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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI. COMUNIST ROMAN

întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
1

cu tovarășul Pompeyo Marquez
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit, joi la amia
ză, in stațiunea Neptun, cu tovarășul 
Pompeyo Marquez, secretar general 
al ,,Mișcării pentru Socialism (M.A.S.) 
— Forja comunistă venezueleană", 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită in țara noastră.

La întîlnire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român. <

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
unele probleme actuale ale activității 
celor două partide, ale dezvoltării ra
porturilor dintre Partidul Comunist 
Român și „Mișcarea pentru Socialism 
(M.A.S.) — Forța comunistă venezue- 
leană“, ale situației politice interna
ționale din zilele noastre.

Cu acest prilej a fost exprimată 
dorința comună de a dezvolta rela
țiile, caracterizate prin stimă și res
pect reciproc, dintre Partidul Comu

nist Român și „Mișcarea pentru So
cialism (M.A.S.) — Forța comunistă 
venezueleană". Totodată, a fost re
afirmat consensul părților privind ex
tinderea și diversificarea raporturilor 
economice, tehnico-științifice, cultu
rale și in alte domenii dintre Ro
mânia și Venezuela, in folosul cau
zei păcii și colaborării în Întreaga 
lume. K

întîlnirea s-a desfășurat !ntr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)
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IERI SEARĂ, LA MANGALIA, A AVUT LOC PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

Solemnitatea semnării Acordului general NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația parlamentară zaireză

într-o atmosferă de caldă prie
tenie,. de stimă reciprocă, care ca
racterizează relațiile, dintre cele 
două țări și popoare,' joi, 26 iulie, 
a avut loc solemnitatea semnării 
Acordului general de colaborare 
între Republica Socialistă România 
și Republica Africa Centrală. Do
cumentul jalonează, într-o amplă 
perspectivă, conlucrarea multilate
rală dintre cele două popoare și, 
prin principiile stipulate, depășeș- 

țte.'ca semnificație, cadrul relațiilor 
> bilaterale, el exprimînd în acest 
‘sens hotărîrea ambelor țări de a 
acționa în direcția promovării unor 
noi raporturi între state.

La intrarea în sală, tovarășul

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntul președintelui
Jean Bedel Bokassa

Stimate domnule președinte și 
dragul meu prieten,

Doamnă,
Domnilor,
Aș dori să exprim satisfacția 

mea, a Consiliului de Stat și a 
guvernului român pentru semna
rea Acordului general de colabo
rare dintre România și Africa Cen
trală. . Consider semnarea acestui 
acord de către cei doi șefi de stat 
ca un moment important, care des
chide o pagină nouă în istoria re
lațiilor-dintre țările noastre.

în acest acord este înscrisă do
rința popoarelor noastre de a dez
volta o colaborare activă în toa
te domeniile de activitate, de a 
acționa împreună în vederea dez
voltării economico-sociale, a creă
rii unor obiective economice în 
Africa Centrală prin colaborarea 
dintre reprezentanții celor două 
țări. Fără îndoială că această co
laborare corespunde pe deplin inte
reselor popoarelor român și cen- 
trafrican, că ea va contribui tot
odată la cauza păcii între toate 
popoarele.

A? dori să menționez și de 
această dată că colaborarea 
dintre popoarele noastre are 
la bază principiile egalității 

Nicolae Ceaușescu și președintele 
Jean Bedel Bokassa, tovarășa Elena 
Ceatișescu și doamna Catherine 
Bokassa au fost întîmpinați cu 
deosebită cordialitate de cei pre- 
zenți la solemnitate.

Acordul general de colaborare a 
fost semnat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și de general de armată 
Jean Bedel Bokassa, președintele 
pe viață al Republicii Africa Cen
trală.

Cei doi președinți s-au felicitat 
reciproc cu satisfacție, s-au îmbră
țișat.

La ceremonia semnării au parti

în drepturi, respectul indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile interne 
și avantajul reciproc, principii care 
asigură o colaborare bună între 
națiunile noastre și care sînt astăzi 
universal acceptate de toate na
țiunile lumii. Totodată, doresc să 
arăt că colaborarea dintre țările 
noastre nu impietează în nici un 
fel asupra relațiilor de colaborare 
pe care fiecare țară le dezvoltă cu 
alți parteneri, ci, dimpotrivă, se 
completează — am putea spune 
chiar că această colaborare creează 
condiții mai bune pentru dezvolta
rea unei conlucrări mai generale 
între state.

Pornind de la toate acestea, do
resc să exprim, încă o dată, hotărî-: 
rea guvernului și poporului român 
de a traduce în mod consecvent în 
viață acest acord pe care l-am 
semnat astăzi, de a extinde colabo
rarea dintre popoarele noastre.

Doresc să urez poporului cen- 
trafrican succese tot mai mari în 
dezvoltarea sa economico-socială, 
multă prosperitate. Desigur, do
resc să menționez contribuția pe 
care prietenul meu, președintele 
Bokassa, a adus-o la realizarea 
acestui acord și la dezvoltarea co
laborării dintre țările noastre și 
să-i exprim mulțumiri. , (Aplauze). 

cipat tovarășii Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, 
Vasile Vîlcu, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Vasile Patilineț, 
Ion Pățan, Ștefan Andrei, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, An
gelo Miculescu, ministrul agricul
turii, industriei alimentare și ape
lor, Gheorghe Popescu, ambasa
dorul României la Bangui.

Au luat, de asemenea, parte 
Louis Alazoula, ministru delegat la 
Președinție, însărcinat cu misiuni 
speciale, Alberto Sato, ambasado
rul Republicii Africa Centrală la

Domnule președinte și prea 
scump, mare prieten

Doamnă,
Constituie pentru minei și în a- 

celași timp pentru doamna Bo
kassa, pentru delegația mea o cin
ste și o bucurie de a fi primiți a 
doua oară de către dumneavoastră 
și doamna Ceaușescu, în această 
mare și frumoasă țară priete
nă, condusă de conducători emi- 
nenți și în mod cu totul deo
sebit de către prietenul meu 
personal, președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Delegația Republicii Africa Cen
trală pe care am cinstea de a o 
conduce m-a însărcinat să exprim 
cele mai vii mulțumiri conducăto
rilor acestei mari și frumoase țări 
prietene, să aduc mulțumiri tutu
ror celor care s-au întîlnit cu de
legația noastră pentru a găsi căi
le de colaborare cele mai adecva
te. în mod deosebit, aduc mulțu
miri domnului președinte și doam
nei Ceaușescu pentru primirea a- 
tît de călduroasă, amicală și fră
țească. precum și întregului po
por român, cadrelor românești 
pentru primirea ce ne-a fost re
zervată.

Dale fiind rezultatele pe care le 
consemnăm astăzi, ale unei mari 
prietenii, se poate presupune că 
președintele Ceaușescu și președin
tele Bokassa au. fiecare, cite o 

București, alte oficialități centrafri- 
cane care îl însoțesc pe președin
tele Jean Bedel Bokassa în vizita 
sa în țara noastră.

în încheierea solemnității au 
luat cuvîntul președinții Nicolae 
Ceaușescu și Jean Bedel Bokassa.

Alocuțiunile celor doi șefi de 
stat au fost urmărite cu deosebit 
interes și satisfacție de cei pre- 
zenți.

în aplauzele asistenței, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Jean Be
del Bokassa au închinat o cupă 
de șampanie pentru prietenia tot 
mai strînsă dintre cele două țări 

(Continuare in pag. a III-a) 

busolă în mină pentru a căuta căi
le prieteniei. Aș dori să spun, to
tuși, că busolele noastre le consti
tuie voința celor două popoare și 
gîndurile noastre, ale celor doi 
președinți.

Aceste popoare, conducătorii lor, 
cei doi șefi de stat au hotărît să 
meargă mînă în mină pentru a 
contribui la cauza păcii universa
le și la aceea a dezvoltării econo
mice. într-un timp scurt, ce nu de
pășește 5 ani, ne-am întîlnit de 
trei ori, .prietenul meu și cu mine. 
De trei ori am procedat la schim
buri de vederi și de trei ori am 
semnat documente legate de co
laborarea noastră. Ceea ce ne 
procură o satisfacție totală este 
opera pe care o întreprindem 
împreună în fiecare zi. Repu
blica Socialistă România și Re
publica Africa Centrală, pe baza 
prieteniei, a înțelegerii, a păcii, a 
colaborării, pentru a găsi cale 
dezvoltării economice, în interesul 
general al Republicii Socialiste 
România și al Republicii Africa 
Centrală.

Cu privire la colaborarea și la 
marea noastră prietenie aș dori ca 
exemplul României și al Republicii 
Africa Centrală să fie universal 
pentru toate popoarele iubitoare de 
pace și. de dezvoltare economică. 
Noi știm că lucrăm pentru dezvol- 

(Continuare în pag. a III-a)

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit, 
joi, în stațiunea Neptun, delegația 
Consiliului Legislativ Național (Par
lamentul) din Republica Zair, con
dusă de Tshisekedi Wa Mulum’oa, 
vicepreședinte al Consiliului Legisla
tiv Național.

Au participat tovarășii Cornel 
.Burtică, -f-Ștefan Andrei, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, Stânciu Stoian, deputat, mem
bru al Comisiei de politică externă a 
M.A.N., secretar general al Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa.

Oaspeții au fost însoțiți de amba
sadorul Republicii Zair la București, 
Bokingi Embeyolo.

în cadrul întrevederii cordiale din
tre președintele Nicolae Ceaușescu și 
parlamentarii zairezi, conducătorul 
delegației a prezentat șefului statului 
român sentimentele de sinceră prie
tenie ale președintelui Republicii 
Zair, general de corp de armată Mo
butu Șese Seko Kuku Ngbendu Wa 

, Za Banga, salutul călduros al parla
mentului și "poporului zaireat

Mulțumind pentru sentimentele ex

Delegația orașului-port
Joi dimineața, . tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit delega
ția orașului-port Haifong din Repu
blica Democrată Vietnam, condusă 
de tovarășul Tran T’nang. membru 
al Biroului Executiv al Comitetului 
orășenesc Haifong al Partidului Ce
lor ce Muncese din Vietnam. Oaspe
ții se află in țara noastră la invi
tația adresată de' secretarul general 
al Partidului Comunist Român, cu 
prilejul vizitei de prietenie făcute 
in R. D. Vietnam.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, ■ secretar al . C.C. 
al P.C.R.

Tovarășul Tran Thang a rugat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să pri
mească ' sentimentele de profundă 
gratitudine ale membrilor dele
gației. pentru invitația făcută de 
a vizita România, pentru cinstea 
de a fi, primiți, pentru posibilitatea 
oferită de a lua contact nemijlocit 
cu realizările obținute de poporul 
nostru, sub conducerea partidului, 
în edificarea societății socialiste, 

Sintem bucuroși și mindri de prietenia 
și solidaritatea poporului român

— Ne-a declarat tovarâșul FAM VAN DONG, primul ministru al R. D. Vietnam 

în pagina a Vl-a

primate și pentru salutul adresat, to
varășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
conducătorul delegației ca la îna
poierea in țară să transmită din par
tea sa, a poporului român, preșe
dintelui Republicii Zair, parlamentu
lui, un mesaj de prietenie, iar po
porului zairez cele mai bune urări 
de .progres și bunăstare.

Președintele Consiliului de Slat a 
arătat câ-și amintește cu plăcere, de vi
zita efectuată în Republica Zair, de 
primirea călduroasă făcută de popu
lația acestei țări africane prietene, 
de convorbirile avute cu conducăto
rul statului zairez și a relevat cu sa
tisfacție colaborarea rodnică dintre 
cele două țări și popoare, exprimîn- 
du-și, totodată, dorința ca aceste ra
porturi să cunoască pe mai departe o 
dezvoltare multilaterală.

în timpul convorbirilor a fost men
ționat aportul parlamentelor la>strin- 
gerea legăturilor de solidaritate care 
unesc popoarele român și zairez. 
Evocindu-se caracterul rodnic al ac
tualei vizite in România a delegației 
Consiliului , Legislativ Național din 
Republica Zair, s-a subliniat că ea 
reprezintă o expresie a bunelor 
relații statornicite între cele două 
țări, a dorinței lor de a le dez

pentru ospitalitatea și prietenia cu 
care au fost întîmpinați pretutin
deni.

Conducătorul delegației a subliniat 
faptul că vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Haifong este mereu vie 
în amintirea locuitorilor orașului lor, 
care își exprimă — și cu acest pri
lej — profunda recunoștință parti
dului, guvernului, poporului ro
mân. personal conducătorului parti
dului și statului nostru, pentru spri
jinul multilateral, ajutorul perma
nent și solidaritatea cu poporul 
vietnamez în lupta sa dreaptă.

Subliniind satisfacția pentru dez
voltarea în continuare a relațiilor 
dintre orașele-port Haifong și Con
stanța, care au un rol crescînd in 
cadrul lărgirii conlucrării economice 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Vietnam, 
conducătorul delegației vietnameze 
s-a referit la munca însuflețită a ce
tățenilor orașului Haifong, a între
gului popor vietnamez, pusă in 
slujba reconstrucției patriei, a fău
ririi societății socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

volta, o contribuție la adincirea 
prieteniei dintre popoarele noastre.

împărtășindu-și impresiile deose
bite din vizita întreprinsă ini țara 
noastră, parlamentarii zairezi au ex
primat admirația lor față de efortu
rile depuse de poporul român pen
tru progresul patriei sale, pentru în
florirea României socialiste.

în timpul convorbirii s-a evidențiat 
însemnătatea colaborării pe plan ex
tern a celor două țări, a parlamente
lor lor, dorința comună de a simpli
fica această conlucrare in sprijinul 
soluționării principalelor pro’bleme 
care confruntă lumea — corespunză
tor intereselor legitime ale tuturor 
popoarelor, luptei împotriva | colo
nialismului și neocolonialismulul. 
pentru lichidarea decalajului (dintre 
țările dezvoltate și cele in curs de dez
voltare — contribuind la promovarea 
și respectarea in relațiile interstatale 
a principiilor independenței și (suve
ranității naționale, egalității în drep
turi. neamestecului in treburii!» in
terne, la consolidarea cursului spre 
destindere, cooperare și înțelegere 
internațională.

întrevederea ' s-a desfășurat într-o 
ambianță de caldă prietenie.

Haifong .
evocat, la rîndul său, cu plăcere, vi
zita in orașul Haifong. întîlnirea 
plină de căldură cu populația sa și 
a reafirmat solidaritatea militantă 
cu eroicul popor vietnamez, asi- 
guripdu-1 de tot sprijinul Partidului 
Comunist Român, Republicii Socia
liste România și al poporului român. 
Secretarul general al partidului s 
urat oamenilor muncii din orașul 
Haifong, poporului vietnamez, noi 
succese în munca și lupta consa
crată construirii unei . patrii libere 
și prospere, edificării societății so
cialiste în R. D. Vietnam, exprimînd 
totodată dorința de a promova și în 
viitor o largă colaborare între parti
dele, țările și popoarele noastre, 
în acest sens, a fost evidențiată cu 
satisfacție evoluția mereu ascen
dentă a relațiilor de prietenie dintre 
cele două partide, țări și popoare, 
subliniindu-se că ele au cunoscut o 
nouă și importantă dezvoltare după 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Republica Democrată Vietnam.

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă cordială, de caldă prietenie.

(Agerpres)
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in marea carte 

a întrecerii socialiste 
în pagina a III-a

„Și noi putem
încheia recoltatul

mâi devreme"
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DIVERS
Premieră
la Năvodari

Consacrată ca tabără pentru 
copii și tineret, stațiunea Năvo
dari iși deschide porțile peste 
citeva zile pentru o premieră : 
prima tabără internațională de 
Cruce Roșie. Organizată din i- 
nițiativa Consiliului Național 
al Societăților de Cruce Roșie, 
tabăra va cuprinde reprezen
tanți din mai multe țări, pre
cum și tineri din județele ță
rii care s-au distins în activi
tatea posturilor de prim-ajutor 
ți a grupelor sanitare din li
cee și școli profesionale. In 
cele trei săptămini de tabără, 
pe lingă activitățile obișnuite, 
participanta vor desfășura și 
acțiuni specifice Crucii 
culminind cu un concurs 
vind acordarea, primului 
tor, in care cei mai merituoși 
sanitari vor fi răsplătiți cu pre
mii.

Roșii, 
pri- 
aju-

Miza si
9

• e»

997în joc se afla suma de .. 
lei. Așezați in jurul aceleiași 
mese, loan Felesi, Alexandru 
Popa, loan Blaga, Nicolae Ber- 
cheșan, Eugen Cîrda, Teodor 
Răzor, Ionel Lungu și Petru 
Munteanu, toți salariați ai Fa
bricii de sticlărie din Turda, se 
aflau într-o aprigă dispută pen
tru cîștigarea ei. Bineînțeles, cu 
cărțile de care avusese parte 
fiecare. în toiul disputei, sesi
zat de exclamațiile intermitente 
ale celor opt combatanți, in în
căpere și-a făcut apariția un 
lucrător de miliție. Și cum miza 
se afla pe masă, a venit și sur
priza : opt mii de lei amendă. 
Cite o mie de lei pentru fie
care. Să nu fie cu supărare.

f—---- -—
Ieri, în Capitală, a avut 

loc o ședință de lucru or
ganizată de Comitetul pen
tru problemele consiliilor 
populare in legătură cu a- 
plicarea In practică a Le
gii nr. 4 — privind dezvol
tarea construcției de lo
cuințe, vînzarea de locuin
țe din fondul de stat către 
populație și construirea de 
case de odihnă proprietate 
personală — și a Legii nr. 
5 — privind administrarea 
fondului locativ și regle
mentarea raporturilor din
tre proprietari și chiriași. 
Au participat vicepre
ședinții de resort ai consi
liilor populare județene și 
din citeva mari municipii, 
directorii grupurilor și în
treprinderilor de gospodă
rie comunală și locativă, 
reprezentanții sucursale
lor județene ale Băncii de 
investiții și ale C.E.C. Au 
luat, de asemenea, parte, 
ca invitați, reprezentanții 
unor ministere și organe 
centrale interesate.

Pentru a putea prezenta 
cititorilor „Scînteii" — mai 
pe larg și mai in cunoștin
ță de cauză — citeva din 
preocupările actuale discu
tate în problema de larg 
interes cetățenesc a con
struirii și vinzării locuin
țelor, am solicitat o con
vorbire tovarășului ir.g. 
ION CHIRILESCU. vice
președinte al C.P.C.P.

— Ca ziarist și, dacă 
vreți, cetățean interesat, 
am urmărit cu atenție, to
varășe Chirilescu, atît cele 
trei informări prezentate 
în ședința de lucru, cit șl 
răspunsurile la numeroa
sele întrebări adresate de 
participanți. Am notat, e- 
vident, o seamă de infor
mații utile care ar folosi 
cititorilor, dar parcă și mai 
bine este să le reluăm și 
să Ie formulăm împreună 
— pentru a le prezenta cit 
se poate de limpede...

— Construcția de locuin
țe, care de mai bine de 20 
de ani se dezvoltă verti
ginos în țara noastră (in 
perioada 1950—1970 au a- 
părut, la orașe și sate, 
peste 2 milioane locuințe 
noi — ceea ce, practic, în
seamnă că in anul 1971 a-

acest an alte 50 000. Este o 
sarcină pe care, pentru a o 
duce la bun sfîrșit evitind 
unele greșeli manifestate 
în anii anteriori, trebuie in 
primul rînd să cunoaștem, 
să stăpînim și să aplicăm 
foarte bine fiecare literă 
din cele două legi și să 
ne punem toate forțele or
ganizatorice in serviciul 
cetățenilor.

Legile au fost publicate 
în presa centrală, la fel ca 
și hotărîrea pentru stabi
lirea măsurilor de execu
tare a dispozițiilor Legii nr. 
4 (apărută cu zece zile in 
urmă) ; zilele acestea Bule-

mere, nivelul locuinței, 
gradul de confort — astfel 
încît cetățeanul nu mal 
poate avea surpriza ca la 
predare sau după mutare 
să afle că s-a recalculat 
prețul și mai are de plă
tit ; bineînțeles, se poate 
realiza și1 o sporire a 
confortului unei locuințe 
personale — dar numai 
dacă această sporire se în
cadrează (în privința su
prafeței, dotării și finisa
jelor) in normele apro
bate de Consiliul de Mi
niștri ; dreptul de folosire 
a locuințelor proprietate 
de stat il au numai sala-

și de aportul solicitantului 
in producție) fac în 
adunările lor propuneri pri
vind Închirierea de locuințe 
din proprietatea statului 
sau acordarea de credite 
pentru construirea ori cum
părarea locuințelor proprie
tate personală, comite
tele sau consiliile oa
menilor muncii (ori ce
lelalte organe de conduce
re colectivă) le aprobă șl 
apoi le înaintează comite
telor executive ale con
siliilor populare. De aici 
înainte: cind e vorba de 
închiriere — cetățeanul în
tocmește contract cu unita-

Ceea ce trebuie să știe cetățeanul 
care dorește să-si construiască 

f r

ori să-și cumpere locuință
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proape o treime din popu
lația tării, constituită in 
familii, ocupa case con
struite după anul 1950), re
prezintă . un proces pe cit 
de dinamic pe atit de pre
tențios cu noi, cei care il 
slujim direct. Obiectivul 
nostru este absolut precis : 
sintem însărcinați să spri
jinim populația cu credite 
și lucrări de execuție, ast
fel ca — la cele 146 000 
apartamente proprietate 
personală construite cu 
ajutorul statului in ultimii 
șase ani — să se adauge in

ținui Oficial a publicat și ei 
— intr-un tiraj sporit — cele 
două legi însoțite de hotă- 
rîrile pentru aplicarea lor ; 
în cursul lunii august vor 
apărea, de asemenea, două 
broșuri (in cite 155 000 de 
exemplare), fiecare cu- 
prinzind dte o lege, plus 
hotărîrea respectivă, plus 
anexele cuvenite. Flecare 
funcționar al statului șl 
fiecare cetățean le poate 
avea la indemină și studia 
cu atenție. Totuși, noi con
siderăm că elucidarea di
feritelor aspecte care pot 
să apară în procesul de 
construire și vinzare a lo
cuințelor este condiționată 
de însușirea în amănunt a 
tuturor accentelor noi puse 
de Legile 4 și 5.

— Accente pe care vă 
rugăm să le marcați in 
citeva cuvinte.

