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în ziua de 16 august a.c.. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit

pe Basil Franklin Boit, care și-a pre
zentat scrisorile da acreditare in ca
litate de ambasador extraordinar șl

plenipotențiar al Noii Zeelande In 
țara noastră. (Cuvintările rosti
te, In pagina a V-a).

Interviul acordat
0 nouă dovadă a preocupării pentru buna aprovizionare de tovarășul Nicolae Ceaușescu

a cetățenilor, pentru problemele traiului lor de fiecare zi, grupului de ziare „Brabant Pers N. V.“

pentru perfecționarea serviciilor, a comerțului socialist

După cum «-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit la 13 Iulie pe ziaristul olandez Jehan 
Kuypers, comentator de politică externă la grupul de ziare „Brabant 
Pers", căruia l-a acordat un 'Interviu.

ÎNTREBARE : Anul acesta, 
România sărbătorește cea de-a 
XXX-a aniversare a Eliberării 
de sub dominafia fascistă. Care 
jint, domnule președinte, mo
mentele cele mai semnificative 
și realizările care jalonează a- 
ceste trei decenii ?

Dialogul viu și permanent al tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu oamenii 
muncii, frecventele vizite de lucru in 
întreprinderi economice, precum și in 
unități de larg interes cetățenesc con
stituie, a$a cum este bine cunoscut, 
practici specifice stilului de lucru al 
secretarului general al partidului, ex
presii ale preocupării sale constante 
pentru bunul mers al activității in 
toate domeniile.

Vizita făcută vineri, 16 august, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit 
de tovarășii Manea Mănescu, Gheor
ghe Cioară. Janos Fazekas și Emil 
Bobu. in piețele Dorobanți, Obor, Tra
ian și Amzei, la complexul comercial 
Colentina, la magazinul central „Ma
terna- (fost „Vulturul de mare“) și 
la magazinul universal „Cocor" a 
prilejuit o examinare directă. La fața 
locului, a Telului cum au fost înde
plinite indicațiile trasate cu prilejul 
vizitelor anterioare, a modului cum 
se aplică măsurile privind sporirea 
fondului de produse și mărfuri pen
tru consumul populației, construirea 
de noi spații comerciale, moderniza
rea procesului de servire a cum
părătorilor. La această analiză au 
fost prezenți, de asemenea, tovarășii 
Gheorghe Cazan, ministrul industriei 
ușoare, Nicolae Bozciog, prim-adjunct 
ai ministrului comerțului interior. 
Ion Ceaușescu, adjunct al ministru- 
lui agriculturii, industriei alimentare 
ș. apelor.

In toate locurile vizitate, tovarășul 
Nicolae Ceauș.?-,cu a fost întâmpinat 
cu bucurie și dragoste de mii și mii 
de bucureȘieni, aflați in orele dimi
neții după cumpărături. Pretutindeni 
se aud voci din mulțime: „Să ne 
trăiești mulți ani. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu!", „Vă mulțumim din ini
mă pentru grija pe care ne-o pur- 
tațil". Oameni de toate virstele și 
profesiile țin ca, printr-o stringere de 
mină, printr-o floare luată din buche
tul abia cumpărat, prin cuvinte de 
salut să-și exprime sentimentele pe 
care le nutresc față de conducătorul 
partidului și statului, vorbindu-i atit 
despre condițiile tot mai bune de 
aprovizionare, cit și despre unele 
neajunsuri din activitatea organelor 
comerciale.

In piețele și’magazinele alimentare 
vizitate se constată o îmbunătățire 
simțitoare a aprovizionării, rezultat al 
aplicării pe planul întregii Capitale 
a unei game largi de măsuri indica
te de secretarul general al partidului. 
7 Bu ar știului pri-
n? 5 ■? <i-.:r.:i sporite de carne și 

dn c'.rr.e. de lapte și produse 
oră, legume, fructe de sezon.

Numai pe parcursul unui an a 
crescut cu 75 OuO metri pătrați su
prafața spatiilor comerciale din pie
țele și magazir.e’e Capitalei, dintre 
care 10 000 de metri in cartierul Co- 
lentina. Au fost create numeroase 
magazine spec.alizate in desfacerea 
legumelor, a peștelui, a produselor 
lactate.

Vizita de lucru începe in Piața

RĂSPUNS : Am fost secretarul re
giunii Dobrogea in 1946 §1 intr-ade
văr această regiune era printre cele 
mai înapoiate din România. Dobro
gea este de altfel prima regiune care 
a fost cooperativizată. Doresc, tot
odată. să menționez că acordăm o 
mare atentle amplasării forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării. 
Realmente vrem să asigurăm o ridi
care proporțională a tuturor zonelor 
tării.

ÎNTREBARE : Cum apreclațl 
raportul dintre dezvoltarea eco
nomică și socială a țării dum
neavoastră și consolidarea inde
pendenței 
ționale ?

RĂSPUNS: 
secole de-a 
străină, care a 
și o răminere 
dezvoltării tării in 
pectivâ. Tinind deci seama de aceas
tă situație istorică și pornind de la 
concepția noastră filozofică și -poli
tică despre dezvoltarea societății, noi 
considerăm că progresul economic și 
social, industrializarea, dezvoltarea 
agriculturii fiecărei țări — deci •și a 
României — constituie un factor 
esențial pentru progresul gene
ral și, totodată, pentru asigura
rea independenței și suveranită
ții naționale. Există o strinsă uni
tate intre dezvoltarea unei eco
nomii proprii și realizarea unei ade
vărate independențe și suveranități 
naționale. Fără a avea o economie 
puternică, nu se poate vorbi de o 
reală independență națională și nici 
de participare la diviziunea interna
țională a muncii, la cooperarea cu 
alte state.

ÎNTREBARE : Cum apreclațl, 
domnule președinte, evoluția re
lațiilor romăno-olandeze fi cart 
sint perspectivele lor ?

RĂSPUNS : In ultimii ani, rela
țiile dintre România și Olanda au 
cunoscut un progres continuu. Au

narea maselor populare, precum și 
unele disponibilități de export.

Una din realizările importante — 
de care au depins, de altfel, si succe
sele obținute in industrie și agricul
tură — o constituie extinderea și mo
dernizarea invățămintului. formarea 
de cadre pentru toate sectoarele de 
activitate si dezvoltarea științei — 
factor determinant al progresului in 
condițiile actuale.

în fine, trebuie să menționez reali
zările In domeniul ridicării nivelu
lui de trai, care au jucat un rol im
portant in unirea eforturilor între
gului popor pentru înfăptuirea po
liticii de dezvoltare economico-socia- 
lă a tării. In acest sens, voi men
ționa că in ultimii 15 ani veniturile 
reale ale oamenilor muncii au cres
cut de circa trei ori. Totodată, reali
zăm un vast program de construc
ții de locuințe și de alte așezăminte 
sociale, care contribuie la crearea u- 
nor condiții de locuit și de viață tot 
mai'bune și civilizate.

Nu aș putea încheia fără a men
ționa preocuparea constantă pentru 
crearea celor mai corespunzătoare 
forme si a cadrului organizat pen
tru participarea maselor populare, a 
întregului popor la conducerea socie
tății. dezvoltarea continuă a demo
crației socialiste, ca un factor im
portant al progresului întregii noas
tre societăți-

(Continuare in pag. a III-a)
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RĂSPUNS : In cel 30 de ani care 
au trecut de la răsturnarea domina
ției fasciste, poporul român a obținut 
succese mari pe calea dezvoltării 
sale economlco-sociale. Au fost În
făptuite mari transformări revoluțio
nare in toate domeniile de activitate 
— pornind de la instaurarea orindui- 
rli democrat-populare și trecînd a- 
poi la făurirea societății socialiste, 
care a devenit o realitate în Româ
nia.

Aș dori să menționez. In primul 
rind. orientarea adoptată de Partidul 
Comunist Român de industrializare 
a tării, ca un factor determinant in 
dezvoltarea construcției socialiste, în 
creșterea tuturor forțelor de produc
ție. in ridicarea nivelului de trai. În
florirea științei și invățămintului, a 
culturii in general.

In această perioadă, industria a 
cunoscut o dezvoltare rapidă, pro- 
dncînd astăzi de aproape 30 de ori 
mai mult fată de anii dinaintea ce
lui de-al doilea război mondial. Ve
nitul național a crescut de peste 
zece ori. Spre exemplu, producția de 
oțel a crescut de la 280 mii tone la 
9 milioane tone In acest an și va a- 
junge la peste 10 milioane tone in 
anul viitor.

Odată cu preocuparea pentru in
dustrializarea țării, am acordat o a- 
tentle deosebită reorganizării agri
culturii pe baze noi. Astăzi avem o 
agricultură complet cooperativizată, 
a cărei producție a cunoscut, de a- 
semenea, o dezvoltare continuă, asi
gurând In bune condiții aprovlzio-

ÎNTREBARE : Vizitind de pa
tru ori frumoasa dumneavoastră 
țară, este pentru prima dată 
cind constat necesitatea socialis
mului in România, îndeosebi in 
Dobrogea — care astăzi este ca 
o mică grădină, iar mai înainte 
era stepă. Fără această muncă 
în comun, fără cooperativizare, 
am impresia că țăranul indivi
dual n-ar fi putut realiza nicio
dată acest lucru.

