politica de industria
lizare socialistă a țării, făurind noi 
ramuri, printre care și petrochimia.

Noi cunoaștem bine lupta viteazu
lui popor vietnamez pentru unificarea 
patriei sale, abnegația cu care clasa 
muncitoare, sub conducerea Partidu
lui celor ce muncesc din Viet
nam, desfășoară activitatea rod
nică pentru edificarea socialismului, 
in condițiile grele ale războiului dus 
Împotriva agresorilor imperialiști a- 
mericani. Vă rugăm să transmiteți 
clasei muncitoare, poporului vietna
mez, salutul nostru frățesc, senti
mentele de simpatie și de solidari
tate militantă cu lupta sa revolu
ționară.

în continuare a vorbit tovarășul 
Adrian Stoica, care apreciind vizita 
delegației Adunării Naționale a Re
publicii Democrate Vietnam ca o ma
nifestare a prieteniei frățești ce leagă 
popoarele român și vietnamez, in 
lupta lor pentru socialism și pace, a 
arătat : întregul nostru colectiv de 
muncă, In fruntea căruia se află co
muniștii, iși exprimă admirația și sen
timentele de adincă simpatie față de 
munca plină de abnegație și eroism 
pe care o desfășoară poporul din Re
publica Democrată Vietnam, sub 
conducerea Partidului celor ce mun
cesc, pentru construcția socialismu
lui, și față de lupta dirză pe care o 
duce in apărarea libertății și inde
pendenței naționale, a cuceririlor sale 
revoluționare, împotriva actelor de 
război și amenințărilor de agresiune 
ale imperialismului american. Rea
firmăm și cu această ocazie deplina 
solidaritate și sprijinul total al po
porului român față de lupta dreapta 
a poporului vietnamez și a celorlalte 
popoare din Indochina pentru drep
turile lor naționale sacre, și ne ex
primăm ferma încredere in victoria 
cauzei lor.Colectivul de muncă al Grupului 
industrial de petrochimie dă o înaltă 
prețuire hotăririi neabătute cu care 
Partidul Comunist Român, in frun.e 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. mi
litează pentru dezvoltarea legăturilor 
de prietenie frățească cu toate țările

socialista, cu toate partidele comu
niste și muncitorești. In acest con
text s-a Înscris și vizita făcută de 
delegația română condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu In țările so
cialiste din Asia, printre care și 
in Republica Democrată Vietnam, 
prilej cu care s-a manifestat ple
nar prietenia de nezdruncinat din
tre popoarele noastre și unitatea de 
vederi in problemele fundamentale 
ale întăririi unității și coeziunii miș
cării comuniste și muncitorești Inter
naționale, aie lărgirii și consolidării 
frontului de luptă antiimperiaiist.

Tovarășul Iile Cișu, care a vorbit 
în continuare, după ce In numele Co
mitetului județean Prahova al P.C.R., 
al consiliului popular județean și al 
tuturor oamenilor muncii prahoveni, a 
adresat un călduros salut solilor po
porului frate vietnamez aflați pe me
leagurile prahovene, a spus, printre 
altele : Căldura deosebită cu care so
lii eroicului popor frate vietnamez au 
fost intimpinați in țara noastră, at
mosfera plină de Însuflețire de la a- 
cest miting constituie o expresie grăi
toare a sentimentelor de adincă prie
tenie și solidaritate frățească dintre 
popoarele român șl vietnamez, o ex
presie a profundei simpatii pe care 
poporul nostru o nutrește față de as
pirațiile poporului vietnamez, angajat 
cu toate forțele sale in lupta dreaptă 
împotriva agresiunii imperialismului 
american, pentru apărarea indepen
denței naționale, a dreptului său sa
cru de a decide singur asupra pro
priului destin.

Ca prieten sincer al poporului viet
namez, poporul român se bucură din 
toată inima de succesele obținute in 
lupta de rezistență patriotică împo
triva agresorilor și in opera de con
struire a socialismului.

Ne exprimăm profunda satisfacție 
pentru faptul că între Partidul Co
munist Român și Partidul ce
lor ce muncesc din Vietnam, în
tre țările și popoarele noastre, s-au 
stabilit și se dezvoltă relații de strin- 
să prietenie și colaborare multilate
rală. Un moment remarcabil in evolu
ția acestor relații l-a constituit recen
ta vizită în Republica Democrată 
Vietnam și în celelalte țări socialiste 
din Aria a delegației de partid și 
guvernamentale române condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu care 
prilej s-a reafirmat hotărirea parti
delor, guvernelor șl popoarelor noas
tre de a întări și mai mult legăturile 
frățești dintre ele, solidaritatea lor 
de luptă.

Militind cu consecvență pentru 
stingerea tuturor focarelor de tensiu
ne existente astăzi pe glob, România 
socialistă se pronunță cu hotărîre 
pentru încetarea războiului din Vi
etnam și din Întreaga Indochina. Po
porul nostru sprijină poziția Republi
cii Democrate Vietnam, soluția pre
conizată de Frontul Național de Eli
berare, precum și propunerile Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, care 
reprezintă o bază rezonabilă pentru 
soluționarea politică a acestui război. 
Partidul Comunist Român, Întregul 
nostru popor, reafirmindu-și solida
ritatea militantă, internationalists cu 
lupta viteazului popor vietnamez, 
susțin in mod activ’ cererea sa legi
timă pentru retragerea totală a tru
pelor Statelor Unite ale Americii și 
ale aliaților lor din această zonă a 
lumii, se pronunță cu toată hotărirea 
pentru încetarea oricăror acțiuni a- 
gresive ale imperialismului in Vi
etnam și in Peninsula Indochinezâ, 
pentru ca popoarele vietnamez, cam
bodgian și laoțian să poată hotărî 
suveran asupra dezvoltării lor viitoa
re. fără nici un amestec din afară.

Ne exprimăm convingerea că lup
ta dreaptă a poporului vietnamez va 
triumfa, iar aspirațiile sale de a trăi 
in pace, intr-o patrie unificată, li
beră și independentă, se vor înfăptui, 
creindu-se astfel posibilitatea pen
tru mult încercatul popor vietnamez 
de a-și consacra toate forțele activi
tății pașnice, creatoare, pentru fău
rirea viitorului său fericit.

în continuare, vorbitorul a relevat 
succesele obținute de oamenii mun
cii din țara noastră in înfăptuirea 
prevederilor Congresului al X-lea al 
P.C.R., contribuția pe care muncitorii 
prahoveni o aduc in edificarea noii 
orinduiri pe pămintul României.

Rezolvind cu succes sarcinile con
strucției socialismului in România, 
prin aplicarea în mod creator a a- 
devărurilor generale ale marxism- 
leninismului la condițiile concrete ale 
țării noastre — a spus vorbitorul — 
partidul nostru iși "îndeplinește nu 
numai o îndatorire supremă față de 
popor, dar și una din marile sale 
îndatoriri internaționaliste, contribu
ind la creșterea și întărirea forței, 
prestigiului și influenței socialismu
lui în lume.

în încheiere, vorbitorul și-a expri
mat convingerea că vizita delegației 
Adunării Naționale a Republicii De
mocrate Vietnam reprezintă o nouă 
contribuție la "întărirea relațiilor de 
prietenie și solidaritate frățească 
dintre țările și popoarele român și 
vietnamez.

In continuare a luat cuvintui to
varășul Hoang Van Hoan, conducă
torul delegației Adunării Naționale 
a R. D. Vietnam, care a spus, prin
tre altele : Delegația noastră, venită 
intr-o vizită de prietenie in Româ
nia, este deosebit de bucuroasă să 
se intilnească, intr-o atmosferă fră
țească, cu muncitorii Combinatului 
petrochimic Ploiești. Vă adresăm 
dumneavoastră, populației județului 
Prahova, clasei muncitoare și între
gului popor român un fierbinte sa
lut din partea clasei muncitoare și 
a întregului popor vietnamez.

De cind am venit in România, pre
tutindeni am fost intimpinați deose
bit de călduros. Vizitind astăzi ora
șul Ploiești și combinatul dv., ne-am 
format multe impresii frumoase de
spre solidaritatea și prietenia fră
țească ale poporului român față do 
poporul vietnamez.

încă de mult, poporul vietnamez 
a urmărit și urmărește cu atenție 
lupta revoluționară și munca po
porului român in opera de construire 
a socialismului. Numai intr-un sfert 
de secol, poporul dumneavoastră, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, a obținut mari realizări in toa
te domeniile de activitate, iar In pre
zent luptă cu însuflețire pentru 
transpunerea in practică a hotăriri- 
lor Congresului al X-lea ai partidu
lui, pentru înfăptuirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Salutăm călduros succesele strălu
cite. ale dumneavoastră, ale între
gului popor român, care constituie 
o puternică Încurajare pentru cauza 
noastră revoluționară, o contribuție 
activă la intensificarea forțelor sis
temului socialist și a forțelor re

voluționare mondiale In lupta pen
tru pace, independență națională, de
mocrație și socialism. Sintem con
vinși că sub conducerea Partidului 
Comunist Român poporul român va 
dobindi tot mai mari succese in ope
ra de construire a socialismului, con
tribuind astfel la apărarea păcii In 
Europa șl in lume.

Vorbitorul s-a referit apoi la lupta 
poporului vietnamez Împotriva im
perialismului american, pentru obți
nerea victoriei totale — eliberarea 
Sudului, apărarea și construirea Nor
dului socialist, reunificarea patriei.

In încheiere, conducătorul delega
ției vietnameze a spus : Prietenia șl 
colaborarea frățească dintre popoare
le noastre au existat de mult și con
tinuă să se consolideze și să se dez
volte neîntrerupt. Recent, clasa mun
citoare și poporul vietnamez au săr
bătorit solemn cea de-a 50-a ani
versare a Partidului Comunist Ro
mân. Clasa muncitoare și poporul 
vietnamez au făcut o primire căl
duroasă delegației de partid și gu
vernamentale române, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, care a fă
cut o vizită de prietenie in țara noas
tră. în timpul acestei vizite, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : „în lupta 
grea pe care o duceți pentru apăra
rea patriei, împotriva imperialismu
lui, cit șl In munca de construcție 
socialistă, puteți fi siguri, dragi to
varăși, că poporul român și partidul 
său comunist vă vor acorda întregul lor 
sprijin — material, moral și politic — 
pină la triumful cauzei voastre 
drepte".

Folosim această ocazie pentru a ex
prima partidului, guvernului și po
porului român profundele noastre 
mulțumiri și reafirmăm că poporul 
vietnamez va depune toate eforturi
le pentru întărirea și dezvoltarea so
lidarității prietenești și a relațiilor de 
colaborare reciprocă dintre țările 
noastre pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar.

Tovarășul Hoang Van Hoan s-a a- 
dresat apoi inginerilor, tehnicienilor 
și studenților proiectanți vietnamezi 
aflați la specializare in acest mare 
centru petrochimic, recomandindu-le 
să depună toate eforturile pentru 
Însușirea cît mai temeinică a boga
tei experiențe obținute de specialiștii 
români de aici in domeniul industriei 
petrochimice, pentru ca la înapoierea 
în patria lor să fie cit mai folositori 
operei de construcție a socialismului 
in R. D. Vietnam.

★
La amiază, tovarășul Ilie Cișu a 

oferit un dejun in onoarea membrilor 
delegației Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam.

Au luat parte tovarășii Mihai Da
lea, Dumitru Balalia, precum și mem
bri ai Biroului Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., ai comitetului exe
cutiv al consiliului popular județean 
șl alte oficialități locale.

Au participat, de asemenea, Nguyen 
Dang Hanh. ambasadorul R. D. Viet
nam la București, și membri ai 
ambasadei.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

★
După-amiază, membrii delegației 

Adunării Naționale a R. D. Vietnam, 
au făcut o vizită la muzeul Doftana.

Oaspeții au fost salutați la sosire 
de directorul muzeului, Gheorghe 
Manta. Apoi, cu mult interes, au tre
cut in revistă interioarele clădirii in 
care decenii de-a rindul au fost în
temnițați de către regimul burghezo- 
moșieresc, mulțl dintre cei mai buni 
fii ai poporului român. Membrii de
legației au privit documentele și ex
ponatele aflate aici care vorbesc de
spre lupta neînfricată a comuniștilor, 
antifasciștilor, patrioților din țara 
noastră, pentru pace, democrație, in
dependență națională și socialism.

Seara, delegația Adunării Naționa
le a R. D. Vietnam s-a înapoiat in 
Capitală. (Agerpres)

a B B H H H ■
(Urmare din pag. I)

rea avutului obștesc, a noilor relații 
de familie, de proprietate și de mun
că, contribuind astfel la ridicarea 
conștiinței socialiste a maselor, la în
tărirea legalității.

S-a manifestat tot mai multă grijă 
pentru stabilirea exactă a situațiilor 
de fapt, pentru aplicarea corectă și 
unitară a legii, pentru respectarea 
dreptului de apărare al părților, pen
tru justa individualizare a pedepse
lor, astfel ca ele să-și realizeze pe 
deplin rolul educativ, ceea ce se re
flectă in faptul că marea majoritate 
a hotăririlor pronunțate sînt temei
nice și legale.

Aș sublinia, Îndeosebi, fermitatea 
sporită de care dau dovadă judecăto
rii in apărarea proprietății socialiste, 
in combaterea unor infracțiuni grave, 
indicii superiori de calitate și opera
tivitate in soluționarea cauzelor, pre
cum și exigența manifestată în apli
carea normelor de drept care apără 
relațiile sociale privind familia, in
stituție de bază a societății noastre.