— Să reamintim doar în 
treacăt unele prevederi 
cunoscute deja ale noului 
cadru legislativ : prețul 
locuințelor ce se constru
iesc cu . sprijinul statului 
este acum preț ferm ne În
treaga țară — stabilit în 
funcție de numărul de ca-

riațli și pensionarii (cu 
familiile lor) ; cetățenii au 
dreptul să aibă în proprie
tate personală o singură 
locuință și o singură casă 
de odihnă, pentru ei și fa
miliile lor ; nimeni nu 
poate beneficia de mai 
mult de un singur credit 
pentru construirea unei lo
cuințe proprietate perso
nală, în condițiile stabilite 
de lege.

Evident, ar fi multe nou
tăți de amintit. Doresc să 
mai subliniez insă numai 
citeva dintre cele care răs
pund cel mal direct prin
cipiilor menite să asigure 
funcțiunea socială a lo
cuinței pe baza eticii și e- 
chității socialiste.

Cetățeanul care solicită 
locuință sau care dorește 
să-și construiască locuință 
se adresează direct (și nu
mai) la unitatea unde este 
angajat. (Pensionarii la co
mitetul executiv al consi
liului popular local). Aci se 
rezolvă toate cererile. Co
lectivele de muncă in care 
solicitanții Iși desfășoară 
activitatea (ținlnd cont de 
prioritățile stabilite de lege

tea care administrează fon
dul locativ (ordinul de 
repartizare dispare, ca ne- 
maifiind necesar) ; cind e 
vorba de credit — după ce 
și-a rezolvat problemele cu 
C.E.C., cetățeanul păstrează 
relații numai cu unitatea 
specializată in contractări a 
consiliului popular. Ca să 
nu mai fia tracasat și să 
rămină „la mina" construc
torului, cetățeanul nu mal 
are nimic de-a face cu a- 
cesta, obligația unor ase
menea relații revenind a- 
cum unității respective a 
consiliului popular.

Totodată, informăm pe cei 
care vor să-și cumpere case, 
că C.E.C. a luat măsurile 
necesare și de la 1 
august se va pune în cir
culație un libret de econo
mii special, cu acordarea 
unei dobinzi de 5 la sută 
pină la data cumpărării lo
cuinței.

— Tot unității unde este 
angajat se adresează și cine 
dorește să cumpere o lo
cuință din fondul deja con
struit al statului ?

— Se înțelege. Numai că, 
în legătură cu acest aspect

trebuie să ținem seama de 
o prevedere limpede a legii
— anume că o locuință a 

, statului poate fl cumpărată
numai de către cel care o 
ocupă în calitate de chiriaș. 
Sublinierea era necesară 
pentru a reține că nimeni 
nu va putea fi evacuat din 
apartamentul pe care-1 o- 
cupă.

— Considerați că sînt lu
ate toate măsurile pentru 
ca, de mîine, spre exemplu, 
toate operațiunile privind 
construirea și vinzarea lo
cuințelor să decurgă irepro
șabil ?

— Atît noi, cel de la 
C.P.C.P., cit și comitetele 
executive .ale consiliilor 
populare, băncile finanța
toare, rețeaua C.E.C. ca și 
conducerile colective ale u- 
nităților de muncă socialis
te, am și început practic să 
traducem în viață prevede
rile Legilor 4 și 5. Acolo 
unde s-au manifestat întir- 
zieri în contractarea con
strucției de locuințe pro
prietate personală (județele 
Sibiu, Brăila, Covasna, Bu
zău, Argeș sau Dîmbovița
— de pildă) s-au luat 
și se iau măsuri pen
tru urgentarea contrac
tărilor, intrarea lor în ritm 
și realizarea lor potrivit 
planificării. Se desfășoară 
deja o largă acțiune de sta
bilire și evaluare a apar
tamentelor proprietate de 
stat, în vederea întocmirii 
listelor cu cele ce urmează 
să fie puse in vinzare în a- 
cest an și in anii următori. 
S-au luat măsuri (și se va 
urmări consecvent aplicarea 
lor) pentru mai buna orga
nizare a șantierelor, astfel 
incit acestea să-și poată 
realiza în termen, și la'ni
velul calitativ prevăzut, 
toate contractele. In sfîrșit, 
să spunem că — după cite 
cunoaștem — in unitățile 
socialiste au și început ac
țiunile de analizare a fie
cărei situații și de întocmi
re a tabelelor cu priorități.

Că totul va fi ireproșabil, 
i deși așa e de dorit, este 
l greu de promis. Tot ceea 
J ce pot să spun acum este 
f că atît noi, cit și ceilalți 

factori angrenați în această 
'largă acțiune de interes ce
tățenesc, sintem gata să fa
cem orice efort pentru a 
soluționa — în spiritul 
strict al legii — toate so
licitările oamenilor muncii.

— Să sperăm că așa va 
fi. Noi vă urăm succes șl 
vă promitem că vom reveni, 
pe parcurs, atit cu ma
teriale proprii privind mo
dul în care decurg operați
unile de construire și vin
zare a locuințelor, cit și cu 
scrisori (le-am dori mai 
mult de mulțumire!) de la 
cetățeni.

G. MITROI 
___________ 2 ..........-J

• OPINII
• PROPUNERI

< Elevii de azi, muncitorii de mîine.In
acestui an a Început construcția unul trou grup școlar pentru pregătirea 
și calificarea de cadre necesare întreprinderii de osii și boghiuri din 
Balș. Elevii liceului și ai școlii generale din localitate au efectuat pînă 
In prezent peste 40 000 ore de muncă patriotică. (Titus Clortescu, acti
vist cultural, orașul Balș, județul Olt).

PrOpUHOm or?aneIor C.F.R. să la măsuri pentru constru
irea unei săli de așteptare în halta Cornățel, județul Bacău, important 
nod de legătură pentru muncitorii navetiști care lucrează In întreprin
derile și instituțiile de pe Valea Trotușului. (semnează 45 de munoitorl.)

Neglijența sta pe rafturi. In luna ausust 1972- ,n 
parcul din fața căminului cultural din comuna Grăniceri, județul Arad, 
a fost Instalat un chioșc pentru desfacerea dulciurilor șl răcoritoarelor. 
De atunci și pină în prezent stă închis din lipsă de... spirit gospodăresc. 
De ce s-au cheltuit oare circa 50 000 Iei cu amenajarea chioșcului, dacă 
rafturile sale stau goale de aproape un an ? (Prof. Petru Botașiu, co
muna Grăniceri, județul Arad).

N-aveți O „cutie" în plus ? P8 Platforma chimică din
Rm. Vilcea nu este instalată nici o cutie pentru expedierea corespon
denței. Ca să trimită o scrisoare sau o ilustrată, muncitorii trebuie să 
bată cițiva kilometri buni pină la primiți oficiu poștal. (Alexandru 
Rezea, muncitor).

< Unde sînt gospodarii ? La scurt timp duPă ,ncePerea 
construcției magazinului universal din satul Geogel, comuna Ponor, 
județul Alba, lucrările au fost sistate. Materialele aduse (cărămidă, 
nisip, ciment, var, cherestea etc.) stau împrăștiate pe șantier de mal 
bine de un an, fiind supuse degradării și chiar dispariției. (Iosif Barb, 
membru cooperator).

< Brutarii fac faima fabricii de pîlne. De?1 brutft- 
riile din orașul nostru sînt dotate cu instalații moderne și au personal 
calificat, deseori în magazine se pune în vinzare pîine neagră și inter
mediară insuficient crescută și necoaptă. Despre ce altceva poate fi 
vorba, intr-o atare situație, dacă nu despre neglijență ? (Petru Găină, 
miner, orașul Petrila, județul Hunedoara).

Etichete cu... bucluc. curlnd- !n unel« tragazin» 
alimentare din Capitală s-a pus In vinzare ulei comestibil Îmbuteliat 
in sticle de un litru cu etichete imprimate direct pe sticlă. După golire, 
sticlele respective nu sint reprimite nici de unitățile alimentare, nici 
de centrele I.C.V.A. (Ioana Vasileseu, gospodină, cartierul Drumul 
Taberii, București).

0 expoziție CU vînzare au orSanizat recent, în sala 
casei de cultură, elevii școlii generale din comuna Tutova, județul 
Vaslui. Au fost expuse articole de Îmbrăcăminte pentru copii, obiecte 
de artizanat, căzănele de spălat etc., executate de ei în cadrul ateliere- 
lor-școală de croitorie șl lăcătușerie. Fondurile încasate vor fi folosite 
pentru dotarea și modernizarea atelierelor meșterilor școlari. (Petre 
Strat, profesor).

La douli săptămini după re- 
luarea cercetărilor arheologice 
in complexul de așezări și ce
tăți dacice Ocnița (Vilcea), co
lectivul de specialiști, con
dus de prof. univ. dr. do- 

~ a fft-
mare 

constă

de specialiști, 
univ. i 

Dumitru Berciu, 
o descoperire de 

istorică, 
scoaterea la

cent 
cut 
valoare 
tn
unor fragmente de ceramică, 
purtind două inscripții cu 
litere latine, datate din sec. 
I î.e.n., care redau cuvintul 
„BUR", de origine traco-dacă. 
Înscrisurile indică, fără în
doială, tribul burilor dacici, 
menționați în lucrările unor au
tori antici, și ele întăresc ipo
teza existenței la Ocnița a 
chii așezări Buridava.

Ea 
suprafața a

ve-

„Absol

Asaltul decibelilor. CeIc ?ase turbine de răcire, de 
mare presiune, instalate de întreprinderea de industrializare a laptelui 
Timișoara, in apropierea blocurilor de locuințe El, TI, F4 și F8 din 
cartierul Circumvoluțiunii, tulbură in mod îngrijorător liniștea celor 
circa 1 000 de locatari. Intervențiile noastre la forurile locale pentru a 
se Înlătura această sursă de poluare sonoră au rămas fără rezultat. 
(Gabriel Manolescu, președintele asociației de locatari din blocul El, 
cartierul Circumvoluțiunii-Timișoara).

Solicitâm dlrectiei comerciale,să ia .măsuri pentru pune
rea in vinzare, în unitățile de specialitate, a unor bidoane metalice 
necesare cetățenilor pentru achiziționarea produselor petroliere — pe- 
trosin, petrol, benzină etc. (Ștefan Munteanu, str. Argeș nr. 13, Cluj),

Activitatea cultural-educaîâvâ la clubul xAstra“ 
din cadrul întreprinderii miniere Leșul Ursului nu se poate desfășura 
in bune condiții fără un sprijin mai susținut din partea comitetului 
sindicatului și conducerii unității. Pentru diversificarea modalităților de 
petrecere a timpului liber, propunem să se înființeze o brigadă artistică 
de agitație și o orchestră de muzică populară și ușoară. (Gelu Turtă, 
muncitor, întreprinderea minieră Leșul Ursului, județul Suceava).

Rețeaua... întunericului. Pe ulitele satelor ce Rpartln 
de comuna Robănești, județul Dolj, deși există rețea electrică, totuși 
noaptea nu se aprinde nici Un bec. Iluminatul este Insă necesar, 
măcar in zona unităților comerciale și a instituțiilor publice. (Ion 
Diaconu, comuna Robănești, județul Dolj).

Rubricâ realizată de
Alexandru BOGHIU

ventuF*
repetent

într-o noapte a anului 1962, 
Cezar Șerbănescu a pus mina 
pe un condei și, modificindu-și 
certificatul de studii, a devenit 
„absolvent" a încă patru ani de 
învățămînt. După aceasta, s-a 
transferat la I.A.S. Pufești 
(Vrancea), unde, pe baza actelor 
prezentate, a fost numit șef al 
sectorului de construcții și i s-a 
mărit leafa. De aici s-a transfe
rat apoi la I.A.S. Bacău, in a- 
ceeași funcție. Nu demult însă, 
adevărul a ieșit la iveală. O- 
bligat să facă dovada studiilor 
Înscrise în certificatul cu pri
cina, C.Ș., care între timp în
casase diferențe de salariu ne
cuvenite în valoare de peste 
90 000 lei, a recunoscut că „și-a 
completat" studiile fără să frec
venteze nici o școală. în conse
cință, acum așteaptă „promo
varea" de rigoare.

După apariția articolului „Fumafi dacă vă 
place, dar lămuriți-vă mai întîi asupra conse
cințelor", mai multi cititori ne-au adresat în
trebări în legătură cu diverse aspecte privind 
urmările fumatului. Le-am adresat și noi, mai 
departe, unora dintre cei care puteau oferi 
răspunsurile cele mai autorizate. Au binevoi! 
să răspundă : prof. dr. Constantin Anastasatu, 
rectorul Institutului medico-farmaceutic din 
București, prof. dr. Octav Costăchel, conf. 
dr. Ovidiu Bercea, de la clinica de ftiziolo- 
gie, dr. Ștefan Duțu, șeful laboratorului de 
fiziologie, și dr. Dumitru Burnea, medic pri
mar la clinica de ftiziologie.

PROF. DR. O. C. : în tu
tun se găsesc peste 1 500 
de substanțe și fiecare; ac
ționează asupra unui țesut 
sau organ. Cărbunele din 
fum. aparent cel mai puțin 
dăunător, se depune în ce
lulele imunocompetente 
din sistemul respirator, 
reduce apărarea imună, 
sporește frecvența infec
țiilor. Oxidul de carbon 
produce intoxicații croni-

gară. Sensibilitatea indi
viduală la acțiunea nocivă 
a tutunului este insă ex
trem de variată. Tulbură
rile pe care le provoacă la 
unul sau la altul nu sînt 
incă atit de bine studiate 
incit să se interzică fu
matul, așa cum unora li se 
interzice conducerea auto. 
Dar studii in acest sens 
se fac. Pină atunci însă 
fumatul trebuie conside-

reacțiile Intirziate cu cel 
puțin o zecime de secun
dă in comparație cu, nefu
mătorii sau chiar fumătorii 
care nu fumau in timpul 
probei. (O fracțiune de ze
cime de secundă — în
seamnă în jur de 3 m la 
o viteză de 80 kilometri pe 
oră, suficient să strivești 
un om).

CONF. DR. O. B. : Cer
cetările au arătat că pînă

— Vă sintem recu
noscători ci ne aju
tați, dar de ce fumea
ză atiția medici și se 
expun la ravagiile pe 
care le cunosc mai bi
ne ca noi ?

PROF. DR. C. A. : Me
dicii care fumează au În
ceput această practică dău
nătoare înainte de a ajun
ge medici, in timpul stu-

Rl n
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Marmotele
în case
proprii

După cum relatam nu demult 
(„Scinteia" nr. 9558), in Munții 
Carpațl și-au făcut din nou a- 
pariția marmotele — rozătoare 
deosebit de apreciate pentru 
carnea șl blana lor — aduse din 
Franța, prin grija Direcției ge
nerale a silviculturii. Îndată 
după sosire, 21 de exemplare au 
fost instalate in masivul Fă
găraș, în vizuinele amenajate 
de specialiștii Inspectoratului 
silvic al județului Sibiu în golul 
alpin al Arpășelului. Primele 
observații făcute asupra mo
dului de readaptare la condi
țiile de aici arată că marmotele 
se simt in largul lor, dar că nu
mai o parte locuiesc in vizui
nele pregătite de silvicultori. 
Multe din ele au ținut să-și 
construiască singure vîzuine, 
absolut autentice.

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID
și corespondenții „Scînteii'

— La ce vlrstă este 
mai sensibil organis
mul omenesc la urmă
rile nocive ale fuma
tului ?

PROF. DR. O. C. : Vîrs- 
tele cele mai sensibile sint 
cele ale copilăriei ■și ado
lescenței, deși acest lucru 
nu se observă imediat. Ur
mările apar de la 30-40 de 
ani în sus. Frecventa bo
lilor de inimă, a ulcerelor, 
a bolilor digestive este de 
3-4 ori mai mare la cei 
care au Început să fumeze 
din copilărie sau adoles
cență.

PROF. DR. C. A. : Fu
matul este nociv la toate 
virstele, dar urmările șale 
cele mai grave apar abia 
după 15-20 ani de fumat 
continuu.

— Cancerul și alte 
boli pulmonare sau 
de cord fac numeroa
se victime și în ria
dul persoanelor care 
nu fumează. Pe de 
altă parte, există e- 
xemple de fumători 
cu mare longevitate. 
Cum se explică acest 
lucru ? Și, mai ales, 
de unde se știe că fu
matul scurtează viata 
cu 5-10 ani; așa cum 
afirma in articolul pu
blicat de „Scinteia" 
dr. loan Orha ?

PROF. DR. C. A. : Este 
un fapt pozitiv că fumă
torii pun intrebări. Se în
țelege că nu toți fumăto
rii fac cancer pulmonar 
sau alte boli pulmonare, ci 
doar... majoritatea lor, așa 
Incit se vor găsi Întot
deauna exemple de fumă
tori care trăiesc o viață 
Îndelungată și exemple

de nefumători care mor 
de cancer pulmonar sau 
de alte boli. Este dovedit 
însă pe baza analizelor 
statistice că o mare parte 
din fumători sînt supuși 
unui risc crescut de Îm
bolnăvire, chiar și numai 
acest fapt fiind suficient 
pentru ca practica fuma
tului să devină condam
nabilă.

PROF. DR. O. C. : Fu
mătorii longevivi repre
zintă excepțiile. Fumătorii 
„grei" (40 țigări pe zi) fac 
cancerul pulmonar de 20 
ori mai frecvent decit ne
fumătorii. Toate datele 
statistice — întocmite pe 
baza a milioane de cazuri 
din cele mai diferite țări 
ale lumii — demonstrează 
acest lucru. Frecvența can
cerului pulmonar a cres
cut direct proporțional cu 
consumul de țigări. în ul
tima vreme acest lucru de
vine evident in rindul fe
meilor.

CONF. DR. O. B. : Da
tele statisticii recunosc 
doar o anumită despersie 
a bolii și anumite reduceri 
ale duratei vieții, care de 
la individ la individ pot 
fi mai mari sau mai mici. 
Adică, acei cinci sau zece 
ani pe care ii indică sta
tistica pot insemna pentru 
unul un an, iar pentru al
tul 15 ani ; în plus, dacă 
nu fumează, sau în minus; 
dacă nu exagerează în a- 
cest viciu. Efectele nocive 
ale tutunului trebuie Înțe
lese ca un risc mult cres
cut și nu ca o legitate.

— Acționează țiga
ra asupra tuturor sis
temelor corpului ome
nesc T

Fumătorii pun și 
iși pun întrebări 

® Pericolele de care ne vorbiți sînt dovedite științific? 
• Fumez de peste 25 de ani: are vreun rost să mă mai las ? 
@ Medicii de ce fumează?

PRIMUL SEMN POZITIV - SPUN SPECIALIȘTII 
- ESTE CĂ FUMĂTORII IȘI PUN ÎNTREBĂRI

ce ale sistemului nervos, 
avind drept urmare o În
cetinire a reflexelor (aten
ție conducători auto !). Ni
cotină este toxică, în mod 
deosebit, pentru sistemul 
nervos și ficat. Despre 
cancerigene s-a vorbit 
mult. .

CONF. DR. O. B. : Atacă 
plămînii, sistemul nervos, 
tractul digestiv. sistemul 
vascular, fără îndoială toa
te sistemele vitale și, in
direct, și celelalte.

— De la cite țigări 
in sus incepe nocivi
tatea ?

PROF. DR. O.C. : Noci
vitatea începe cu prima ți-

rat nociv și pentru cei re- 
zistenți la fumat.

DR. B. D. : Sint oameni 
care suferă de la un nu
măr minim de țigări, alții 
tolerează doze mari. Vul
nerabilitatea individuală 
este diferită. La fel și a- 
daptabilitatea la toxicele 
conținute in tutun.

— Ce efect nociv 
are o singură țigară ?

PROF. DR. O. C. : în 
cadrul testelor făcute asu
pra unui mare număr de 
conducători auto s-a obser
vat că ori de cite ori au 
fost necesare manevre sau 
intervenții rapide omul de 
la volan care fuma avea

și o sjpogură țigară are ur
mări Imediate asupra func
ționării sistemului bron- 
hopulmonar — uneori pro
duce o contracție, alteori, 
o dilatare a bronhiilor.

DR. ȘT. D. : O singură 
țigară la un nefumător pro
duce efecte acute — ame
țeli. greață. Prima țigară de 
dimineață la un fumător 
alterează brusc funcția res
piratorie, provoacă o scă
dere a saturației cu oxigen 

singelui. O singură țiga
ră la o persoană predispu
să la astm provoacă o cri
ză de dispnee, popular nă
duf, adică o îngreunare a 
respirației mergind pină la 
declanșarea unei crize de 
astm,

denției sau chiar în liceu, 
în prezent, unii se lasă 
mai greu de acest viciu. 
Totuși, se știe că intre cei 
care reușesc să se lase de 
fumat, cel mai frecvent se 
intimplă în rindul medi
cilor.

PROF. DR. O. C. : Me
dicii sînt și ei oameni ca 
toți ceilalți. Și alte cate
gorii de intelectuali cu
nosc urmările fumatului și 
totuși continuă să fumeze, 
în U.R.S.S., S.U.A., Anglia 
insă contingente Întregi 
de medici s-au lăsat de
monstrativ de fumat, dind 
exemple concetățenilor 
lor. Și la noi un număr 
relativ mare d« medici

s-au lăsat de fumat și se 
încearcă în prezent orga
nizarea unui contingent de 
medici care să antreneze 
prin exemplul lor pe cei
lalți.

CONF. DR. O. B. : Sint 
fumător. Am mal încercat 
să mă las. N-am fumat un 
an și jumătate, M-am apu
cat din nou in condițiile 
unor solicitări intense, cind 
aveam impresia că fuma
tul mă calmează. Cred că 
lipsește incă atei curent 
de opinie care să te facă 
să te simți stinjenit cind 
pui mina pe țigară.

— Profesorii, cadre
le didactice medicale 
fumează in fața stu
denților. E normal ?

PROF. DR. O. C. : în 
principiu, nu. Dar, din pă
cate, mai există și excep
ții.

— Fumez de 20—25 
ani — zic unii — mai 
folosește la ceva să 
mă chinui, lăsindu-mă 
de fumat ? Gindesc 
bine ?

PROF. DR. C. A. : Nu, 
deoarece „chinul" lăsatu
lui de fumat este incom
parabil mai mic decit chi
nul consecințelor fumatu
lui.