întrecerea socialistă in cinstea gloriosului jubileu

Dorobanți. Complet renovată, ea cu
noaște o deosebită animație, o mare 
afluență de cumpărători. După vizita 
precedentă a secretarului general al 
partidului, gospodarii orașului au 
luat măsuri pentru a realiza indica
țiile date’ vizind modernizarea aces
tui important vad comercial. Este un 
centru de desfacere reorganizat a- 
proape în întregime. Aici a fost inau
gurat, recent, un complex comercial.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește in repetate rinduri in fața 
standurilor de vânzare, cercetează 
îndeaproape calitatea produselor, s.tâ 
de vorbă cu cumpărători, le solicită 
părerea.

— Sinteți mulțumite de aprovizio
nare, găsiți întotdeauna ce captați ? 
— întreabă secretarul general al 
partidului grupurile de gospodine.

— Da, atit magazinul, cit și piața 
6int bine aprovizionate — răspunde 
pensionara Ioana Tomescu.

— Găsim de toate — subliniază

gospodina Maria Brădățean. Aceleași 
aprecieri le fac și alți cumpărători.

In cursul vizitei, secretarul gene
ral al partidului apreciază modul de 
organizare a pieței, preocuparea pen
tru buna aprovizionare a cetățenilor. 
Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că se impun prezența unui 
sortiment mai bogat de produse, re
partizat pe tot timpul zilei, aplicarea 
la scară mai largă a metodelor mo
derne de comerț.

Discuția continuă pe platoul din 
fața magazinului. Secretarul general 
al partidului recomandă primaru
lui general al Capitalei, edililor ora
șului să aibă in vedere, in planurile 
de sistematizare, crearea unor căi 
moderne de acces spre această mare 
piață.

Urmează complexul comercial Co
lentina, unde este expusă vinzăril, 
prin sistemul autoservirii, o întin
să gamă de mărfuri agroallmentare.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și arătînd că aici se gă-

sesc de toate și în cantități îndestu
lătoare, gospodinele mulțumesc secre
tarului general al partidului pentru 
grija ce o poartă oamenilor din car
tier, unde, in urma indicațiilor sale, 
s-au înfăptuit multe lucruri de larg 
interes cetățenesc, Intre care și ridi
carea acestui complex comercial.

Remarcind grija pentru aprovizio
narea ritmică a magazinului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu cere reprezen
tanților comerțului șl cadrelor de 
conducere de la municipiu să acorde 
o mai mare atenție repartizării rațio
nale a mărfurilor după necesități, fo
losirii mai judicioase a spațiului co
mercial existent.

Vechiul vad comercial al Oborului, 
în prezent una din cele mai impor
tante zone de aprovizionare a Capi
talei, deservind o arie vastă de car
tiere, cunoaște, ca și complexele 
Dorobanți și Colentina, o vie anima
ție la această oră matinală. Au venit
(Continuare în pag. a III-a)

Metalurgiștii țării au elaborat 
150 000 a tonă de oțel peste plan
în noaptea de 16 spre 17 august a.c., metalurgiștii tării au elaborat 

cea dc-a 150 000-a tonă de oțel peste plan, onorindu-și astfel angaja
mentul asumat in intimpinarea celei de-a XXX-a aniversări a Elibe
rării patriei. Acest succes se adaugă altor rezultate de prestigiu obți
nute pină in prezent : realizarea peste prevederi a 44 000 tone cocs 
metalurgic, 60 000 tone fontă. 110 000 tone laminate finite pline din oțel. 
14 100 tone țevi, 13 300 tone table și benzi laminate la rece, precum șl 
a altor produse metalurgice.

La noul magazin „Materna

și antiimperiaiiste

i V

...La începutul acestui an, siderur- 
giștii hunedoreni au chemat la în
trecere toate întreprinderile din in
dustria metalurgiei feroase. Acestei 
chemări i-au răspuns cu însuflețire 
colectivele din celelalte unități, an- 
gajîndu-se să depășească substanțial 
indicatorii de plan. Spiritul întrece
rii a dinamizat permanent eforturile 
creatoare ale colectivelor. Au fost

larg și atent Investigate șl puse în 
valoare rezervele Interne de sporire 
a producției, a fost puternic stimu
lată gindirea creatoare a muncito
rilor și a specialiștilor. S-au aplicat 
măsuri tehnico-organizatorice mo
derne — a fost asimilat procedeul 
de tratare sub vid a oțelurilor a- 
liate, s-a extins elaborarea oțelului 
în cuptoare electrice prin insuflarea

■X

STRATEGIA CARE

ÎMBINAREA factorului intern
Șl A FACTORULUI INTERNATIONAL

ia baza succesului insurecției 
naționale armate antifasciste
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oxigenului, a fost asigurată aprovi
zionarea cu materii prime, in spe
cial cu fontă de calitate.

In întrecere au apărut numeroase 
inițiative. La Hunedoara,' de pildă, 
topitorul-șef Ion Băncescu a lansat 
chemarea ca fiecare echipă, de la 
flecare cuptor, pe fiecare schimb, să 
obțină cite două tone de oțel peste 
plan. Rezultatul : numai în luna au
gust, în fiecare zl, s-au elaborat în 
medie cite 220 tone de oțel peste 
plan. La fel, la Reșița, unde obiecti
vul nr. 1 îl constituie realizarea in 
acest an * 1 milion de tone de oțel, 
este bine cunoscută inițiativa munci
torească : „Nici o tonă de oțel pier
dută din cauza opririlor neprogra- 
mate". In „cetatea" siderurgică din 
Galați, obiectivele fundamentale ale 
întrecerii sint reducerea duratei de 
elaborare a șarjei cu 2 minute, creș
terea greutății medii a șarjei cu 5 
tone șl a durabilității căptușelii con
vertizoarelor cu 10 șarje.

Unde s-a elaborat șarja care a 
consemnat obținerea celei de-a 
150 000-a tone de oțel peste plan? 
La ora cînd Închidem ediția ziarului, 

^nu cunoaștem răspunsul. în orice 
caz. intr-una din „vetrele de toi* 
ale tării — Galați, Hunedoara, Re
șița, Tirgovlște sau Otelul Rcșu, unde 
lucrează oțelari ca Zamfir Constan
tin, Augustin Vasiu, Pavel Hanga- 
nu, Gheorglie Ivu, Gheorghe Fur
tună, Ștefan Tripșa, Florca Jurcă, 
Constantin Enache, Constantin Nazi- 
lu, Laurean Florea, Mihai Lupșan, 
Gheorghe Tulbure, Ion Văduva, Ka- 
lasz Ștefan, nume cu caro se mân
drește azi Întreaga noastră siderur
gie.

CorneUu CARLAN

La posturile

și televiziune
Aslfizl, în jurul orei 

9,30, studioul de tele
viziune va transmite în 
direct de la complexul 
expozijional din Piaja 
Scînieii ceremonia des
chiderii oficiala a celei 
de-a 3-a ediții a Expo
ziției realizărilor eco
nomiei naționale.



PAGINA 2 SClNTEIA - simbătă 17 august 1974

[FAPTUL! 
DIVERS 

! Zece zile I 
pentru

' o viață
fn ttntp er it afla, ea Hmplo I 

cflMtor, in tren, muncitorul ce- | 
I feri st Grigorc Paiu, din Miroslă- .

vești (Iași), s-a imbolnăvif grav. 1 
O puternică hemoragie l-a făcut I 

|«ă infrerund călătoria si sd fie 1 
internat de urgență In spitalul I 
din Bacău. Primul lucru pc care I 
l-au făcut medicii Ghcorghe I 

I Barbu și Traian Astaloș a fost ■ 
I o transfuzie masivă de sinae. I 
' Dar. stupoare : singele abia in- I 
I tradus se fi scurgea, neprimit

de corpul bolnavului. Au urmat I 
transfuzii după transfuzii. In I 

I pofida experienței lor. pentru '
cei doi medici cazul era cu to- | 
tul ciudat fi. aparent, fără re- I 
salvare. Căutind Insă fot felul dc | 

I soluții, după zece zile de veghe .
Si eforturi deosebite, cei doi I 
medici au reușit să-l salveze. ] 

IZece zile pentru o viață de om 1 *

încă un
„88“

O mare mlndrie a radioclubu- ] 
lui brăilean o constituie perfor- ] 

Imanța unuia dintre membrii săi
— u.aeorgne Diaic. e — care va I 
prezenta, in curind, în fata co- | I misiei de atestare profesională •
pe cel ue-al 1 i-lea radioamator 
pe care l-a învățat meserie : ti- 
nărul Radu George. Adeseori, 
cei 119 radiotelegrafiști de pină 
acum, mulți din ei aflati cu 
navele pe mările $1 oceanele 
lumii, ii trimit, pe calea unde
lor. ..profesorului** lor de la 
NAVROM Brăila cite un „83**. 
Ceea ce, in codul internațional 
al „călătorilor prin eter" în
seamnă îmbrățișări. La care a- 
dăugâm, pe această cale, încă 
un „88**. Al nostru.

Speculanții 
de la 
„Melodia**

Picu, Oane, Cocălaru. Gojore- 1 
te... Citeva din poreclele unor ] 
speculanți de bilete care și-au 
făcut „vad" la cinematograful 1 
„Melodia" din Capitală; Cumpâ- 1 

Iră bilete de cite 1,50 și 2 lei și ' 
le vină de două și de țr.ci ori 1 
mai scump, i^-a-m Imreoat, joi 

* seara, 15 august, pe administra
ta torul „Melodiei". A. Hoffman :

— De ce îngăduiți asemenea 
practici ?

— N-am înțeles întrebarea...
Ințelegind că are nevoie de... 