Aceste rezultate pozitive au ca ur
mare sporirea încrederii cetățenilor 
in organele justiției, creșterea pres
tigiului acestora. Se poate afirma că 
alături de alți factori — in primul 
rind de cei care țin de structura și 
esența orinduirii noastre — instan
țele au adus o contribuție însemnată 
la dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor, la întărirea legalității și a 
ordinii de drept.

Trebuie arătat însă deschis că în 
activitatea instanțelor persistă încă 
unele lipsuri și râmineri in urmă, că 
nu s-au tras toate învățămintele din 
lucrările Plenarei C.C. al P.C.R. din 
aprilie 1968, care, dezvăluind abuzu
rile și ilegalitățile săvîrșite prin ares
tarea și condamnarea unor activiști 
de partid și de stat, au dat poporu
lui o înaltă pildă de principialitate 
comunistă în respectarea legalității, 
cea mai sigură garanție împotriva 
repetării unor asemenea fapte.

Dacă este adevărat că asemenea 
lipsuri și rămineri in urmă nu sint 
frecvente și nu caracterizează munca 
organelor justiției, este tot atit de a- 
devărat însă că urmările pe care le 
au pentru cei în cauză, pentru fami
liile lor, pentru societate in general, 
impun ca instanțele să acționeze in 
așa fel incit nimeni să nu poată în
treprinde acțiuni dăunătoare societă
ții, intereselor legitime ale cetățeni
lor, fără a suferi rigorile legii, pen
tru ca fiecare cetățean să se bucure 
nestînjenit de drepturile și libertățile 
garantate de Constituție.

Greșelile cu cele mai dăunătoare 
consecințe sint condamnarea sau a- 
chitarea fără temei a unor persoane. 
Chiar dacă asemenea greșeli sint in-

cinema
• Marele premiu (film pe ecran 
panoramic, două serii) : PATRIA
— 9.30; 13; 18,30; 20.
• Eu sint Jerom : VICTORIA — 
9. 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Cromwell ; SALA PALATULUI 
(seria de bilete 3 834) — 19.30, SCA
LA — 10; 13,30; 17, 20,30, GRADI
NA SELECT — 19.30, GRADINA 
CAPITOL — 19,30.
• Aricii *e nasc fărt țepi s CA
PITOL — 10,15; 12,30; 16,45; 18,45; 
20,45.
• Parada elrculul : FESTIVAL —9; .. ... ------- ------------ ---- ..
• . ----_------------
11,15; 13,30; 18; 18,15; 20,30, GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Simon Bolivar : MELODIA — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GRA
DINA PARCUL HERĂSTRĂU —
19.30.
• Articolul 420 t LUCEAFĂRUL
— 9; 12,30; 16,15; 20, BUCUREȘTI
— 9; 12,30; 16,30; 20, FEROVIAR
— 9; 12,30; 16,30; 20,15, GRADINA 
DOINA — 19,30.
• Hello Dolly : ____
12,30; 16; 20, la grădină 
voRiT ......................
GRĂDINA FESTIVAL — 19,30.
• Fata de pe muntele de diamant: 
LUMINA — fr—16 în continuare; 
18,15; 20,30.
• Brigada Diverse tn alertă :
MTORITA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Departe de lumea dezlănțuit! t 
CENTRAL — 9; 12,15; 15,30; 19.
• Direcția Berlin : RAHOVA — 
16; 18; 20.
• Program pentru copil : DOINA
— 10.
• Floarea soarelui : DOINA — 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20, BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18, la grădină — 
20,15.
• Cîntărețul buclucaș : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.
• Hai Franța : CINEMATECA 
(sala Union) — 9; 10,45; 12.30; 14,13; 
16; 18,15; 20,30.
• Omul orchestră : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30. FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Haiducii : DACIA — 8,30—20,30 
în continuare.
• Cortul roșu : TIMPURI NOI — 
9,30; 12,45; 16; 19, MUNCA — 
16; 19.
a Săptămîna nebunilor : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30. POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
« Sunetul muzicii : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 19, FE
RENTARI — 15,30: 19.
a Riscul : GIULEȘTI
17.45; 20.
a Tick, Tick, Tick : AURORA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 19.30, TOMIS — 9: 11.15; 
13.30; 15,45; 18, la grădină — 20,15. 
a Serata : PACEA — 15,<5; 18; 20. 
a Secretul planetei maimuțelor : 
MOȘILOR — 15.30; 17,45, la grădi
nă — 20, FLACĂRA — 15,30; 18; 
20,15.
• Haiducii lui Șaptecal ; Zestrea 
domniței Hain : VIITORUL — 16;
19.30.
a Un loc pentru îndrăgostiți : 
BUCEGI — 16; 18, la grădină — 
20, ARTA — 15.30; 18, la grădină
— 20.
a Bătălia de pe Neretva : CRÎN- 
GAȘI — 15.30; 19.
o Romeo șl Julleta : UNIREA — 
16, la grădină — 19,30.

• Orcyeala fatali i LIKA U.M; 
II. la grBdln* — 19.45.
• întoarcerea «flntulu! La ca t 
LAROMET — 15,20; 17,30; 19,30.
• O floare |1 doi «rldlnarl i 
PROGRESUL — 10; 15,30; 19,30.
• Meridianul Zero : V1TAN — 
15,30; 18, la grfldlnft — 20.

15.30;

r

11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45. 
Asediul : EXCELSIOR — »:

• Opera Română (la Arenele Ro
mane) : Carmen — 19,30.
• Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Coana Chl- 
rița — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdy.» Bu- 
landra" (la Teatrul de vară „He
răstrău") : Iubire pentru Iubire 
— 20.
• Teatrul «atlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (la Grădina Boema) : Bona- 
tul Lunii — 20.
• Comitetul pentni cultură șl artă 
al municipiului București (la ro
tonda scriitorilor din parcul Clș- 
mlgiu) : Spectacol de sunet șl lu
mină — 19,30; 20,15.

MODERN — •; 
_ „ 1 19. FA-
9,15; 12,30; 18; 19,30,

15,30;

PROGRAMUL I

17.30 Deschiderea emisiunii. Emi
siune In limba maghiară.

18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18.50 Timp șl anotimp în agricul
tură.

19.10 Pentru sănătatea dv. începe 
școala. Regimul zilnic de ac
tivitate și odihnă al școla
rului. Cum trebuie pregătit 
elevul pentru Începerea nou
lui an școlar T Invitații emi
siunii : conf. dr. Gh. Tănă- 
sescu șl Ion Dorobanțu, psi
holog.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 Reflector. „Forța opiniei pu

blice".
20,25 Pagini de umor — „Tufă de 

Veneția" — momente satirice 
de Valentin Silvestru.

20.50 Interpretul săptămtnll : Ma
rla Butaciu.

31.10 Cadran internațional • Co
mentarii, documentare, re
portaje din actualitatea inter
națională « Aparențe și rea
lități în lumea capitalului.

22,00 Șlagăre și interpret! de pre
tutindeni.

22.30 Film documentar ; Industria 
șl agricultura R.P.D. Coreene 
în plin avînt.

22,45 Telejurnalul de
PROGRAMUL II

noapte.

P. Bulgaria. 
„Hoțul de 
Vilo Radev.

Lucrările celui de-al XlV-lea
Congres internațional

de studii bizantine

20,10 Reportaj din R.
20,20 Film artistic : 

piersici". Regla : .... ______
Cu : Nevena Kokanova și
Rado Marcovicl. Producție a 
studiourilor bulgare.

21,35 Buletin de știri.
21,40 Grație șl poezie. Emisiune 

coregrafică cu Magdalena 
Popa, Ileana Iliescu, Cristina 
Hamel, Ion Tugearu, Amatto 
Checlulescu și Marinei Ștefă- 
nescu. Realizatori : Marcela 
Popescu și Marga Hus.

22,00 Film serial „Planeta giganți- 
lor". Reluarea episodului 
„Plan de zbor".

DEZVELIREA STATUII LUI GABOR ARON
SF. GHEORGHE. (corespondentul 

„Scinteii". Tomori Geza). — Ieri după 
amiază, in Piața centrală a orașului 
Tg. Secuiesc a avut loc festivitatea 
dezvelirii statuii luptătorului pentru 
libertate și progres de la 1848, Gabor 
Aron. Ridicarea acestui monument În
chinat unuia dintre cei mai repre
zentativi luptători revoluționari din 
rîndul secuilor constituie o expresie 
a prețuirii pe care partidul și statul 
nostru o acordă trecutului istoric de 
luptă al naționalităților conlocuitoa
re. La solemnitate a participat tova
rășul Kiraly Carol, prim-secretar al 
Comitetului județean Covasna al 
P.C.R. Locuitorii orașului prezențl la 
această festivitate au adresat o te
legramă C.C. al P.C.R., personal to
varășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune printre altele :

„Jertfa de singe a înaintașilor noș
tri de la 1848 nu a fost zadarnică. 
Visul lor de aur s-a împlinit în vre
murile noastre. Acum, mai mult ca 
oricînd, sintem pe deplin conștienți 
că viața nouă pe care am făurit-o cu 
propriile noastre puteri, că societa

tea socialistă multilateral dezvoltată 
pe care o clădim cu dăruire sint roa
dele politicii pline de înțelepciu
ne a P.C.R., in fruntea căruia vă 
aflați dv., stimate tovarășe secretar 
general. Momentul dezvelirii statuii 
lui Gabor Aron dovedește încă o dată 
tuturor că partidul nostru dă o Înal
tă prețuire trecutului istoric de luptă 
al naționalităților conlocuitoare, care 
muncesc și trăiesc intr-o deplină fră
țietate în patria noastră comună. Re
publica Socialistă România. Sîntem 
mindri că trăim in această țară mi
nunată, că munca noastră, creația 
noastră materială și spirituală se in
tegrează in uriașa activitate creatoare 
a harnicului popor român condus cu 
mare pricepere și abnegație revolu
ționară de partidul său comunist, în 
fruntea căruia vâ aflați dv., cel ma.i 
iubit fiu al poporului".

Tn continuare a avut loc un pro
gram artistic închinat memoriei ma
relui revoluționar, iar seara, pe sce
na Casei de cultură a orașului Tg. Se
cuiesc, a fost prezentată piesa de tea
tru ,.Gabor Aron" de dramaturgul co- 
văsnean Sombori Sandor.

Miercuri au continuat la București 
lucrările celui de-al XlV-lea Con
gres internațional de «tudll bizantine.

In prima parte a dezbaterilor, An- 
drd Grabar (Franța), J.G. Beckwith 
(Anglia). W.F. Folbach (R.F. a Ger
maniei) și O. I. Podobcdova (U.R.S.S.) 
au prezentat rapoarte pe tema „Arta 
profană a Bizanțului". In cadrul ace
leiași teme au susținut comunicări : 
M. Avi Yonah (Israel) — „Simbolismul 
zodiacului In arta iudeo-blzantlnă : 
A. M. Bryer (Anglia) — „Monumentele 
și topografia bizantină a imperiului 
Trebizond : Bandon din Trikomia" ; 
Suzy Dufrenne (Franța) — „La Izvoa
rele Gonfanon-ilor“ ; S. Georgieva, 
J. Nlkolova, N. Angelov (Bulgaria) — 
„Palatul regilor bulgari de la Tirnovo 
ca expresie a arhitecturii fortărețe- 
lor (castelelor fortificate) din Evul Me
diu timpuriu (sec. XIII—XIV)"; Z. Ra
dar (Ungaria) — „Cu privire la stilul 
ilustrațiilor dintr-un manuscris hip- 
platric din sec. XIV" ; J. Lassus 
(Aix-en-Provence, Franța) — „Fortă
reața (cetatea) bizantină de la Tha- 
mugadi" ; B. D. Lichaceva (Lenin
grad, U.R.S.S.) — „Subiecte iconogra
fice în miniaturile Psaltirei Kievie- 
ne" ; Iovanca Laximovici (Iugoslavia)
— „Temele mitologice grecești in 
sculptura bizantină" ; C. Medici (Iu
goslavia) — „Palatul paleobizantin in 
apropiere de Gamzigrad" ; Corina Ni- 
colescu (România) — „Broderia laică 
de tradiție bizantină în România" ; I. 
Harmatta (Ungaria) — „Cucerirea a- 
rabă a Siriei și Palestinei in anii 
treizeci ai sec. VII" ; C. Walter 
(Franța) — „încoronarea celui asociat 
la domnie la Skylitzes Matritensis**.

Este pentru prima oară cind, la un 
congres consacrat studierii istoriei și 
civilizației Bizanțului, se pune In dis
cuție și este analizată diversitatea de 
forme sub care s-a manifestat arta 
profană a epocii.