PROF. DR. O. C. : în
treruperea fumatului, dacă 
este făcută așa cum tre
buie, reprezintă întotdeau
na un mare avantaj pen
tru fumător ; dacă are un 
proces de cancerizare în 
evoluție, acesta va fi În
cetinit ; dacă are o boală 
digestivă sau circulatorie, 
situația se va ameliora...

DR. ȘT. D. : Cercetările 
făcute în străinătate, ca și 
la noi au arătat că la fu
mătorii vechi și mari (1—2 
pachete pe zi) după ce s-au 
lăsat, de fumat s-au îmbu
nătățit parametrii funcțio
nali obiectivi ai plămini- 
lor : s-a redus gifiiala la 
efort, tușea, expectorația.' 
La măsurătorile de labora
tor s-a înregistrat o creș
tere a volumului respirator 
maxim pe sefcundă și o re
ducere a rezistentei pe care 
căile respiratorii o opun la 
trecerea aerului. într-o pe
rioadă variind între citeva 
săptămini și mai multe 
luni (chiar 6—9 luni) se 
produce dezintoxicarea or

ganismului care, favorlzînd 
creșterea funcției aspirato
rii a plămînilor asigură 
Îmbunătățirea funcției 
mușchiului cardiac, implicit 
o circulație mai bună * 
singelui in corp și prin a- 
ceasta o nutriție ameliora
tă a țesuturilor mușchiula- 
re, ceea ce are drept ur
mare o creștere generală 
a capacității de efort.

DR. B. D. : De obicei, 
semnalele apariției unor 
afecțiuni sint argumentul 
hotăritor pentru cei mai 
mulți.

— Cum recomandați 
să se facă renunțarea 
la fumat : brusc sau 
treptat ? j

PROF. DR. C. A. : Nu 
există o rețetă incă pentru 
renunțarea la fumat. Esen
țialul este să existe voința 
de a renunța, bazată pe 
ințelegerea pericolului real 
al fumatului.

PROF. DR. O. C. : Pînă 
la virsta de 40 de ani re
nunțarea se poate face 
brusc, fără pericole prea 
mari și cu probabilitate 
redusă de reluare a aces
tui obicei. Dupf această 
virstă și in special după 
60 de ani pot apărea 
tulburări și este recoman
dabilă întreruperea lentă, 
prin reducerea treptată 
(săptăminal cu 1-2 țigări) 
pină la lăsarea definitivă. 
Utilizarea țigărilor cu men- 
tol sau a unor țigări nea- 
prinse nu este recomanda
bilă, intrucit Întreține o- 
biceiul și ticurile fumăto
rilor.

★
Toți interlocutorii noș

tri au ținut să sublinieze 
incă o dată că, intr-adevăr, 
cel7 mai bun mijloc de 
combatere a fumatului 
este... să te lași de fumat 
inainte de a fi început, 
pentru a nu fi nevoit să 
ajungi să-ți încerci pute
rea voinței. Or, In prezent, 
la noi, ceva mai mult de 
jumătate din numărul băr
baților adulți și 25-30 la 
sută din cel a femeilor fu
mează, iar tendințele nu 
sînt din cele mai îmbucu
rătoare. Ceea ce înseamnă 
că va trebui să mal dis
cutăm...

Al. PLAIEȘțJ
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Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în onoarea președintelui Jean Bedel Bokassa

Răspunzînd invitației tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, generalul de 
armată Jean Bedel Bokassa, pre
ședintele Republicii Africa Cen
trală, a participat, joi, la un di
neu dat în onoarea sa.

La dineu au participat tovarășii 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț. Constantin Dra
gan, Vasile Vîlcu, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Vasile Pa-

Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu
Toastul președintelui 
Jean Bedel Bokassa

Stimate domnule președinte și 
scump prieten,

Doamnelor și domnilor,
Aș dori, la acest dineu oferit în 

onoarea președintelui și prietenului 
meu Bokassa, să exprim. încă o 
dată satisfacția mea, a soției mele, 
a Consiliului de Stat, a poporului 
român pentru relațiile, bune dintre 
România și Republica Africa Cen
trală.

Vizita neoficială de prietenie pe 
care o faceți în România, împreu
nă cu doamna Bokassa, cu ceilalți 
membri ai delegației, constituie o 
expresie a relațiilor de prietenie 
care se dezvoltă în mod minunat 
între noi înșine și între popoarele 
noastre.

Ați vizitat și cu acest prilej cî
teva din centrele importante ale 
Republicii Socialiste România, 
v-ați întîlnit cu oameni ai muncii 
și ați putut constata peste tot pri
mirea călduroasă, sentimentele de 
prietenie ale poporului român. Eu 
personal, soția mea, colaboratorii 
cu care am vizitat țara dumnea
voastră păstrăm o plăcută impre
sie despre primirea călduroasă de 
care ne-am bucurat pretutindeni 
în frumoasa dv țară. Aș putea 
deci spune că poporul român și 
poporul centrafrican înțeleg că 
prietenia și colaborarea dintre ele 
constituie un factor important al 
dezvoltării lor independente, al 
făuririi bunăstării lor materiale și 
spirituale. Atît eu și cred că și 
prietenul meu va fi de acord că 
noi nu facem altceva decît să dăm 
expresie ’ dorinței popoarelor noas
tre de colaborare și prietenie. -

Deși vizita a fost o vizită neofi
cială, de prietenie, am avut. con
vorbiri asupra unui cerc larg de 
probleme, atît în ce privește co
laborarea bilaterală, cît și pro
blemele internaționale. Pot spu
ne că am ajuns Ia o deplină 
înțelegere de a extinde colabora
rea noastră în toate domeniile de 
activitate. De altfel. Acordul de 
colaborare pe care l-am semnat as
tăzi, care se poate spune că are 
o însemnătate istorică în colabo
rarea dintre țările noastre, precum 
și celelalte convenții ce vor fi sem
nate în continuare de miniștrii și 
reprezentanții țărilor noastre, fac 
ca de fapt vizita să aibă o impor

Cuvlntul președintelui Jean Bedel Bokassa
(Urmare din pag. I) 

tarea pașnică a celor două popoare 
ale noastre, pentru prietenia din
tre ele, pentru progresul economic, 
care constituie, astăzi, o problemă 
fundamentală pentru fiecare popor 
din lumea întreagă.

Aducem un respectuos omagiu 
marelui nostru prieten, președintele 
Ceaușescu, pentru cuvintele rostite 
cu ocazia semnării documentelor 
istorice.' Aș dori să completez, spu- 
nînd că trebuie să reafirmăm că 
Republica Socialistă România dis
pune de resurse considerabile, de 
cadre foarte valoroase și progresul 
său este asigurat. Atunci de ce să 
nu folosim împreună posibilitățile 
pe care le au atît Republica Africa 
Centrală, care este o țară tînără 
ce și-a dobîndit independența cu 
14 ani în urmă și dispune, la rîn- 
dul ei, de resurse, cît și Republica 
Socialistă România pentru a dez
volta'’resursele noastre spre binele 
progresului celor două țări ? Să 

Solemnitatea semnării
(Urmare din pag. I)

tilineț, Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe. George 
Macovescu, miniștri, consilieri ai 
președintelui Consiliului de Stat, 
reprezentanți ai vieții noastre eco
nomice, ambasadorul tării noastre 
la Bangui, Gheorghe Popescu.

Au luat parte, de asemenea, 
Louis Alazoula. Alberto Sato, am
basadorul Republicii Africa Cen
trală la București, Alexis Ta- 
cheouti, și celelalte persoane ofi
ciale centrafricane.

tanță deosebită. Aș putea spune 
că ea capătă aproape o importanță 
mai mare decît o vizită oficială.

Eu sint complet de acord cu 
ceea ce a spus în această seară, la 
semnarea acordului, prietenul 
meu, că cele două țări s-au an
gajat de a-și uni eforturile în ve
derea dezvoltării lor mai rapide în 
domeniile economic, științific, cul
tural, îh ridicarea nivelului lor de 
trai.

Aș dori ca această colaborare a 
noastră să constituie un exemplu 
de felul cum două țări de pe con
tinente diferite sint hotărîte să 
colaboreze în spirit de egalitate, 
de respect mutual și avantaj re
ciproc pentru progresul general al 
fiecăreia. Țările noastre, în eta
pe diferite, au suferit jugul asu
pririi străine, au luptat pentru in
dependența națională și au cîști- 
gat această independentă prin 
lupte grele. Ele sînt hotărîte de 
a face totul pentru a-și asigura 
deplina independentă, pentru a 
participa la dezvoltarea pe princi
pii noi a colaborării între toate 
statele lumii.

Iată de ce România și în viitor 
va fi întotdeauna de partea ace
lor țări și va dezvolta colabora
rea cu acele state care luptă pen
tru lichidarea definitivă a politicii' 
imperialiste, colonialiste, neocolo- 
nialiste, pentru a asigura dezvol
tarea fiecărei națiuni corespunză
tor voinței sale, fără nici un a- 
mestec din afară. Sînt sigur că 
colaborarea dintre țările noastre va 
răspunde nu numai năzuințelor po
poarelor noastre, ci și cauzei ge
nerale a luptei pentru independen
ță națională, pentru pace, cauzei 
tuturor națiunilor care doresc să 
trăiască libere.

Aș dori sâ propun tuturor celor 
prezenți să ridicăm un toast pen
tru dezvoltarea colaborării și prie
teniei dintre Republica Socialistă 
România și Republica Africa Cen
trală. dintre popoarele celor două 
țări.

în sănătatea președintelui Bo
kassa și a soției sale, care, din pă
cate, nu a putut fi prezentă în a- 
ceastă seară și căreia îi urăm mul
tă sănătate,

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

asigurăm, deci, avîntul economiei 
țărilor noastre astfel îneît, la o 
viitoare expoziție mondială, în 
ziua cînd președintele Ceaușescu 
și eu însumi vom vedea drapelele 
României și Republicii Africa 
Centrală printre acelea ale țărilor 
dezvoltate, vom avea toate moti
vele să ne bucurăm împreună cu 
popoarele noastre.

Pentru a încheia, aș dori să dau 
încă o dată expresie sentimentelor 
delegației mele, ale soției mele, 
doamna Bokassa, și ale mele per
sonal, de recunoștință pentru pri
mirea rezervată de poporul român, 
de vajnicii săi conducători, de va
lorosul și prestigiosul șef de stat 
și de prea respectata doamnă Elena 
Ceaușescu. Amintirea acestei pri
miri entuziaste, expresie a simpa
tiei reciproce, ne va cămine mereu 
trează în conștiință.

Plec peste 48 de ore și voi spune 
marelui și scumpului meu prieten, 
președintele Ceaușescu. nu adio, ci 
la revedere, la Bangui. (Aplauze).

ții, și guvernul Republicii Africa 
Centrală, reprezentat prin Ministe
rul Dezvoltării Rurale, Apelor și 
Pădurilor ;

— Acord încheiat între Minis
terul Agriculturii. Industriei Ali
mentare și Apelor din Republica 
Socialistă România și Ministerul 
Dezvoltării Rurale, Apelor și Pă
durilor din Republica Africa Cen
trală privind constituirea' societății 
mixte pentru producția agricolă ;

— Acord încheiat între Ministe
rul Minelor, Petrolului și Geolo
giei din Republica Socialistă Româ
nia și Ministerul Minelor și Geo
logiei din Republica Africa Cen
trală, privind cooperarea pentru 
exploatarea și valorificarea zăcă
mintelor de minereuri, hidrocar
buri și diamante din Republica 
Africa Centrală.

Documentele au fost semnate, din 
partea română, de miniștrii de re
sort — tovarășii Vasile Patilineț. 
Angelo Miculescu și Bujor Almă- 
șan. iar din partea centrafricană 
de Louis Alazoula. ministru delegat 
la Președinție, însărcinat cu mi
siuni speciale.

(Agerpres)

Desfășurat la sfîrșitul unei zile 
de înaltă semnificație pentru evo
luția viitoare a relațiilor bilatera
le, pentru continua întărire a 
prieteniei și conlucrării rodnice 
dintre cele două țări și popoare, zi 
în care a fost semnat Acordul ge
neral de colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Africa Centrală, dineul a o- 
ferit o ambianță plăcută. în 
cadrul căreia președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Jean Be

Domnule președinte și prea 
scump prieten,

Mai întîi, aș dori să vă spun ce 
plăcere reprezintă pentru mine de 
a mă găsi alături de dumneavoas
tră de mai multe zile, cu ce plă
cere admiram fără încetare vajni
cul popor român, ferma sa hotă- 
rîre ea, alături de prestigiosul său 
conducător, să construiască cu 
orice preț și împotriva tuturor di
ficultăților această mare, frumoa
să și nobilă țară numită Republi
ca Socialistă România ; cîtă cinste 
și respect are omenirea față de 
România și față de conducătorul 
său, față de ceilalți conducători, 
față de vajnicul său popor. Noi, 
centrafricanii, vă aducem un oma
giu cu totul deosebit, așa cum, 
poate, România nu a primit nicio
dată ; vă aducem acest omagiu 
luînd poziție de drepți ca soldații 
și aceasta în semn de respect. Vă 
salutăm pe dumneavoastră înși
vă. poporul dumneavoastră și pe 
toți conducătorii, precum și toate 
rezultatele obținute de dumnea
voastră, Și dacă poporul centra
frican și conducătorul să.u vă sa
lută, acest lucru se datorește fap
tului că l-ați meritat, din plin.

Prezența noastră aici nu este 
doar o prezență consacrată unei 
probleme oarecare, pentru că, așa 
cum a subliniat atît de bine ma
rele meu prieten, președintele 
Ceaușescu, noi avem un ideal co
mun : acela de a lichida subdez
voltarea, de' a sprijini în această 
privință eforturile fiecărui popor ; 
ca națiunile noastre să colabore
ze strîns unite pentru ca drapele
le lor să fie salutate în rîndul 
drapelelor țărilor dezvoltate. A- 
ceasta este dorința poporului ro
mân și a poporului centrafrican. a 
conducătorilor lor, de a dezvolta 
țările noastre. România și Repu
blica Africa Centrală trebuie să 
se numere printre țările dezvol
tate. și acest lucru îl putem pro
clama cu voce tare, deoarece este 
un motiv de mîndrie atunci cînd 
un popor este animat de curajul 
de a lupta pentru propășirea sa 
economică. Știți că România și Re
publica Africa Centrală au trecut 
multă vreme prin grele încercări 
ale vieții ; acum sînt independente 
și ele sînt hotărîte să nu mai ac
cepte dominația, indiferent sub ce 
formă.

Domnul Ceaușescu și eu însumi 
facem parte din aceste popoare. 
Este ferma noastră voință și, în a- 
celași timp, ambiția noastră de a 
dezvolta cele două țări, astfel incit 
popoarele noastre să-și manifeste 
bucuria de a fi ajuns în rîndul ță
rilor dezvoltate, datorită uzinelor 

ÎN INTÎMPINAREA
MARII SĂRBĂTORI

FAPTE SCR9SE CU MAJUSCULE
MAREA CARTE AÎNTRECERII SOCIAUSTE

AU ÎNDEPLINIT PLANUL DE PRODUCȚIE PE 7 LUNI
JUDEȚUL MUREȘ

T.ÎRGU-MUREȘ (Corespondentul 
„Scinteii". • Lorand Deaki). — în 
cadrul întrecerii socialiste care se 
ciesfășo'ară in cinstea zilei de 23 
August, colectivele de oameni ai 
muncii români, maghiari și ger
mani din Întreprinderile județului 
Mureș au anunțat, la 25 iulie, 
'realizarea planului producției glo
bale pe 7 luni. Sporul de produc? 
iție, care se va obține in cele 6 
(zile ce au mai rămas pină la sfir- 
șilul lunii, însumează circa 180‘mi
lioane lei. Aceasta se concretizează 
in peste 166 milioane kilowați-ore 
energie electrică, in producerea a 
3 850 kilometri conductori electrici 
(izolați, peste 55 000 metri pătrați 
(plăci din așchii de lemn. 1 700 
tone îngrășăminte cu azot, aproape 
500 000 metri pătrați geam tras.

del Bokassa s-au întreținut cu 
cordialitate.

Toasturile rostite de conducăto
rii României și Republicii Africa 
Centrală au pus din nou în evi
dență preocuparea constantă a ce
lor doi șefi de stat de a adînci și 
extinde legăturile de solidaritate 
româno-centrafricane. în interesul 
reciproc, al cauzei păcii, cooperă
rii ?i înțelegerii internaționale.

(Agerpres)

construite, agriculturii lor, precum 
și tuturor celorlalte realizări —ar
tistice. culturale, științifice. Vom 
ajunge acolo. Și dacă spun acest 
lucru este pentru că am observat, 
cu toată atenția cuvenită, atitudi
nea poporului român și a tuturor 
conducătorilor săi, atitudinea prie
tenului meu. Ceaușescu. Această a- 
titudine își găsește expresia în 
hotărîrea de a dezvolta România. 
Aceasta este, de asemenea, și voin
ța poporului centrafrican. Am con
statat astfel că avem multe ase
mănări, multe puncte comune. în 
asemenea condiții, cum oare am 
putea să nu ne iubim ?

Avem astăzi perspective pentru 
colaborarea româno-centraf ricana 
în vederea acelorași obiective. De 
aici și rațiunea Acordului de co
laborare pe care l-am semnat cu 
marele meu nrieten. Acesta este 
scopul final și aceasta este nece
sitatea acordului. Fiecare cetățean 
român și centrafrican trebuie să 
știe că am semnat — prietenul 
meu și cu mine — un acord de 
colaborare care precede toate 
convențiile și acordurile pe care 
membrii guvernelor noastre le vor 
semna. Sîntem încredințați că a- 
ceastă serie de documente le con
tinuă pe cele semnate încă de pe 
timpul primei mele vizite. pînă 
la vizita marelui meu prieten în 
Republica Africa Centrală. Cu 
prilejul celei de-a doua vizite a 
prietenului meu la Bangui, vom 
putea să controlăm modul cum sint 
aplicate documentele pe care le-am 
semnat în interesul celor două po
poare. împreună cu prietenul meu, 
am marcat o fermă hotărîre de a 
folosi largile posibilități ale Româ
niei și Republicii Africa Centrală, 
astfel îneît să putem dezvolta îm
preună economiile noastre. Proble
ma dezvoltării economice este, s-ar 
putea spune, ca o cursă sportivă; 
poate că noi nu alergăm repede, 
dar am hotărît să alergăm împreu
nă și sîntem convinși că vom a- 
junge împreună. Aceasta va însem
na consolidarea libertății și inde
pendenței popoarelor noastre, spre 
mîndria lor, a conducătorilor celor 
două țări.

Niciodată nu am căutat războiul; 
niciodată nu am provocat. Am ho
tărît pur și simplu să fim prieteni, 
să dezvoltăm împreună resursele 
noastre și aceasta este singura și 
unica noastră dorință.

Iată de ce invit pe toți cei de 
aici să ridice paharul lor în sănâ-**  
tatea marelui meu prieten, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 1

și popoare, consfințită astăzi în 
documentul semnat la cel mai 
înalt nivel — act fundamental al 
relațiilor româno-centrafricane.

★
Totodată, a avut loc ceremonia 

semnării unor importante docu
mente economice româno-centra
fricane.

Tovarășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, și 
Louis Alazoula, ministru delegat 
la Președinție, însărcinat cu mi
siuni speciale, au semnat Procesul 
Verbal privind convorbirile care au 
avut loc între delegațiile economi
ce ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Africa Centrală.

în același cadru, a avut loc 
semnarea următoarelor documente:

— Acord privind crearea socie
tății mixte româno-centrafricane 
pentru exploatarea, industrializa
rea,și comercializarea lemnului, in- 
pheiat intre guvernul Republicii 
Socialiste România, reprezentat 
prin Ministerul Economiei Fores
tiere și Materialelor de Construc

Trăiască și să prospere economia 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Africa Centrală I 
(Aplauze).

50 000 metri pătrați țesături, 78 tone 
unt, 83 tone brînzeturi și altele.

JUDEȚUL SUCEAVA
SUCEAVA (Corespondentul „Scin

teii", Gheorghe Parascan). — An
trenați in ampla și entuziasta în
trecere socialistă, avind ca obiectiv 
principal indeplinirea cincinalului 
in patru ani și jumătate, oamenii 
muncii din unitățile industriale ale 
județului Suceava au obținut un 
nou și remarcabil succes : realiza
rea planului de producție, in 7 luni 
ale anului, cu 6 zile mai devreme, 
Pe baza avansului ciștigat, după 
cum rezultă din preliminările sta
tisticienilor, pină la sfirșitul lunii, 
in întreprinderile sucevene se vor 
realiza suplimentar o producție- 
marfă de 140 milioane lei și o 
producție globală de 130 milioane 
lei. în acest-fel, in cinstea aniver
sării unui an de la Conferința Na

JUDEȚUL IALOMIȚA A TERMINAT
RECOLTAREA GRIULUI

TELEGRAMA ADRESATĂ C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Comitetul județean Ialomița al 
P.C.R. a adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, în 
care scrie : Acționind ferm, cu 
toată energia și responsabilitatea 
pentru materializarea exemplară a 
prețioaselor dumneavoastră indicații, 
date la consfătuirea cu activul din 
agricultura județului Ialomița, vă 
raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că mecanizatorii, 
lucrătorii din I.A.S. și cooperatorii 
din unitățile noastre agricole au 
incheiat campania de recoltare a 
griului pe intreaga suprafață de 
121 477 hectare.

Rezultatele bune obținute, scurta
rea perioadei de recoltare, precum 
și calitatea lucrărilor executate le 
datorăm sprijinului permanent și

„Și noi putem incheia 
recoltatul mai devreme**

Măsurile care s-au luat in toate județele, precum și imboldul 
puternic dat în aceste zile de felicitările adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu organizațiilor de partid, tuturor lucrătorilor 
din agricultura județelor care au incheiat recoltarea griului au 
determinat o creștere importantă a vitezei de lucru, ceea ce per
mite ca secerișul să se termine mai devreme. Acum este necesar 
să continue cu și mai multă intensitate întrecerea mecaniza
torilor și cooperatorilor, modul de lucru dinamic pentru urgenta
rea lucrărilor, pentru strîngerea fără pierderi a recoltei, elibera
rea și pregătirea terenului, însăminfarea culturilor succesive.