’ timp de gindire, repetăm intre- 
Ibarea și se burzuluiește :

— Ce vreți să le fac ? Știu și 
eu că se face speculă cu bilete, 
li știu și pe- speculanți, dar nu 
știu cum iși procură biletele, 
pentru că ae la casa, tocmai pe.i- 
tru ci ii cunoaștem, noi nu le 
dăm bilete.

In aceeași clipă, plutonierul « 
de miliție Ion Enea il aduce in | 
fața administratorului pe Picu, | 
alias Costache Nicolae, prins in 
flagrant in timp ce vindea cu 10 1 
lei biletul.

— De unde ai cumpărat bile- 1 
tele. Picule ?

— De la casa de bilete, de 
unde să le cumpăr 7

„Rîd 
cumetrele 
de noi...“
Poșta de ieri ne-a adus o | 

scrisoare din partea unui grup | 
de cooperatori din satele Bai- • 
cani-Deal și Motoșeni: „De vreo | 
doi ani de zile, prin orătăniile I 
din ogrăzile noastre dau iama | 
vulpile. în vara aceasta, vulpile . 
nu ne-au lăsat nici măcar un I 
cocoș de leac. Avem și noi vină- 1 
torit noștri, cărora le-am zis 
necazul, ba le-am făcut .și o 1 
poezie : «Cucurigu, dragi țin- I 

Itași / Dați cu pușca mintenaș / i 
Fiindcă vulpile cumetre / Rid i 
d? noi cind da n cu pietre-. Dar I 
cică n-au aprobare să le doboa- | 
re". In încheierea scrisorii sin- 
tem rugați să intervenim pe l'.n- 
gi Filiala A.G.V.P.S. Bacău că 
„vulpile iji fac de cap și, deși 
avem ceasuri deșteptătoare, ne 
e tare dor să mai auzim și noi 
cite un -cucurigu*".

Auto
basculanta 
zburătoare

Conducător auto la Trustul 
de construcții hidroenergetice 
Someș, loan Popolea a ținut 
să-i arate prietenului său din 
cabină, V. Petruț, că autobas
culantei (33-B~49u4) pe care o 

I conduce ii „sfiriie cauciucurile"
mai ceva ca la autoturisme, cu I 
care se lua, adeseori, la intre- 1 
cere. Apăsir.d și de această I 

| dată pe accelerator pină la re- . I fuz, la o curbă, in apropierea I I barajului Tamița, autobasculan- | 
ta a intrat intr-un parapet și, 
de aici, a „zburat", pur și stm- I 
p.’u, prin aer, și nu s-a mai o- ! 
prit decit in mijlocul lacului I 
de acumulare, adine de 50 de ■ 
metri, Neștiind să înoate, șo- I 
ferul s-a inecat. Prietenul Sc-u, j 
ajungînd la mal, a povestit in- 
tîmplarea de mai sus. Mai bine 1 
era să n-aibă ce povesti...

Rubrică redoclotâ de
Peîre POPA
șl corespondenții „Sciniaiî

Ghid pentru A

0 elocventa expresie a succeselor industrializării, 
a capacităților creatoare ale poporului român

în această zi dc august lubiliar 
lsi deschide porțile in Capitală, la 
Complexul cxpozițional din Piața 
Scintcii. Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale — „EREN TI", 
organizată in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă 
și Congresului al XI-lea al parti
dului.

Veritabilă frescă a marilor reali
zări obținute de poporul nostru in 
cei 30 dc ani de viată liberă si in
dependentă. de muncă plină de ab
negație oe frontul larg al edificării 
societății socialiste, „EREN ’74" 
constituie o demonstrație, pe viu, a 
Justeții politicii Partidului Comu
nist Român, a capacității de mobi
lizare a energiilor umane și resur
selor materiale ale națiunii în ve
derea asigurării progresului rapid 
și multilateral al țării.

în perimetrul a 8 hectare, cît a- 
coperă cele 27 de pavilioane ale 
complexului si platformele amena
jate in aer liber, sint expuse nu 
mai puțin de 90 090 de produse, 
ilustrind, deopotrivă, potențialul e- 
conomic al țării, talentul și hărnicia 
ponorului nostru, inteligența și 
puterea sa de creație.

Grandiosul tablou al României 
socialiste, oglindit dc această ex
poziție, fiecare exponant, fiecare 
cifră sau imagine, stirnește fie
căruia dintre — —*—
sentiment de 
că față de 
șl slntem 
tuim sub conducerea clarvăzătoare 
a partidului. întărește încrederea 
că. prin activitatea creatoare a în

noi un 
mindrie 

ce am 
capabili să

puternic 
patrioli- 
înfăptuit 

infăp-

nică la care au ajuns colectivele 
Întreprinderilor din Industria con
strucțiilor de mașini, metalurgie, 
chimie, industria lemnului, aceea a 
bunurilor de consum.

1250 mm cu comandă numerică ș.a. 
Admirind aceste realizări de dată 
recentă ale constructorilor de ma- 
șini-unelte din țara noastră, in ve
cinătatea cărora atrag atenția nu-

tregului nostru popor, vor fi reali
zate cu succes obiectivele însufle-
tltoare ce vor fi stabilite dc Con
gresul al XI-lea al P.C.R.

Cum este și firesc, în cadrul ex
poziției, locul principal revine in
dustriei, ramură conducătoare a
economiei noastre naționale, care, 
în ultimele trei decenii, și-a sporit 
producția de 30 de ori. în pa
vilioanele industriei se remarcă, 
de la primul și pină la ”lti- 
mul stand. EMBLEM X PE CARE O 
ÎN’TlLNEȘTI DE FOARTE MULTE 
ORI — „PRODUS NOU*. Noutatea 
este, de fapt, o caracteristică care 
străbate ca un fir roșu întreaga ex
poziție. Sint produse cu care s-au 
prezentat la „EREN-74" C75 de uni- 
tați economice din întreaga țară. 
Ele ilustrează maturitatea teh

O 3 hectare de expoziție, 27 de pavilioane și platforme, 
90 mii de produse O O emblemă și... un fir roșu : 
„produs nou" ® Medaliile de aur ale „ramurilor de virf" 
© Cind fantezia și varietatea se materializează in bunuri 

dă consum

...Pavilionul central, „SEDIUL 
CONSTRUCȚIEI DE MAȘINI*. In 
rotondă, alături de uriașul strung 
Carusel de 3200 mm, realizare a 
colectivului întreprinderii de ma- 
șini-unelte și agregate din Bucu
rești, sint expuse o întreagă familie 
de mașini de prelucrat metalul, cu 
înalte performanțe : freza-portal cu 
comandă secvențială, mrșina de 
rectificat universală tip 2000. ma
șina de frezat verticală cu coman
dă numerică, strungul Carusel de

meroase alte utilaje de prelucrare 
a metalului — intre care mașina de 
frezat roți prin rostogolire, strun
gurile pentru prelucrat inele de 
rulmenți, presa cu excentric și 
multe altele — apare șl mai înte
meiată perspectiva că, în com
parație cu 1971. exportul de 
mașini-uncltc românești va fl, a- 
nul viitor, de trei ori mai mare, 
iar Ia sfirșltul noului cincinal de 
4,3 ori mal mare.

LEGENDA
WflUOXA CONSTRUCȚII DE MAȘINI

A, METALURGIE
A,METALURGIE
A,ENERGIE
A.FETROL
A.MINE
A.MINE
B LEMN.MOBILĂ
C CULTURA
D SPORT, TURISM
E TRANSPORTURI
F TRANSPORTURI
□ TRANSPORTURI
K AGRICULTURĂ Șl INDUSTRIA ALIMENTARĂ 
L AGRICULTURĂ Șl INDUSTRIA ALIMENTARĂ 
M AGRICULTURĂ SI INDUSTRIA ALIMENTARĂ 
N UTILAJ PETROLIER 
O INDUSTRIA UȘOARA 
P INDUSTRIA UȘOARA 
S INDUSTRIA UȘOARĂ 
T COOPERAȚIE
U INDUSTRIA LOCALĂ
V INDUSTRIA CHIMICĂ 
W INDUSTRIA UȘOARĂ 
Z.lHVAȚĂHlNT, SĂNĂTATE
Z, CONSTRUCȚII, ARHITECTURA, SISTEMATIZARE 
Z, CONSTRUCȚII, ARHITECTURA

SISTEMATIZARE
Z, CONSTRUCȚII, ARHITECTURĂ 

SISTEMATIZARE
Z, MATERIALE OE CONSTRUCȚII 
B COMERȚ‘ALIMENTAȚIE

La un nivel tehnic și calitativ 
superior, cu multe noutăți, se pre
zintă și INDUSTRIA ELECTRO
TEHNICA. în standul întreprinde
rii de mașini electrice din Capitală, 
de pildă, un panou sugestiv relevă 
că numai in acest an s-au asimilat 
15 noi motoare ; aici a intrat in 
fabricația de serie cel mai mare 
agregat electric produs in această 
unitate — convertizorul de medie 
frecvență pentru puteri de 300 kW. 
La realizarea acestui produs, proiec
tat dună o concepție originală, au 
fost folosite o serie de invenții ro
mânești, printre care și optimizarea 
generatoarelor de medie frecvență, 
Invenție distinsă cu Medalia de Aur 
la Salonul de la Viena. Poate cea 
mal spectaculoasă prezență la 
„EREN IV o are ELECTRONICA. 
Sute și sute de produse ale aces
tei ramuri „de vir£“. purtătoare de 
progres tehnic, au fost realizate, 
practic. In actualul cincinal. în stan
durile acestei ramuri a tehnicii mi
niaturizate. atenția este reținută, 
deopotrivă, de produsele electronicii 
industriale — radiotelefoane, con
toare universale de impulsuri, osci
loscoape — ale tehnicii de calcul. 
In care se distinge întreaga gamă 
de calculatoare „Felix“, cit si de 
noile tipuri de televizoare — porta
bile si staționare — de anarate de 
radio de. mare performantă ș.a. Și, 
din nou. apelăm la comparații.