Programul zilei a cuprins, de ase
menea, un mare număr de comuni
cări și dezbateri pe marginea altor 
teme. Astfel, la tema „Societatea și 
viața intelectuală in secolul al XIV- 
lea“ au susținut comunicări : Maria 
Holban (România) — „Despre călăto
ria împăratului Ioan al 5-lea la Buda 
(1366) și despre consecințele sale a- 
supra Banatului" ; J. Irmscher (R.D. 
Germană) — „Patriotismul grec in 
sec. al XlV-lea" ; David Jakoby 
(Israel) — „O clasă socială în Bizanț 
și in România (aria romanică) lati
nă. „necunoscuții fiscului" ; G. G. 
Carlson — „Arta scrisorilor in e- 
poca Paleologilor" ; A. M. Kiel 
(Wormerveer. Pays Bas) — „Biserica 
Sfintei Fecioare și a Donjei Kame- 
nica (Serbia de est)" ; C. P. Kyrris 
(Nicosia, Cipru) — „Elemente tradi
ționale și elemente revoluționare în 
ideologia lui Alexios Makrembolites 
șl a altor intelectuali bizantini din 
sec. XIV" ; Isodora Rosenthal (R. F. 
a Germaniei) — „Observații asupra 
poziției poetului în societatea bizan
tină din secolul al XlV-lea in lumi
na scrierilor lui Manuel Philis" ; Pa- 
poulia Basilîke (Grecia) — „Tensiu
nea teologică din secolul al XlV-lea 
in legătură cu principiile de integra
re ale epocii" ; K. P. Matscke (R. D. 
Germană) — „Alexios Apokaukos și 
flota bizantină in războiul civil de 
după 1341" ; Liliana Mavrodinova 
(Bulgaria) — „Curentul artistic re
prezentat de biserica din Zemen și 
locul său In pictura balcanică și bi
zantină" : M. Gouillard (Franța) — 
„Autoportretul unui înțelept din se
colul XIV" ; T. G. Peterson (S.U.A.)
— „Text și narațiune figurativă in
tr-un ciclu din epoca poleologă a vie
ții Sf. Eftimie cel Mare" ; P. E. Pieler 
(Viena, Austria) — „Scene de judeca
tă in romanul din epoca Paleologi
lor" ; Liubica Popovici (S.U.A.) —
„Tendințe de secularizare in pictura 
bizantină din prima jumătate a seco
lului XIV".

In cadrul temei „Frontiere și re
giuni de frontieră in secolele VII— 
XII" au prezentat comunicări : K. 
Bozhori (Albania) — „Date noi pri
vind extinderea denumirii geografice 
a Arbanon-ului" ; S. T. Eremian 
(U.R.S.S.) — „Feudalizarea Armeniei

și Bizanțului In secolele X—XV | 
Patricia Karlln-Hayter (Belgia) — 
Krikoriklos din Taron ; D. Lord- 
klpanldze (U.R.S.S.) — „Frontierele 
Bizanțului șl Gruziei" ; Nana Melita 
Murgulla (U.R.S.S.) — „Cumanii In 
istoriografia gruzină**; K.N. Jusbasan 
(U.R.S.S.) — „Teme bizantine tn Ar
menia in secolele X—XI“; Irfan Sahid 
(S.U.A.) — „Heraclius și sistemul te
melor — noi lumini din surse arabe"; 
A. Stratos (Grecia) — „Granițele Im
periului in sec. VII" ; F. Tlnne- 
feld (R.F.G.) — „Istoria orașului Me- 
litene in epoca sa bizantină tlrzie 
(934 pinâ in secolul XII)"; Dl. H. Wa
da (Colonia, R.F.G.) — „Byzantino- 
Sinica Imaginea Bizanțului în croni
cile chinezești".

Lucrările congresului au continuat 
apoi pe secții de specialitate, unde 
au fost prezentate comunicările : 
Secția I : O. A. Belobrova (Le
ningrad, U.R.S.S.) — „Tradiția lite
rară veche rusă a lucrării „Miraco
lele Sofiei din Constantinopol" ; Fr. 
Barisici (Iugoslavia) — „Castelele 
impărăteselor bizantine" ; O. Kresten 
(Austria) — „Metode statistice de co- 
dicologie In datarea manuscriselor 
grecești din epoca Renașterii Urzii"; 
Alice — Sofie — J. Leroy — Moling- 
hen (Belgia) — „Despre unele corec
tări aduse prin tradiție manuscrlsă 
textului „Istoriei lui Filoteu" de Theo- 
doret de Cyr"; A. R. Littlewood (An
glia) — „Progymnasmata lui Ioannes 
Geometres In Codex Barocclanus 25"; 
Nistazapoulou Pelekidis (Grecia) — 
„însemnare de diplomație bizantină"; 
O. Mazal (Austria) — „Preambulu
rile documentelor Patriarhilor bizan
tini și conținutul lor ideologic" ; P. 
Nagel (R.D. Germană) — „Scrieri 
bilingue (in două limbi) grecești, 
copte ale Vechiului Testament" ; 
Denise Papacrisantu (Franța) — 
„Arhivele bizantine din Protaton* ; 
L. Politis (Grecia) — „Cercetări re
cente in Grecia in domeniul codico- 
logiei"; Z. G. Samodurova (U.R.S.S.)
— „Despre studierea manuscriselor 
bizantine in U.R.SS."; B. Schartau 
(Danemarca) — „Spre o editare a 
școlilor lui Thoman pe triodul euro- 
pidian" ; N. V. Sinicina (U.R.S.S.) — 
„Autografele rusești ale lui Maxim 
Grecu" ; Era L. Vranusl (Grecia) — 
„Note de pe.actele bizantine"; DL F- 
Winkelmann (R.D.G.) — „Privitor la 
editarea fragmentelor lui Gelaslus 
din Cezareea ; Dl. Liviu Ștefănescu 
(România) — „Codex Codinensis".

Secția a IV-a : Elisabeta Allen 
Stanolevlcl (S.U.A.): — „O bibliografie 
pe subiecte a literaturii erudite privind 
arta bizantină" ; A. Alpago-Novello 
(Italia) — „Biserica din Garnahovit 
(R.S.S. Armeană) și monumentele de 
același tip" ; Lldia Hadermann- 
Misguich (Belgia) — „Unele particu
larități ale corului sfinților de la bi
serica Sf. Gheorghe din Kurbinovo" ; 
Ecaterlna Manova (Bulgaria) — „Tră
sături iconografice ale sfinților mili
tari (luptători) in frescele medievale 
bulgare"; G.C. Miles (S.U.A.) — „Pic
tură ornamentală pseudokufică in bi
sericile bizantine din Grecia" ; P. 
Milikovici Pepek (Iugoslavia) — „Mo
numentele recent descoperite in Ma
cedonia ale arhitecturii și picturii din 
sec. XI pină in sec. XIV"; J. Mor- 
ganstern (Wisconsin, S.U.A.) — „Bise
rica din Dereagzl ; data și locul ei In 
istoria arhitecturii bizantine"; Dl. L. 
Prahcov (Sofia, Bulgaria) — „Picturile 
murale de pe turnul din Hrelio ai 
minăstlrii Rila“; Dora Rogan (Grecia)
— „Pictura murală din perioada Pa
leologilor reprezentind in mod sim
bolic și original părțile majore ale 
liturghiei"; Dora Panayatova — „în
țelepciuni și lumini pe frescele cape
lei din turnul Chreljo din mînăstirea 
Rila" ; E. Sticas (Atena, Grecia) — 
„Cronica lucrărilor și noi observații și 
contribuții asupra datei construirii 
Catholicon-ului și a Panaghiei de la 
mînăstirea Sf. Luca din Focida"; T. 
Totev — „Icoane de ceramică pictată 
și in relief descoperite la Preslav“;G. 
Stricevici (S.U.A.) — „Deesis in mo
zaic din Sf. Sofia" ; C. L. Striker 
(S.U.A.) — „Investigații arheologice 
la Kalenderhane Cornii in Istambul".

Lucrările reuniunii continuă.
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dreptate prin exercitarea căilor de 
atac, ecoul lor în conștiința celor ju
decați și al opiniei publice rămine. 
A achita în mod nejustificat un in
fractor sau, dimpotrivă, a condamna 
un nevinovat înseamnă cea mai 
gravă încălcare a drepturilor funda
mentale ale cetățenilor, a ordinii de 
drept, a legii ; înseamnă o nesoco
tire a principiului — nu numai juri
dic ci și politic — potrivit căruia 
nici o persoană nevinovată nu trebuie 
trasă la răspundere penală și orice 
infractor trebuie pedepsit in raport 
cu vinovăția sa.

Greșeli de natură să diminueze 
conținutul și rolul educativ al hotă-

tru instanțele judecătorești. Delapi
darea, furtul din avutul obștesc, ori
ce infracțiuni In contra proprietății 
socialiste sînt acțiuni profund anti
sociale și trebuie tratate ca atare. 
Este necesar ca instanțele judecăto
rești să dovedească fermitate și In
transigență in combaterea acestor 
infracțiuni și să rezolve cauzele cu 
mai multă operativitate, pentru tra
gerea la răspundere și sancționarea 
promptă a celor vinovați.

Asigurînd aplicarea legii, certitudi
nea și justețea pedepsei, rolul educa
tiv al acesteia, nu facem însă totul. 
Organele justiției au în același timp 
îndatorirea să preîntimpine săvirșirea

bule să constituie o tribună de ade
vărată educație civică, de la care să 
învețe nu numai cel judecat ci o cit 
mai largă asistență.

Dintre formele specifice de preve
nire folosite de instanțele judecăto
rești, in practică s-a dovedit deosebit 
de eficientă judecarea unor procese la 
locul comiterii infracțiunilor, in mij
locul colectivelor de muncă, în între
prinderi, Instituții, cartiere. De aceea, 
in viitor, trebuie să se acorde o aten
ție sporită acestei forme de preveni
re, precum și pregătirii cu grijă a ju
decăților la fața locului, astfel ca ele 
să-și atingă in cît mai bune condiții 
scopul educativ urmărit.

JUSTIȚIA
ririlor judecătorești se datoresc fi 
neaprecierii juste a gradului de pe
ricol social al unor infracțiuni, fap
tului că nu se acționează totdeauna 
cu suficientă exigență și fermitate 
împotriva celor care Încalcă legea. 
Țin să precizez că fermitatea nu 
înseamnă nicidecum excesivitate. 
Milităm pentru o acțiune represivă 
fermă, în cadrul strict al legii, com- 
bătind cu tărie orice tendință de 
exagerare.

Sint create condiții ca munca să 
fie din ce in ce mai bună. Avem o 
legislație nouă, cu un profund conți
nut socialist, care prevede măsuri co
respunzătoare împotriva hoților, a 
delapidatorilor, a tuturor elemente
lor înapoiate care încalcă normele 
de conviețuire socială și prejudiciază 
valorile fundamentale ale societății 
noastre. Eficiența practică a acestei 
legislații depinde in mare măsură de 
cei cărora le este încredințată apli
carea ei, de nivelul pregătirii lor 
profesionale și politice, de simțul de 
răspundere, spiritul partinic și devo
tamentul cu care, încadrîndu-se înal
telor comandamente etice ale profe
siunii lor, știu să asigure, in intrea- 
ga lor activitate, stricta și neabătuta 
respectare a legilor țării.

Importanța deosebită a apărării pro
prietății socialiste, pentru dezvolta
rea bazei tehnico-materiale a socie
tății noastre, pericolul social al in
fracțiunilor îndreptate împotriva a- 
vutului obștesc, formele insidioase fo
losite de infractori trebuie să consti
tuie subiecte de maximă atenție pen-

infracțiunilor șl altor manifestări no
cive prin desfășurarea unei vaste, 
active și convingătoare activități de 
prevenire, prin mobilizarea opiniei 
publice la combaterea fenomenelor 
antisociale.

Indicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea din apri
lie 1970 au asigurat activității de 
prevenire dimensiuni noi, noi pers
pective. „Principalul — sublinia se
cretarul general al partidului — este 
de a împiedica să se comită abateri, 
să se încalce legea. Organele de stat 
să considere că au acționat bine nu
mai atunci cind au reușit să prevină 
infracțiunile și manifestările antiso
ciale"

Accentuarea conținutului educativ șl 
preventiv al activității instanțelor 
este imperios necesară, Intrucit ceea 
ce apare pregnant in etiologia stării 
infracționale este nivelul scăzut al 
conștiinței unor oameni, tendințele de 
realizare a unor venituri fără muncă, 
lipsa simțului de răspundere, con
cepțiile străine de societatea noastră 
socialistă.

Este Insă de la sine înțeles că, pen
tru a avea eficiență, activitatea de e- 
ducație a maselor trebuie realizată in 
mod științific și la un nivel calitativ 
corespunzător, prin alegerea celor mal 
adecvate forme de prevenire în ra
port de frecvența unor anumite mani
festări antisociale, de gravitatea lor șl 
de cauzele care le-au generat

Prin modul de organizare șl desfă
șurare, însăși ședința de judecată tre-

Totodată, Instanțele judecătorești 
trebuie să intensifice sprijinul acor
dat comisiilor de judecată — organe 
obștești de influențare și jurisdicție— 
a căror bogată activitate contribuie Ia 
educarea socialistă a maselor, la creș
terea rolului opiniei publice în viața 
socială.

In activitatea de formare a opiniei 
publice, de educare comunistă a ma
selor, o mare importanță prezintă 
popularizarea legilor, a conținutului 
șl semnificației social-politice a aces
tora, astfel ca toți cetățenii să fie in 
măsură să discearnă legalul de ilegal, 
licitul de ilicit, să cunoască conse
cințele juridice ale unor acțiuni ne
conforme legilor și regulilor de con
viețuire socială. Numai astfel princi
piul că nimănui nu-i este îngăduit 
să nu cunoască legea va avea un con
ținut real

Este necesar ca periodic să se asi
gure explicarea în fața cetățenilor a 
legilor, a hotăririlor organelor de 
stat, a modului în care trebuie ac
ționat pentru respectarea lor. In a- 
cest scop trebuie folosite forme cit 
mai variate și mal accesibile marelui 
public: simpozioane, conferințe, dis
cuții la locul de muncă, publicarea de 
articole In ziare și reviste, conferințe 
șt consultații juridice la posturile de 
radio, radioficare și televiziune.