VASLUI
Tn județul Vaslui, mijloacelor de 

pină acum . li s-au adăugat combi
nele Gloria, sosite din sudul țării, 
unde secerișul a inceput mai de
vreme. S-au creat, astfel, condiții 
ca, in următoarele zile, viteza de 
lucru să crească de la 3 500 ha la 
peste 4 000 ha. în cooperativele 
agricole Tîrzii, Oltenești, Tătărani, 
Creț.ești,, Costești se luc.re.gză, ca 
peste toi. ele altfel, de ,primele 
ore ale dimineții, cînd roita s-a 
luat, pină la lăsarea serii, după 
ora 20. Se fructifică din plin aces
te zile propice recoltării.

Pe suprafețele dispuse pe pante, 
unele destul de accidentate, pe care 
combinele nu pot intra, mii de hec
tare cu griu sint recoltate de că
tre secerători pricepuți, care ies in 
cimp de la ora 5 dimineața. „Ne-am 
propus să .recoltăm manual 100 ha 
cu griu de pe pante accidentate și 
cîteva porțiuni imburuienale — ne 
relatează Rodica Pruneanu, inginer- 
șef la cooperativa agricolă Crețești. 
Acum lucrează zi de zi peste 150 
de secerători, iar în cazul că timpul 
devine nefavorabil, vom acționa cu 
un număr mai mare de oameni. 
Vrem ca in 2—3 zile să Încheiem 
recoltarea griului".

La fel se procedează și la coope
rativa agricolă Oltenești, unde pe 
o tarla de 40 ha, de la punctul 
,.Zgura", peste -100 de cooperatori 
au secerat și adunat griul in clăi. 
Aici, in după-amiaza zilei de 25 
iulie acționau și combinele trimise 
de La Tirzii, unitate vecină cu Ol
tenești, unde recoltarea era pe ter
minate.

Dacă mecanizatorii sint vrednici 
de laudă, nici cooperatorii nu se 
lasă mai prejos. La cooperativa a- 
gricolă Costești, lanurile de griu se 
întind pe o mare suprafață. Inițial, 
au fost 1 122 ha. „Destul de mult — 
ne spune secretarul comitetului co
munal de partid. loan Bucur. Peste 
300 ha se află pe pante. Pină 
în prezent, secerătorii noștri -au 
pus in clăi griul de pe 150 
ha. Se lucrează, in continuare, cu

țională a partidului și a apropiatei 
sărbători de la 23 August, colecti
vele de muncă din industria jude
țului raportează că și-au . indepli- 
nit și depășit angajamentele asu
mate la indicatorii amintiți pe in- 
treg anul 1973. O contribuție ho- 
tăritoare la obținerea acestui suc
ces de prestigiu și-o aduc, potri
vit tradiției, oamenii muncii de la 
Combinatul minier Suceava, care 
au livrat in plus economiei națio
nale 5 000 tone barită flotată și 
barită bulgări. precum și impor
tante cantități de metale în con
centrat. Merite deosebite revin și 
colectivelor de muncă din unită
țile de exploatare. transport și 
industrializare a lemnului, care au 
dat suplimentar 12 500 mc lemn 
pentru celuloză. 5 400 mc cherestea 
de rășinoase. 440 tone plăci fibro- 
lemnoase. 7 400' mp parchete, mo
bilă in valoare de 9,3 milioane 
lei.

efectiv primit din partea conduce
rii de partid și de stat, a dumnea
voastră personal, cu prilejul vizi
telor de lucru in județul nostru.

An de an, printr-o temeinică or
ganizare a muncii,, printr-o sporită 
dotare a bazei tehnico-materiale, 
prin activitatea consecventă a me
canizatorilor. lucrătorilor din I.A.S., 
a cooperatorilor și specialiștilor, sub 
îndrumarea și conducerea compe
tentă a organelor și organizațiilor 
de partid, bilanțul muncii a înre
gistrat producții superioare, cele 
mai mari din istoria Bărăganului, 
confirmind potenț'ele solului și hăr
nicia oamenilor muncii de pe me
leagurile ialomițene.

Vă raportăm, iubite tovarășe 
Ceaușescu, că în acest an — ur
mare a eforturilor depuse, a abne
gației și elanului patriotic dovedit 
in munca asiduă pe ogoare — uni

cinci echipe de secerători. Din rîn- 
dul celor aproape 300 de oameni 
se remarcă cu deosebire coopera
torii G. Neștian, C. I-Iaba, Ținea 
Chirvasei, Aglaia Bolea, D. Pinciu, 
Ion Dosoftei și mulți alții. Timp 
de lucru : 5 dimineața — 8 seara. 
După cîteva ploi de scurtă durată, 
din ultimele zile, secerătorii au in
tervenit imediat pentru grăbirea lu
crărilor, chiar și acolo unde terenu
rile permiteau recoltarea mecanică. 
Secerătorii recoltează în jur de 15 
ha pe zi, suprafață ce se adaugă la 
cele 40 ha recoltate mecanic".

Pe ogoarele județului munca nu 
încetează niciodată. Schimburi de 
noapte brăzdează miriștile pentru 
culturile duble, pentru viitoarea 
recoltă.

Vasile IANCU
corespondentul „Scînteii'

în județul Vilcea. comitetul ju
dețean de partid a analizat mersul- 
campaniei agricole și a luat o se
rie de măsuri pentru impulsiona
rea recoltării. încă din primele zile 
de la inceperea secerișului s-a atins 
viteza de lucru planificată, iar în 
ultimul timp a fost chiar depășită. 
Aceasta permite ca perioada pre
văzută pentru strîngerea griului sâ 
fie redusă, conform ultimelor cal
cule, cu cel puțin 3 zile. De altfel, 
pină la 24 iulie, în județul Vilcea 
s-au recoltat peste 8 000 ha. repre- 
zentind jumătate din suprafața o- 
cupată cu griu. în mai multe coo
perative agricole, așa cum sint cele 
din Crețeni. Gușoeni, Amărăști, 
Șutești, recoltarea griului s-a in
cheiat, iar combinele au fost ime
diat îndreptate spre alte unități a- 
gricole. De asemenea, la cooperati
vele agricole Mitrofani, Olteanca, 
Glăvile, Zăvideni și altele, recolta
tul păioaselor se execută pe ulti
mele suprafețe.

Pentru creșterea vitezei de lucru 
și înlăturarea risipei au fost luate 
măsuri pentru ca alături de com
bine să fie utilizate și mijloacele

în județul Bihor 
a început construcția 
primei hidrocentrale 
din sistemul Valea 

Iadului
OBADEA (Corespondentul „Scîn

teii", Dumitru Gâță). — La scurt 
timp de la terminarea barajului de 
acumulare Leșu, din depresiunea 
Apusenilor — care are o capacitate 
de 28 milioane mc apă și va contri
bui la regularizarea Crișului Repede, 
la irigarea a 10 mii hectare teren 
agricol, la alimentarea cu apă in
dustrială a centrului muncitoresc 
Aleșd și a municipiului Oradea —au 
inceput lucrările de construcție a 
primei hidrocentrale din sistemul 
hidroenergetic de pe Valea Iadului. 
Această primă hidrocentrală din 
„salba" de hidrocentrale preconL 
zate a fi construite aici are o ca
pacitate proiectată de 3,5 MW și va 
fi înzestrată in întregime cu echi
pament românesc, urmînd să fur
nizeze energie electrică in cursul 
anului viitor.

Prin forțe proprii, 
peste 800 de mașini 

și utilaje

Autoutilarea a devenit, pentru 
colectivele a numeroase unități 
industriale, o componentă indis
pensabilă a activității productive. 
Așa, de pildă, oamenii muncii din 
întreprinderile industriale ale ju
dețelor Prahova. Dîmbovița și Bu
zău au realizat cu forțe proprii, 
in prima jumătate a anului, peste 
800 de utilaje, mașini și unelte, 
reducând importurile cu aproape 15 
milioane lei valută. în prezent, 
alte 400 instalații și mașini se află 
in diferite faze de construcție. Re

tățile agricole ialomițene vor livra 
la fondul central al statului peste 
25 000 tone de griu peste plan.

Desfășurind larg întrecerea socia
listă. toți lucrătorii din agricultura 
județului Ialomița se angajează 
să-și intensifice eforturile pentru 
încheierea calitativă, în flux con
tinuu a tuturor lucrărilor, pregă
tind condițiile in vederea insămin- 
țărilor de toamnă, astfel incit, in 
anul viitor, să realizăm o producție 
medie cu 300 kg griu la hectar mai 
mult decît in acest an.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Ceaușescu, că nu vom precupeți 
nici un efort, fiind hotăriți sâ ma
terializăm, printr-o activitate sus
ținută, programul elaborat de Con
gresul al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului, pentru înflo
rirea multilaterală și prosperitatea 
patriei noastre socialiste.

manuale. La cele 3 cooperative a- 
gricole de pe raza comunei Băl- 
cești s-au constituit echipe din cite 
30—40 de cooperatori, care seceră 
manual marginile lanurilor. des- 
chizind astfel drum pentru intrarea 
combinelor și prevenirea pierderi
lor. Asemenea inițiative am întilnit 
și in cooperativele agricole Mareea, 
Ionești, Lungești, Laloșu etc.

Ion STA.NCIU
corespondentul „Scînteii* *

BACĂU
Conform planului operativ în

tocmit de direcția agricolă, în ju
dețul Bacău, recoltatul celor 45 mii 
ha cu griu trebuie să ,se termine 
in jurul datei de 4 august.' Majori- 

, tatea cooperativelor agricole sLau 
încadrat in ritmul prevăzut, reali- 
zind zi de zi vitezele de lucru pla
nificate. La cooperativele agricole 
Săuee.ști-, Buhoci. Podul Turcului, 
Orbeni, Cleja, lucrindu-se din zori 
și pină noaptea, au fost recoltate 
pină acum mai mult de jumătate 
din suprafețele cultivate cu griu. 
Alături de mijloacele mecanice șint 
folosite și brațele de muncă, îndeo
sebi pe terenurile in pantă, precum 
și acolo unde culturile sint prea 
imburuienate. La Orbeni, bunăoară, 
pe tarlaua de la punctul „Luzi"(lu
crau toafe cele patru combine, pre
cum și un mare număr de coopera
tori. în trei zile bune de lucru aici 

,s-au recoltat aproape 200 ha ( cu 
griu. Ing. Cornel Văsoiu ne spunea 
că munca a fost organizată in flux 
continuu. Imediat, in urma combi
nelor. paiele sint balotate și trans
portate. iar tractoarele executa a- 
rături și semănatul culturilor duble. 
Viteza zilnică planificată este depă-» 
șită cu regularitate și in alte coo
perative agricole. La Cleja. de pil
dă. mecanizatorii Constantin Mo- 
raru. Anton Cățea și Mihai Btidan 
depășesc zilnic norma de recoltat. 
„Și noi putem incheia recoltarea 
mai devreme" — spunea un meca
nizator. Măsurile întreprinse de 
către organele județene pentru ex
tinderea acțiunilor de întrajutorare, 
pentru înlăturarea operativă a de
fecțiunilor la combine și folosirea 
cit mai deplină a celorlalte utilaje 
asigură creșterea vitezei zilnice de 
lucru, ciștigarea unui timp extrem 
de prețios pentru încheierea recol
tării cit mai repede, fără nici o 
pierdere.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii*

zultate deosebite in această acțiu
ne au obținut colectivele întreprin
derilor constructoare de mașini din 
Ploiești, Tîrgoviște. Sinaia, Cimpi- 
na. Găești, Mija. Plopeni și Moreni, 
întreprinderea de mase plastice din 
Buzău și cea de becuri din Fieni, 
Combinatul petrochimic de la 
Brazi, rafinăriile de petrol din 
Ploiești și Teleajen, întreprinderea 
de anvelope „Victoria" din Ho
rești și cea de aparataj electric de 
la Titu, unități care și-au îndepli
nit de pe acum angajamentul a- 
nual înscris in cadrul programului 
de autoutilare.

La Hunedoara, furnalul 3 
produce din nou

Furnalul nr. 5 din cadrul Com
binatului siderurgic de la Hune
doara, a cărui activitate a fost 
întreruptă pentru efectuarea repa
rațiilor capitale, a reintrat in 
funcțiune cu trei zile înainte de 
termenul stabilit. Evenimentul a 
avut loc marți, cind acest agregat 
„reîntregit" a elaborat prima șarjă 
de fontă. Cu prilejul lucrărilor de 
reconstrucție a părții metalice și a 
zidăriei s-au adus -furnalului im
portante perfecționări și îmbună
tățiri tehnologice,.menite să asigu
re utilizarea lui la parametri de 
producție ridicați, cu consumuri 
specifice reduse și eficiență eco
nomică sporită. Vatra și creuzetul 
au fost înzidite cu blocuri carbo
nice de calitate superioară, pre- 
lungindu-se, astfel, durata de func
ționare a agregatului, între repa
rații, cu mai mult de un an față 
de realizările de pină acum. S-au 
adus, de asemenea, perfecționări 
sistemului de răcire și s-au exe
cutat instalații de insuflare și u- 
tilizare a gazului metan, oxigenu
lui și păcurii in vederea reduce
rii consumului de cocs metalur
gic.

i
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NOUTĂȚI DIN ÎNVĂȚĂMINT
Publicăm astăzi. In cadrul rubricii noas

tre, răspunsul la o noua întrebare adresată 
de mai mulți cititori, răspuns redactat pe

baza precizărilor făcute de Direcția învă- 
țămîntulul preșcolar și general obligatoriu 
din Ministerul Educației și lnvățăminlului.din Ministerul

STRUCTURA Șl PARTICULARITĂȚILE ANULUI
Pentru întărirea caracterului de 

unitate și de continuitate, absolut 
necesar sistemului de învățămint, 
s-a hotărît ca, sub raportul împăr
țirii calendaristice, structura anului 
școlar viitor, care se va deschide 
la data de 17 septembrie, să fie 
Identică celei specifice anului de 
învățămint 1972—1973, respectiv ea 
va cuprinde trei trimestre de acti
vitate școlară cu o durată aproape 
•gală, vacanțele de iarnă și de pri
măvară, plus vacanța mare.

Ca și în etapa precedentă, o par
te din viitorul an școlar este' afec
tată practicii productive, desfășu
rată de elevi in unități industriale 
și agricole, sub formă continuă, in 
perioade calendaristice puțin dife
rite de la un caz la altul, in raport 
de activitățile specifice întreprin
derilor care patronează școlile. O- 
biectivul principal aici este ca fie
care elev să aibă asigurat un loo 
in care să desfășoare activitate 
concretă, practico-productivă, de 
reală eficiență educativă și econo
mică, iar in sprijinul îndeplinirii 
integrale a acestui obiectiv, peri
oada actuală este consacrată inten
sificării eforturilor pentru asigura
rea dotării materiale corespunză
toare. Fără a se neglija dezvoltarea 
numerică a atelierelor școlare, 
ajunse în prezent la cifra de apro
ximativ 12 000, se urmărește in pre
zent, în mod deosebit, perfecționa
rea dotației lor tehnico-materiale 
la nivelul haremurilor -deja întoc
mite de organele Ministerului Edu
cației și învățământului pentru ate
lierele școlare de toate profilurile. 
Drept urmare, factorii hotăritori de 
conlucrare, respectiv unitățile șco
lare, cele economice și consiliile 
populare au întocmit planuri co
mune de măsuri, ale căror preve
deri concrete 
practică chiar 
vacanțe.

Pe parcursul 
mint general obligatoriu nu 
prevăzute examene de absolvire și 
nici concursuri de admitere. Astfel 
îneît, începînd cu anul școlar 1973— 
1974, absolvenții clasei a VIII-a intră 
de regulă In prima etapă a liceu
lui, respectiv in anul I, fără con-

sint transpuse in 
in cursul acestei

anilor de lnvăță- 
sint

ours de admitere. într-un singur 
caz, și anume cind într-un loc vor 
fi mai mulți solicitanți decit numă
rul de locuri, se preconizează insti
tuirea nu a unui examen asemă
nător celui de pină acum, ci a unei 
testări de aptitudini, a cărei formă 
concretă de desfășurare, în raport 
de profilul liceului respectiv, va fi 
comunicată din vreme. Pe baza a- 
cestei preselecții, o parte din can
didați vor fi înscriși in anul I al 
liceului solicitat, Iar cealaltă parte 
va fi îndrumată și va avea acces, 
fără nimic restrictiv, în unitățile 
școlare la care s-au prezentat un 
număr mai mic de candidați.

La sfîrșitul învățămlntulul gene
ral obligatoriu, absolvenții celor 10 
ani (prima treaptă a liceului) vor 
putea urma, în funcție de înclina
țiile lor personale, fie treapta a 
doua a liceului, fie una din școlile 
profesionale. în acest caz, care nu. 
va fi întîlnit mal devreme de anul 
1976, admiterea se va face pe bază 
de concurs.

O particularitate specifică anului 
școlar 1973—1974 ‘ '
numărul mare al 
cuprinși în clasa 
cei peste 402 mii 
de 6 ani, care reprezintă 
școlară cea mai mare de ' pină 
acum, nu mai mare însă decit cea 
a anului 1974—1975, cind este aștep
tat contingentul record în istoria 
învățămlntului nostru. Aceste ava
lanșe de școlari au fost prevăzute 
din timp și, încă din perioada de 
iarnă, inspectoratele județene de 
învățămint, cu sprijinul susținut 
al organelor locale de partid și de 
stat, au întreprins toate pregătirile 
necesare, astfel incit in prezent 
flecare copil are pe deplin asigurat 
locul in școală,.

în spiritul lucrărilor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 18—19 iunie a.c., al 
indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru perfec
ționarea pregătirii tineretului șco
lar se află în curs de efectuare un 
studiu privind iniăiurarea pierde
rilor de elevi și lichidarea repeten- 
ției la clasele I—IV. Măsurile 
vor fi adoptate în acest scop

se identifică 
copiilor 
I ; este 
de copii

In 
de 6 ani 
vorba de 
in virstă 
promoția
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ȘCOLAR 1973-1974
drept obiectiv ca toți elevii din 
primii ani de școâlă să-și poată în
suși cuantumul necesar de cunoș
tințe, sâ-și dezvolte capacitatea de 
gîndire, in condițiile unei exigențe 
pedagogice cu nimic mai mici decit 
cea manifestată pină acum.

Puternica funcție pedagogică pe 
care o dobindeșie acum grădinița, 
ca urmare a aplicării prevederilor 
Plenarei C.C. al P.C.R., din 18—19 
iunie, marchează, de asemenea, a- 
propiatul an școlar. Datele preli
minarii pe care le deținem pină 
in prezent conduc la concluzia că 
în 1973—1974 aproximativ 89 la 
sută din totalul copiilor de 5 ani 
vor putea fi cuprinși in grădinițe, 
urmind ca in anul școlar următor 
cuprinderea promoției de această 
vîrsță să fie integrală. Drept conse
cință, programul activităților preșco
lare este conceput și realizat ca un 
important factor de pregătire a celei 
mai mici generații in vederea des
fășurării cu continuitate și cu suc
ces sporit a eforturilor instructiV- 
educative din cuprinsul tuturor eta
pelor de școlarizare. Accentul va 
cădea, firesc, pe activități apropiate 
jocului, dar capabile să dezvolte 
gindirea, inteligența, spiritul de în
trajutorare și de solidaritate, pre
cum și anume deprinderi de ordine 
și de îndeletniciri practice. Pentru 
prima dată, acum, in programul 
grădinițelor se introduce in mod 
organizat, la cererea părinților, de
prinderea uneia dintre cele patru 
limbi de circulație mondială, care 
va începe de 4a vîrsta de patru ani, 
beneficiind pretutindeni de spriji
nul cadrelor didactice calificate.

în viitorul an școlar se extinde 
predarea limbilor străine la încă 
1 000 de clase a Il-a, din cadrul 
școlii generale, ceea ce va conduce 
la dublarea numărului acestor clase. 
Tot din toamnă, în clasa a Vl-a se 
va introduce, treptat, studierea celei 
de-a doua limbi străine, acțiune 
care se va încheia in 1976.
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Decernarea Ordinului „23 Âugust“ cl. I
pictorului Nagy Imre

La încheierea Festivalului
cinematografic de la Moscova

FILME Șl PREMII
Festivalul cinemato

grafic de la Moscova 
s-a încheiat, marți, cu 
tradiționala festivitate 
a decernării, de către 
cele trei jurii interna
ționale, a premiilor, 
cărora li s-au adăugat 
numeroase- distincții, 
atribuite de diferite 
foruri culturale și ob
ștești din capitala U- 
niunii Sovietice. După 
cum am mai anunțat, 
în cadrul concursului 
filmelor artistice de 
lung metraj, filmul 
românesc Explozia a 
primit diploma ju
riului prezidat de re
gizorul -Serghei Bod- 
narciuk, iar juriul fil
melor pentru copii, 
prezidat de scriitorul 
Serghei Mihalkov, a 
rezervat Veronicăi me
dalia de bronz „pen
tru cel mai bun film 
muzical".

Privit în ansamblul 
său, palmaresul lung- 
metrajelor, la care ne 
vom referi, reflectă, se 
poate spune, câteva 
momente de interes 
ale unei selecții care 
a înmănuncheat peli
cule reprezentând ci
nematografii aflate în 
stadii foarte diferite 
de dezvoltare : de la 
filmul sovietic Acest 
dulce cuvint, libertate 
distins cu premiul de 
aur (producție in două 
serii, al cărui 
precizează că 
„un film de pură ima
ginație, fără nici un 
fel de aluzii concrete", 
despre activitatea for
țelor revoluționare 
dintr-o țară aflată un
deva In lume), de la 
filmul francez Atenta
tul (care a rulat nu de
mult și pe ecranele 
noastre), sau de la 
filmul cehoslovac Zi
lele trădării (evocare a 
Împrejurărilor dictatu
lui de la Milnchen) 
pină la filmul cubanez 
pe o temă socială O- 
mul din Maisinicu sau 
la pelicula senegaleză 
Tuki-Buki, realizată 
de un regizor aflat la 
primul său film.

Laurii festivalului — 
premii de aur, premii 
speciale și diplome ale 
juriului, premii de ar
gint, premii de inter
pretare — accentuea
ză, tocmai prin dife
rențierile de această 
natură, caracterul de 
schimb de experiență 
specific intîlnirii cine
matografice de la 
Moscova. De altmin
teri, după o opinie 
destul de răspindită 
printre participanți, 
dincolo de actul festiv 
al premierii, festivalul 
este important mai 
ales prin concluziile 
celor două săptămini 
de confruntare artisti
că, prin capacitatea sa 
de a descoperi sau a 
confirma valori auten
tice, de a contribui 
critie la afirmarea ce-

autor 
este

La Miercurea Clue a avut loc so
lemnitatea înminării Ordinului „23 
August" clasa I, decernat pictorului 
Nagy Imre, cu prilejul Împlinirii 
virstei de 80 de ani, pentru merite 
deosebite și activitate îndelungată în 
domeniul artelor plastice.