Foarte multe noutăți prezintă 
Si ACTORUL MIJLOACELOR 
AUTO ȘI MATERIALULUI RU
LANT. Familia „ROMAN** S1..DAC**
— Diesel cuprinde acum și auto
buze <le transport urban si inter
urban. autoizoterme, „Dacia 1300“- 
standard este înconjurată de va
riantele „1301“, „station** si „utili
tară**. Locomotivele Diesel hidrau
lice. Diesel electrice și electrice — 
de la 250 la 5109 CP — și trac
toarele agricole și rutiere — in a 
căror familie ultimele creații sint 
puternicele tipuri de 180 CP — ofe
ră o imagine grăitoare a poten-» 
țialului actual al industriei noastre 
constructoare de mașini, a dinamis
mului și schimbărilor calitative în
registrate in această ramură in 
anii actualului cincinal.

La fel de puternică, de diversi
ficată se înfățișează la ..EREN ’74“ 
și INDUSTRIA CHIMICA _ cu 
1 509 de produse, din care multe 
in premieră, intre acestea numă- 
rindu-se coloranți, noi tipuri de an
velope și medicamente, de fibre 
sintetice. Este firească această „ex
plozie** de produse noi, ținind sea
ms . că . industria clumjcă se mân
drește cu o cercetare științifică de 
cel mai inalt r.ivcl, adine ancorată 
în producție, apreciată unanim ri 
țară și peste hotare. Atit chi
mia anorganică, cit și petrochimia
— prezente in pavilioanele expozi

ției prin numeroase produse — 
ilustrează dezvoltarea impetuoasă 
a producției acestor sectoare in 
ultimii zece ani. gratie politi
cii partidului și statului nostru de 
valorificare superioară a re
surselor tării. contribuția tot 
mai mare a industriei chimice la 
asigurarea progresului tehnic in c- 
conomie și ridicarea nivelului de 
trai al poporului. Alături do 
evantaiul larg al produselor pro
prii AGRICULTURII, impresio
nează puternic, in pavilioanele 
rezervate acestei ramuri de bază 
a economiei, mașinile, utilaje
le șl Instalațiile folosite astăzi 
pe ogoarele țării. Se vădesc pu
ternic, in acest sens, roadele poli
ticii partidului de făurire a unei 
baze tchnico-materiale iot mai dez
voltate si mai moderne pentru a- 
gricultura noastră socialistă, care 
a dat In acești ani cele mai mari 
producții agricole din istoria țării.

Nu ar fi exagerat să se spună că 
o revărsare de fantezie și diver
sitate oferă cele patru pavilioane 
care adăpostesc standurile INDUS
TRIEI UȘOARE. Mii și mii 
de sortimente de țesături din 
bumbac, lină, mătase, încălțăminte, 
confecții, articole dn marochidări". 
produse din sticlă și ceramică fină, 
produse de uz casnic din lemn, me
tal. mase plastice, menite să s-t:s- 
facă prin varietate. ,dar și cali
tate exigențele crescinde ale mi
lioanelor de cumpărători, con
firmă o dată în plus, în modul cel 
mal convingător, preocuparea con
stantă a partidului și statului nostru 
pentru creșterea continuă a nive
lului de trai al întregului popor, 
pentru aprovizionarea în tot mai 
bune condiții a populației cu bu
nuri de consum.

Ne-am oprit doar la citeva d'n 
ramurile și produsele expuse la 
„EREN '74“, oglindă vie in care 
se reflectă noul chip al patriei so
cialiste. avîntul economiei româ
nești, roadele muncii creatoare a 
poporului nostru, ale înfăptuirii 
politicii partidului de industriali
zare socialistă, de dezvoltare sus
ținută a tuturor ramurilor econo
miei, de ridicare a nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Prin tot ceea 
ce cuprinde. „EREN ’71“ este ea în
șiși o poartă a realizărilor prezen
tului, larg deschisă spre viitor — 
spre viitorul minunat al țării pe 
care-1 prefigurează apropiatul Con
gres al XI-lea al Partidului Comu
nist Român.

Dan MATEESCU 
Dan CO7JSTANTLN

Cu gînJul la ca- 
menii satului

Ghecrghe V. Irina 
este acum electrician 
la stația de 110 
din fălticeni. Dar 
pină in toamna anu
lui trecut el a trăit in 
satul natal Argaira, 
comuna Preuteșli, ju
dețul Suceava, unde 
soția sa lucra in 
cooperativa agricolă 
de producție. Deși 
plecat, el a rămas cu 
Rindul la oamenii din 
6at, la faptul că 
cooperativa nu obține 
rezultate pe măsura 
posibilităților, motiv 
pentru care a trimis 
redacției o scrisoare 
amplă in legătură cu 
modul in care vede el 
ciezvoltarea in viitor a 
cooperativei, potrivit 
condițiilor specifice 
ale comunei.

Scrisoarea a găsit 
un puternic ecou la 
forurile locale, cărora 
redacția le-a adre
sat-o. In răspunsul pri
mit de Ia U.J.C.A.P.- 
Suceava se precizează 
că scrisoarea a fost a- 
nalizată in consiliul de 
conducere al C.A.P., 
unde, la indicația or
ganelor locale de 
partid și de stat, au 
participat cadre com
petente din domeniul 
agriculturii. S-a sta
bilit că „din anul 
1975, C.A.P. Preuteșd 
va cultiva 25 ha griu, 
259 ha porumb, 150 ha 
cartofi și 25 ha legu
me : restul suprafeței 
se va cultiva cu plan
te furajere, cu care se 
vor crește 5 000 de oi. 
Avind o asemenea 
structură de plan/ se 
subliniază In răspuns, 
s-a revenit la tradiția 
gospodarilor din Preu- 
tcș.i. Considerăm că. 
prin aceasta, coope
rativa agricolă se va 
redresa economic, iar 
veniturile membrilor 
cooperatori vor fi mai 
mari. I s-a mulțumit 
tov. Irina Dentru su
gestiile date**.
Climatul da ordi
na și răspundere 
a fest restabJit
Ca membru al co

lectivului Institutului

de proiectări căi fe
rate București — 
scria, nu de mult, re
dacției inginerul Con
stantin Stănescu — nu 
pot rămine pasiv f iță 
de nelndeplinirea în
tocmai a directivelor 
organelor superioare, 
nu mâ pot împăca cu 
neajunsurile care îm
piedică obținerea de 
rezultate din ce in ce 
mai bune in munca 
noastră. Pornind de la 
aceste considerente, 
am sesizat Consiliului 
Central de Control 
Muncitoresc al Activi
tății Economice și So
ciale o seamă de as
pecte negative din ca
drul institutului, fap
tul că Dersoane cu 
funcții de conducere 
de aici nu-și fac cum 
trebuie datoria, iar 
munca politică nu se 
desfășoară la nivelul 
cerințelor actuale. De 
atunci, cal vizați, in 
loc să ado’ye o pozi
ție partinică, să ia 
măsuri de înlăturare a 
lipsurilor, au început 
să mă DerSecute, să-mi 
facă fel de fel de și
cane.

Din răspunsul Comi
tetului de partid al 
sectorului 8, in raza 
căruia iși are sediul 
institutul, aflăm că 
problemele semnalate 
de autorul scrisorii 
au foct analizate Îm
preună cu activ’ș‘1 
de la C.C. al P.C.R. 
Ca urmare, pentru 
întronarea unui cli
mat de ordine și 
răspundere in mun
că. pentru desfășu
rarea activității insti
tutului potrivit exi
gentelor actuale și îm
bunătățirea muncii 
politice in unitate a 
fost destituit din func
ție directorul Costin 
Georgian ; au fost de 
asemenea inlocuiți Va- 
sile Pvșcck secreta
rul comțtetuh’i de 
partid șl Ion Ti"’'r->n, 
președintele comitetu
lui sindicatului.

Birou! comitetului 
de partid al sectoru
lui 8, s2 precizează in 
finalul răspunsului, va 
urmări Îndeaproape 
modul in care se a- 
duce la îndeplinire 
programul de măsuri

stabilit cu orilejul a- 
nalizei efectuate.
I’; ct: ’̂.i fir./ntî I

Anton Mărgărit din 
comuna Frumvșani, 
județul Ilfov, are in 
curte o fintlnă care, 
după cum ne relata 
intr-o scrisoare primi- , 
tă recent la redacție, 
avea o apă tare bună 
de băut. Pină intr-o zi 
cind, in loc de apă 
curată, in găleată a 
apărut apă cu un pu
ternic miros de petrol. 
A crezut omul că-i 
ceva inlimplător. dar...