In acțiunea de popularizare a legi
lor trebuie să se accentueze semnifi
cațiile lor social-politice șl morale, 
responsabilitatea civică a fiecărui ce

tățean pentru promovarea relațiilor 
de conviețuire conforme cu înaltele 
idealuri de muncă, de viață, ale cla
sei muncitoare. Mesajul educativ al 
acestor acțiuni va fi mai bogat dacă 
se vor folosi în mdi mare măsură 
exemplificări din practica judiciară, 
legate de actul normativ prezentat și, ■ 
pe cit posibil, de locul de muncă al 
auditorului, cunoscută fiind influen
ța și puterea de atracție a unor ase
menea exemple concrete, luate din 
viață.

O atenție deosebită trebuie acorda
tă popularizării prevederilor legii nr. 
18/1968 privind controlul provenienței 
unor bunuri ale persoanelor fizice, 
care nu au fost dobindite în mod li
cit. Numărul redus al sesizărilor a- 
dresate de către cetățeni și de către 
conducătorii organizațiilor socialiste 
comisiilor de cercetare instituite prin 
această lege denotă insuficienta cu
noaștere a reglementării pe care o cu
prinde. menită să contribuie la reali
zarea echității sociale, a imperativului 
societății noastre de a înlătura ten
dința intolerabilă de căpătuială, de 
parazitism a unor persoane in con
știința cărora stăruie încă rămășițe 
ale vechii mentalități burgheze.

Determinante pentru asigurarea u- 
nei contribuții mai eficiente a orga
nelor justiției la educarea comunistă 
a maselor sint calitățile moral poli
tice și profesionale ale judecătorilor, 
poziția lor partinică, combativă și exi
gentă.

Tendința spre perfecțiune, trăsă
tură a omului nou, efortul pentru 
autodepășire trebuie să fie o carac
teristică definitorie a fiecărui judecă
tor. Dreptul de a judeca pe alții, de 
a hotărî tu privire la libertatea, bu
nurile și onoarea lor. impune o grijă 
deosebită, o înaltă calificare profesio
nală, un profil moral superior, o te
meinică cunoaștere a faptelor și a oa
menilor. un înalt simț al răspunderii, 
pasiune pentru adevăr și dreptate.

Condiția primordială pentru întru
nirea acestui complex de calități este 
însă tocmai preocuparea continuă 
pentru ridicarea nivelului de pregă
tire politică și ideologică, subliniată 
cu deosebită tărie în recentele docu- 
menle de partid.

Exprimîndu-ne adeziunea totală la 
măsurile propuse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru întărirea spiritului 
partinic și îmbunătățirea muncii po- 
litico-ideologice, cei ce activăm tn 
domeniul justiției ne vom consacra 
toate forțele pentru înfăptuirea ho
tărârilor partidului și vom ridica în
treaga noastră activitate la nivelul 
sarcinilor de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.



SCÂNTEIA — ioi 9 septembrie 1971 PAGINA 5

Recepție cu prilejul Zilei 
naționale a R. P. D. Coreene

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
Cu prilejul celei de-a 23-a ani- 

yerrtri a Întemeierii Republicii Pnpu- 
Ure Demoer.1. Coreene. Kang Ians 
Șip. «nr bass dorul R.p D coreene 1» 
București, a «lerll mir,rari «eare o 
recepție In uwnd, ambasador.

Au luat parte tovarășii Ilie Verdeț 
Leonte Răutu. Vasile Patilind' 
Gheorghe Necula. vicepreședinte 
Mari! Adunări Naționale, Vasile Vlad.

de wrțje 1* CC. al'p.CR., Cor- 
neliu Mănescu. ministrul afacerilor

Cu prilejul celei de-a 23-a ani
versari a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene, ministrul afare- 
Hlor externe al Republicii Socialiste 
România. Comeliu Mănescu. a tri
mit o telegramă de felicitare lui Hă 
Dam, ministrul afacerilor externe a) 
Republicii Populare Democrate Coreene.

★
Cu prilejul celei de-a 23-a aniver

sări a creării Rrpubllcil Populare 
Democrate Coreene. Consiliul Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Consiliul Central al Uniunii Generale

Primire la C. C. al P.C. R.
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. a primit in cursul 
zilei de miercuri delegația de ziariști 
din R. P. Chineză, condusă de Dăn 
Can, director adjunct al Agenției de 
presă ..China Nouă*4, care face o vi
zită de prietenie în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat tovarășul Ion Cumpănașu, 
prim-adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost prezent Cian Hai-fun. amba
sadorul R. P. Chineîe la București.

★
Vizita delegației de ziariști din 

R. P. Chineză s-a desfășurat intre 19 
august — 9 septembrie a.c., la invi
tația Ministerului Afacerilor Externe.

Delegația a participat la manifes
tările prilejuite de cea de-a 27-a a- 
niversare a eliberării României de 
sub jugul fascist și a vizitat obiecti
ve industriale, unități agricole de stat 
și cooperatiste, instituții social-cultu- 
rale și de presă. Membrii delegației

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri. Emil Drâgănescu. a primit 
miercuri dimineața pe Draza Mar- 
kovici, președintele Adunării Repu
blicii Socialiste Serbia, membru al 
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia. însoțit de ing. 
Petar Kostici, membru al Consiliului 
Executiv al Republicii Socialiste Ser
bia, președintele Comitetului pentru 
relații cu străinătatea al Serbiei, care

★

Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, Iso Njegovan. a oferit luni 
un dineu, cu ocazia prezenței în țara 
noastră a tovarășului Draza Marko- 
vici, președintei Adunării Republi
cii Socialiste Serbia, membru ăl Pre
zidiului Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Indonezia, Adam Malik, a 
transmis o telegramă de mulțumire 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cornelii! 
Mănescu, pentru mesajul de felicitări 
adresat cu ocazia celei de-a 26-a a- 
niversări a Zilei independenței Re
publicii Indonezia.

★
Secretarul de Slat pentru afacerile 

externe al Republicii San Marino, Fe
derico Bigi, a trimis ministrului afa
cerilor externe al Republicii Socialis
te România, Corneliu Mănescu. o te
legramă in care mulțumește călduros 
pentru felicitările adresate cu ocazia 
Zilei naționale a Republicii San Ma
rino.

★
Miercuri a părăsit Capitala Frank 

Allaun. membru al Parlamentului 
britanic, membru al Comitetului 

xecutiv al ParLidului Laburist, 
membru al conducerii Comitetului 
pentru pace in Vietnam, care, îm
preună cu soția, militantă pe tărim 
obștesc, a făcut o vizită in țara noas
tră la invitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii

Oaspetele a avut întrevederi la 
M.A.N., C.N.A.P., Palatul pionierilor, 
a vizitat instituții și obiective social- 
culturale din București și Constanța, 
precum și stațiunile de pe litoralul 
Mării Negre.

★
Miercuri, In sala „Victoria" din Iași, 

a avut loc vernisajul expoziției 
..U.R.S.S. — țara turismului", orga
nizată de Direcția generală a turis
mului internațional de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., in 
colaborare cu Ministerul Turismului 
din țara noastră. Expoziția prezintă 
obiective turistice din țara prietenă, 
monumente arhitectonice, peisaje.

★
în cadrul prevederilor planului de 

cooperare și colaborare încheiat in 
acest an între Ministerul Sănătății și 

externe, și alțl membri ai guvernu
lui. reprezentanți al unor instituții 
centrale, al unor organizații de masă 
șl obștești, generali și ofițeri su
periori. oameni dc știință, artă și 
cultură, ziariști ș> corespondenți ai 
presei străine.

Au participat șefi al unor misiuni 
diplomatice acreditați la București si 
alți membri a! corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

a Sindicatelor din România, Coml- 
tetul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist. Consiliul Național al Fe
meilor. alte organizații dc masă și 
obștești ș| instituții centrale au a- 
dresat telegrame de felicitare orga
nizațiilor și instituțiilor similare din 
Republica Populari Democrată Co
reeană.

în telegrame se exprima, totodată, 
solidaritatea cu lupta dreaptă a po
porului coreean Împotriva imperialis
mului, pentru unificarea pașnică și 
democratică a patriei.

(Agerpres)

au avut Intllnlri cu conducătorii Insti
tuțiilor respective, cu activiști de 
partid și de stat, cu muncitori, ță
rani și intelectuali din diferite județe 
ale țării.

Delegația a avut, de asemenea, o 
convorbire la conducerea Ministerului 
Afacerilor Externe, iar adjunctul mi
nistrului, Vasile Gliga, a oferit un 
dineu.

★
Miercuri la prinz, ambasadorul R. P. 

Chineze la București, Cian Hai-fun. a 
oferit o masă cu prilejul prezenței In 
țara noastră a delegației de ziariști 
chinezi.

Au participat Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, 
adjunct a] ministrului afacerilor ex
terne. Ion Cumpănașu, prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.. re
prezentanți ai conducerii ziarului 
..Scinteia'4. Comitetului de radiodifu
ziune și televiziune. Agenției române 
de presă „Agerpres", alțl ziariști

(Agerpres) 

iși petrec o parte din concediu in țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
a luat parte Grigore Bârgăoanu, vice
președinte al Comisiei guvernamenta
le de colaborare și cooperare econo
mică și tehnică.

A fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Au participat tovarășii Ștefan Voi*- 
tec, președintele Marii Adunări Na
ționale. Aurel Vijoli, președintele 
Comisiei economico-financiare a 
M.A.N., deputați, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne și alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Ministerul Sănătății Publice al Re
gatului Maroc, 21 de medici români 
au plecat in Maroc.

Timp de 2 ani, ftiziologi, stomato
logi, oftalmologi, medici de medicină 
generală și specialiști de laborator 
clinic vor acorda asistență medicală 
populației din această țară.

In baza acordului, care mai prevede 
schimburi de informații șl de expe
riență in diferite domenii medicale, 
alți medici români sint solicitați să 
susțină conferințe in Maroc pe pro
bleme de asistență ambulatorie, pla
nificare sanitară, protecție infantilă, 
probleme de control al medicamentu
lui, activități antiepidemice și altele.

★
Sub auspiciile Comitetului de Stat 

pentru Cultură șl Artă, miercuri la 
amiază a avut loc, în pavilionul H 
din Șoseaua Kiseleff, deschiderea 
expoziției „Omul, mediul, arhitectura 
din Republica Federală a Germaniei", 
pregătită de Institutul pentru relații 
cu străinătatea din Stuttgart. Sint 
prezentate construcții de locuințe, 
construcții rezervate activității eco
nomice, invățămintului, ocrotirii să
nătății, artei și sportului, circula
ției etc.

La festivitatea de deschidere au 
luat cuvintul arh. Mircea Dima, vice
președinte al Uniunii Arhitecților, 
Berhard Wolf, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R.F. a Germaniei la 
București, și Franz Keil, consilier al 
aceleiași ambasade.

Au luat parte Tamara Dobrin, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. arh. Cezar 
Lâzărescu, președintele Uniunii Arhi
tecților, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și Co
mitetul de stat pentru economia și 
administrația locală, arhitecți.

Au fost de față, de asemenea, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Se împlinesc astăzi 27 de ani de 
la o dată memorabilă în istoria po
porului bulgar. La 9 septembrie 
1944. după ani de rezistență și 
luptă dlrză, curajoasă, forțele an
tifasciste și democratice, masele 
largi populare mobilizate și conduse 
de Partidul Comunist Bulgar, s-nu 
ridicat la insurecție armată șl. in 
condițiile victoriilor strălucite do- 
bindite de armata sovietică in cel 
de-al doilea război mondial, ale 
prăbușirii frontului hltlcrlst în Bal
cani. au răsturnat regimul mo- 
narho-fascist și au Instaurat pu
terea populară.

Moment de răscruce In viața po
porului bulgar, ziua de 9 septem
brie marchează începutul unei ere 
noi. de profunde transformări re
voluționare, inscriîndu-se ca una 
din cele mai luminoase pagini în 
istoria țării vecine și prietene.

Traducind în viață politica parti
dului comunist, consacrindu-șl e- 
nergiile și talentul cauzei edifică
rii orinduirii socialiste, poporul bul
gar a înfăptuit, In anlt ce au tre
cut de atunci, ample prefaceri în
noitoare in toate domeniile de ac
tivitate. Bulgaria a devenit un stat 
socialist cu o economie dinamică și 
o viață social-culturală în conti
nuă înflorire. Politica de Industria
lizare, așezată la temelia întregu
lui progres al țării, a dat roade bo
gate, asigurind industriei rolul pre
ponderent în economia națională. 
Au fost create ramuri indus
triale noi, cum sint energe
tica, metalurgia, construcția de 
mașini, chimia. Pe harta țării 
au apărut fabrici și uzine, unități 
energetice, orașe și șantiere noi. 
Regiuni intregi. aflate in trecut in
tr-o stare de stagnare, s-au înscris 
pe orbita progresului economic și 
social. Tn același timp, agricultura 
socialistă bulgară a cunoscut un am
plu proces de transformare și mo
dernizare. S-au dezvoltat totodată 
continuu invățămintul, știința, cul
tura. Venitul național a sporit de â- 
proape 6 ori in comparație cu pe
rioada antebelică, fapt ce s-a re
flectat în creșterea nivelului de 
trai, material șl spiritual, al po
porului bulgar.

Oamenii muncii din patria noas
tră urmăresc cu viu interes șl cal
dă simpatie rodnica activitate con
structivă a poporului bulgar, și se 
bucură sincer, din toată inima, de 
marile sale succese, dobindite sub

27 de trepte la edificiul socialismului
Contemplînd drumul par

curs in cei 27 de ani de 
cind a pășit pe calea vieții 
noi. poporul bulgar are în
dreptățite motive să afirme 
că fiecare din acești ani a 
însemnat o nouă treaptă 
spre edificiul istoric ce 
se înalță sub conducerea 
Partidului Comunist Bul
gar, spre făurirea societății 
socialiste dezvoltate. De a- 
ceasta mi-a vorbit pe larg 
prof. Ivan Iuliev, șeful 
secției plan-economie din 
Comitetul Central al P.C. 
Bulgar.