înalta distincție a fost înmînată 
de Ludovic Fazekas, președintele 
Consiliului popular al județului 
Harghita, care, din partea președin
telui Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a transmis artis- 

salut.
Nicolae Ceaușescu, a transmis 
tului sărbătorit un călduros

urări de sănătate și viață îndelun
gată.

Mulțumind cordial pentru înalta 
distincție, pentru prețuirea deosebi
tă ce se acordă operei sale, ca și a 
tuturor oamenilor de artă și cultu
ră din țara noastră, indiferent de 
naționalitate, reputatul pictor a ară
tat că va munci in continuare cu 
pasiune, zugrăvind și mai bine, mai 
profund, realitățile contemporane.

(Agerpres)

PICTOR AL OMULUI
MUNCII

lor mai generoase ten
dințe ale cinematogra
fiei actuale, in spiritul 
devizei care pledează 
„pentru umanism in 
arta cinematografică, 
pentru pace și priete
nie intre popoare".

Nu ne propunem să 
cităm intreg palmare
sul. Vom nota, intre 
altele, premiul de aur 
atribuit regizorului a- 
merican Stanley Kra
mer, pentru consec
vența sa in transpu
nerea pe ecran a te
melor politice (in fes
tival a fost prezentat 
filmul lui Kramer 
Oklahoma, așa cum 
este, o peliculă poate 
mai puțin semnificati
vă in filmografia a- 
cestui cineast), pre
miul de aur acordat 
filmului bulgar Afec
țiune (film cu remar
cabile performante ac
toricești, povestea unor 
destine contemporane 
grevată pe alocuri de 
excesul rememorări
lor), 
al 
nat 
slav 
sacrat 
marile 
timpul 
partizani,

special 
decer- 
iugo- 
(con- 

di titre 
i din

premiul t 
juriului 
filmului 
Sutjesk» 

uneia 
bătălii 

războiului de 
o evocare 

dramatică ce aduce pe 
ecran personalitatea 
lui Iosip Broz Tito in 
interpretarea actoru
lui Richard Burton), 
premiul de argint con- 

• ferit filmului maghiar 
Fotografia (peliculă cu 
valori de reportaj do
cumentar), diploma a- 
cordată de juriu fil
mului belgian Home, 
sweet home (o come
die tonică despre pen
sionarii unui cămin de 
bătrini — singura co
medie din acest festi
val. Menționăm în 
continuare relieful et
nografic al filmului 
senegalez pe care l-ara 
amintit mai înainte, 
sau calitățile unor ac
tori distinși cu premii 
de interpretare (Tra 
Giang, interpreta fil
mului Paralela 17, 
noapte șl zi din R. D. 
Vietnam ; Ingrid Var- 
lund — din filmul nor
vegian Căsătoria Li
nei, actorul cubanez 
Serjio Corrieri ; ac
torul sovietic Ramaz 
Tchikvadze din filmul 
Răsaduri), ca și exis
tența, chiar printre 
peliculele premiate, a 
unor filme interesante 
ca intenție dar mai 
puțin concludente, cu 
o audiență uneori li
mitată din pricină ca
racterului ilustrativ 
sau a lungimilor.

în genere însă, festi
valul a impus atenției, 
ca o concluzie de primă 
însemnătate, opor
tunitatea unei preocu
pări mai vii și mai con
secvente in direcția 
asigurării dialogului 
real dintre cineast și 
spectatori. Mai ales în

cazul filmelor pe teme 
actuale, al filmelor cu 
temă revoluționară — 
preponderente in se
lecția recentei ediții — 
acest aspect de ordin 
artistic dobindește, așa 
cum s-a subliniat și la 
„masa rotundă" orga
nizată în cadrul festi
valului, o incontesta
bilă importanță politi
că. Ar putea fi invo
cate aici și unele din
tre peliculele de rezis
tență ale competiției 
— intre care Asasina
rea lui Matteotti (Ita
lia), Acei ani (Mexic) 
sau Copernicus (Polo
nia) — filme ale căror 
nobile intenții, reflec
tate de includerea 
in palmares, ar fi 
dreptățit o tratare 
nematografică mai 
propiată de cerințele 
marelui public. Poate 
că și selecția însăși a 
filmelor acceptate în 
concurs ar fi putut fi 
mai riguroasă. Am în 
vedere, desigur, nu 
inegalitățile inerente 
creației unor cineaști 
aflați la Început 
drum și 
filme se 
vibrația 
chemări, 
care — ca filmul vest- 
german Ploaia șterge 
toate urmele, ca cel 
venezuelean Cind vrei 
să plingi, nu plinge, ca 
cel britanic Triplul 
ecou — nu își justifi
că prezența intr-un 
festival internațional 
de prestigiu. Socotind 
ji vizionările infor
mative, comerciale, bu
letinul de 
festivalului 
ză că, In 
rulat 295 
de lung 
lung) metraj, 
filme pentru copii, 213 
scurt-metraje docu
mentare și de itiință 
popularizată.

Evident, competiția 
a fost dominată de 
caracterul umanist al 
filmelor din concurs, 
festivalul de la Mos
cova — „un festival in 
haine de lucru", cum 
i se spune — recon- 
firmîndu-și renumele 
de tribună a unei arte 
cinematografice apro
piate de preocupările 
și idealurile înaintate 
ale omului contempo
ran. Si merită spus, 
odată mai mult, că in 
contextul ediției din 
acest an, filmele ro
mânești au avut, pe 
merit, un larg ecou In 
rindurile participanți- 
lor, ca șt in presă, ca 
și printre distribuito- 

prezenți la „tirgul 
filme". Un succes 
care l-am comen- 
pe larg intr-o co-

de 
in ale căror 
face simțită 
unei certe 

ci producțiile

Rubrică redactată de 
Mihai IORDANESCU

meșterilor populariExpoziția

„ROMÂNIA - FILM" prezintă :

CU COPIII LA MARE
PRODUCȚIE A STUDIOURILOR BULGARE

$
.<■

Regia : Dimiter Petrov. Cu : Mihail Mutafov, Tatiana Novoselska, Gheorghi Par- 
țarev și copiii : Peter Peicev, Kiril Petrov, Ivailo Djambazov, Emil Petrov

holul 
populare 
expoziția

Hurez-Vîlcea

presă al 
precizea- 

total, au 
de filme 

(sau foarte 
70 de

rll 
de 
pe 
tat
respondență anterioară 
și pe care 11 amintim, 
din nou, cu satisfacție.

». COSTIN

Organizată 
Universității 
(sala Dalles) 
meșterilor populari din 
centrul Hurez-Vilcea 
face să trăiască, pen
tru vizitatorul bucu- 
reștean, imaginea unei 
arte care vorbește cu 
o neobișnuită claritate 
despre ocupațiile oa
menilor, despre obice
iurile sau motivele 
care au impresionat 
imaginația populară. 
Acest miraculos dialog 
cu timpul, cu perma- tivalul republican ,.O- 
nențele sufletești ale 
poporului, este reali
zat, acum, prin inter
mediul obiectelor cre
ate de artiști popu
lari care duc mai de
parte, in condițiile 
actuale, admirabilele 
meșteșuguri ale cera
micii și prelucrării 
lemnului atit de spe
cifice centrului Hu
rez-Vilcea.

Constituiți recent in
tr-o asociație, care nu
mără aproximativ 200 
de membri, prima de 
acest fel din țară, meș
terii vilceni. continuă, 
cu neștirbită fidelita
te. să lucreze in spiri
tul valorilor perene și 
originale ale artei 
noastre populare. Pri
lej de meditație și de 
incintare yizuală toto
dată, expoziția aduce in 
atenția tuturor iubito
rilor de frumos unu! 
din capitolele cele mai 
reprezentativi a 1 e 
creației noastre folclo
rice, creație care a im
pregnat, printr-un con
tact permanent, reali
zările contemporane.

Perfect integrate sti
lului regiunii din care 
fac parte, obiectele 
realizate de meșterii

vilceni s-au impus de 
mult atenției unani
me. Și nu ar fi decit să 
reamintim, in aceas
tă ordine de idei, par- 

. ticiparea lor la nume
roasele tirguri și fes
tivaluri folclorice (Tir- 
gul olarilor „Cocoșul 
de Horez", festivalul 
„Cîntecele Oltului") ca 
și premiile prestigioa
se obținute de cea mai 
mare parte a realiza
torilor. Premiul I și 
medalia de aur la Fes-

magiu partidului" 1971, 
obținut de Constantin 
Antonle-Dinuț, premiul 
I in 1959, 1961 și 1964 
cu care a fost distins 
Stelian Ogrezeanu, 
președinte al Asocia
ției creatorilor popu
lari din județul Vilcea, 
premiul I la Expoziția 
bienală de artă popu
lară In 1969 atribuit lui 
Victor Ogrezeanu, pre
miul I la Expoziția bie
nală de artă populară 
decernat in 1969 lui 
Victor Vicșoreanu sau 
premiul I dobindit de 
Dumitru Traian in ca
litatea sa de rapsod 
popular și realizator 
de instrumente muzi
cale populare (fluiere) 
la Concursul republi
can — iată doar citeva 
dintre atestările oficia
le ale talentului și pa
siunii lor creatoare. De 
altfel, fiorul liric, de 
o coloratură aparte, 
tensiunea emoțională 
rezultată dintr-o desă
vârșită armonie colo- 
ristică, care au adus 
faima ceramicii de Hu
rez, pot fi regăsitp în 
vasele de ceramică 
create de Stelian și 
Victor Ogrezeanu, ca 
și in scenele pictate pe

lutul ars de Ion Bu- 
clescu. Tot așa după 
cum pot fi reintilnite 
motive de origine stră
veche îmbinate cu ne
secata fantezie a crea
torilor contemporani 
in ploștile de lemn re
alizate de Marin Bru- 
laru, în incrustațiile in 
lemn ale Iul Jan Du
mitrescu, specializat 
în crearea de obiecte 
pentru împodobirea 
locuințelor ; stilpi de 
casă, 1 uși, ferestre, 
scaune etc sau tn pie
sele realizate de An- 
ghel Molsescu, vestit 
rapsod popular, Rezu- 
mind vechi tradiții, in
strumentele muzicale 
cioplite de Dumitru 
Traian. Constantin An- 
tonie-Qinuț sau Nico
lae N. Bem prezintă, 
de asemenea, caracte
re precis definite.

Liniile sintetice, re
zumative, pe care le 
permite incizia fibrei 
lemnoase, accentuează 
de cele mai multe ori 
asupra amănuntului 
decorativ, reliefindu-i 
funcțiile.

Descifrate la o lec
tură atentă, diferențe
le individuale de teh
nică, atit în privința ' 
ceramicii cit și a 
lucrării lemnului, 
portante desigur, 
Încadrează însă, 
fiecare dată, 
risticilor mari, 
nale, și exigențelor ge
nului, Preferința pen
tru o compoziție sim
plă, clară, echilibrată 
reunește lucrările a- 
cestor meșteri care 
și-au depășit, in zilele 
socialismului, condiția 
anonimă de altădată.

• Teatrul de comedie (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Fata Mor
gana — 20,30.
• Teatrul satlrlc-muzical ,.C. Tă- 
nase" (grădină Boema) : Esttval- 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —
18.30.
a Circul București (In
Taberei, lingă Poștă) : 
cu delfini — 18.30: 20.
e Grădina Cișmiglu 
scriitorilor) î Marmora timpului — 
Spectacol de sunet șt lumină —
20.30.

Drumul
Spectacol

(rotonda

Născut în Jigodin, in 1893, Nagy 
Imre a Împlinit, la 25 iulie, venera
bila virstă de optzeci de ani. Pictorul 
și-a făcut studiile liceale la Simleul 
Ciucului și la Ghiorgheni, inscriin- 
du-se apoi la Școala de belle-arte din 
Budapesta, unde, pină în 1922, lucrea
ză cu tenacitate și dăruire pentru a 
se perfecționa în diversele tehnici ale 
picturii și graficii. în 1923, la Zurich, 
are loc vernisajul primei sale expoziții 
personale. în cursul anului următor, 
pictorul se stabilește definitiv la 
Jigodin, în județul Harghita, printre 
oamenii din rindurile cărora prove
nea. Ani de-a rindul părăsește satul 
numai in cursul verilor, cind face 
lungi călătorii de studii prin orașele 
cele mai de seamă ale Europei, po
posind îndelung in marile muzee și 
expoziții cu dorința " ‘ ‘
se informa asupra 
contemporane și — 
a aprofunda stu
diul maeștrilor 
trecutului. De fie
care dată însă, 
reîntors acasă, re
ia tema Jigodinu- 
lui — cu împre
jurimile sale pi
torești și cu oa
menii săi Încer
cați, alături de 
care trăiește și. 
lucrează — realizind ample suite de 
lucrări reunite periodic in expozițiile 
personale, organizate in principalele 
orașe ale Transilvaniei și la Bucu
rești, precum și peste hotare, la Bu
dapesta (1923), Niirnberg (1932), Vene
ția. Paris (1937), Londra (1938). După 
eliberare, participă la toate expozi
țiile județene de la Cluj, precum și 
la numeroase manifestări colective.

Stabilindu-se la Jigodin, in urmă 
cu cinci decenii, Nagy Imre își ex
prima hotărirea de a dedica In între
gime talentul și energia sa creatoare 
zugrăvirii oamenilor și ținuturilor 
natale, care alcătuiau in concepția 
sa o realitate complexă, dar uni
tară. cu care s-a identificat incă din 
copilărie.

Artistul a rămas In permanență 
consecvent idealului de a asigura 
realității- ■ obiectivei o . traducere cit- 
mai directă în imagine. Legate or
ganic una de alta, ca părțile dis
tincte ale unui întins poem epic, lu
crările pictorului înregistrează cu 
sensibilitate și cu sinceritate rapor
turile și relațiile sale afective cu 
realitatea, ingăduindu-ne să desci
frăm cu ușurință dimensiunile active 
ale atitudinilor sale civice.

în primele doua decenii de activi
tate, cele mai reușite pinze ale pic
torului au fost inspirate de viața oa
menilor printre care trăia. ~ 
tate „pe viu", scenele de 
evită programatic accentele 
Consemnind cu fidelitate 
specifice, ilustrînd 
o dată dramatică — : 
reușesc totodată să 
legăturilor multiple 
cu natura pe care 
frunte. Cunoscător 
survenite în pictura 
dernă, Nagy Imre acceptă sugestiile 
lui. Cezanne pentru o articulare ri
guroasă și savantă a formei, dar so
luțiile cromatice au meritul de a fi 
personale, adecvîndu-se •— prin so
brietatea gravă a acordurilor — ori
zontului tematic. începind cu aceeași 
perioadă, pictorul manifestă un inte
res constant pentru portret. Scru
tează cu atenție, disociază cu lucidi
tate și începe să picteze numai cind 
e sigur că a ajuns să pătrundă in 
tainele vieții lăuntrice ale modele
lor care sint de preferință săteni. 
Fără să excludă elementele fiziono- 
mice definitorii, lucrările sale de 
acest gen devin astfel adevărate efi
gii deosebit de tipice pentru un 
mediu și o condiție socială. Faptul 
este cit se poate de evident și in 
cazul xilografiilor. Prin concentrata 
expresivitate a liniilor, pr.in contras
tele nete dintre alb și negru, cit și 
prin firescul atitudinilor, Părinții 
mei (1925), Căruțaș (1929) și Orbul 
(lucrare nedatată), alături de Auto
portretele din 1929 și 1930 reușesc 
să exprime sugestiv forța șl demnl-

mărturisită de a 
evoluției artei 
mai ales — de

pre- 
im- 

se 
de

caracte- 
regio-

Marina PREUTU

tatea morală, dar și asprimea vieții 
citorva dintre locuitorii Jigodinu- 
lui. Animat de aceleași sentimente, 
artistul realizează in tehnica xilogra- 
fiei și compoziții de admirabilă forță 
evocatoare, In care se pot identifica 
uneori accente expresioniste, ca în 
Odihnă (1929) și Spărgătorii de piatră 
(1930).

Din primii ani ai revoluției socia
liste, universul tematic al picturii lui 
Nagy Imre se lărgește simțitor. E- 
posul și entuziasmul muncii libere, 
precum și transformările impresio
nante survenite în înfățișarea țării 
îi inspiră compoziții complexe și di
namice, cum sint în curtea Fabricii 
de zahăr din Tirgu-Mureș (1951), 
Fabrica de ciment de Ia Bicazi (1952), 
Tunelul (1953) și Exploatarea lemnu
lui (1960). în raport cu lucrările mal 
vechi, linia orizontului se înalță vă
dit, ambianța naturală și noile con

strucții dobîndeso 
accente de monu
mentalitate, Iar 
oamenii sint sur
prinși într-o miș
care impetuoasă. 
Preocupările pen
tru construirea ri
guroasă și articu
larea internă a 
formei sint pre
zente în continua- 

Imbogățește curînd

Imre
la 80 de ani

Pic- 
muncă 
idilice, 

gesturile 
tensiunea — nu 
a eforturilor, ele 
transmită ideea 
ale săteanului 

trebuie s-o in- 
al mutațiilor 

europeană mo-

re, dar paleta se ____ _________
cu tonuri luminoase și tonice pe care
— inspirat — maestrul știe să le 
orchestreze în armonii bogate și ori
ginale. Materia cromatică dobindește 
rafinate fluidități și transparențe 
prin care contrastele culorilor vil 
sint atenuate. Cu aceleași mijloace, 
pictorul realizează Autoportretul cu 
desen din 1951 și Autoportretul cu 
măști din 1957 în care evocarea at
mosferei intime a atelierului este 
completată de deschiderea ferestre
lor spre vasta desfășurare spațială a 
peisajului. Problema aceasta a spa
țiului amplu, articulat pe adincime 
de formele reliefului și de clădirile 
înălțate de om, este reluată frecvent 
in numeroasele peisaje pictate in anii 
din urmă. Consemnind cu mijloace 
personale, mereu reîmprospătate, at
mosfera specifică a locurilor și dînd 
expresie lirică relațiilor multiple ale 
artistului cu peisajul natal, Car de 
fin (1952), Peisaj la .băile Jigodin 
(1953), Peisaj (1955), Seara la adăpat, 
Părul pădureț și micii (1957), Co
paci pe malul piriului, Toamna la .11- 
godin- (1960) și Liniște (1967) au re
levabile calități derivate din refuzul 
consecvent al viziunii decorative, ca 
și din alternarea pe adincime a di
verselor planuri verticale, din arhi
tectura și ritmul divers al formelor, 
din jocul savuros al luminii și 
umbrei. Vibrante și limpezi, culorile 
transmit privitorului un cuceritor 
sentiment stenic, pe care il alimen
tează de altfel și statornica prezență 
a omului in peisaj. Antologică se do
vedește in acest sens lucrarea A- 
mintiri din Jigodin (1956), imaginată 
ca o animată suită de scene de viață 
și de muncă, surprinse in perspec
tive felurite, dar juxtapuse intr-un 
întins peisaj conceput ca element u- 
nificator. Există in această pinză un 
farmec al narațiunii și o capacitate 
de a investi fiecare amănunt cu 
semnificație plastică, așa- cum se 
intîmplă de altfel in numeroase com
poziții (Furtuna, din 1959, Culegătorii 
de cartofi, Dans popular și Culesul 
merelor, din 1964), și in scenele de 
gen (Hoții de cuiburi. Cloșca și De
junul, toate din 1957).

Opera recentă a maestrului Nagy 
Imre, în cadrul căreia acuarela șl 
desenul ocupă un loc însemnat, cu-, 
prinde — alături de cele amintite
— numeroase alta genuri și teme, 
cum ar fi portretele, nudurile, com
pozițiile alegorice, florile, naturile 
statice etc. Mărturie a unei impre
sionante energii creatoare, această 
operă, încărcată de elemente sen
sibile. transmise pictorului de lumea 
satului transilvan, înscrie o pagină 
de dens conținut In istoria de azi a 
picturii românești.

Mircea TOCA

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

VOLEI :

„TROFEUL TOMIS"
Cea de-a Xl-a ediție a turneului fe

minin de volei „Trofeul Tomis" a 
continuat ieri în Sala sporturilor .din 
Constanta cu meciurile zilei a doua. 
Selecționata României a Întrecut cu

scorul de 3—0 (15—3, 15—2, 15—9)
echipa Ungariei, iar reprezentativa 
Japoniei a învins cu 3—0 (15—6, 
15—9, 15—5) formația Poloniei.

Selecționata Cubei
. /

Selecționata de fotbal a Cubei și-a 
inceput turneul în țara noastră, ju
cind ieri, la Ploiești, cu echipa F.C. 
Petrolul. Meciul s-a terminat la ega-

F. c. Petrolul 1 -1
litate : 1—1 (1—1). în continuare, re
prezentativa cubaneză va juca la Cluj 
(29 iulie — cu C.F.R.) și la Rimnicu- 
Vilcea (1 august — cu Chimia).

0» In probele olimpice, echi
pajele românești s-au cali
ficat în semifinale sau

Campionatele mondiale 
iac-canoe au inceput ieri 
pere (Finlanda), cu serii și 
cări in probele olimpice. Toate echi
pajele românești s-au calificat pen
tru semifinale, iar o parte dintre ele 
direct pentru finale. In seriile probei 
de canoe simplu, campionul olimpic 
Ivan Patzaichin l-a întrecut pe T. 
Wichman, unul dintre principalii fa- 
voriți.

La actuala ediție a campionatelor 
participă sportivi și sportive din 22 
de țări.

finale 
de ca
la Tam- 
recalifi-

A

I CÎTE RÎ D RI
ATLETISM. — SÎMBĂTA ȘI DU

MINICA, JOCURILE BALCANICE 
PENTRU JUNIORI. Cea de-a IV-a 
ediție a Jocurilor balcanice de atle
tism pentru juniori se va desfășura 
simbătă și duminică pe Stadionul Re
publicii din Capitală. La startul pro
belor vor fi prezenți tineri atleți din 
Grecia, Bulgaria, Turcia, Iugoslavia 
și România. Ultima ediție, disputată 
anul trecut în orașul Izmir, a fost 
dominată de atleții români, car« »u

obținut 20 de titluri din cele 35 puse 
in joc.