...Direcția sanitară a 
județului Ilfov, căreia 
i s-a trimis sesizarea 
sore rezovare, ne-a 
răspuns că poluarea 
s-a produs pri.o infil
trarea in pinza freati
că a reziduurilor pe
trolifere din recipien
tul pentru colectarea 
anelor uzate de la 
secția de cauciuc 
Frumvșani a între
prinderii de indus
trie locală Oltenița, 
care poluează și balta 
Cilnău, amenajată in 
aval pentru piscicul
tura. în continuare, in 
rVouns se arată : 
„Pentru a intreruDe 
poluarea stratului de 
ană freatică ce ali
mentează puțurile gos
podăriilor învecinate și 
deversarea reziduuri
lor petrolifere in balta 
Cilnău, s-a dat termen 
întreprinderii respecti
ve ca pină la 39 de
cembrie a.c. să rezolve 
integral și definitiv 
problema colectării șl 
evacuării apelor uzate 
provenite de la această 
secție, prin construcția 
unei stafii de epurare, 
in ccnform'tate cu 
normativele in vigoa
re".

După ce slntem in
formați că directorul 
resoecivei întreprin
deri, Sian Coman, a 
fost sancționat pen
tru deficientele consta
tate, in răspuns se 
precizează că acest caz 
a fost adus și La cu
noștința Oficiului de 
gospodărire a apclcr 
Ilfov.

Pe ;tru obținerea unei producții suplimentare do furaje și diferite 
alta produse agroalimentare — porumb boabe și le ,ume — s-u pre- 
v ut ca, după recoltarea culturilor timpurii, terenul să fie pregătit 
ș n;,:. i din nou. Din ultimele date cca.r li:a;e la minisicrul de 
i . ; r .ii i că au fest insămințate cu culturi duble peste 2'10 099 ha
in in r prin ! ie a ricole de stat și aproape >009 hectare in coopc- 
ra. -A. i agrico'x Datorită bunei orfani; tri a muncii, in cooperativele 
a ...•ele ci a județele Dolj, Ialomița, Tulcea, Brăila, Galați au fost 
in. ..nințate cu culturi duble suprafețe mai mari decit se prevăzuse 
inițial. Pentru a se obține rezultatele scontate, important este ca, pe 
terenurile respective, sâ se facă la timp și la un nivel calitativ 
ridicat lucrările de întreținere a culturilor, iar pe cele amenajate pentru 
țrigat să se administreze cantitățile de apă care să asigure o bună 
dezvoltare a plantelor. Cum se desfășoară aceste lucrări ? Iată conclu
ziile unui raid-anchetă efectuat în mai multe unități din județele Ia
lomița și Mehedinți^

După recoltarea păioaselor, în ju
dețul Ialomița au fost semănate cu 
porumb in cultură succesivă 81000 
hectare. Acum continuă lucrările de 
întreținere a acestor culturi. Peste 
5'jJ tractoare au fost repartizate la 
prășltul mecanic. Ia cooperativele 
agricole prima prașilă mecanică a 
fost efectuată pe 30 039, hectare, iar 
in I.A.S. — pe 15 090’hectare. Au 
fost, de asemenea, prășite manual 
110U0 hectare. Cooperativa agricolă 
din comuna Gri.idu a’insămînțat cu 
porumb 3-59 hectare. „Avem posibi
lități să obținem de pe această su
prafață, in medie, 2 5u0 kg porumb 
boaoe la hectar — ne-a spus tov. Vjr- 
gil Micu, inginerul-șof al cooperati
vei. Porumbul semănat mai devreme
— 100 hectare — a fost prăș t manual 
șl mecanic" într-^devăr. ca urmare 
a executării la timp a lucrărilor de 
îngrijire, plantele se dezvoltă bine. 
De altfel, in toate unitățile din zona 
de nord a județului — Cooora și Co- 
lelîa, Muntenii-Buzău, Miloșești etc.
— culturile succesive se prezintă 
bin o.

Suprafețe mari amenajate pentru

Irigat au fost Insămințate cu cul
turi succesive la I.A.S. Rănești. 
„Datorită creșterii efectivului de 
taurine cu 3 200 capete, am insămin- 
țat în sistem irigat 1 250 hectare cu 
porumb șl soia in cultura a doua — 
ne-a spus ing. Ștefan Sprincenatu, 
directorul întreprinderii. Pină acum 
am prășit mecanic 509 hectare in- 
sămiața'.e în prima etapă, iar lu
crările continuă". Și la cooperativa 
agricolă Ștefan cel Mare au fost în- 
sămințate pentru cultura a doua 430 
hectare, di a care 299 ha au fort pră
șite mecanic, iar 125 ha manual. La 
întreținerea culturilor lucrau 200 de 
cooperatori. Trebuie menționată, 
totodată, preocunarea pentru repar
tizarea judicioasă a utilajelor de 
irigat. Toate cel? 49 agregate de 
asperslune funcționează fără Între
rupere.

Din păcate, consiliile de conduce
re din unele cooperative agricole 
nu manifestă suficient interes pen
tru culturile succesive. Bunăoară, la 
cooperativa agricolă din comuna U- 
nirea, din planul de 8G0 hectare s-au 
insămințat numai 500 ha. Lucrările 
s-au oprit „pentru că nu este teren 
pregătit" — ne-a exolicat tov. Du
mitru Nache, vicepreședintele coope

rativei. De asemenea, din terenuri
le insămințate nu a fost prășită 
nici o palmă de porumb. Comitetul 
comunal de partid ar trebui să a- 
nalizeze situația și să ia de îndată 
m. suri, mai ales că și anul trecut 
cooperativa agricolă din Unirea n i 
a realizat planul de furaje. La fel 
stau lucrurile și in cooperativa a- 
gricolă din comuna Dragcș Vodă, 
care are întreaga suprafață amena
jată in sistem irigat. Acum este ne
voie să se facă totul pentru între
ținerea corespunzătoare a întregii 
suprafețe de culturi succesive, pen
tru obținerea unor cantități cit mai 
mari de furaje.

Lurlan CIUEOTARU 
corespondentul „Scînteli"

în județul Mehedinți, o mare par
te din forțele mecanice și manuale 
sint folosite la efectuarea prașllci 
mecanice și manual *, la aplicarea 
udărilor pe suprafețele ocupate cu 
culturi duble. „Ploile din ultima 
vreme — spunea Marcu Floarea, in- 
giner-șef la coonerntiva agricolă din 
Salcia — au favorizat dezvoltarea 
culturilor. Ăvînd un puternic sec
tor zootehnic, noi am insămințat 
după pioase 699 ha cu porumb
pentru looabe și porumb furajer.
Deci, cu 159 ha mai mult decit am
prevăzut initial. Pină la această
dată am aplicat pe întreaga supra
față pină la 100 kg a~otat de amo
niu la hectar. Peste 400 de coope
ratori efectuează în prezent prima 
prașilă manuală pe cele 109 ha in
sămințate cu porumb pentru boabe. 
Ne-am asigurat sursa de apă și acum 
se aplică a doua udare pe 353 de 
ha“.

în ziua cind ne-am oprit In co

muna Devesel, cooperatorii,, mecani
zatorii și motopompiștii executau de 
zor lucrările de întreținere a cultu
rilor duble și irigatul. Organizațiile 
de partid din cele 4 cooperative a- 
gricole din comună au mobilizat pe 
toți cooperatorii la lucru. „Sursa 
de apă fiind în apropiere, cei din 
Batoți au și aplicat dou^ udări pe 
35 ha. La Bistrețu, a doua udare se 
află in curs de aplicare pe mal bine 
de 40 de ha“. „Noi avem o bună 
experiență in ce privește producția 
obținută la culturile duble — ne 
spunea Ion Nedelcu, inginer-șef la 
cooperativa agricolă din Pristol. 
Cele 200 de ha cu porumb pentru 
siloz fiind amplasate in lunca Du
nării, aplicăm atitea udări cite sint 
necesare. Vom recolta cel puțin 
35 000 kg masă verde la hectar, reu
șind astfel să ne asigurăm baza fu
rajeră pentru sectorul zootehnic".

în cooperativele agricole din Gir- 
1? Mar?, Gruia, Pă ’’le. ca
și în ferma întreprinderii agricole 
de stat Coroava, «unde ne-am oprit 
in aceste zile, s? lucra intens la 
întreținerea culturilor duble. în 
schimb, in cooperativele agricole din 
Căhănești, Dumbrava, Punghina, 
Pîe’.^ș, Broșteni și Mplovăț — u-itr.ți 
unde s-a realizat numai 60—70 la 
sulă din planul de însămînțări la 
culturile duble — ne suprafețele in
sămințate buruienile au întrecut in 
Înălțime culturile. Nu se ș ie precis 
cind vor înce-ne lucrările d? între
ținere. Această stare de lucruri se 
perpetuează din oăcate tocmai in 
aceste unități, unde, an de a a, se re
simte, în timpul iernii, linsa fura
jelor. Iată de ce consiliile de condu
cere ale acestor cooperative ar tre
bui să privească cu mai nvltă răs
pundere problema asigurăii bacei 
furajere.