— Tn întreaga perioadă, 
de după victoria revoluției 
socialiste din Bulgaria, s-a 
realizat in mod susținut 
procesul dezvoltării socia
liste a economiei, proces 
care a avut un caracter 
atotcuprinzător. Ritmurile 
creșterii economice in a- 
ceastă perioadă sint relativ 
înalte. Venitul național a 
sporit între 1948 și 1970 în- 
tr-un ritm mediu anual de 
8.7 la sută, iar volumul 
producției industriale a 
crescut de 18 ori (sau de 36 
de ori. dacă ne comparăm 
cu anul 1939). Se înțelege 
că. in condițiile nivelului 
redus al dezvoltării indus
triei bulgare in 1948 și ca 
urmare a sarcinii trasate de 
partid privind industriali
zarea accelerată a țării, s-a 
dat prioritate dezvoltării 
mijloacelor de producție, al 
căror volum a crescut de 
22 de ori — a subliniat in
terlocutorul nostru.

Prevederile actualului 
plan cincinal. 1971—1975, 
vestesc o și mai impetuoa
să dezvoltare a economiei 
bulgare. Caracteristica prin
cipală a dezvoltării în pe
rioada următorilor cinci ani 
o reprezintă menținerea u- 
nui ritm susținut de crește
re economică. Potrivit Di
rectivelor Congresului al 
X-lea al P.C. Bulgar, eco
nomia bulgară se va dez
volta într-un ritm mediu 
anual de circa 8,5 la sută. 
Pentru anul 1971, ritmul de 
dezvoltare a industriei bul

A POPORULUI BULGAR
conducerea Partidului Comunist 
Bulgar, in opera de făurire a vieții 
noi, socialiste.

Așa cum e cunoscut, țara noas
tră. exprlmind voința și interesele 
fundamentale ale poporului român, 
promovează statornic o politică de 
strinsă prietenie și solidaritate cu 
țările socialiste vecine, cu toate 
statele socialiste, aceasta consti
tuind orientarea fundamentală, 
neabătută a P.C.R. șl a guvernului 
român in domeniul relațiilor ex
terne. în acest context, poporul 
nostru acordă o Înaltă prețuire re
lațiilor frățești dintre România și 
Bulgaria, dintre partidele și po
poarele celor două țări — prietenie 
veche și deosebit de bogată in tra
diții. Făurită in lupta comună dusă 
de-a lungul secolelor pentru scutu
rarea jugului străin, pentru liber
tate, independență și progres so
cial, această prietenie a cunoscut 
noi dimensiuni prin legăturile de 
solidaritate internationalists și în
trajutorare frățească statornicite in
tre mișcările muncitorești și socia
liste din cele două țări, între comu
niștii români șl cel bulgari — in 
bătăliile duse pentru apărarea inte
reselor vitale ale popoarelor noas
tre, pentru eliberare națională și 
socială.

în anii construcției socialiste, re
lațiile de prietenie româno-bulgare, 
bazate pe comunitatea de orlnduire, 
de ideologie șl de țeluri, au dobîndit 
noi valențe, ridlcîndu-se pe o treap
tă superioară. Ele s-au materializat 
Intr-o amplă și fructuoasă colabora
re. în cele mal variate domenii 
Rodnicia acestei colaborări se re
flectă în creșterea continuă a schim
burilor comerciale, al căror volum a 
fost in 1970 de aproape trei ori su
perior anului 1965 și de 13 ori mai 
mare declt in 1950, in lărgirea coo
perării și specializării în producție, 
in extinderea colaborării pe târi- 
mul științei, invățămintului, culturii.

Temelia tuturor acestor relații de 
prietenie frățească și colaborare 
multilaterală dintre țările noastre 
socialiste, dintre popoarele noastre o 
constituie legăturile de solidaritate 
și colaborare care s-au dezvoltat și 
se dezvoltă între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, 
pe baza principiilor marxism-leni- 
nismului și internaționalismului 
proletar.

Un rol de prim ordin in dezvol

gare, de pildă, a fost pre
văzut la 10,5 la sută. Re
zultatele obținute in prime
le opt luni ale acestui an 
oferă perspectiva realizării 
și chiar depășirii, in unele 
sectoare, a planului pe în
tregul an.

Plusul de eforturi nece
sitate de obținerea unor a- 
semenea rezultate a fost 
generat în măre măsură de 
întrecerea socialistă din 
acest an. care s-a desfășu
rat cu deosebită însuflețire 
în Intimpinarea unor mari 
evenimente din viața po
porului bulgar — Congresul

din Devnia este brăzdat 
de-a lungul și de-a latul de 
numeroase canale, lucrări 
care necesită dislocarea — 
de către cei 14 000 de con
structori sosiți aici din 
toate colțurile țării — a 
milioane de metri cubi de 
pămint. Am vorbit cu oa
menii muncii de aici, ce- 
rîndu-le amănunte asupra 
modului în care au obținut 
realizările de pînâ acum, a 
eforturilor pe care le-au 
desfășurat. De fiecare dată, 
însă, cind venea vorba des
pre aceste eforturi, ei îmi 
aminteau cu modestie de

CORESPONDENȚA DIN SOFIA 

al X-lea al partidului, re
ferendumul popular pentru 
votarea noii Constituții, a- 
legerile pentru a 6-a legis
latură a Adunării Populare 
și. acum, aniversarea victo
riei revoluției socialiste. Iar 
in zilele premergătoare lui 
9 septembrie, veștile care se 
îndreptau spre Sofia din 
toate cele 27 județe ale ță
rii au anunțat succese de 
prestigiu obținute de oa
menii muncii în realizarea 
și depășirea sarcinilor de 
plan.

Știri despre realizări re
marcabile au sosit de pe 
marile șantiere ale cincina
lului bulgar. De la Devnia, 
cimpia din apropierea Var- 
nei, unde prinde viață „o- 
biectivul nr. 1“ al investi
țiilor bulgare, constructorii 
au vestit depășirea grafice
lor de execuție la principa
lele obiective ale viitoarelor 
uzine de sodă calcinată și 
de îngrășăminte chimice. 
Capacitatea de producție a- 
nuală a celor două mari 
unități ale tinerei chimii 
bulgare va fi de 1,2 milioa
ne tone, și, respectiv, 1,14 
milioane tone.

La această oră, șantierul

munca altor colective, an
gajate ca și ei in bătălia 
cu timpul, in luptă cu na
tura.

— Mergeți la Țonevo, a- 
colo este bătălie mare... 
merită să vedeți lucrarea — 
mi-au spus cițiva.

într-adevăr, barajul „Țo- 
nevo“, de lingă comuna care 
i-a dat numele, este o lu
crare de ample proporții, 
care a cerut deosebite des
fășurări de forțe. E sufi
cient a arăta că barajul „va 
înghiți" peste 3,5 milioane 
metri cubi de pămint. Din 
aceștia, cu citeva zile îna
inte de 9 septembrie, fuse
seră deja transportați la lo
cul cuvenit circa 2,5 mili
oane metri cubi. în spatele 
acestui baraj se vor aduna 
apele riului Luda Kamcia, 
iar de aci, „îmblînzite", ele 
vor porni spre cazanele cu 
aburi ale termocentralei 
Devnia — inima energetică 
a marelui complex indus
trial denumit și „Perla albă 
a chimiei bulgare".

Am găsit astfel cheia le
găturii atit de strînse din
tre colectivele de muncă 
din Devnia și Țonevo. Așa 
se explică de ce atunci cind 
cei din Devnia anunță de

tarea continuă a relațiilor româno- 
bulgare l-au avut și 11 au contactele 
și intilnlrile intre conducătorii de 
partid șl de stat al celor două țări, 
convorbirile rodnice dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv- 
kov, ale căror rezultate slujesc inte
resele ambelor țări și popoare, cau
zei unității statelor socialiste, păcii 
.și colaborării internaționale. în acest 
sens, vizita făcută In R. P. Bulgaria, 
in noiembrie anul trecut, de către 
delegația de partid șl guvernamen
tală română, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 6-a înscris ca un 
moment de deosebită însemnătate in 
evoluția raporturilor româno-bul- 
gare. Noul tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală 6emnat 
cu acest prilej, care dezvoltă preve
derile tratatului din 1948, reprezintă 
un document de importanță esenția
lă pentru întărirea și dezvoltarea in 
continuare a relațiilor frățești dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „comuniștii ro
mâni, poporul român vor face to
tul pentru ca prietenia dintre par
tidele șl țările noastre să se dez
volte neîncetat, pentru ca România 
și Bulgaria să-și aducă tot mai ac
tiv contribuția la cauza socialismu
lui In întreaga lume". In același 
sens, tovarășul Todor Jivkov a 
spus : „Linia și politica noastră în 
relațiile noastre reciproce cu Româ
nia sint și vor fi o linie și o poli
tică de extindere, aprofundare și 
dezvoltare multilaterală, continuă 
a prieteniei și colaborării bulgaro- 
române".

Că state socialiste vecine, situa
te in același spațiu geografic — 
Balcanii, România și Bulgaria sint 
profund interesate în crearea unul 
climat de destindere și colaborare 
în această regiune, transformarea 
ei intr-o zonă a păcii, fără arme 
nucleare, intr-o zonă a înțelegerii 
și bunei vecinătăți intre țările din 
cuprinsul ei, in interesul popoare
lor acestor țări, al întăririi păcii și 
securității pe întregul nostru con
tinent.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Bulgariei socialiste, poporul ro
mân adresează poporului frate bul
gar sincere felicitări și urările cele 
mai călduroase de a dobindi noi și 
mari succese în Înflorirea patriei 
sale, In lupta pentru idealurile so
cialismului, păcii șl progresului.

pășirea graficelor Ia lucră
rile de canale (care se în
dreaptă spre Țonevo), con
structorii barajului sporesc, 
la rindul lor, viteza și ran
damentul utilajelor și ma
șinilor lor pe șenile. Influ
ența aceasta se exercită, 
bineințeles, în ambele sen
suri. Astfel, întrecerea ce
lor două colective este co
mună șl, cum e firesc, bucu
ria succeselor fiecăruia este 
și ea comună.

Discutind la Devnia sau 
la Țonevo despre șantierele 
chimiei, mi s-au oferit date 
și de pe șantierele Combi
natului petrochimic din Bur
gas și de Ia celelalte mari 
obiective ale chimiei bulga
re, între care acelea din 
Plevna, Vrața, Vidln, Stara 
Zagora sint doar citeva. A- 
celași interes și aceeași 
mindrie au arătat-o con
structorii pentru șantie
rele magistralei de gaze 
U.R.S.S.—R. P. Bulgaria șl 
pentru conducta destinată 
transportului produselor pe
troliere care va lega Bur- 
gasul de Plovdiv și Sofia 
— și in curind și de Prova- 
dia, in apropierea Varnei.

Ce se va obține cind pe 
toate aceste șantiere ale 
chimiei se vor înălța con
strucțiile ale căror lucrări 
se află în curs ? Potrivit 
prevederilor, în anul 1975 
sectorul chimiei va asigura 
agricultura cu 1.2 milioane 
tone îngrășăminte chimice, 
va oferi industriei ușoare 
de trei ori mai multe fibre 
chimice decit se produc 
azi, va asigura prelucrarea, 
intr-o gamă variată de pro
duse, a circa 13 milioane 
tone țiței, dublul cantității 
ce se prelucrează azi.

Sint perspective genera
toare de optimism și Încre
dere pentru oamenii muncii 
din R. P. Bulgaria, sporin- 
du-le hotărîrea de a munci 
cu și mai multă însuflețire 
pentru dezvoltarea econo
miei și culturii patriei lor 
pe calea socialismului.

C. AMARIȚEI

Adunarea festivă de la Sofia
SOFIA 8 (Agerpres). — Miercuri 

seara, la teatrul popular „Ivan Va- 
zov" din Sofia. In prezența tovară
șului Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, a 
membrilor Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., ai Consiliului de Stat și 
ai Consiliului de Miniștri, a avut loc 
o adunare festivă, consacrată ani
versării a 27 de ani de la victoria 
revoluției socialiste In R. P. Bulga
ria.

Cu acest prilej, a vorbit Anghel 
Țanev, membru supleant, al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., minis
trul afacerilor interne.

Vorbitorul a subliniat că revoluția 
socialistă de la 9 septembrie, Înfăp
tuită de clasa muncitoare, de țără
nimea muncitoare, cu participarea 
activă a intelectualității progresiste, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Bulgar, cu ajutorul armatei sovie
tice, constituie o parte inseparabilă 
a uriașului proces de transformare 
revoluționară a lumii.

După ce a trecut In revistă prin
cipalele momente ale perioadei care 
a urmat actului revoluționar de la 
9 septembrie 1944, Anghel Țanev a 
subliniat succesele obținute de po
porul bulgar în diverse domenii de 
activitate in cei 27 de ani de viață 
liberă.