în cadrul concursului internațional 
de atletism de la Stockholm, atleta 
româncă Ileana Silai a terminat în
vingătoare in proba de 1 500 m plat 
cu timpul de 4Tl”98/100, fiind ur
mată in ordine de înger Knutsson 
(Suedia) — 4T2”10/100 și Sue Haden 
(Noua Zeelandă) — 4T5”86/100.

FOTBAL. — VIITORUL MECI, LA 
LENS. După cum s-a mai anunțat, 
echipa de fotbal a României și-a în
ceput turneul în Franța, jucind la 
Nancy în compania echipei locale 
A.S. Nancy, care activează în prima 
ligă. Fotbaliștii români au obținut 
victoria cu scorul de 3—0 (2—0). Cele 
trei puncte au fost marcate de Du- 
mitrache (2) și Dobrin. în continua
rea turneului, fotbaliștii români vor 
evolua la Lens.
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IMie cu prilejul celei de a XX-a 
aniversări a insurecției natinnale cubaneze

0 delegație a Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest-SWAPO

20 DE ANI DE LA SEMNAREA ARMISTITIULUIDINCOREEA

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a insurecției naționale cuba
neze, ambasadorul Republicii Cuba 
la București, Nicolas Rodriguez As- 
tiazarain, a oferit joi o recepție in 
saloanele ambasadei.

Au participat tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Pană, Mihai Gere, 
Ion Agachi și Eugen Jebeleanu, 
vicepreședinți ai Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
Mlhnea Gheorghiu, președintele Aca
demiei de științe sociale și politice, 
Theodor Burghele, ministrul sănătă
ții, Virgil Cazacu, prim-adjunct al

Adunare festivă cu prilejul aniversării 
tratatului de prietenie dintre România 

și Cehoslovacia
Joi, în sala Palatului culturii din 

municipiul Rm. Vilcea, a avut loc 
o adunare festivă prilejuită de Îm
plinirea a 25 de ani de la primul tra
tat de prietenie dintre Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă și a 5 ani de 
la semnarea noului Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală intre cele două state.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
Întreprinderile și instituțiile din Rm. 
Vt'zea, precum și membri ai Amba
sadei R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

La adunare au luat cuvintul Gheor

Cronica
Joi a sosit în România Ansam

blul național de cintece și dan
suri din India, care, timp de două 
săptămini, va întreprinde un turneu 
în tara noastră. Mesagerii artei 
populare din India vor prezenta pu
blicului nostru creații folclorice de 
muzică și dans din diverse regiuni 
ale țării. Primul spectacol va fi pre
zentat la 27 iulie, la Năvodari, tur
neul continulnd apoi in orașele Con
stanța, Tulcea, Eforie-sud, Brăila, 
Galați, Buzău, Ploiești, Pitești, ur- 
mînd ca la 6 august să prezinte un 
spectacol la București.

★
La Invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara canonicul Raymond Goor. din 
Belgia, membru in Prezidiul Consi
liului Mondial al Păcii.

Oaspetele a avut convorbiri la Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, la Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, a vizitat obiective so- 
cial-culturale din Capitală și din ju
dețul Suceava.

(Agerpres)
★

SUCEAVA (Corespondentul „Scîn- 
teii", Gheorghe Parascan). — Miercuri. 
25 iulie, în frumosul oraș de la 
poalele Rarăului, Cimpulung Moldo
venesc, a început Festivalul națio
nal al cinecluburilor pionierești. La 
cea de-a 5-a ediție a acestei impor
tante manifestări cultural-artistice 
școlărești, iau parte peste 140 de 
cinecluburi din 39 de județe ale țâ- 

ministrului educației și învățămîn- 
tuiui, Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ghenea, adjunct ăl ministru
lui afacerilor externe, general-colonel 
Sterian Țlrcă, adjunct al ministrului 
apărării naționale, conducători ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință, artă și 
cultură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic. 

(Agerpres)

ghe Rizescu, prim-secretar al co
mitetului municipal de partid, pre
ședintele consiliului municipal al 
Frontului Unității Socialiste, și Jiri 
Benda, consilier al Ambasadei R.S. 
Cehoslovace la București, care au 
subliniat importanța politică a celor 
două tratate, contribuția acestora la 
evoluția continuu ascendentă a re
lațiilor dintre cele două țări și 
popoare.

Participanții la adunare au adre
sat cu acest prilej un mesaj de 
prietenie locuitorilor orașului Kro- 
meriz din R. S. Cehoslovacă, oraș 
înfrățit cu municipiul Rm. Vilcea.

(Agerpres)
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rii și din municipiu! București. Or
ganizat de Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor, In colaborare 
cu Ministerul Educației și învăță- 
mîntului și A.C.I.N., festivalul de la 
Cimpulung Moldovenesc, se desfă
șoară în cadrul unei tabere de vară 
unde sînt găzduiți instructorii și cei 
mai tineri realizatori de filme din 
întreaga țară. în program, paralel cu 
desfășurarea propriu-zisă a festiva
lului, care cuprinde o etapă de pre- 
selecție a celor peste 150 de pelicule 
prezentate la concurg precum și o 
etapă de concurs prbpriu-zis, vor 
avea loc activități de instruire teo
retică și practică, realizate cu con
cursul unor specialiști de la I.A.T.C. 
București.

Cuvîntarea ambasadorului 
Republicii Cuba la posturile 

de radio si televiziune »
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a insurecției naționale cu
baneze, ambasadorul Republicii Cuba 
la București, Nicolas Rodriguez As- 
tiazarain, a rostit joi seara o cuvin- 
tare la posturile noastre de radio 
și televiziune.

(Agerpres)

a sosit in Capitală
Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Joi a sosit în Capitală delegația 
Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest — SWAPO, condusă de 
Sam Nujoma, președintele organiza
ției, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită de prietenie în- țara 
noastră. Din delegație mai fac parte 
Moses M. Garoeb, secretar al 
SWAPO, Dimo Amambo, Richard 
Kapelwa și Peter Sheenema, cadre 
de conducere în cadrul SWAPO.

întoarcerea in Capitala a reprezentantului P.C.R. la lucrările 
Congresului partidului „Congresul pentru Independența 

Madagascarului" (A.K.F.M.)
Joi după-amiază s-a întors în Ca

pitală, venind din Republica Malgașă, 
tovarășul Petre Lupu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul muncii, care a 
participat la lucrările celui de-al 
VII-lea Congres al partidului ..Con
gresul pentru Independența Mada
gascarului" (A.K.F.M.).

BRĂILA t „Ziua combinerilor"
BRĂILA (Corespondentul „Scln

teii11, Tudorel Oancea). — In cursul 
zilei de ieri a avut loc la Arena 
Progresul din localitate o lntîlnire 
a combinerilor din județ, cei care, 
in actuala campanie agricolă, au 
demonstrat prin întreaga lor acti
vitate înalte calități, dorința de a 
face totul pentru ca aurul Bără
ganului să poată fi adunat la timp, 
pentru ca piinea țării să ajungă 
grabnic in hambare. I s-a spus 
acestei acțiuni „Ziua combinerilor" 
și a fost organizată in semn de 
cinstire și prețuire a destoiniciei 
mecanizatorilor agricoli, care, prin 
munca lor însuflețită, prin respon
sabilitatea lor comunistă au reu
șit să situeze județul Brăila pe 
primul loc pe țară în ceea ce 
privește încheierea recoltatului 
griului de pe întreaga suprafață 
cultivată.

în cuvintul rostit cu acest prilej, 
tovarășul Dumitru Bălan, prim- 
secretar al Comitetului județean 
P.C.R. Brăila, a spus :

— Am plăcuta satisfacție de a 
vă transmite din nou. la această 
adunare consacrată „Zilei combi
nerilor", mesajul de felicitare tri
mis din partea secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca urmare a 
raportării încheierii campaniei de 
recoltare a cerealelor păioase și 
achitării obligațiilor către stat.

Multora dintre cei prezenți la 
întîlriire le-au fost acordate di
plome pentru rezultatele obținute 
in întrecerea socialistă dintre me
canizatori. Fiecare dintre aceștia 
s-a angajat să nu precupețească

Delegația SWAPO a fost întîm- 
pinată la sosire de tovarășii Gheor
ghe Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., general-co
lonel Ion Coman, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la Comitetul 
Central, și Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopenî, 
au fost prezenți tovarășul Florian 
Dănălache, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Uniunii Centrale a Cooperative
lor Meșteșugărești, și activiști de 
partid.

(Agerpres)

nici un efort pentru Îndeplinirea 
exemplară a tuturor sarcinilor care 
le revin pe linia efectuării la 
timp și de bună calitate a tutu
ror lucrărilor agricole.

în încheiere, cei prezenți la adu
narea mecanizatorilor din județul 
Brăila au adoptat o telegramă 
adresată C.C. al P.C.R., perso
nal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
unde, printre altele, se spune : 
„Mindri de succesele obținu
te, cu conștiința datoriei îm
plinite, ne exprimăm hotărîrea 
comunistă ca și pe viitor, sub 
conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, să dăm viață 
durabilă tuturor indicațiilor și sar
cinilor stabilite de conducerea su
perioară de partid, recentei hotă- 
riri pentru dezvoltarea dinamică a 
sectorului zootehnic, să ne îndepli
nim cu cinste propriile angaja
mente — expresie plenară a înal
tei noastre conștiințe muncitorești, 
în felul acesta considerăm noi. co
muniștii, toți mecanizatorii de pe 
ogoarele județului Brăila, că vom 
îndeplini cu cinste urarea pe care 
ne-ați adresat-o recent de a obține 
noi succese in executarea la timp 
și în bune condiții a lucrărilor de 
întreținere a culturilor, a pregătirii-’ 
și desfășurării campaniei agricole 
de toamnă, a tuturor lucrărilor din 
această perioadă, aducîndu-ne ast
fel contribuția la obținerea de re
colte tot mai bogate, in dezvoltarea 
in ritm tot. mai susținut a agri
culturii noastre, condiție hotări- 
toare pentru realizarea actualului 
cincinal înainte de termen, pentru 
prosperitatea patriei noastre socia
liste".

Cu prilejul „Lunii de solidaritate cu lupta poporului 
coreean", cind se împlinesc 20 de ani de la victoria în 
războiul pentru apărarea independenței și suveranității 
Republicii Populare Democrate Coreene și eliberarea pa
triei, vă adresez dumneavoastră, și prin dumneavoastră 
întregului popor frate coreean, un călduros mesaj de 
prietenie și solidaritate internaționalistă.

Folosesc, totodată, această ocazie jîentru a vă ura, dum
neavoastră și poporului coreean, succes deplin în vasta 
activitate pe care o desfășurați pentru construcția socia-

PHENIAN 
listă a R.P.D. Coreene, pentru înfăptuirea aspirației na
ționale fundamentale a poporului coreean — unificarea 
pașnică și independentă a patriei.

Asigurindu-vă în continuare de deplina solidaritate șl 
întregul sprijin față de cauza dreaptă a poporului coreean, 
îmi exprim profunda convingere că relațiile de prietenie 
și colaborare frățească dintre partidele și țările noastre 
se vor amplifica șl întări tot mai mult, în interesul po
poarelor român și coreean, al luptei antiimperialiste, al 
cauzei generale a socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist. Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Alături de cauza dreaptă a poporului 
coreean, de aspirațiile sale legitime 

de unificare a patriei
Se împlinesc astăzi 20 de ani de 

la semnarea armistițiului din Co
reea — act care a înscris o pagină 
memorabilă în istoria luptelor pur
tate de poporul coreean pentru idea
lurile libertății, independenței națio
nale, ale păcii.

Aniversarea acestei zile evocă pu
ternic in conștiința omenirii faptele 
de vitejie și eroism săvirșite de acest 
neînfricat popor in încleștarea ar
mată cu forțele imperialiste agresi
ve, dragostea sa nedezmințită față 
de patrie, hotărîrea sa nestrămutată 
de apărare a cuceririlor revoluționara, 
a vieții și viitorului său. Timp de peste 
1 000 de zile, luptătorii Coreei popu
lare, sub conducerea Partidului Mun
cii, in frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen, au luptat cu eroism, și-au apă
rat patria și cuceririle revoluționa
re, impunind semnarea armistițiu
lui de la Panmunjon. Marcînd o 
importantă victorie a poporului 
coreean, acest deznodămînt a de
monstrat în mod strălucit că nu exis
tă forță in lume în stare să îngenun
cheze un popor decis să lupte pină 
la capăt pentru dreptul sacru de a 
fi stăpîn pe propriile destine.

în perioada ce a urmat, vădind a- 
celași spirit de abnegație, talentatul 
popor coreean a trecut la lecuirea ră
nilor războiului, la dezvoltarea pe o 
treaptă superioară a tuturor dome
niilor de activitate. Eroicul Phenian, 
ca și celelalte orașe — Hamhîn, Von- 
san, Kansen, Hinam — au renăs
cut din ruine și cenușă, au apă
rut. noi combinate și centre in
dustriale. șantiere și căi de comuni
cație ; întreaga țară, refăcută ra
pid, a pășit mai departe pe calea 
progresului economic și social. As
tăzi, spre satisfacția prietenilor de 
pretutindeni ai poporului coreean, 
R.P.D. Coreeană se înfățișează ca 

■un stat aflat în plin avint, care 
dobîndește succese de seamă in dez
voltarea unei industrii moderne, în 
promovarea științei și tehnicii, în în
florirea învățămîntului și culturii. 
Aceste mari realizări sînt un rod 
al politicii de aplicare crea
toare a marxism-leninismului la con
dițiile concrete ale Coreei, promovată 
neabătut de Partidul Muncii. îmbo
gățind continuu nivelul de viață ma
terial și spiritual al poporului, 
ele constituie, totodată, un puternic 
factor favorizator pentru împlinirea 

aspirațiilor Întregului popor coreean 
spre unificarea pașnică și democrati
că a patriei.

Sint unanim cunoscute în lume ac
țiunile neobosite Întreprinse in acest 
sens de partidul și guvernul R.P.D. 
Coreene, numeroasele lor inițiative 
și propuneri menite să înlesnească 
împlinirea idealului național al co
reenilor din Nord și din Sud. Opinia 
publică internațională a luat act 
cu satisfacție de contactele și con
vorbirile care au avut și au loc 
între reprezentanți ai Nordului și 
Sudului, Declarația Comună dată 
publicității in iulie 1972 con- 
semnînd un moment de semnifica
ție istorică pentru destinele între
gului popor coreean. De curind, o nouă 
inițiativă, de o deosebită importan
ță pentru înfăptuirea dezideratului 
de unitate al întregii națiuni coreene, 
a fost întreprinsă, în numele parti
dului și guvernului R.P.D. Coreene, 
de către tovarășul Kim Ir Sen, care 
a înfățișat un program in cinci 
puncte în vederea unificării țării. 
Salutind cu căldură, în numele 
poporului nostru, această inițiativă 
și subliniind însemnătatea ei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în mesajul 
adresat conducătorului de partid și 
de stat coreean, arăta ; „Recentele dv. 
propuneri constructive, din 23 iunie 
a.c., privind măsurile menite să ducă 
la apropierea dintre Nord și Sud, să 
împiedice divizarea Coreei șl să con
tribuie la reunificarea țării constituie 
o nouă și elocventă dovadă a pozi
ției principiale consecvente promova
te de Partidul Muncii din Coreea și 
guvernul R.P.D. Coreene, pentru re
alizarea năzuinței legitime a poporu
lui coreean de a trăi intr-un stat 
unificat, făurit prin eforturile proprii 
ale întregii națiuni coreene, pe cale 
pașnică și independentă, fără ames
tec din afară".

Așa cum este cunoscut, în spiritul 
atașamentului de nedezmințit față de 
idealurile libertății și independenței 
popoarelor, al tradițiilor de trainică 
prietenie statornicite între România 
și R.P.D. Coreeană, țări socialiste 
frățești, popo.rul nostru s-a situat în
totdeauna alături de cauza dreaptă a 
poporului coreean. Țara noastră a 
acordat Coreei populare întregul său 
sprijin în lupta împotriva agresiunii 
imperialiste, a militat și militează pe 
arena mondială pentru dreptul po

porului coreean de a fi stăpln pe 
propriile destine, se pronunță in 
mod perseverent pentru retragerea 
trupelor și desființarea bazelor mi
litare străine de pe teritoriul Coreei 
de sud, își manifestă activ solidari
tatea față de aspirațiile coreenilor de 
a trăi in libertate, intr-o patrie unită, 
independentă, democratică. Poziția 
consecvent internaționalistă a po
porului nostru față de lupta poporu
lui coreean și-a găsit o nouă șl pu
ternică expresie in manifestările ce 
au avut loc cu prilejul lunii de soli
daritate cu acest popor, marcată, ca 
in fiecare an, de către opinia publică 
progresistă de pretutindeni, In peri
oada dintre 25 iunie și 27 Iulie.

Legat de poporul coreean prin sen
timente de profundă simpatie și sti
mă, de căldură tovărășească, poporul 
nostru acordă o înaltă prețuire rela
țiilor de prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre România și R.P.D. 
Coreeană, relații bazate pe principii
le marxism-leninismului și interna
ționalismului socialist, și care se 
dezvoltă pe o linie continuu ascen
dentă. O inriurire hotăritoare pentru 
amplificarea și întărirea continuă a 
raporturilor reciproce pe toate pla
nurile o au — așa cum au demon
strat faptele — contactele directe, în- 
tilnirile și schimburile de păreri în
tre conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări. Vizita întreprinsă 
în Coreea populară, în vara anului 
1971, de către delegația de partid și 
guvernamentală română, convorbiri
le fructuoase purtate la Phenian de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen au marcat un moment de im
portanță majoră in cronica relațiilor 
frățești reciproce, au dat un nou im
bold dezvoltării continue a acestor 
relații, în interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și socialismului!

Astăzi, la împlinirea a 20 de ajnl de 
la victoria R.P.D. Coreene in răz
boiul pentru apărarea patriei, po
porul român transmite poporului co
reean un cald salut frățesc, Iții re
afirmă solidaritatea militantă cu cau
za dreaptă a acestui eroic popor și îl 
urează să cucerească noi și mari iz- 
binzi in construcția socialistă, în în
făptuirea aspirațiilor de unificare 
pașnică șl democratică a țării!

B. STOIAN

LA „ELECT ROB AN AT"

„Constelația 73“
vremea

Diversificarea fabricației consti
tuie un obiectiv de primă impor
tanță în activitatea întreprinderii 
„Electrobanat" din Timișoara. în 
acest scop, celș 3 ateliere de pro
iectare desfășoară o muncă susți
nută pentru asimilarea unor noi 
produse solicitate de beneficiarii 
interni și externi, precum și pen
tru modernizarea celor din fabrica
ția curentă. Planul tehnic pe acest 
an prevede asimilarea unui număr 
de 74 de noi produse — o adevă
rată constelație — din oare în pri
mul semestru s-au realizat. 49. Este» _

p zorba de diverse corpuri de ilumi
nat industriale, faruri, lămpi de 
semnalizare etc., concepute și rea
lizate la nivelul standardelor inter
naționale. Astfel, s-au asimilat 
eorpuri de iluminat fluorescent cu 
dispersor alb lăptos și cu regletă, 
o plafonieră din bachelită, dulii, 
lămpi pentru autocamioanele RO- 

.MAN, S-a pus, de asemenea, la 
punct o tehnologie proprie pentru 
producerea apărătoarelor din poli- 
metacrilat, ceea ce a înlesnit asi
milarea unor corpuri de iluminat 
cu pronunțat caracter ornamental. 
Din această grupă, in 1973 se intro
duc în fabricație 6 tipuri, iar în 
anul viitor alte 10. Concomitent, au 
fost modernizate 7 corpuri de ilu
minat fluorescent și 12 corpuri de 
iluminat public cu vapori de mercur.

—• Anul acesta — ne -spune ing. 
Nicolae Margan, director tehnic al 
întreprinderii — se încheie; practic, 
asimilarea familiei de corpuri de 
iluminat public tip PVB-7, produse 
cu pondere jmportantă în exportul 
întreprinderii. Ele se caracterizează 
prin randament superior și distri

buție largă a fluxului luminos, asi- 
gurind o iluminare uniformă a ca
rosabilului, ceea ce permite am
plasarea mai distanțată a stîlpilor 
de susținere. în următorii ani, a- 
ceste produse vor avea un rol de
terminant in modernizarea ilumina
tului public din țara noastră, fapt 
pentru care pregătim fabricarea lor 
in mai mult de 20 de tipuri și va
riante, atit pentru marile artere, 
cit și pentru străzile cu o circula
ție mai redusă. Aș mai menționa 
că, începind din august, se vor o- 
mologa lunar, introducindu-se ime
diat în fabricație, cite un corp de 
iluminat antiexploziv, in acest fel 
acoperindu-se aproape în întregime 
necesarul intern de asemenea pro
duse.

De la același interlocutor aflăm 
că in domeniul iluminatului rutier 
activitatea de creație tehnică se 
caracterizează prin punerea in. fa
bricație a unor lămpi pentru auto
camioanele ROMAN și tropicaliza- 
rea farurilor și lămpilor pentru 
tractoare și autoturisme. în tri
mestrul IV a.c. va Începe și fabri
carea farurilor de ceață șl a faruri
lor proiectoare pentru lămpi cu 
halogen. Totodată, s-a diversificat 
și nomenclatorul elementelor și ba
teriilor galvanice — produse tradi
ționale ale întreprinderii timișore
ne. Astfel, »-a trecut la fabricația 
bateriilor R 6 și 
prin intrarea în 
linii tehnologice 
mai mare parte

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut răcoroasă, cu cerul variabil. în- 
norări mai accentuate s-au nrodus 
In Transilvania, jumătatea de sud a 
Moldovei, Dobrogea, Carpații Apu
seni și de curbură, precum și în 
zona deluroasă din nord-vestul Mun
teniei, unde pe alocuri s-au semna
lat ploi sub formă de averse și des
cărcări electrice. Vintul a suflat po
trivit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 16 grade la Toplița, Jo
seni, Miercurea Ciuc, Blaj, Cîmpina 
și Mangalia, și 25 grade la Drobeta 
Turnu-Severin, Caracal, București, 
Budești, Călărași, Roșiori de Vede

și Videle. în București : Vremea a 
fost răcoroasă, cu cer schimbător, 
Vintul a suflat potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 27 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
28, 29 și 30 iulie. în țară : Vreme ră
coroasă la Început, apoi in încălzire. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea 
averse locale de ploaie in cursul 
după amiezelor in prima parte a in
tervalului. Vînt slab pină la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, izolat mai 
coborite la inceput, iar maximele 
vor oscila între 20 și 30 grade. în 
București : Vreme răcoroasă la 
început, apoi în încălzire. Cerul va 
fi variabil. Ploaie de scurtă durată 
după amiaza la începutul intervalu
lui. Vint slab pină la potrivit. Tem
peratura in creștere ușoară.