V'irif tat? r/j
coresponcsnlul „Scintcii*

lrnaa.no din cornerul ^3 Auguel" din Tulcea roto ; s. Crisliaa

lrnaa.no
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de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Pretutindeni, manifestări de stimă șl dragoste
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Aspect ol vizitei in Hala Traian

urmărească în continuare buna apro
vizionare atit sub raport cantitativ, 
cit și calitativ. în acest context 
se discută și unele* 8 * * ii 1 dotări ale 
pieței care vor spori spațiile de 
vinzare. Secretarul general al parti
dului arată că este necesară o 
folosire cit mai judicioasă a su
prafețelor existente pentru a nu 
se crea aglomerații și a se realiza 
serviciul tot mai civilizat.

să-și facă aprovizionarea zilnică gos
podine din cartierele apropiate, din 
alte zone ale Capitalei. Numai in a- 
ceastă dimineață, pe porțile Oborului 
au intrat in Capitală peste 60 000 kg 
roșii, 30 000 kg ceapă, 13 000 kg ardei,
8 6)0 kg vinete, 12 000 kg morcovi, 
11 000 kg castraveți, peste 30 000 kg 
pepeni. 17 000 kg piersici, 11 000 kg 
mere, importante cantități de carne,
pește, lapte, brînzeiuri, asigurind 
cumpărătorilor posibilitatea unei a- 
provizionări bune.

Sosirea secretarului general al 
partidului este salutată cu bucu
rie de miile de bucureșteni, care
ii fac o caldă manifestare de stimă 
și dragoste. Și aici are loc un dia
log fructuos, direct, cu reprezentan
ții comerțului bucureștean, cu nu
meroși cetățeni, privind calitatea și 
cantitatea mărfurilor, metodele cele 
mai moderne și eficace de activitate 
ale comerțului, aprovizionarea ritmi
că cu produse- alimentare a popu
lației. Gospodinele Rusu Maria și 
Vene Maria arată că de la prece
denta vizită efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu aprovizionarea a 
cunoscut o îmbunătățire permanentă. 
„Nu mai pierdem timp la cumpără
turi. Și mărfurile sint in cantități 
sporite și de bună calitate11.

— Așa e... S-au schimbat multe 
aici, la Obor, țin să confirme și alți 
cetățeni. Dar ar fi și mai bine dacă 
și toți vinzătorii și-ar face cum tre
buie datoria — remarcă o cumpără
toare.

Vizitind diferite raioane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază efortu
rile depuse pentru sporirea fondului 
de marfă și creșterea calității pro
duselor, indicind totodată să se

*) Ulterior, la data de 19 Iul!» 
a.c., s-a publicat legea Consiliului 
de Stat al Portugaliei prin care se 
recunoaște dreptul la independență 

- al popoarelor din fostele colonii 
portugheze — N.R.

acum, 12 unități economice din 
acest județ au îndeplinit integral 
sarcinile de plan pe 4 ani din 
cincinal. Iată citeva din întreprin
derile care se mîndresc cu acest 
lucru : „Mondiala", „Solidaritatea", 
„Tricotex", „Drum nou", întreprin
derea de droduse Industriale. I.A.S. 
Satu-Mare ș:a. In bătălia pentru 
realizarea cincinalului înainte de 
termen, unitățile economice din 
județ au înregistrat pină acum un 
avans de 109 iile,

11 unități industriale 
din județul Alba

Acesta este numărul unităților 
industriale din județ care, pină la 
această dată, au îndeplinit planul 
de producție pe patru ani din cinci
nal. între colectivele care își în
scriu acest succes in activitatea 
lor se află și cel din orașul Se
beș. de la întreprinderea de con
fecții din piele si marochlnărie 
„Căprioara".

Se vizitează, apoi, Piața Traian — 
complet renovată și extinsă. Și 
aici se găsesc mărfuri din abun
dență. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește in dreptul standurilor de 
vinzare ale producătorilor — țărani 
cooperatori din comunele învecinate 
Capitalei sau din alte județe ale 
tării — interesindu-se de producția 
realizată.

în dialogul pe care il are cu fac
tori de răspundere ai Capitalei șj ai 
comerțului, secretarul general a fă
cut un șir de recomandări privind 
modernizarea in continuare a acestui 
centru comercial — între alLeie, 
sțuderea posibilității construirii 
unui pasaj subteran care să lege 
piața veche di cea nouă. După 
Hala Traian, se vizitează două im
portante unități comerciale ale Ca
pitalei — cunoscutele magazine „Ma
terna" („Vulturul de mare“) și 
„Cocor".

Fostul magazin „Vulturul de mare“, 
inaugurat in această dimineață 
pe un nou profil, respectiv cu 
articole pentru mame și copii 
(noua denumire a magazinului este 
..Materna"), reflectă sintetic modul in 
care se aplică indicațiile anterioare 
ale secretarului general al partidului.

Vizitind o serie de raioane, to
varășul Nicolae Ceaușescu remarcă 
buna aprovizionare, apreciază ca

litatea unor mărfuri. Rețin atenția 
confecțiile pentru femei și copii 
ale cunoscutei fabrici bucurește'ne 
F.C.T.B. în același timp, este criti
cată calitatea unor articole care nu 
răspund exigențelor cumpărătorilor, 
a căror linie nu ține pasul cu moda, 
cu sezonul. Se recomanda, in acest 
sens, organelor de resort să elaboreze 
un plan de măsuri la c ire să partici
pe atiț industria ușoară, cit și coo
perația meșteșugărească și industria 
locală, in vederea diversificării ga
mei produselor pentru copii, îmbu
nătățirii calității. Totodată, secreta
rul general cere să se folosească cit 
mai judicios spațiile comerciale și să 
se studieze posibilitatea construirii 
unei scări rulante'interioare pentru 
a se face fată in mai bune condiții 
afluxului de cumpărători.

Se vizitează apoi magazinul „Co
cor" — unitate aparținind Ministeru
lui Industriei Ușoare, concepută și 
construită după toate cerințele unui 
comerț modern. Amenajat cu 
mult gust, magazinul practică un 
permanent dialog cu clienții, 
sondind preferințele cumpărăto
rilor pentru orientarea produc
ției destinate fondului pieței. De alt
fel. un calculator electronic permite 
„Cocorului11 să furnizeze date pri
vind circulația mărfurilor, aprovizio
narea operativă, necesarul de mărfuri 
intr-o anumită jjerioadă de timp.

Remarcind buna organizare și a- 
provizionare a magazinului, diversi
tatea și calitatea mărfurilor expuse, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se o- 
prește in repetate rînduri la raioa
nele de vinzare, examinează diferi
tele produse, recomandă să se acțio
neze in continuare pentru îmbună
tățirea indicilor calitativi ai tuturor 
bunurilor. 

în acest cadru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrage atenția asupra u- 
nor sortimente finisate necorespun
zător, cere să se acționeze ferm 
pentru ca toate mărfurile oferite 
spre vinzare să fie de bună calitate, 
să se distingă prin finețe și bun 
gust.

La raionul jucării, secretarul ge
neral critică faptul că atit creatorii, 
cit și comerțul nu țin seama de ne
cesitatea diversificării acestor pro
duse. Subliniind că jucăriile au un 
mare rol in formarea unor deprinderi 
practice ale copiilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată că se impune crea
rea unui sortiment mai bogat, cu ac
cent pe jucăriile mecanice, care să 
stimuleze imaginația copiilor, să le 
stirnească interesul pentru diferite 
activități productive. De asemenea, 
recomandă ca in toate magazinele 
mari să existe raioane de jucării.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se încheie in Piața Amzei. 
modernizată prin grija edililor Ca
pitalei. Și aici se vădește preocupa
rea de a se practica un comerț cit 
mai civilizat, de a se asigura o apro
vizionare corespunzătoare a popu
lației. In perimetrul pieței au fost 
amenajate magazine specializate in 
desfacerea produselor de carne, lap
te, pește, a legumelor. O abundență 
de legume, fructe, zarzavaturi, ouă 
și brinzeturi se constată și la standu
rile producătorilor individuali. Nu
meroși cetățeni iși manifestă și aici 
satisfacția de a-1 vedea din nou in 
mijlocul lor pe secretarul general 
al partidului, căruia țin să-i Împăr
tășească mulțumirea pentru perma
nenta sa preocupare față de proble
mele aprovizionării populației, ale 
îmbunătățirii nivelului de trai al ce
lor ce muncesc.

Se vizitează diferite unități, apre- 
ciindu-se calitatea produselor și pre
ocuparea de -a se practica un co
merț civilizat. Secretarul general a 
recomandat să se acționeze cu fer
mitate pentru sporirea în continuare 
a fondului de marfă afectat piețelor 
și magazinelor alimentare, pentru 
îmbunătățirea aprovizionării cu pește, 
carne și produse din carne. Tovară
șul Ceaușescu a cerut ca aceste mă
suri să capete un caracter general, 
să se creeze la nivelul fiecărui județ 
rezdrve de produse care să poată fi 
puse in vinzare cu promptitudine a- 
tunci cind se ivesc cereri mai mari 
pe piață. S-a recomandat, de aseme
nea,’ să se ia măsuri in continuare 
pentru folosirea mal judicioasă a 
spațiilor existente, pentru dotarea 
bazelor de aprovizionare, ca și a ma
gazinelor alimentare, cu instalații 
frigorifice de mare capacitate, pen
tru extinderea sistemului de auto
servire în unitățile comerciale.

Ca și in vizitele precedente In 
piețe și magazine ale Capitalei, 
și de data aceasta beneficiarii 
direcți ai prezenței secretarului ge
neral sint cetățenii. Indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ob
servațiile sale critice se vor reflecta 
nemijlocit in noi măsuri pentru con
tinua îmbunătățire a aprovizionării, 
in modernizarea rețelei comer
ciale.

Această vizită a arătat, o dată mai 
mult, locul pe care il ocupă in po
litica partidului, in activitatea neo
bosită^ a secretarului general, grija 
permanentă față de om, preocuparea 
pentru creșterea continuă a bunăstă
rii poporului.