In ultimii 5 ani, industria socia
listă și-a sporit producția cu 70 la 
sută, asigurind azi. in numai 10 zile, 
întreaga producție industrială pe un 
an a Bulgariei capitaliste. Cu succes 
se realizează programul elaborat de 
partid privind concentrarea și pro-

*
Miercuri, in ajunul zilei de 9 septem

brie, ziua victoriei revoluției socia
liste in Bulgaria, ambasadorul Româ
niei la Sofia. Nicolae Blejan. a depus 
coroane dc flori la Mausoleul „Gheor-

TELEGRAME

Cu prilejul celei de-a 27-a a- 
niversări a victoriei revoluției socia
liste în Bulgaria, tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, a transmis o telegramă de 
felicitare tovarășului Gheorghi Trai- 
kov, președintele Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Populare Bulgaria, 
Ivan Bașev, cu prilejul celei de-a

Delegații ale unor comitete județene de partid 
din țara noastră au plecat in R.P. Bulgaria

Delegații ale unor comitete județe
ne de partid din țara noastră au ple
cat in R. P. Bulgaria, unde, la invi
tația unor organizații de partid din 
țara vecină, vor participa la manifes
tările prilejuite ae cea de-a 27-a ani
versare a Zilei naționale a R. P. Bul
garia.

La Plevna a plecat delegația Co
mitetului județean Brăila al P.C.R., 
condusă de Dumitru Bălan, membru 
al biroului comitetului județean, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
popular județean ; la Tolbuhin — de
legația Comitetului județean Constan
ța al P.C.R., condusă de Ion Tudor, 
membru al biroului comitetului jude
țean, prim-vicepreședinte al consiliu
lui popular ; la Ruse — delegația Co
mitetului județean Ilfov al P.C.R., con
dusă de Gheorghe Călin, membru al 
biroului comitetului județean, prim- 
vicepreședinte al consiliului popular 
județean ; la Silistra — delegația Co
mitetului județean Ialomița al P.C.R.,

La Galeriile de artă fotografică, 
din strada Brezoianu, a avut loc, 
miercuri după-amiază, vernisajul 
unei expoziții de artă fotografică din 
Republica Populară Bulgaria, orga
nizată de Asociația Artiștilor Foto
grafi din țara noastră cu ocazia săr
bătoririi Zilei naționale a R.P. Bul
garia — 9 Septembrie.

★
Universitatea populară București 

șl Uniunea Scriitorilor au organizat, 
miercuri seara, o manifestare consa
crată celei de-a 27-a aniversări a 
victoriei revoluției socialiste din Bul
garia. Cu acest prilej, conf. univ. dr. 
Nicolae Ciachir, a vorbit despre 
succesele obținute de poporul bulgar, 
sub conducerea partidului comunist, 
in opera de edificare a societății so
cialiste. Prof. univ. dr. Constantin 
Velichl a evocat apoi viața și creația 

gresul tehnico-științific rapid în In
dustrie.

Un rol tot mai mare In economie 
îl Joacă construcțiile de mașini, ener
getica, metalurgia șl industria chi
mică. Orinduirea socială socialistă, a 
continuat vorbitorul, a schimbat ra
dical caracterul muncilor agricole, 
înfățișarea, modul de viață și cultu
ra satului bulgar. Prezentînd o eerie 
de date cu privire la creșterea nive
lului de trai al populației, vorbitorul 
a menționat că, in ultimii 5 ani, ve
nitul național a sporit cu 52 la sută, 
iar veniturile reale ale oamenilor 
muncii cu circa 33,5 la sută.

Rcferindu-se apoi la politica ex
ternă a Bulgariei, vorbitorul a re
levat că aceasta se bazează pe prin
cipiile marxist-leniniste și ale inter
naționalismului proletar. In continua
re, vorbitorul s-a referit la însem
nătatea Programului complex de dez
voltare a colaborării țârilor parti
cipante la C.A.E.R. adoptat la Bucu
rești și a subliniat că Bulgaria va 
depune toate eforturile pentru reali
zarea lui. El a arătat că guvernul 
bulgar va continua să caute căi pen
tru extinderea relațiilor multilatera
le dintre statele balcanice. Bulga
ria — a continuat el — se pronunță 
pentru relații normale cu țările ca
pitaliste, pe baza principiilor co
existenței pașnice. După ce a rele
vat că, in Europa, se observă ten
dința de reducere a tensiunii, An- 
ghcl Țanev a evidențiat importanța 
realizării unui sistem de securitate 
colectivă pe continent, Bulgaria pro- 
nunțindu-se, in acest sens, pentru 
convocarea consfătuirii general-euro- 
pene fără condiții prealabile.

★
ghl Dimitrov44, Monumentul ostașilor 
sovietici eliberatori și la Monumen
tul movilei frățești din Parcul liber
tății din Sofia.

27-a aniversări a victoriei revoluției 
socialiste in Bulgaria.

★
Consiliul Central al Uniunii Gene

rale a Sindicatelor din România, Co
mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist. Consiliul Național al 
Femeilor, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, Crucea Roșie, alte 
organizații de masă și obștești și 
instituții centrale au trimis telegra
me de felicitare organizațiilor și 
instituțiilor similare din Republica 
Populară Bulgaria, cu ocazia Zilei 
naționale a acestei țări — a 27-a ani
versare a victoriei revoluției socia
liste.

condusă de Stan Barbu, secretar al 
comitetului județean ; la Tirnovo — 
delegația Comitetului județean Te
leorman al P.C.R., condusă de Teodor 
Roman, secretar al comitetului Jude
țean ; la Botevgrad — delegația Co
mitetului municipal Ploiești al P.C.R., 
condusă de Gheorghe Boșovei, secre
tar al comitetului municipal ; la Mi- 
hailovgrad — delegația Comitetului 
județean Olt al P.C.R., condusă de 
Gheorghe Oiță, membru al comitetului 
județean, prim-vicepreședinte al con
siliului popular ; Ia Vrața — delegația 
Comitetului județean Dolj al P.C.R., 
condusă de Gheorghe Dindere, mem
bru al biroului comitetului Județean, 
președintele Uniunii județene a coo
perativelor agricole de producție; în 
comuna Praveț — delegația de partid 
din comuna Scornicești, județul Olt, 
condusă de Vasile Bărbulescu, pre
ședintele cooperativei agricole de pro
ducție din comună.

(Agerpres)
★

marelui scriitor revoluționar bulgar 
Ivan Vazov, de la a cărui moarte se 
împlinesc 50 de ani.

★
Cu prilejul celei de-a 27-a aniver

sări a victoriei revoluției socialiste 
din Bulgaria, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă a organizat in 
Capitală și in alte orașe din țară 
„Zilele filmului din Republica Popu
lară Bulgaria". Miercuri seara, la ci
nematograful Capitol din București, a 
fost prezentat in spectacol de gală 
filmul „încrederea".

★
Cu prilejul celei de-a 27-a aniver

sări a victoriei revoluției socialiste — 
Ziua națională a Republicii Populara 
Bulgaria, Spas Gospodov, ambasado
rul R. P. Bulgaria la București, a 
rostit o cuvîntare la posturile noas
tre de radio și televiziune.
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IERI, LA FOTBAL
ta Pitești, In divizia A

F. C. ARGEȘ—C.F.R. CLUJ 2—1

TURNEUL DE TENIS DE LA FOREST HILLS

PITEȘTI (corespondentul „Scln- 
teii44 Gh. Cirstea). La Pitești s-a des
fășurat in avans (F.C. Argeș face un 
turneu in Israel) partida F.C. Argeș— 
C.F.R. Cluj, contind pentru etapa a 
IV-a de campionat. Spre surprinde
rea celor 12 000 spectatori aflați in 
tribunele stadionului „1 Mai“, in pri
ma repriză au condus oaspeții cu

1—0, prin golul marcat de Petre 
Gheorghe (min. 10). A fost o repriză 
de mare luptă, cu perioade de do
minări insistente de ambele părți, cu 
ploaie de comere și „secetă*4 de go
luri. în cea de-a doua parte a jo
cului. argeșenii au atacat furibund și 
au înscris in minutul 65 prin Marius 
Popescu și 77 prin Jercan.

La Brajov, în „Cupa balcanică”
STEAGUL ROȘU—PANIONIOS ATENA 1—1

Pe stadionul „Tineretului" din Bra
șov. in cadrul ..Cupei balcanice" la 
fotbal, s-au intilnit ieri după-amiază 
echipa locală Steagul roșu și for

mația Panionios Atena. Partida s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
1—1 (1—1). Au marcat Mavros (min. 
13) și respectiv Gyorfi (min. 32).

In proba de dublu bărbați a cam
pionatelor internaționale de tenis ale 
S.U.A. de la Forest Hills, majorita
tea cuplurilor favorite s-au calificat 
pentru fazele avansate ale con
cursului. Primii patru capi de serie : 
Ashe-Ralston (S.U.A.) ; Okker (O- 
landa)-Riessen (S.U.A.) ; Năstase- 
Țlriac (România) și Bowrey-David- 
son (Australia), ca și alte citeva pe
rechi favorite, printre care Smith- 
Van Dillen (S.U.A.) și Newcombe 
(Australia)-Taylor (Anglia), se men
țin in cursă. Jucătorii români Ilie 
Năstase și Ion Țiriac au intrat in 
etapa sferturilor de finală, după ce 
au Învins în „optimi44 cu 7—6, 6—2. 
6—4 cuplul american Myke Estep- 
Sherwood Stewart. S-au mai califi
cat pentru „sferturi" Okker și Ries- 
sen (7—6. 7—5, 7—6 in partida cu 
australienii Dibley-Masters).

La dublu mixt, Ilie Năstase face 
pereche cu tenismana americană 
Rosemary Casals. In această probă 
s-au disputat numai citeva partide 
din primul tur.

Primele patru intilniri din optimile 
de finală ale probei de simplu băr
bați s-au soldat cu rezultate scon
tate : cehoslovacul Jan Kodes l-a 
eliminat destul de ușor cu 6—4, 6—2, 
6—4 pe Bob Lutz (S.U.A.), america
nul de culoare Arthur Ashc a dispus 
cu 6—4, 6—7, 6—4. 6—3 de australia
nul John Alexander, spaniolul Oran- 
tes a intimpinat o dirză rezistență 
din partea lui Jim Osborne (S.U.A.) 
pe care l-a învins cu 2—6, 6—2, 6—2, 
3—6, 6—3, iar Froehling (unul din 
componenții echipei S.U.A. pentru 
„Cupa Davis"), l-a întrecut cu 7—6, 
6—4, 6—4 pe Bob Carmichael (Aus
tralia). Complexul de locuinje „Borovo” din Sofia



viața internațională______
In preajma deschiderii sesiunii MOSCOVA

ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.
NTW YORK 8 (Agerpres). — 

La New York «-a anunțat că pe 
agenda celei de-a 26-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., ale 
cărei lucrări vor începe la 21 sep
tembrie, au fost înscrise 108 puncte, 
ceea ce constituie un record. Princi
pala problemă care va domina discu
țiile este aceea a restabilirii dreptu
rilor legitime ale R. P. Chineze In 
Organizația Națiunilor Unite, care a 
fost înscrisă pe agenda sesiunii din 
Inițiativa unul grup de 18 state, intre 
care ri România. Printre celelalte 
puncte majore înscrise pe ordinea de 
zi se numără dezarmarea, problemele 
lichidării colonialismului. respectă
rii drepturilor omului, lichidării sub
dezvoltării etc. O dezbatere amplă se

așteaptă a avea loc In legăturA cu si
tuația din Orientul Apropiat. In sfir- 
Șit. delegații vor trebui să aleagă pe 
noul secretar general al O.N.U. in lo
cul lui U Thant, al * ...
cinci ani va expira

★
NEW YORK 8

Agenția T.A.S.S. anunță că reprezen
tantul permanent al U.R.S.S. la Orga
nizația Națiunilor Unite a inminat 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant, o scrisoare a ministrului afa
cerilor externe al Uniunii Sovietice, 
Andrei Gromîko, prin care se cere 
Înscrierea pe ordinea de zi a celei 
de-a 26-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. a problemei „Conferin
ța mondială pentru dezarmare".

cărui mandat de 
la 31 decembrie.

(Agerpres).

Congresul T. U. C. respinge ideea
aderării Angliei la Piața comună

Consfătuirea conducătorilor
unor centrale sindicale

din Europa

LONDRA — (De la corespondentul 
nostru). La Blackpool continuă lu
crările conferinței anuale a Congre
sului sindicatelor britanice (T.U.C.)

Un mare număr de delegați au 
condamnat vehement proiectul de lege 
antisindical Inițiat de ministrul mun
cii, Robert Carr, care, prin prevede
rile lui, reprezintă o serioasă știr
bire adusă drepturilor și libertăților 
democratice ale oamenilor muncii. 
O rezoluție care „exprimă îngrijora
rea congresului" față de proiectul 
guvernamental a fost adoptată cu o 
majoritate de 1 125 000 de voturi.

In ședința de miercuri 
Congresul a adoptat, cu o 
joritate, o rezoluție care 
Idee* aderării Angliei la
mună in condițiile negociate de gu
vern. Rezoluția cere ca, Înainte ca 
parlamentul să la o decizie în acest 
tens, să fie organizate alegeri gene
rale, pentru ca poporul britanic 
să-și spună cuvintuL Un mare nu
măr de delegați au subliniat dezavan
tajele pentru Anglia ale aderării la 
Piața comună : creșterea prețurilor 
și a șomajului, agravarea deficitului 
balanței de plăți. îngrădirea suverani
tății și independenței țării. Vorbitorii 
au relevat că guvernul englez tre-

bule să militeze nu pentru adîncirea 
divizării Europei, ci pentru o politi
că de pace și securitate pe continent, 
pentru o politică de largă colaborare 
internațională, intensificind schim
burile cu toate țările, indiferent de 
sistemul lor social-politic.