Vernisajul unei expoziții de fotografii
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de „Luna de solidaritate cu lupta 
poporului coreean", joi la amiază a 
avut loc Ia Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din România 
vernisajul unei expoziții de fotogra
fii. Organizată sub auspiciile Asocia
ției de prietenie româno-coreene și 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, expoziția 
înfățișează aspecte din lupta și mun
ca poporului coreean pentru apărarea 
independenței și suveranității R.P.D. 
Coreene, pentru eliberarea și reali
zarea unificării pașnice, democratice 
și independente a patriei.

La festivitatea de deschidere au 
rostit alocuțiuni Gheorghe Stuparu, 
vicepreședinte, al Asociației de prie
tenie româno-coreene, și Li Min Su, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

Erau prezenți reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Asociației de prietenie româ
no-coreene și Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, personalități ale vieții social- 
culturale, ziariști, precum și membri 
ai Ambasadei R.P.D. Coreene la 
București.

(Agerpres)

TELEGRAME

Cu prilejul „Lunii de solidaritate cu 
lupta poporului coreean", Consiliul 
Național al Frontului Unității, So
cialiste. Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, 
Consiliul Național al Femeilor. Co
mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, Asociația de prietenie 
româno-coreeană, Liga română de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, Asociația juriștilor 
și Uniunea ziariștilor au trimis tele
grame de solidaritate organizațiilor 
similare din Republica Populară De
mocrată Coreeană.

(Agerpres)

u.

Pentru actualul sezon estival, în 
rețeaua de alimentație publică din 
Bacău au fost modernizate și re
profilate peste 20 de restaurante și 
bufete situate pe principalele tra
see turistice și din zona, centrală a 
municipiului. Unele bufete, care 
pină de curind vindeau doar bău
turi și țigări, au fost transformate 
In unități cu caracter culinar, care 
pun la dispoziția consumatorilor un 
sortiment bogat de preparate, semi- 
preparate și produse de bucătărie. 
Printre acestea se numără restau
rantul „Ciocîrlia" din zona centrală 
a Bacăului, restaurantul „Nord“, 
bufetul „Milcov". La marile restau
rante din parcurile „Libertății", 
„Trandafirilor", „Gherăești11 au fost 
amenajate grădini de vară, iar pe 
arterele principale ale orașului și in 
locurile mai aglomerate au fost 
deschise 15 noi centre de răcori

a bateriilor 
producție a 
realizate în 

prin autoutilare.

R14,r, 
unor 

cea

Cezar IOANA
corespondentul „Sclnteii

toare. în același timp, în unitățile 
de alimentație publică băcăuane au 
fost asimilate peste 20 de noi sor
timente culinare, cele mai multe 
dintre ele tradiționale, specifice 
moldovenești, puțind fi servite la 
cunoscutele restaurante cu specific 
local „Moldoveanca", „Bistrița11 și 
„Popasul Gherăești11. Pentru a asi
gura preparate culinare de calitate 
superioară, la prețuri convenabile, 
unitățile de alimentație publică din 
Bacău desfac un mare număr de 
produse proprii. Calitatea acestora 
și buna servire au contribuit la de
pășirea substanțială a planului. în 
prezent, alte restaurante și bufete 
din Bacău se află in curs de mo
dernizare. Ele vor fi terminate 
chiar in actualul sezon turistic.

Gh. BALTĂ
corespondentul „Sclnteii
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LA SCHELA r CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

EXTRACȚIE — BRĂILA

Preocupări pentru
întreținerea și

exploatarea sondelor
BRĂILA (Corespondentul 

„Scinteii", N. Gr.- Mărășanu). — 
De mai mulți ani, colectivul de 
muncă al schelei de extracție- 
foraj Brăila deține un loc frun
taș in întrecerea socialistă pe 
ramură. Unul din obiectivele În
trecerii îl constituie întreținerea 
și exploatarea la întreaga capa? 
citate a sondelor. în acest sens, 
11 brigăzi de sudori-mecanici 
execută întreținerea și repararea 
întregului fond activ de sonde. 
Brigăzile conduse de maiștrii 
Gheorghe AnghelUță, Gh. Toboș, 
Cornel Acăei, Constantin Niță și 
Gheorghe Vlad au recondiționat, 
numai in primul semestru al a- 
cestui an, aproape 40 de sonde 
ieșite din fondul activ, datorită 
inundațiilor parțiale sau totale. 
„Chiar și la obiective nou 
construite în loc de utilaje noi 
am folosit în cea mai mare par
te utilaje rezultate din raționa
lizarea procesului tehnologic — 
ne spune tovarășul inginer loan 
Preutu, șefrfl secției probe — 
producție și reparații capitale. 
La dezvoltarea parcurilor de ex
ploatare din sectorul Oprișănești 
am folosit rezervoarele, separa
toarele și pompele recondițio
nate de la parcurile mai vechi. 
Toate aceste măsuri au condus 
in final la creșterea producției 
globale la 1 009 lei fonduri fixe, 
la obținerea unor însemnate e- 
cqnomii și a unei producții su
plimentare".

ț
$

LA LENINGRAD S-A DESCHIS IERI

Expoziția

„Mobila românească —1973“
ln pitoreasca insulă Vasiliev- 

ski, in rada portului de pasageri 
al Leningradului, s-a deschis joi 
expoziția „Mobila românească 
— 1973", cea mai mare manifes
tare de acest gen organizată de 
țara, noastră anul acesta peste 
hotare și a. doua, după șase ani, 
in orașul de pe Neva.

Pe o suprafață de 1 500 me
tri pătrați, un număr de 50 de 
fabrici prezintă peste 100 de 
garnituri și piese separate de 
mobilă, atestind remarcabila 
„carte de vizită" a țării noastre 
pe plan mondial in domeniul 
construcției de mobilă: 2 000 
de modele, exportul de mobilă 
In aproape 40 de țări ale lumii, 
creșterea de 7,5 ori a exportului 
in ultimul deceniu. Pe primul 
loc in exportul nostru de mo
bilă se situează Uniunea Sovie
tică, unde livrările românești au 
crescut in ultimul deceniu de 
peste patru ori.

Principalul criteriu al expo
zanților români — întreprinde
rile Tehnoforestexport, ILEXIM 
și ICECOOP — îl constituie, 
după părerea unanimă a primi
lor vizitatori, calitatea. Se re
marcă, de altfel, . faptul că 
România se situează pe locul 
doi printre țările furnizoare de 
mobilă in Uniunea Sovietică, 
după cum se apreciază, in mod 
unanim, și posibilitățile de creș
tere a relațiilor in acest do
meniu.

La deschiderea expoziției au 
participat conducători ai orga

nelor de partid și de stat din 
Leningrad, precum și Igor Ilin, 
vicepreședinte al organizației 
unionale Exportles, reprezen
tanți ai Camerei unionale sovie
tice de comerț și industrie, con
ducători de întreprinderi sovie
tice, specialiști, membri ai 
corpului consular din Leningrad, 
ziariști, numeroși vizitatori.

Au fost prezenți. de aseme
nea, Ion Rimbu, adjunct al mi
nistrului economiei forestiere și 
industriei materialelor de con
strucții din România, Mircea. 
Năstase. ministru consilier, șeful 
Agenției economice române in 
Uniunea Sovietică, directori ai 
întreprinderilor românești par
ticipante la expoziție.

în alocuțiunile rostite la des
chidere. tovarășii Ion Rimbu și 
Ivan Popov, vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Sovie
tului orășenesc Leningrad, au 
arătat că expoziția „Mobila ro
mânească — 1973", ca și parti
ciparea Uniunii Sovietice la ex
pozițiile și celelalte manifestări 
de acest gen organizate in 
România reprezintă un mijloc 
eficient de cunoaștere reciprocă 
a realizărilor țărilor noastre, 
contribuind la dezvoltarea cola
borării și cooperării economice, 
la întărirea relațiilor de priete
nie frățească dintre cele două 
țări, dintre poporul român și 
popoarele sovietice.

Laurentlu DUȚA
26 iulie

SKOPL.IIÎ, ORAȘ AL TINEREȚII
Un oraș — „Erou al 

muncii socialiste". A- 
ceasta este înalta dis
tincție acordată in a- 
ceste zile de pre
ședintele R.S.F. Iu
goslavia, tovarășul 
Iosip Broz Tito, ora
șului Skoplje, pentru 
realizări excepționale 
ale oamenilor muncii 
In reconstruirea loca
lității devastate de 
stihiile naturii.

...Au trecut 10 ani de 
atunci — de la cutre
murul catastrofal, 
care transformase o- 
rașul in ruine. Pro
porțiile cataclismului 
au fost imense : mii 
de oameni morți și 
răniți ; 80 la sută din 
fondul de locuințe 
prefăcut in moloz, 
140 000 locuitori râ
mași fără adăpost ; 85 
la sută din totalitatea 
întreprinderilor scoa
se din uz ; numeroa
se școli, obiective so- 
cial-culturale, insti
tuții sanitare distruse 
din temelii.

In acele zile grele, 
privind urmările de
zastrului, nu puțini 
oameni își exprimau 
îndoiala că pe locu
rile respective va mai 
pulsa viata. Și astăzi 

J— ca legendara pa
săre Phoenix — reîn
viat din propria-i ce
nușă, orașul de pe 
Vardar se înaltă mai 
mîndru ca aricind. 
Pentru aceasta a fost 
necesară o muncă ti
tanică, la care au luat 
parte nu numai lo
cuitorii orașului, ci,

alături de ei, Intr-un 
spirit de frățească so
lidaritate, oameni ai 
muncii de pe întreg 
cuprinsul Iugoslaviei 
socialiste.

Skoplje se înfăți
șează vizitatorului ca 
un oraș cu bulevarde 
largi, cu edificii mo
derne șl elegante, cu 
un ritm de viață tre
pidant, fiind in pre
zent, cu cei 420 000 lo
cuitori, aproape de 
două ori mai mult 
decit înainte de cu
tremur. al treilea oraș 
ca mărime din Iugo
slavia. Arterele noi, 
moderne fac posibilă 
traversarea localității 
intr-un timp scurt și 
in condiții din cele 
mai bune.

Skoplje de astăzi 
este un important 
centru economic, ale 
cărui' întreprinderi 
industriale — intre 
care uzina, siderur
gică „Skoplje", fa
brica metalurgică 
„Tito", fabrica de ca
roserii „11 Octombrie", 
fabrica de ciment, 
combinatul chimic — 
sint bine cunoscute 
nu numai in Iugosla
via, dar și dincolo de 
hotarele ei. S-a rea
lizat o mare parte din 
proiectul de regulari
zare a rîului Vardar. 
Actualul tablou al ca
pitalei Macedoniei 
este întregit, de gara 
modernă, de centrul 
comercial al orașului, 
de hotelurile cu mai 
multe etaje, de clă
dirile afectate tirgu- 
rilor internaționale,

de numeroase parcuri 
etc. Este greu să răs
punzi ce te impresio
nează cu deosebire in 
orașul de astăzi ; totul 
îți solicită privirile : 
elegantul și suplul 
pod de peste Vardar, 
cheiurile moderne ale 
rîului — cu trepte, 
cascade și spații verzi 
unde seara se adună 
grupuri de tineri, Mu
zeul de artă modernă, 
impozant edificiu ar
hitectonic ridicat pe 
colina unde se afla 
cîndva cetatea Kala 
și unde sint expuse 
lucrări de artă dăruite 
de artiști din lumea 
întreagă...

In obișnuitul tur al 
orașului, gazdele ii 
conduc pe vizitatori 
mai ales în cartierul 
„Taftalidje", pe care 
locuitorii orașului îl 
numesc „Raionul in
ternațional", deoarece 
aici se află grupate o- 
biectivele construite 
după cutremur cu a- 
jutorul altor țări. 
Mărturie a puternice
lor sentimente de so
lidaritate cu orașul 
lovit de catastrofă 
stau aici și cele trei 
blocuri cu 103 apar
tamente și moderna 
policlinică „București" 
oferite in dar de gu
vernul și poporul ro
mân.

Așa se înfățișează 
acum, la zece ani de 
la. cutremur, Skoplje, 
care, pe drept cuvint, 
își merită denumirea 
de oraș al tinereții.

S.MORCOVESCU



Sintem bucuroși și mîndri de prietenia 
și solidaritatea poporului roman

Ne-a declarat tovarășul FAM VAN DONG, primul ministru al R. D. Vietnam
Cu prilejul unei vizite recente a trimisului nostru special Al. Câm- 

peanu in R. D. Vietnam, premierul vietnamez a acordat pentru zia
rul „Scinteia" interviul pe care îl publicăm mai jos :

' ÎNTREBARE : Semnarea a- 
cordurilor de la Paris a marcat 
o victorie istorică a poporului 
vietnamez, salutată cu profun
dă satisfacție de poporul român 
ca și de popoarele iubitoare de 
pace din întreaga lume. V-am 
ruga, tovarășe prim-ministru, 
să dați o apreciere noii etape 
in care a pășit poporul vietna
mez, să ne vorbiți despre mo
dul cum se înfăptuiesc proiec
tele de lichidare definitivă a 
urmărilor războiului.

RĂSPUNS : Ați relevat bine că 
semnarea acordurilor de la Paris a 
marcat o victorie istorică a poporu
lui vietnamez, salutată cu profundă 
satisfacție de poporul român și 
popoarele iubitoare de pace din lu
mea întreagă. Permiteți-mi să mul
țumesc, pe această cale, din toată 
inima, poporului român, celorlalte 
popoare, pentru solidaritatea lor mi
litantă cu poporul nostru.

în ce privește întrebarea referi
toare la proiectele noastre de lichi
dare definitivă a consecințelor răz
boiului, care caracterizează noua e- 
tapă a luptei noastre revoluționare, 
vă răspund foarte pe scurt.

în această etapă a luptei, ne con
centrăm eforturile pentru a asigura 
aplicarea corectă și integrală a acor
durilor de la Paris, a tuturor clau
zelor acestor acorduri. Aceasta în
seamnă că trebuie cerut ca S.U.A. 
și guvernul de la Saigon să îndepli
nească corect și integral obligațiile 
asumate, toate obligațiile ce decurg 
pentru ele din aceste acorduri. 
Pentru atingerea acestui obiectiv, 
întregul nostru popor, in Nord 
ca și în Sud. guvernul Repu
blicii Democrate Vietnam și G.R.P. 
sînt hotărite să lupte cu toa
te forțele, cu toate mijloacele de 
care dispun. Cred că popoarele țări

lor socialiste, toate popoarele lumii, 
inclusiv poporul progresist american, 
vor fi de partea noastră, vigilente și 
hotărite, pentru a desfășura cu dir- 
zenie această luptă pînă la victorie.

în ce ne privește, această luptă 
'comportă următoarele puncte esen
țiale :

a restabili pacea, a o consolida 
\pentru a-i imprima un caracter sta
bil și durabil ;

a duce pină la capăt revoluția 
națională și democratică în Sud ;

a intensifica construirea socia
lismului în Nord și a întări în toate 
domeniile Republica Democrată 
Vietnam ;

a reunifîca în mod pașnic Viet
namul pe baze democratice.

Aceste patru puncte sînt legate 
organic între ele. Ele constituie o- 
biectivele luptei revoluționare a po
porului nostru în această etapă;

ÎNTREBARE : Care sint. tn 
prezent, principalele preocu
pări ale R.D. Vietnam pe plan 
internațional ?

RĂSPUNS : în esență, ele nu s-au 
modificat ; mai precis, nu fac decît 
să se adapteze situației nou create.

în • primul rînd, depunem toate e- 
forturile pentru a întări și dezvolta 
prietenia, solidaritatea, cooperarea 
noastră cu țările socialiste, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
ale internaționalismului proletar. A- 
cordăm o mare importanță raportu
rilor noastre cu popoarele care luptă 
pentru eliberare, cu țările lumii a 
treia, care constituie partea cea mai 
importantă a omenirii și care repre
zintă o foarte mare forță a istoriei. 
Sintem dispuși , să stabilim raporturi 
bune cu toate celelalte țări, pe baza 
respectării independenței și suvera
nității, neamestecului in afacerile in

terne, egalității ți intereselor reci
proce.

ÎNTREBARE : Poporul român 
a nutrit și nutrește sentimente 
de frățească prietenie și profun
dă. solidaritate internationalists 
față de eroicul popor vietna-

■ mez. Sintem informați că veți 
vizita in curind țara, noastră. In 
lumina acestui apropiat eveni
ment, v-am ruga să ne spuneți 
cum apreciați evoluția relațiilor 
dintre cele două țări și popoare 
ale noastre.

RĂSPUNS : într-adevăr, poporul 
român a nutrit și continuă să nu
trească sentimente de prietenie fră
țească și de profundă solidaritate 
internâționalistă cu eroicul popor 
vietnamez. Cît de bucuroși și de 
mîndri sintem pentru aceasta ! Acest 
război — date fiind natura, desfă
șurarea ți rezultatele sale — a pro
vocat, din partea întregii lumi, .o 
puternică mișcare de solidaritate 
umană în sprijinul nostru, ceea ce 
a scăpat complet ordinatoarelor u- 
neia dintre cele mai puternice ma
șini de agresiuni din toate timpurile. 
Și aceasta este o constatare îmbucu
rătoare pentru toate popoarele.

Mă întrebați cum apreciem evolu
ția și perspectivele relațiilor intre 
cele două țări și popoare ale noas
tre. îndeosebi cu prilejul apropiatei 
vizite a delegației noastre de partid 
și guvernamentale la București. 
Se știe prea bine că relațiile noastre 
sint excelente. Firește, este însă loc 
pentru mai mult și pentru mai bine 
în direcția întăririi și dezvoltării co
operării între cele două țări și po
poare ale noastre.

Profit de acest prilej ca să mul
țumesc poporului român pentru tot 
sprijinul ce ni l-ați acordat în în
treaga perioadă a acestui război și 
ca să-i urez noi victorii in con
struirea -socialismului, in edificarea 
societății socialiste, în făurirea omu
lui socialist.

Festivitatea de la Santiago de Cuba
cu prilejul celei de a 20 a aniversări

a insurecției naționale
HAVANA 26 (De la trimisul nostru 

V. Oros) — Pentru a aniversa îm
plinirea a 20 de ani de la asaltul ca
zărmii Moncada, actul temerar care 
a aprins flacăra insurecției naționale, 
joi a avut loc. în prezența lui Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru al Guver
nului Revoluționar al Republicii 
Cuba, a altor conducători de partid 
și de stat cubanezi, pe stadionul cen
tral al orașului Santiago de Cuba, o 
festivitate sportivă la care au parti
cipat aproximativ 10 000 de tineri. 
Erau prezente delegațiile de peste 
hotare care participă la festivitățile 
prilejuite de cea de-a 20-a aniver-

sare a Insurecției naționale cuba
neze. A participat delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de tovară
șul Leonte Răutu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.

Moncada, devenită școală in
ternat, găzduiește în aceste zile o bo
gată expoziție, cuprinzînd fotografii 
și documente care ilustrează traiec
toria revoluției cubaneze, cele mai 
grăitoare momente ale tradiției lup
tei de eliberare națională și socială. 
Expoziții similare, ca și spectacole 
artistice comemorative sint organizate 
In multe alte orașe ale țării.

1N DRUM SPRE FESTIVALUL MONDIAL DE LA BERLIN

■

tineretului român și
PRAGA 26 (Corespondentă de la 

C. Prisăcaru). în drum spre Berlin, 
capitala R. D. Germane, unde va 
participa la cel de-al X-lea Festival 
mondial al tineretului și studenților, 
delegația tineretului român a petre
cut o zi in Cehoslovacia. Cei peste 
560 de băieți și fete au vizitat mo
numente istorice și arhitectonice din 
Praga.

Joi seara a fost organizată o tntîl- 
nire între membrii delegației tinere
tului român și reprezentanți ai tine-

■

tineri cehoslovaci
retului din capitala cehoslovacă, 
întilnire. care a decurs într-o atmos
feră caldă, prietenească, au luat 
cuvîntul Jan Prochazka. secretar al 
Uniunii Tineretului Socialist din 
Cehoslovacia, și Radu Enache, se
cretar al C.C. al U.T.C.

Intîlnirea s-a încheiat cu un pro
gram artistic susținut de formații or
chestrale și de soliști vocali ai tine
retului din Praga și ai delegației 
tineretului român.

Ședința festivă de la Kiev
Cuvîntarea lui Leonid Brejnev

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Leo
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., a înmînat, joi. in cadrul 
unei ședințe festive desfășurate la 
Kiev, Ordinul Prieteniei Popoarelor 
cu care a fost, decorată Ucraina So
vietică, anunță agenția T.A.S.S.

Luind cuvîntul la adunare, Leonid 
Brejnev a subliniat că, 'în prezent, 
poporul sovietic dă o bătălie încor
dată pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor celui de-al nouălea plan 
cincinal. Arătind că rezultatele ob
ținute in primul semestru al acestui 
an sint îmbucurătoare, el a mențio
nat că producția industrială a cres
cut cu 7 la sută, față de numai 5.8 
la sută cum prevedea planul anual. 
Vorbitorul a arătat apoi că în agri
cultură. anul acesta, lucrurile merg 
considerabil mai bine decît anul 
trecut și chiar decît în anul 1971.

Abordind situația internațională, 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
a menționat că evoluția relațiilor din 
ultimii ani între state din estul și 
vestul Europei deschide o nouă e- 
pocă — epooa raporturilor de pace,

normale. El a evidențiat, de aseme
nea, progresele realizate in relații
le Uniunii Sovietice cu S.U.A. și cu 
alte state ale lumii.

L. Brejnev a reafirmat convin
gerea fermă că problemele interna
ționale, inclusiv cele mai complica
te. care apar între state cu aceeași 
orinduire sau cu orînduiri sociale di
ferite, pot și trebuie să fie rezolva
te pe cale pașnică, fără a se recurge 
la forță sau la amenințarea cu for
ța, fără războaie.