Victor STAMATE 
Nicolae VAMVU 
Ion SOCACIU

Foto : Anghel Pasat
Petre Dumitrescu
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avut loc numeroase vizite, reciproce, 
s-au Încheiat o serie do acorduri, iar 
vizita pe care am realizat-o nu de 
mult — in cursul anului 1973 — in 
Olanda a marcat un moment impor
tant in evoluția relațiilor dintre ță
rile noastre. în ce privește schimbu
rile economice, ele au crescut de 
aproape trei ori in ultimii 3 ani. 
Recentele discuții șl Înțelegerile 
realizate intre miniștrii comerțului 
exterior au deschis noi perspective 
de extindere a acestor relații.

Bazat pe toate acestea, consider că 
există bune perspective de dezvolta
re multilaterală a relațiilor econo
mice și tehnico-științlfice, precum și 
a colaborării guvernelor țărilor 
noastre in înfăptuirea securității eu
ropene, in realizarea destinderii in 
viața internațională, corespunzător 
intereselor de progres ale tuturor 
națiunilor.

ÎNTREBARE : Cum evoluează 
relațiile României cu țările 
membre ale Pieței comune 7

RĂSPUNS : în general, aș putea 
6pune că relațiile României cu țările 
membre ale Pieței comune cunosc 
un curs ascendent. în ultimii ani 
s-au diversificat și extins mult re
lațiile economice și de colaborare-in 
diferite domenii de activitate, cu 
toate țările Pieței comune.

Aș dori să menționez, în acest 
context, și acordarea •preferințelor 
generalizate, care, din păcate, nu 
sint chiar așa de generalizate, dar 
care au deschis o perspectivă nouă 
dezvoltării colaborării. Desigur, nu 
aș putea să nu menționez că existen
ta unor restricții pe care le aplică 
Piața comună — și care am dori să 
fie înlăturate — creează incă anumi
te obstacole în dezvoltarea unei co
laborări multilaterale și in condiții 
de deplină egalitate.

România se pronunță In mod ferm 
pentru dezvoltarea largă in continua
re a colaborării cu toate țările Pie
ței comune, așa cum se pronunță 
pentru colaborare cu toate statele 
lumii.

ÎNTREBARE : Conferința pen
tru securitate europeană de la 
Geneva nu și-a încheiat incă cea 
de-a doua fază a lucrărilor sale. 
Considerați că există premise 
pentru ținerea in scurtă vreme 
a celei de-a treia faze 7

RĂSPUNS : România acordă o a- 
tenție deosebită problemelor securi
tății europene și deci și Încheierii cu 
succes a conferinței. Desigur, este 
necesar ca lucrările conferinței să du
că la elaborarea unor documente clare, 
in care să fie cit mai bine precizate 
principiile ce urmează să fie așezate 
la baza relațiilor dintre statele con
tinentului ; am în vedere egalitatea 
în drepturi, respectul independenței 
și suveranității naționale, neameste
cul în treburile interne, avantajul 
reciproc, renunțarea la forță și la a- 
meniT}țarea cu folosirea forței.,..

Totodată, sint necesare măsuri ho- 
tărite pentru extinderea colaborării 
in toate domeniile, precum și liiarea 
unor măsuri de ordin militar pen
tru a face efectivă securitatea și care 
să asigure pe continentul european o 
pace trainică și o colaborare multi
laterală intre toate statele. De aceea, 
este necesar ca faza a doua a con
ferinței să asigure elaborarea unor 
documente cit mai corespunzătoare. 
Se impune, totodată, să se ajungă 
și la un acord cu privire la reali
zarea unui organism care să asigure 
continuarea activității de colaborare 
intre statele continentului și după 
încheierea conferinței.

Cele realizate pină acum îndrep
tățesc să se aprecieze că există toate 
posibilitățile să se ajungă, într-un 
viitor nu prea îndepărtat, la înche
ierea cu succes a lucrărilor de elabo
rare a documentelor. Pe această 
bază se poate aprecia că sint con
diții ca in cursul acestui an, in lu
nile care urmează, să se ajungă la 
ținerea conferinței la nivel înalt. 
După părerea mea, este in interesul 
tuturor popoarelor europene să rea
lizăm in acest an încheierea acestei 
conferințe, ca ea să marcheze o co
titură in dezvoltarea continentului 
nostru.

ÎNTREBARE : Care sint, după 
părerea dumneavoastră, șansele 
realizării unui acord la confe
rința pentru dezarmare și la 
convorbirile S.A.L.T., mai ales 
acum, după recenta intilnire la 
nivel înalt dintre conducătorii 
americani și sovietici 7

RĂSPUNS : în ce privește confe
rința pentru dezarmare de la Ge
neva, lucrările ei sint, din păcate, 
destul de generale și este greu de 
apreciat că se vor obține unele re
zultate reale intr-un viitor apropiat.

în ce privește convorbirile S.A.L.T., 
ele au loc numai între Uniunea So
vietică și Statele Unite ; deci, imi 
este greu să apreciez ce rezultate 
vor da și cum vor evolua ele in 
viitor. Desigur, problema dezarmării

r

Angajamentele muncitorești 
se îndeplinesc cu cinste

Industria Județului Suceava 
a realizat planul pe 4 ani 

ai cincinalului
SUCEAVA (Corespondentul „Scîn- 

teii", Gheorghe Parascan).
Colectivele de muncă din indus

tria județului Suceava au obținut 
un remarcabil succes : îndeplinirea 
prevederilor de plan pe primii 4 
ani ai cincinalului. In telegrama 
adresată, cu acest prilej, C.C. a! 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către biroul comite
tului județean de partid se spune, 
intre altele : In cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă și a 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, oamenii muncii 
din județul Suceava, sub conduce
rea organelor și organizațiilor de 
partid, respeetindu-și angajamen
tul de onoare luat în fața dum
neavoastră, au realizat producția in
dustrială pe patru ani ai cincinalu
lui. Acest devans ne permite ca 
pină la sfîrșitul anului să obținem o 

șl in primul rind dezarmarea nticle- 
ară constituie astăzi una din cele mal 
importante preocupări de care de
pind, pină la urmă, cursul destin
derii și realizarea unor relații inter
naționale noi.

Fără nici- o îndoială că lntllnirea 
la nivel inalt între conducătorii so
vietici șl americani constituie o ma
nifestare pozitivă pentru dezvoltarea 
cursului spre destindere în viața In
ternațională. Soluționarea probleme
lor complexe ale vieții internaționale 
cere eforturi serioase din partea tu
turor statelor, cere soluții care să 
corespundă intereselor tuturor țări
lor, Indiferent de mărimea lor.

ÎNTREBARE : Care sint ra
țiunile și direcțiile principale 
ale intensificării legăturilor Ro
mâniei cu țările „lumii a 
treia" 7

RĂSPUNS : România acordă o a- 
tenție deosebită relațiilor cu țările 
in curs de dezvoltare — așa-zi- 
se țări ale „lumii a treia". Por
nim de la necesitatea ca aceste 
relații să contribuie la dezvoltarea 
pe baze noi a colaborării economice 
și tehnico-științifice, să ducă la pro
gresul economico-social mai rapid al 
fiecărei țări. Totodată, aceste relații 
se înscriu în contextul luptei mai 
generale împotriva politicii imperia
liste, colonialiste, neocolonialiste, 
pentru așezarea relațiilor dintre state 
pe principii noi, de egalitate, pentru 
o nouă ordine economică în viața 
internațională.

ÎNTREBARE : România între
ține relații atit cu țările arabe, 
cit și cu Israelul. In ultima vre
me, se observă o intensificare 
a contactelor cu țările arabe. 
Mă refer la vizitele dumnea
voastră in citeva țări arabe, la 
Intilnirile avute in România cu 
reprezentanți al țărilor arabe, 
inclusiv din Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, la recenta 
vizită in România a președinte
lui egiptean Anwar Sadat. Care 
este poziția României față de 
situația actuală ■ din Orientul 
Mijlociu 7

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat intotdeauna pentru soluționarea 
conflictului din Orientul Mijlociu pe 
calea politică, considerind că aceasta 
corespunde' intereselor tuturor state
lor din această zonă, cit și cauzei 
generale a păcii. Intr-adevăr, am ac
ționat pentru menținerea și dezvol
tarea relațiilor cu toate statele, atit 
cux țările arabe, cit și cu Israelul, 
considerind că aceasta este o necesi
tate și corespunde politicii de a Con
tribui nu la agravarea conflictului, ci 
la diminuarea și soluționarea lur.

Vizitele pe care le-am realizat In 
mai multe țări arabe, convorbirile cu 
conducătorii acestor țări au eviden
țiat mari posibilități de dezvoltare a 
colaborării României cu toate aceste 
țări. In mod deosebit aș dori să 
menționez recenta vizită în România 
a președintelui Egiptului, Anwar 
Sadat, care a constituit, un moment 
important în dezvoltarea colaborării 
-dintre țara noastră și Egipt.

Tinînd seama de schimbările care 
6-au produs în Orientul Mijlociu, de 
realizarea dezangajării militare in 
Sinai și înălțimile Golan, apreciem 
că există condiții favorabile pentru 
a se întreprinde noi pași in direcția 
soluționării conflictului, pentru reali
zarea unei păci drepte și juste in 
această regiune.

în ce privește Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, România a por
nit intotdeauna de la faptul că o 
soluție trainică și justă nu poate fi 
realizată decit odată cu asigurarea 
condițiilor de organizare de sine 
stătătoare a poporului palestinean, 
inclusiv prin crearea unui stat pa
lestinean independent. Pornind de 
aici, și in conformitate cu realitatea, 
am recunoscut Organizația de Elibe
rare a Palestinei ca reprezentant 
unic al poporului palestinean.