La Moscova a avut loc o consfătui
re a conducătorilor centralelor sindi
cale din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Franța (C.G.T.), Italia 
(C.G.I.L.). Polonia. România, U.R.S.S., 
la care a participat și secretarul ge
neral al F.S.M., Pierre Gensous. La 
această consfătuire s-a discutat des
pre conținutul și metodele de pregă
tire a Conferinței sindicale europene 
In cadrul Organizației Internaționale 
a Muncii — pe probleme sociale șl 
economice care interesează oamenii 
muncii — și la care să participe, cu 
drepturi egale, toate centralele sindi
cale din Europa.

Consfătuirea s-a desfășurat In spi
ritul unității, al prieteniei și depli
nei Înțelegeri reciproce.

★
Miercuri seara s-a Înapoiat tn Ca

pitală, venind de la Moscova, dele
gația Consiliului Central ai U.G.S.R., 
condusă de tovarășul Virgil Trofin, 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care a participat la consfă
tuirea conducătorilor unor centrale 
sindicale din Europa.

La aeroportul din Moscova, dele
gația română a fost salutată de to
varășii Vasili Prohorov șl Piotr

Pimenov, secretari al Consiliului 
Central al Sindicatelor din U.R.S.S., 
de activiști ai C.C.S. din U.R.S.S.

A fost prezent, de asemenea, Ion 
Ciubotaru, ministru consilier, însăr
cinatul cu afaceri a.l. al Republicii 
Socialiste România la Moscova, și 
membri ai ambasadei.

La sosirea In București, tovarășul 
Virgil Trofin a fost intimpinat la 
aeroport de tovarășii Gheorghe Pe
trescu, Nicolae Gavrilescu, vicepre
ședinți ai Consiliului Central al 
U.G.S.R., Larisa Munteanu, secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R., de 
activiști al sindicatelor.

A fost prezent, de asemenea, Vâslii 
Ivanovici Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

DE SECURITATE
COPENHAGA 8 (Agerpres). — Mi

niștrii de externe al țărilor nordice 
— Danemarca, Finlanda, Islanda, 
Norvegia și Suedia — și-au încheiat 
marți, la Copenhaga, reuniunea lor 
de două zile consacrată unor; proble
me internaționale.

în comunicatul final, dat publici
tății la sfîrșitul intilnirii, se declară 
că vor fi sprijinite eforturile pentru 
convocarea unei conferințe gencral- 
europene de securitate.

Comunicatul subliniază, de aseme
nea, necesitatea încetării războiului 
din Indochina și a soluționării crizei 
din Orientul Apropiat potrivit pre
vederilor rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967.

AGENDĂ DIPLOMATICĂ

Bombardamente americane
dimineață 
mare ma- 

resplnge 
Piața co-

asupra teritoriului R.D. Vietnam
• SENATORUL McGOVERN 

războiului din Vietnam"
„Trebuie să se pună capăt

BONN. — După cum a făcut cu
noscut Ministerul de Externe al R. F. 
a Germaniei, cancelarul Willy Brandt 
a acceptat invitația guvernului so
vietic de a face „o vizită apropiată" 
in U.R.S.S. Data exactă a vizitei ur
mează să fie stabilită pe cale diplo
matică, anunță agenția vest-germană 
de presă D.P.A.

Un purtător de cuvint al grupului 
parlamentar al Uniunii Creștin-De- 
mocrate a anunțat că liderul opoziției 
în Bundestagul vest-german, Rainer 
Barzel, va efectua o vizită in Uniu
nea Sovietică. Conducerea grupului 
parlamentar U.C.S. a aprobat această 
vizită. Nu au fost furnizate amănunte 
In legătură cu data desfășurării vi
zitei, precizează agenția D.P.A.

BUDAPESTA. — Miercuri a sosit 
la Budapesta ministrul de externe al 
Franței, Maurice Schumann. Intr-o 
declarație făcută Ia sosire, el a re
levat dezvoltarea încurajatoare a re
lațiilor economice bilaterale. De ase
menea, Schumann a declarat că „ac
tuala situație politică este foarte fa
vorabilă convorbirilor. Pășim pe ca
lea cea mai bună spre convocarea 
conferinței europene pentru securi
tate".

La rîndul său, Janos Peter și-a ex
primat speranța că vizita ministrului 
de externe francez va contribui la 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
ungaro-franceze și la întărirea secu
rității în Europa și în întreaga lume.

SAIGON 8 (Agerpres). — Două 
avioane de asalt și bombardament 
„F-4“ ale trupelor americane din 
Vietnamul de sud au efectuat bom
bardamente. in noaptea de 6 spre 7 
septembrie, la 40 kilometri vest-nord- 
est de localitatea Dong Hoi, de pe 
teritoriul R. D. Vietnam — anunță 
agenția U.P.I.

In continuare, agenția menționează 
că avioane „B-52“ ale trupelor S.U.A. 
au aruncat, în aceeași noapte, circa 
450 000 kg de bombe asupra unor re
giuni sud-vietnameze. în care acțio-

nează forțe ale Frontului Național de 
Eliberare.

TURNEUL PREȘEDINTELUI ALLENDE

IN ZONA ANDINĂ

Consens asupra dreptului 
națiunilor de a dispune

★
WASHINGTON. — Senatorul 

George McGovern, care și-a anunțat 
candidatura la obținerea învestiturii 
Partidului democrat In alegerile pre
zidențiale din S.U.A., din noiembrie 
1972, a declarat, in fața unei reuniuni 
sindicale, că problema nr. 1 a econo
miei Statelor Unite o constituie răz
boiul din Vietnam. Criticind recen
tele măsuri economico-financiare a- 
doptate de Administrație, McGovern 
a apreciat că „trebuie să se înceapă 
cu războiul din Vietnam. El se află 
la baza a tot ceea ce creează tulbu
rări in economia Statelor Unite, și 
începutul redresării economice tre
buie să-1 constituie încetarea acestui 
război". Senatorul a arătat. în conti
nuare, că sfîrșitul războiului din 
Vietnam ar trebui să fie urmat de o 
reducere cu 50 la sută a trupelor a- 
mericane staționate în Europa și de 
o diminuare a cheltuielilor militare.

PEKIN. — Agenția China Nouă a- 
nunță că Haile Selassie I, împăratul 
Etiopiei, a acceptat să facă, în inter
valul 6—12 octombrie 1971, o vizită 
de stat in R. P. Chineză, la invita
ția guvernului acestei 
urmează să contribuie 
prieteniei existente intre 
neză și Etiopia.

R. P. ALBANIA

țări. Vizita 
Ia întărirea 
R. P. Chi-

septembrie,VARȘOVIA. — La 8 .
Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și Piotr Jarosze- 
wiez, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, au primit pe 
Nguyen Thi Binh, ministrul afaceri
lor externe al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, care se află în vizită 
in Polonia, anunță agenția P.A.P. La 
convorbire a participat și ministrul 
de externe polonez, Stefan Jedry- 
chowski.

Mitingul popular

Congresul S. U. A
BELGRAD. — I. B. Tito, pre

ședintele R.S.F. Iugoslavia, l-a 
primit miercuri pe Herbert Weh
ner, vicepreședinte al Partidului So
cial-Democrat din Germania, și a a- 
vut o convorbire cu acesta, infor
mează agenția Taniug.

TIRANA 8 (Agerpres). — în cadrul 
manifestărilor consacrate unor eveni
mente din lupta pentru eliberarea 
națională a Albaniei, în satul Rec, din 
districtul Shkodra, a avut loc recent 
un miting popular. In acest sat, in 
urmă cu 28 de ani, s-au desfășurat 
lupte indirjite Împotriva ocupanților 
fasciștL La miting au participat mii 
de muncitori și țărani, foști partizani 
ai batalionului „Perlat Rexhepi", 
rude ale celor ce au căzut eroic, ve
terani ai luptei pentru eliberare. 
Erau prezenți membri ai C.C. al Par
tidului Muncii din Albania, reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat. Despre însemnătatea eveni
mentului a rostit o cuvîntare Mehmet 
Shehu, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Albania.

de bogățiile proprii
CORESPONDENȚA DIN SANTIAGO DE CHILE

Importante și aemnlficative con
cluzii se degajă din desfășurarea și 
rezultatele vizitelor președintelui chi
lian, Salvador Allende, in Ecuador, 
Columbia și Peru. Aceste vizite — 
cu larg ecou continental — au con
tribuit, după aprecierea observato
rilor politici, la amplificarea rela
țiilor bilaterale de cooperare dintre 
Chile și cele trei țări ale zonei andi
ne, care au dobindit noi perspective 
de concretizare. In același timp, des
fășurarea acestui turneu a prilejuit 
sublinierea însemnătății deosebite a 
principiilor egalității și respectului 
reciproc al independenței și suvera
nității naționale, principii care in
fluențează intr-o măsură tot mai 
mare procesele politice, economice și 
sociale din America Latină.

Aici, la Santiago, am putut consta
ta, atit în diferite medii politice cit, 
mal ales, prin primirea entuziastă 
care s-a făcut președintelui la întoar
cerea în țară, satisfacția patriotică 
generală cu care a fost urmărit tur
neul lui Salvador Allende. Această 
importantă acțiune de politică exter
nă a Îmbrăcat o semnificație aparte 
prin aceea că ea a demonstrat eșecul 
tentativelor de a izola Republica 
Chile, care — prin programul guver
nului său — urmează o politică de 
transformări revoluționare, cu o lar
gă rezonanță pe întregul continent.

Salvador Allende s-a lntilnit In 
timpul acestui turneu cu președinții 
unor țări cu orientări politice deose
bite de cea chiliană, dar contactele, 
convorbirile avute au dovedit că, 
respect!ndu-se cu strictețe dreptul 
fiecărei țări de a decide in mod su
veran asupra problemelor care o 
privesc, există posibilitatea cooperă
rii lor în efortul comun pentru de
pășirea dificultăților ce stau in calea 
progresului economic și sociaL

Cordialitatea cu care a fost primit 
președintele Allende in țările andine 
vizitate reflectă aprecierea de care 
se bucură pe plan internațional poli
tica guvernului Unității Populare, 
simpatia față de transformările care 
au loc în Chile. Relevînd deosebirea 
dintre cadrul politic chilian și cel e- 
cuadorian, președintele Ecuadorului, 
Velasco Ibarra, a avut cuvinte elo
gioase despre „naționalizările din 
Chile, prin care ați asigurat demni
tatea patriei".

Exprimarea necesității de a întări 
solidaritatea latino-americană împo
triva oricăror Încercări de domina
ție străină, pentru exercitarea nestin- 
jenită a dreptului suveran al fiecărei 
țări asupra bogățiilor naționale apară 
cu deosebită limpezime In toate de
clarațiile comune cu care s-au finali
zat tratativele. Se impune sublimată 
condamnarea imixtiunilor In exerci
tarea acestui drept suveran, expri- 
mată deschis In toate etapele vlzIteL 
Cele două guverne — se arată In co-

municatul comun semnat în capitala 
Ecuadorului — „condamnă măsurile 
coercitive de tip politic sau econo
mic folosite ca instrument de presiu
ne împotriva dreptului suveran al 
fiecărei (ari de a dispune de bogă
țiile sale naturale". In același timp, 
documentul semnat la Lima subli
niază că „asemenea măsuri menite 
să împiedice sau să îngreuneze ac
tele sau procesele de naționalizare 
ori de expropriere, necesare pentru 
transformarea structurilor interne și 
pentru înlăturarea obstacolelor in 
calea dezvoltării economice și so
ciale, constituie un amestec inadmi
sibil în treburile interne și un aten
tat împotriva dreptului fundamental 
al țărilor de a adopta politici econo
mice orientate in direcția lichidării 
subdezvoltării".

Este cunoscut, In acest sens, refu
zul băncii nord-americane „Exim
bank" de a acorda creditele solici
tate de Chile, invocind problema 
indemnizațiilor pentru naționalizarea 
unor posesiuni monopoliste, problemă 
exclusiv de competența autorităților 
chiliene. O asemenea rrAsură : 
nit vii reacții de protest nu 
in Chile. La recenta reuniune . 
lamentului latino-american 
Caracas, examinîndu-se ț 
„Eximbank" față de Chile, s-a . . _
tat o hotărîre in care „se reafirmă 
dreptul statelor din America Latină 
de a-și recupera întregul patrimoniu 
al bogățiilor lor și de a dispune in 
mod liber de ele, fără amestec străin". 
In același document a fost condam
nată atitudinea ..Eximbank" față de 
statul chilian, deoarece „ea consti
tuie o practică inacceptabilă, _ care 
lezează suveranitatea acestei țări și 
care dăunează bunelor relații care 
trebuie să existe intre state".

Este, de altfel, grăitor că, in ciuda 
împotrivirii monopolurilor străine, 
procesul de recuperare a bogățiilor 
naționale pe continentul latino-ame
rican iși urmează cursul firesc. Re
cent, in Venezuela s-a adoptat o 
lege care interzice orice noi conce
sionări de terenuri petrolifere. Cu 
citeva zile in urmă, Columbia a ho- 
tărit să interzică accesul capitalului 
străin in sistemul comercial, precum 
și in alte sectoare — bancar, între
prinderi editoriale, de asigurări, te
leviziune. In fine, Mexicul a anun
țat naționalizarea industriei sale cu
prifere.