Vorbitorul a evidențiat faptul că 
se remarcă o activizare cu caracter 
general a politicii a zeci de state — 
mari, mijlocii și mici — care doresc 
să-și aducă contribuția la cauza ge
nerală a consolidării păcii. Vorbito
rul a arătat că U.R.S.S. se pronun
ță pentru colaborarea egală în drep
turi între toate statele, pe baza de
plinului respect reciproc, a respec
tării stricte a drepturilor suverane 
și lntangibilității teritoriului fiecă
ruia dintre ele, a neamestecului în 
treburile lor interne.

Reuniunea dintre Pist^

a noului guvern libanez
prezentată Parlamentului

comună și unele țări 
în curs de dezvoltare

ara
C C. al P. C. Italian

„LUPTA POPORULUI CAMBODGIAN ESTE 0 LUPTA 
DE ELIBERARE PENTRU ASIGURAREA INDEPENDENTEI, 

PĂCII SI NEUTRALITÂTII TARII"
1 » I -

DECLARAȚIA SOLEMNĂ ADOPTATĂ
DE CONGRESUL NAȚIONAL ȚINUT ÎNTR-0 ZONĂ ELIBERATĂ

Venezuela și Columbia Plenara C.C. al P.C. Peruan

se pronunță pentru o deplină
independență economică

a statelor latino-americane
CAMBODGIA 26 (Agerpres). — 

Agenția khmeră de informații trans
mite că, intr-o zonă eliberată din 
Cambodgia, a avut loc Congresul na
țional, la care au participat miniștrii 
și viceminiștrii Guvernului Regal 
de Uniune Națională, cadre ale For
țelor Armate de Eliberare Națională a 
poporului cambodgian (C.P.N.L.A.F.), 
reprezentanți ai organizațiilor Fron
tului Unit Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.), ai asociațiilor patriotice 
cambodgiene care grupează diverse 
categorii sociale ale populației, re
prezentanți ai călugărilor și patrioți- 
lor din Pnom Penh — în total 294 de 
persoane. Lucrările au fost prezidate 
de Khieu Samphan, vicepremier și 
ministru al apărării naționale al 
G.R.U.N.C. și comandant-șef al 
C.P.N.L.A.F.

Congresul Național a examinat 
evoluția situației din Cambodgia, ca
racterizată prin importantele victorii 
înregistrate de poporul cambodgian 
în lupta sa pentru eliberare.

Congresul Național a hotărît să dea 
publicității o declarație solemnă 
adresată de F.U.N.C. țărilor și po
poarelor prietene, popoarelor și per
sonalităților iubitoare de pace, po
porului american și personalităților 
americane care se pronunță împotri
va războiului.

Lupta poporului cambodgian, se 
arată in declarație, nu reprezintă o 
agresiune sau o amenințare împotri
va vreunei țări, ci este o luptă de 
eliberare pentru asigurarea indepen
denței, păcii și neutralității țării. 
Obiectivele ei sint încetarea agre
siunii și bombardamentelor efectuate 
asupra Cambodgiei, retragerea trupe

lor americane și a personalului mili
tar. pentru a lăsa poporul cambodgian 
să-și soluționeze singur propriile pro
bleme interne, fără nici un amestec 
străin.

în conformitate cu declarația în 
cinci puncte a lui Norodom Sianuk 
și cu programul politic al F.U.N.C. — 
se arată în documentul Congresului 
— F.U.N.C. și G.R.U.N.C. sint sin
gurii reprezentanți legali ai. națiunii 
și poporului cambodgian. Pe plan 
intern, lupta de eliberare urmărește 
obținerea independentei și păcii, 
ridicarea nivelului de viață al 
poporului, asigurarea drepturilor și 
libertăților democratice. Realizarea 
acestor obiective este bazată pe con
stituirea unei largi unități naționale, 
indiferent de tendințele politice, re
ligii și credințe, cu excepția clicii"Lon 
Noi — Sirik Matak.

Pe plan extern, se preconizează 
promovarea unei autentice politici de 
pace și neutralitate, neparticiparea la 
nici un bloc sau alianță militară, in
terzicerea construirii de baze ale unor 
țări străine pe teritoriul cambodgian, 
neagresiunea, stabilirea de relații cu 
toate țările pe baza avantajului reci
proc, respectului mutual, neameste
cului in treburile interne și accepta
rea ajutoarelor necondiționate prove
nind din toate statele lumii.4

în încheiere, declarația adoptată în 
cadrul Congresului Național exprimă 
mulțumirile poporului cambodgian, 
ale F.U.N.C. și G.R.U.N.C., pentru 
sprijinul primit din partea statelor 
prietene, din partea popoarelor iubi
toare de pace și a personalităților din 
toate țările lumii, inclusiv Statele 
Unite, in lupta sa de eliberare na
țională.

latino-americane in lupta lor 
adîncirea procesului de eli- 

a economiilor naționale și cu- 
unei depline independențe e- 

se subliniază în decla-

CARACAS 26 (Agerpres). — Ve
nezuela și Columbia se pronunță în 
favoarea întăririi solidarității între 
statele 
pentru 
berare 
cerirea
conomice 
rația comună dată publicității la în
cheierea vizitei oficiale pe care șeful 
statului columbian, Misael Pastrana 
Borrero, a intreprins-o la Caracas. 
Cele două țări — se arată in decla
rație — se angajează să dezvolte re
lațiile în domeniile economiei ți 
culturii.

LIMA 26 (^.gerpres). — La Lima 
a avut loc plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Peruan, 
în cadrul căreia participanții au dis
cutat și aprobat proiectul tezelor 
politice și proiectul programului 
partidului, prezentate de Comisia Po
litică a C.C. și. care vor fi exami
nate la viitorul congres al P.C.P. 
Plenara a hotărît ca al VI-lea Con
gres Național al ~ 
Peruan să aibă 
iembrie.

Analizîndu-se 
țară, la plenară s-a arătat că 
tualul proces revoluționar are 
caracter antiimpei ialist și antioligar- 
hic, ilustrat de transformările social- 
economice importante, cum sînt na
ționalizarea industriei extractive a 
petrolului, reforma agrară, legile 
privind industria, comerțul exterior 
și instituțiile bancare. ''

Participanții la plenară au evi
dențiat întărirea organizatorică și 
creșterea rindurilor partidului. Tot
odată, s-a arătat necesitatea creării 
unui larg front patriotic al forțelor 
antiimperialiste.

Analizind situația internațională, 
participanții la plenara C.C. al Parti
dului Comunist Peruan au relevat 
succesele importante ale forțelor 
păcii și socialismului pe arena in
ternațională.

de zi 
politice 
pentru

Berlin-

ROMA 26 (Agerpres). — La Roma 
s-au deschis lucrările plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Italian. Pe ordinea 
figurează problema situației 
din Italia și sarcinile P.C.I. 
perioada următoare.

în cadrul plenarei, Enrico
guer, secretar general al P.C.I., va 
prezentă raportul ..Lupta comuniști
lor pentru consolidarea victoriei asu
pra politicii de centru-dreapta, pen
tru rezolvarea problemelor urgente 
ale țării, pentru înaintarea către o 
cotitură general-democratică".

CHILE

Partidului Comunist
•loc intre 2 și 6 no-

situația politică din 
ac- 
un

SULMONA

Sâptămîna prieteniei
româno-italiene

SULMONA 26. (Corespondență 
de la R. Bogdan). — In vechiul 
oraș Sulmona, in care s-a născut 
și a trăit marele poet latin Ovi- 
diu, a inceput joi „Sâptămîna 
prieteniei româno-italiene".

De citeva zile pe principalele e- 
dificii flutură tricolorul românesc 
și cel italian. în vitrine sint ex
puse fotografii infățișind dezvolta
rea litoralului românesc, precum 
și imagini din Constanța industria
lă. Mari afișe-manifest editate de 
primărie prezintă semnificația e- 
venimentului, precum și progra
mul celor Șapte zile de acțiuni in 
regiunea Abruzzo.

Din țara noastră participă la a- 
ceste manifestări o delegație a 
municipiului Constanța, un grup 
de reprezentanți ai Cercului de 
studii ovidiene și al Asociației 
„Ovidianum", precum și ansamblul 
folcloric „Dobrogea". t

Inaugurarea suitei de acțiuni 
cultural-științifice a avut loc in 
marea sală de Consiliu a primă
riei orașului Sulmona. Erau pre- 
zenți : senatorul Giuseppe Fracas- 
si, subsecretar de stat la Minis-1 
terul Turismului, personalități ale

vieții științifice și culturale, nu
meroși cetățeni ai orașului.

In cuvîntăfile Igr, primarul Sul- 
monei, Paolo di Bartolomeo, re
prezentantul Consiliului regional 
Abruzzo, Dante Maggi. și ambasa
dorul României la Roma. . lacob 
Ionașcu, au încadrat manifestările 
de la Sulmona in aspirația gene
rală a celor două popoare de co
laborare și apropiere, apreciindu-le 
ca o nouă și. solidă verigă a lanțu
lui de prietenie care unește Italia 
și România.

Primarul municipiului Constan
ța, Petre Nicolae, și-a .exprimat 
la rindul său speranța că manifes
tările ce vor avea loc in cursul 
acestei săptămini vor da un nou 
impuls legăturilor dintre cele două 
orașe, vor contribui la dezvoltarea 
relațiiloțr dintre cele două țări și 
popoare.

După festivitatea inaugurală, la 
,.Palazzo dell’Annunziata" a fost 
deschisă o expoziție de artizanat 
românesc, precum și cea de-a ll-a 
expoziție de artizanat Abruzzes- 
Molisan.

Ansamblul folcloric „Dobrogea" 
a prezentat apoi un spectacol.

BEIRUT 26 (Agerpres). — Noul 
premier libanez. Takieddine Solh. a 
prezentat Parlamentului declarația- 
program a guvernului său. constituit 
la începutul lunii iulie, în vederea 
obținerii votului de încredere din 
partea deputaților.

Referindu-se la problemele interne 
care vor sta în atenția noului gu
vern. Takieddine Solh a menționat 
că acesta va întreprinde măsuri 
urgente pentru întărirea capacității 
de apărare a țării, dezvoltarea eco
nomiei, a învățămîntului, asigurări
lor sociale și asistenței medicale. 
Premierul a subliniat că situația din 
Liban s-a normalizat integral după 
incidentele care au avut loc, in 
cursul lunii mai, între armrff'ă și- 
unitățile palestinene.

Takieddine Solh a acordat o aten
ție specială relațiilor cu Siria, țară 
care a închis frontiera, cu Libanul ca 
urmare a incidentelor amintite. El a 
subliniat că guvernul său va acționa 
pentru normalizarea grabnică a aces
tor relații, în interesul celor două 
țări, al stringerii legăturilor inter- 
arabe.

agențiile de presă
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Primul ministru al Repu
blicii Bangladesh, Muiibur 
Rahman, a sosit, joi. la Belgrad. în
tr-o vizită oficială de trei zile, Muji- 
bur Rahman urmează să fie primit 
de, președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito. și va purta convorbiri 
cu Gemal Biedici, președintele Consi
liului Executiv Federal.

Președintele Pakistanu
lui, Zulfikar Aii Bhutto, sosit

Poziții în sprijinul unui larg

Pulsul intens al vieții po
litice din Chile reflectă deo
potrivă efortul pentru . în
făptuirea programului de 
prefaceri înnoitoare în sis
temul economic și social ai 
țării și larga acțiune de 
mobilizare a maselor in a- 
părarea guvernului popular 
și respingerea atacurilor 
forțelor reacționare.

Momentul politic actual 
este obiectul unor minuți
oase analize efectuate de 
guvern și de diferite parti
de politice. Una din proble
mele principale ce solicită 
atenția generală este cea 
legată de necesitatea unui 
dialog purtat de triate for
țele patriotice și democra
tice pentru a se dejuca pla
nurile grupărilor celor mai 
retrograde care urmăresc 
dezlănțuirea unui război ci
vil. Rațiunile profunde și 
modalitățile concrete ale ți
nui asemenea dialog — fără 
condiții prealabile — au 
fost expuse de președintele 
Allende, cu prilejul consti
tuirii noului cabinet și rea
firmate intr-o cuvîntâre 
rostită in cadrul plenarei 
conducerii federațiilor Cen
tralei Unice a Oamenilor 
Muncii din Chile (CÎU.T.). 
Este necesar — a subliniat 
din nou președintele Allen
de — „un dialog deschis, 
fără condiții prealabile și 
purtat în fața întregului 
popor. între forțele politice 
din țară care se pronunță 
in favoarea apărării regi
mului democratic și a con
tinuării procesului de trans
formări necesare structuri
lor chiliene1'. „Constituie o 
datorie sacră — arăta la rin
dul său secretarul general 
al partidului comunist. Luis 
Corvalan — aceea de a uni 
poporul, de a evita divizarea 
artificială a chilienilor, care

a hotărît ca negocierile 
să înceapă la 17 octombrie
BRUXELLES 26 (Corespondență 

de la N. Popescu-Bogdăhești). — La 
Bruxelles s-au încheiat, joi. lucră
rile reuniunii statelor membre ale 
Pieței comune și a reprezentanților 
unor țări în curs de dezvoltare din 
Africa^ zona Caraibilor, din Oceanul 
Indian și din Pacific, în cadrul că
reia s-au dezbătut probleme referi
toare la stabilirea statutului viitoa
relor raporturi dintre C.E.E. și țări
le respective. Din cele 40 de țări 
participante, unele au deja încheia
te acorduri de. liber schimb cu Pia
ța comună. După prezentarea unei 
declarații a președintelui în exerci
țiu al Consiliului Pieței comune, Ivar 
Noergaard, în care se avansau li
nele formule ale viitoarelor relații, 
s-a convenit. în principiu, ca des
chiderea oficială a negocierilor din
tre Piața comună și țările respecti
ve să inceapă la 17 octombrie la 
Bruxelles. Negocierile — programa
te la nivel ministerial — se vor des
fășura in trei grupe, potrivit zone
lor geografice ale țărilor reprezen
tate.

transmiți
_____________________________________________________________

( ■
miercuri tn vizită în capitala Franței, 
a avut in aceeași zi convorbiri cu 
președintele Georges Pompidou.

In Consiliul de Securitate 
a fost supus la vot proiectul de re
zoluție elaborat de reprezentanții a 
șapte state nealiniate din consiliu, 
in care este deplorată perpetuarea o- 
cupării de către Israel a teritoriilor 
arabe, „contrară principiilor Cartei". 
Proiectul de rezoluție nu a fost a- 
doptat. Statele Unite recurgînd la 
dreptul lor de veto.

STAREA SĂNĂTĂȚII 
IUI WALTER ULBR1CHT

dialog politic

Norvegia a cerut Portu
galiei să Permit® unei comisii in
ternaționale să desfășoare investigații 
in legătură cu informațiile privind 
masacrarea de către trupele colonia
liste portugheze a populației pașnice 
din Mozambic — a anunțat un pur
tător de cuvînt al Ministerului 
Externe din Oslo.

BERLIN 26 (Agerpres). — A- 
genția A.D.N. a difuzat buleti
nul medical cu privire la sta
rea sănătății lui Walter Ul- 
bricht, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, 
in care se arată că starea pa
cientului nu s-a schimbat esen- 

. țial. Ca și pină bcum, evoluția 
bolii este influențată de com
plicațiile survenite.

au interese comune și duș
mani comuni".

Opinia publică este foarte 
atentă la reacția partidului 
democrat-creștin, principa
lul partid al opoziției. Po
zițiile exprimate inițial de 
Patricio Aylwin, președin
tele partidului democrat- 

. creștin, au fost criticate in
tr-o discuție cu ziariștii de 
președintele Allende, care a 
apreciat că, prin afirma
ții nefondate, se răstălmă
cește realitatea. „Dialogul 
implică, a spus Allende, a- 
naliză și exprimări de po
ziții constructive, fără nici

intenții care coincid 
ceasta dorință a 
executive, deoarece i 
triotism elementar 
vărat impune cu 
rectificarea metodelor poli
tice ce s-au dovedit ne
faste".

Este interesant de r.otat 
câ biserica se pronunță, de 
asemenea, in favoarea dia
logului. întreaga presă chi- 
liană a publicat textul unui 
apel adreșat grupărilor po
litice de cardinalul Râul 
Henrique Silva in vederea 
creării condițiilor unui dia
log care să facă posibil con-

cu a- 
puterii 

un pa
și atle- 
urgență

CORESPONDENȚ A DIN SANTIAGO 
DE CHILE

nn fel de judecăți precon
cepute". în ultimele ziie 
insă, o parte din democrat- 
creștini s-au situat pe pozi
ții mai flexibile. Făcindu-se 
interpretul acestui curent, 
senatorul democrat-creștin 
Renan Funente-Alba a 
declarat că începerea dia
logului propus de guvern 
este vitală pentru țară. Sa- 
lutind aceste noi tendințe, 
ziarul ,.LA NACION", apro
piat cercurilor guverna
mentale, subliniază că dia
logul nu înseamnă renunța
re la poziții proprii, „ci 
stabilirea unor acorduri 
pentru o conviețuire nor
mală. cu scopul de a se e- 
vita ca orice deosebire de 
poziții să ia proporții dra
matice... Dialogul trebuie să 
însemne dorința de a se 
menține instituțiile și de a 
se respecta constituția, pen
tru a nu se transforma, fie
care incident intr-o antica
meră a înfruntării. Trebuie 
presupus că în anumite 
sectoare ale opoziției exislă

sensul național pentru a 
menține 
chilienii și a se asigura în
făptuirea renovării sociale. 
Secretariatul general al gu
vernului și-a exprimat sa
tisfacția intr-o declarație 
specială față de acest punct 
de vedere realist.

Preocupărilor majore le
gate de asigurarea climatu
lui necesar respectării ordi
nii constituționale și dez
voltării forțelor productive 
ale țării li se opun insă 
cu violență partidul națio
nal, al doilea partid al opo
ziției după cel democrat- 
creștin, precum și grupă
rile și 
tremă 
ca cea 
rea de 
Aceste 
cat, in 
nile 
teroriste. Au 
dispozitive • 
asupra reședinței particula
re a viceamiralului Ismael 
Huerta și asupra altor edi-

se
pacea intre toți

organizațiile de ex- 
dreaptă și fasciste 

care poartă denumi- 
,.Patrie și libertate" 
grupări au intenșifi- 
ultimele zile, acțiu- 

lor provocatoare și 
i fost lansare 
cu explozibil

ficii unde locuiesc ofițeri 
de marină. Recent a avut 
loc tentativa unor elemente 
subversive de extremă 
dreaptă de a arunca in aer 
un pod de cale 
proape de 
Guvernul a 
cetățenii să 
autoritățile, 
măsurile de 
treprinderi :
pentru a zădărnici sabota
jele și atentatele puse la 
cale de dușman. într-o de
clarație a secretariatului ge
neral al guvernului se arăta 
că acțiunile disperate ale 
acestor grupări antinaționa
le „pot duce la consecințe 
ireparabile", făcîndu-se a- 
pel ca „toți cei ce doresc cu 
adevărat continuitatea de
mocratică să-și unească e- 
forturile pentru a împiedica 
punerea in 
asemenea 
buite".

în aceste
gul intre toate forțele de
mocratice apare cu atit mai 
necesar.- Această necesitate 
este azi tot mai larg recu
noscută, deși in rindul unor 
grupări care fac parte din 
Unitatea Populară — este 
vorba de socialiști — există 
sectoare care manifestă 
anumite rezerve.

Sint date care definesc, 
in principal, liniile de forță 
ale momentului politic ac
tual și care subliniază din 
nou, așa cum se arată in 
declarația amintită. nece
sitatea convergenței acțiu
nilor pentru asigurarea u- 
nor condiții 
cetățenească 
unității 
gindire 
tinuării 
mărilor 
viața națiunii.

ferată a- 
Antofagasta. 

chemat pe toți 
colaboreze cu 

inten.sificind 
vigilență în in
și in cartiere

practică a unor 
planuri nesă-

condiții, dialo-

de conviețuire 
normală, a 

eforturi și de 
vederea con-

de
in
procesului transfor- 

fundamentale în

Eugen POP

0 delegație a Crucii Roșii 
spaniole, in fruhte cu președin
tele acestei societăți. Conde de To- 
reno, a făcut o vizită de zece zile 
în U.R.S.S., la invitația conducerii 
Crucii Roșii și Semilunei Roșii.

Comisia pentru proble
mele reformei agrare din 
Republica Sri Lanka a elab°- 
rat un plan privind distribuirea unor 
suprafețe de teren însumînd 1.00 000 
de acri. Loturile agricole vor fi acor
date țăranilor intr-un termen care le 
va permite să treacă încă din viito
rul sezon agricol la lucrarea pămin- 
tului primit.

Ministrul de externe al
Franței, Nichel J°bert, a sosit, joi, 
la Moscova, la invitația guvernului' 
sovietic.

In unele regiuni din S.U.A. au avut 
loc, recent, mari inundații, care ttu 
provocat pagube materiale considera
bile. în fotografie : case inundate in 
Craryville, statul Columbia, o zonă 
din care au fost ei acuate circa 4 000 

de persoane

IN UNIUNEA SOVIETICĂ A FOST LANSATĂ

Stația automată interplanetară

(Agerpres). — 
informează că. 
cu programul

MOSCOVA 26 
Agenția T.A.S.S. 
in conformitate 
sovietic de studiere a spațiului 
cosmic și a. planetelor sistemu
lui solar, la. 25 iulie 1973, in 
Uniunea Sovietică, a fost lansată 
stația, automată interplanetară 
„Marte-5".

„Marte-5" este analogă cu sta
ția „Marte-4", lansată la 21 
iulie.

Studiile științifice concomi
tente efectuate cu ajutorul sta
țiilor „Marte-4“ și „Marte-5"

vor permite obținerea unor date 
mai complete asupra „Planetei 
roșii" și a dinamicii proceselor 
fizice din spațiul cosmic.

Joi. la ora 1.00, ora Bucureș- 
tiului, „Marte-4“ se afla la o 
distanță de 1 460 000 kilometri 
de Pămînt, iar „Marte-5" la 
66 000 kilometri.

Sistemele de bord și apara-' 
tura celor două stații interpla
netare sovietice funcționează 
normal. Conform. calculelor, 
stațiile urmează să ajungă in 
preajma Planetei Marte in luna 
februarie 1914.
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