Tratativele dintre șeful statului 
chilian și omologii săi din țările vi
zitare se înscriu astfel intr-un con
text mai larg, in amplul proces de 
profunde prefaceri care se desfășoa
ră la scara Întregului continent, de 
extindere continuă a luptei pentru 
afirmarea existenței de sine stătă
toare, pentru consolidarea indepen
denței economice și politice.
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ÎN R. P. CHINEZĂ:

0 colecție de documente 
și un film 

consacrate vizitei delegației 
de partid și guvernamentale 
romane, conduse de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu
PEKIN 8 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția China 
Nouă, „Editura poporului" din 
R. P. Chineză a publicat, sub 
titlul „Trăiască prietenia mi
litantă dintre poporul chinez 
și poporul român", o colecție 
de documente în legătură cu 
recenta vizită în R. P. Chineză 
a delegației de partid șl gu
vernamentale române, con
duse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Cartea cuprinde reportaje 
și fotografii de la întîlnirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a delegației de partid și 
guvernamentale române cu 
președintele Mao Tzedun și 
cu vicepreședintele Lin Biao. 
cuvîntările tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Ciu En-lai, co
municatul comun chino-ro- 
mân și editorialul din „Jen- 
minjibao" publicat cu prile
jul venirii în R. P. Chineză a 
oaspeților români.

De asemenea, începînd de 
la 23 august, la Pekin și în 
alte părți ale R. P. Chineze a 
fost prezentat filmul docu
mentar în culori „Salut căl
duros delegației de partid șl 
guvernamentale române". Pro
dus de Studioul central de 
filme documentare, filmul 
prezintă vizita prietenească e- 
fectuată în R. P. Chineză de 
delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socia
liste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, la invita
ția Partidului Comunist Chi
nez și a guvernului chinez.

Filmul reproduce întîlnirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a membrilor delegației de 
partid și guvernamentale ro
mâne cu președintele Mao 
Tzedun și vicepreședintele 
Lin Biao, primirea deosebit 
de călduroasă pe care poporul 
chinez a făcut-o delegației în 
timpul vizitelor sale priete
nești la Pekin, Nankin și Șan- 
hai.

R. P. Chineză va acorda un ajutor militar gratuit 
li. P. D. Coreene

PEKIN 8 (Agerpres). — Guvernele 
R. P. Chineze și R.P.D. Coreene au 
semnat la Pekin un acord potrivit că
ruia R. P. Chineză va acorda ajutor 
militar gratuit R.P.D. Coreene — a- 
nunță agenția China Nouă.

Tn numele guvernelor celor două 
țări, acordul a fost semnat de Huan 
Iun-șen, șeful Marelui Stat Major al 
Armatei Populare de Eliberare chine
ze și de generalul de armată O Jin U, 
șef al Marelui Stat Major al Ar
matei Populare Coreene, conducăto
rul delegației militare coreene care 
se află în vizită în R. P. Chineză.

La ceremonia semnării acordului a 
participat premierul Ciu En-lai.

Din partea coreeană au luat parte

general-locotenent O Guk Ryol, co
mandantul forțelor aeriene ale Arma
tei Populare Coreene, general-locote
nent Kim Gwang Jin, comandantul 
artileriei și general-maior Choe 
Chang Hwa, comandant al forțelor 
navale, ceilalți membri al delegației, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Pekin 
și atașatul militar coreean.

Din partea chineză au participat 
locțiitorii șefului Marelui Stat Major 
al Armatei Populare de Eliberare, 
U Fa-sien, Li Tzo-peng și Ciu Hui- 
tzo, și cadre de conducere ale Arma
tei Populare de Eliberare chineze și 
ale instituțiilor guvernamentale in
teresate.

și-a reluat lucrările
WASHINGTON 8 ___

Congresul S.U.A. și-a reluat miercuri 
lucrările, după vacanța de vară, a- 
vind de soluționat citeva probleme 
urgente. Ministrul finanțelor, John 
Connolly, a fost audiat în Comite
tul pentru căi și mijloace al Came
rei reprezentanților in legătură cu 
programul economic, enunțat la 15 
august de președintele Nixon, ale 
cărui principale prevederi impun a- 
probarea Congresului.

Două dintre prevederile programu
lui președintelui, privind înghețarea 
pe timp de 90 de zile a prețurilor și 
salariilor și stabilirea unei supra
taxe de 10 la sută asupra importuri
lor, deși nu necesită aprobarea Con
gresului, se așteaptă să provoace vii 
dezbateri, mai ales pentru consecin
țele pe care le au asupra nivelului 
de trai al celor mai multe categorii 
de muncitori și funcționari. Chiar și 
unii congresmeni au calificat progra
mul președintelui drept „un cadou 
făcut marelui business" in dauna 
cheltuielilor sociale și a nivelului de 
trai al muncitorilor. De altfel, ulti
mele luări de poziție, atit din partea 
liderilor sindicali, cit și din partea 
unor congresmeni, pe lingă faptul că 
au criticat cu asprime acest program, 
au determinat și pe președinte să ia 
hotărirea de a se prezenta joi perso
nal in fața camerelor reunite ale 
Congresului, pentru a susține apro
barea planului său. „Este pentru pri
ma oară — scrie agenția Reuter — 
cind președintele hotărăște 
dreseze intr-o asemenea 
Congresului — exceptind 
anuale adresate organului 
american — de la venirea sa la Casa 
Albă, acum trei ani".

(Agerpres).
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agențiile de presă transmit:
La invitația C.C. a! 

P.M.U.P., la 8 septembrie a sosit 
la Varșovia secretarul general al 
P.C.I., Luigi Longo. La sosire, oaspe
tele a fost intimpinat de Jozef Tej- 
chma, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

Președintele Comitetului 
de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală, 
Blajovici, care întreprinde o 
tă in R. F. a Germaniei, 
vut marți convorbiri oficiale cu 
ministrul federal al afacerilor inter
ne, H. D. Genscher, la care a parti
cipat și L. Lauritzen, ministrul fede
ral pentru construcțiile de locuințe 
și sistematizarea orașelor. Cu acest 
prilej au fost discutate posibilitățile 
de lărgire a colaborării bilaterale in 
sectoare cum ar fi protecția mediului 
înconjurător. Petre Blajovici a făcut, 
de asemenea, o vizită primarului ge
neral al orașului Bonn și a vizitat 
apoi marele complex de exploatare 
la zi a lignitului de la Grasdorf.

„Malta nu va mai ii port 
liber pentru aprovizionarea 
cu petrol a forțelor străine".

anunță un comunicat dat publicității 
marți seara de guvernul maltez. Tot
odată, guvernul reclamă o sporire a 
indemnizațiilor pentru bazele străine 
situate pe teritoriul insulei.

PetreMinistrul muncii, 
Lupu, iși continuă călătoria în 
marca. El a vizitat obiective 
culturale, administrative și din agri
cultură din insula Fionia, oficiul pen
tru plasarea forțelor de muncă din 
Copenhaga, întreprinderile de con
strucții de motoare și reparații de 
nave „Burmeister" și „Wain". Gu
vernul danez a oferit la Palatul Chris- 
tiansborg un dineu în onoarea oaspe
telui român.

Dane- 
social-

Sub semnul dezvoltării 
colaborării interbalcanice 

VIZITA LUI C. XANTOPOULOS PALAMAS LA BELGRAD
BELGRAD 8 (Agerpres). — C. Xan- 

topoulos Palamas, subsecretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe 
al Greciei, a sosit miercuri la Bel
grad, intr-o vizită oficială, la invi
tația secretarului federal pentru 
Afacerile Externe al Iugoslaviei.

într-o declarație făcută la sosire, 
Palamas a evocat prietenia tradițio
nală dintre Iugoslavia și Grecia. 
„Sint sigur, a spus el, că și această 
vizită va constitui o continuare a 
prieteniei dintre popoarele și gu
vernele noastre și va servi, in cel mai 
bun mod, intereselor reciproce, adu- 
cind un folos atit pentru relațiile 
bilaterale, cit și pentru întreaga re
giune in care trăim".

în aceeași zi. la Belgrad au În
ceput convorbirile Intre Mirko Tepa- 
vaț, secretar federal pentru afacerile 
externe, și Palamas. Convorbirile au 
cuprins un schimb de păreri cu pri
vire la colaborarea bilaterală și unele 
probleme internaționale.

Intr-un comentariu pe marginea 
vizitei lui Palamas, agenția Taniug

că 
unei

scrie că, „ținind seama de faptul 
aceasta reprezintă realizarea 
dorințe comune a celor două țări ve
cine, se poate spune, cu deplin te
mei, că întrevederile de Ia Belgrad 
vor fi utile pentru ambele părți". 
Politica de coexistență, pe care o ac
ceptă ambele țări — se afirmă în 
continuare — presupune existența 
deosebirilor, atit în privința sisteme
lor sociale și politice, cit și în pri
vința concepțiilor despre anumite as
pecte ale politicii mondiale. Pe de 
altă parte, cind este vorba de nece
sitatea de a trăi ca vecini, este lo
gic de așteptat ca vecinii să proce
deze la un schimb de păreri, să caute 
soluții comune, să atenueze cu răb
dare tot ce-i separă sau ce împie
dică realizarea țelurilor principale 
de bună vecinătate. Prin aceasta, re
levă în încheiere comentariul Taniug, 
Grecia și Iugoslavia vor aduce con
tribuția lor la imbunătățirea situației 
politice din Europa, deoarece Balca
nii constituie doar o parte a conti
nentului.

Un acord de cooperare în 
domeniul pescuitului între 
Chile și Uniunea Sovietică 
a fost semnat la Santiago de Chile. 
Acordul prevede acordarea de către 
U.R.S.S. de asistență tehnică in pro
iectarea, construirea și reconstrucția 
porturilor de pescuit din Chile, cola
borarea tehnico-științifică dintre cele 
două state in domeniul studierii re
surselor marine. La ceremonia sem
nării au fost prezenți președintele 
Republicii Chile, Salvador Allende, 
ministrul afacerilor externe, Clodo- 
miro Almeyda, și alți membri ai gu
vernului chilian.

„Cosmos-436" - un n°u
telit artificial al Pămintului, destinat 
cercetării spațiului cosmic, a fost 
lansat în U.R.S.S.

Audierile preliminare în 
prOCCSUl intentat de autoritățile 
statului California militantei ameri
cane de culoare, Angela Davis, au 
fost reluate la San Rafael. Avocații 
apărării au depus o serie de moțiuni 
prin care contestă autoritatea Marelui 
Juriu Federal de punere sub acuzare, 
datorită faptului că acesta a fost 
constituit, in mod discriminatoriu, 
numai din elemente ostile forțelor 
progresiste.

Sărbătorirea „Zilei mine
rului" în Cehoslovacia. ,n 
toate marile centre miniere ale țării, 
precum și la Praga, au avut loc adu
nări festive prin cape s-a cinstit una 
dintre cele mai vechi îndeletniciri 
ale clasei muncitoare cehoslovace. 
Cu acest prilej, a fost subliniată con
tribuția adusă de marea armată a 
minerilor la îndeplinirea celui mai 
important obiectiv al economiei țări» 
— echilibrarea balanței de combus
tibil.

Conferința generală a 
O.P.A.N.A.L. “ organism regional 
pentru interzicerea armelor nucleare 
în America Latină, și-a început lu
crările la Ciudad de Mexico.

Lucrările conferinței in
ternaționale pentru utiliza
rea energiei atomice în 
scopuri pașnice au continuat 
miercuri cu examinarea documente
lor de lucru înscrise în programul 
inițial al conferinței. La ședințele ge
nerale, participanții au ascultat co
municări ale unor savanți din Franța, 
Uniunea Sovietică. R.F. a Germaniei, 
Marea Britanie, S.U.A., Egipt și 
Olanda

Un proiect de lege prevă- 
zînd acordarea pe o perioadă de șase 
luni de subvenții in valoare de 80 
milioane dolari industriei canadiene 
in vederea contracarării efectelor su
prataxei de 10 la sută impusă de 
S.U.A. asupra importurilor lor, a fost 
introdus in parlament de guvernul 
canadian.

30 de ingineri irakieni 
au fost numiți la inițiativa Consiliului 
Comandamentului Revoluției din Irak 
in Administrația liniilor aeriene na
ționale, în locul angajaților străini.

Expoziție internațională 
de materiale 

de construcții
MOSCOVA. — Corespondentul 

nostru S. Podină transmite : La 
8 septembrie s-a deschis la 
Moscova o expoziție internațio
nală de materiale de construcții 
și utilaje pentru fabricarea a- 
cestora, la care participă circa 
800 de firme și organizații de 
comerț exterior din 26 de țări.

Țara noastră este prezentă c*> 
un pavilion de 600 de metri pă- 
trați, in care se află exponate 
■> eprezentind principalele grupe 
de produse ale întreprinderilor 
Ministerului Industriei Materia
lelor de Construcții. In același 
pavilion expune și Ministerul 
Industriei Chimice un grup de 
produse pe bază de polimeri cu 
diferite utilizări in construcții.

In aceeași zi, pavilionul Româ
niei a fost vizitat de I. T. No
vikov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
I. A. Grismanov, ministrul in
dustriei materialelor de con
strucții, și de alte persoane ofi
ciale sovietice. în pavilion, oas
peții au fost intimpinați de Sil
viu Opriș, adjunct al ministru
lui industriei materialelor de 
construcții, prezent la Moscova 
cu ocazia deschiderii expoziției.

Standul românesc de bunuri de consum de la Tirgul internațional de la 
Leipzig cunoaște un aflux continuu de vizitatori. Ieri, el a fost vizitat de 
ministrul pentru problemele economice externe cl R.D.G., Horst Solie, 
însoțit de adjunctul său, Gerhard Nitschke După vizitarea standului, 
ministrul Solie a avut o discuție cu directorul pavilionului In legătură cu 
dezvoltarea în continuare a schimburilor comerciale dintre cele două târî
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