Considerăm că soluționarea trai
nică și justă a conflictului din O- 
rientul Mijlociu trebuie să ducă la 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului 
din 1967, cit și la rezolvarea, in 
sensul menționat, a problemei po
porului palestinean.

Apreciem că ar fi utilă reluarea 
negocierilor de la Geneva. Totodată, 
considerăm că este in interesul tu
turor statelor, mai cu seamă al 
celor din Europa și Africa, de a mi
lita pentru a se ajunge la soluționa
rea cit mai rapidă a conflictului din 
Orientul Mijlociu.

ÎNTREBARE : In legătură cu 
evenimentele care au avut loc 
în Portugalia in ultimele luni, 
cum apreciați, domnule pre
ședinte, perspectivele dezvoltării 
democratice a acestei țări și 
șansele unor înțelegeri cu miș
cările de eliberare națională, 
care să pună capăt dominației 
coloniale portugheze in Africa 7

RĂSPUNS : România a salutat 
răsturnarea dictaturii fasciste din 

producție industrială suplimentară 
de 2,7 miliarde lei, concretizată în 
41 mii tone barită, mașini unelte, 
utilaje și piese de schimb în va
loare de 106 milioane lei, 140 mii m.c. 
cherestea rășinoase, 7 000 tone hir- 
tie, 3 000 tone conserve din came, 
32 000 hl. bere, precum și alte pro
duse.

Cu gindul și fapta strîns uniți 
in jurul dumneavoastră. avind 
drept exemplu pilduitor modul 
consecvent in care vă dăruiți 
cauzelor partidului și patriei, noi, 
sucevenii, ne angajăm și cu acest 
prilej, că vom depune întreaga 
noastră iscusință și putere de mun
că pentru traducerea neabătută în 
viață a strălucitului program ce 
va fi adoptat de cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, spre binele șl înflorirea 
necontenită a scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă Româ
nia.

Cu un avans de 109 zile
SATU-MARE (Corespondentul 

„Scînteii", Octav Grumeza). Pină 

Portugalia, considerind că aceastg 
deschide poporului portughez o cale 
nouă, de dezvoltare democratică, șl 
că, totodată, aceasta corespunde in
tereselor dezvoltării generale a for-, 
țelor democratice din Europa.

Desigur, problemele sint complexe,' 
atit cele politice, cit și economice ; 
ele cer eforturi serioase și, mai cu 
seamă, cer unitatea tuturor forțelor 
democratice și progresiste Împreună 
cu forțele armate pentru a se asigura 
continuarea acestui proces, care se 
află abia la început.

Printre problemele ce trebuie să-șl 
găsească o soluționare rapidă este șl 
aceea a lichidării politicii coloniale. 
După părerea mea, Portugalia trebuie 
să recunoască guvernul Republicii 
Guineea-Bissau, care se bucură deja 
de recunoașterea a peste 80 da 
state, și, totodată, să ajungă la în
țelegeri corespunzătoare cu mișcă
rile de eliberare națională care să 
asigure deplina independență a an
cestor popoare*). Numai pe aceasta 
cale intre Portugalia și aceste po
poare se vor putea stabili relații de 
colaborare care să corespundă in
tereselor reciproce.

ÎNTREBARE : Sintețl opti
mist în această privință, dom
nule președinte 7

RĂSPUNS : Sint optimist.
De altfel, cînd am vizitat, acum 

doi ani și jumătate, Africa, am avut 
convorbiri cu toate mișcările de eli
berare și am apreciat că in urmă
torii 2—3 ani problema independen
ței naționale va fi la ordinea zilei. 
Consider că acum sint toate condi
țiile pentru ca aceste popoare să ob
țină independența, și o vor obține 1

ÎNTREBARE : Făcind bilan
țul drumului străbătut de la E- 
liberarea țării pină In prezent, 
aveți totodată in vedere per
spectivele dezvoltării viitoare. 
Cum vă imaginați tabloul Ro
mâniei peste trei decenii 7

RĂSPUNS: Cum am menționat dl 
la început, bilanțul pe cele trei de
cenii demonstrează forța și capaci
tatea unui popor stăpin pe destinele 
sale de a obține progrese rapide in 
toate domeniile de activitate. încă 
Congresul al X-lea a trasat obiec
tivul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate in România 
— și aș dori să menționez că pro
gramul pentru cincinalul 1971—1973 
se va realiza in bune condiții, 
chiar cu ceva mai Înainte de ter
men.

Actualmente elaborăm Programul 
partidului privind orientarea de per- x 
spectivă a dezvoltării României, cit 
și noul plan cincinal și planul de 
perspectivă al dezvoltării economi- 
co-sociale a țării pină In 1990. Nu o 
să vă spun un secret arătind că 
astăzi chiar am încheiat lucrările 
Comisiei de elaborare a Programului, 
pe care urmează 6ă-l supunem ple
narei Comitetului Central și apoi 
Congresului al XI-lea.

Apreciem că există posibilități ea, 
Iri condiții normale, de pace,' să ob
ținem în următorii 20—30 decani un 
progres general al societății noastre 
și să Înfăptuim cu succes marile u- 
biective înscrise în acest program. 
Ne propunem, spre exemplu, să a- 
jungem la o asemenea dezvoltare a 
economiei încit să ne apropiăm mult 
de țările dezvoltate din acest punct 
de vedere, reallzind în jurul anului 
1990 un venit național de circa 
2 500—3 000 dolari pe locuitor.

Nu aș dori să vă dau acum date 
cu privire la obiectivele economice. 
Avem insă in vedere să continuăm 
eforturile pentru industrializare, 
pentru dezvoltarea agriculturii și, 
totodată, să acordăm o mare atenție 
activității științifice și măsurilor de 
ridicare a nivelului general de trai 
al poporului. Cred că după 1990, în 
anii 2 000, intr-adevăr, România va 
putea oferi aspectul unei țări dez
voltate multilateral, cu un nivel de 
viață corespunzător, în care întregul 
popor să participe activ la întreaga 
activitate de făurire a vieții sale noi, 
a destinelor sale.

Vrem să asigurăm poporului nos
tru un viitor fericit, o viață liberă 
și, totodată, o strinsă colaborare cu 
toate popoarele lumii. Sperăm că 
in această perioadă se vor întreprin
de pași mari pe calea unor relații 
cu adevărat egale intre toate națiu
nile lumii, in realizarea unei ordini 
economice și politice noi pe plan in
ternațional. Am dori ca popoarele 
român și olandez să conlucreze tot 
mai strîns în toată această perioadă.

Doresi, cu acest prilej, să adresez 
cele mal calde urări de progres fi 
prosperitate poporului olandez.
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îmbinarea factorului intern si a factorului international
-la baza succesului insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste din august 1944

In aceste zile cind. intimoinind 
Sărbătorește gloriosul jubileu al Eli
berării. evocăm desfășurarea eveni
mentelor istorice petrecute cu trei 
decenii in urmă, apare pe deplin e- 
vident că la baza victoriei insurec
ției naționale antifasciste armate a 
stat iustetea tacticii si strategiei re
voluționare a partidului, capacitatea 
sa de a folosi in interesul poporului 
român, ca și al cauzei generale a li
bertății popoarelor si a păcii, core
lația dialectică a factorilor interni 
si externi. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceausescu la recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R.. referin- 
du-se la modul in care Partidul Co
munist Român a condus întreaga ac
țiune de pregătire si înfăptuire a 
insurecției : „aceste împrejurări in
terne si internaționale au creat con
dițiile prielnice trecerii la înfăptuirea 
de către partidul nostru. în colabo
rare cu celelalte forte la care m-am 
referit, a actului istoric de la 23 Au
gust. Trebuie să fie clar că fără e- 
xistenta acestor condiții interne și 
Internationale ar fi fost greu, daca 
nu imposibil, ca in acele împrejurări 
să ducem cu succes această marc bă
tălie care s-a încheiat cu o victorie 
remarcabilă".

Obiectivul P.C.R.: mobi
lizarea tuturor forțelor po
porului român. CoreUtia dintre 
evoluția situației politice din ța
ră și a condițiilor internațio
nale a fost urmărită îndeaproa
pe de P.C.R., încă in perioada 
premergătoare războiului, in vede
rea elaborării unei strategii revolu
ționare juste în fața creșterii peri
colului fascist. In această optică, 
P.C.R. a subliniat legătura dintre in
staurarea hitlerismului in Germania 
si rolul nefast al „Gărzii de fier", 
al organizațiilor legionare ca agentu
ră internă a hitleristllor. primejdia 
gravă creată prin acțiunea acestor 
forte pentru suveranitatea, indepen
denta si in> :s; integritatea teritorială 
a României. în această corelație 
partidul a subliniat că influența fac
torului extern nu poate și nu tre
buie considerată ca fiind inexorabil 
determinantă — căci aceasta ar fi 
dus ia diminuarea acțiunii factorului 
intern, la tendințe de fatalism sau 
pasivitate — ci a pus accentul pe 
mobilizarea hotârîtă a forțelor po
porului român.

Pornind de la rolul factorului in
tern. este semnificativ că, in anii 
dnd deasupra Europei se contura tot ....--...................... ------ _
mai amenințător spectrul exoansiu-----celui de-al—doilea război-mondiaL Se
nii Germaniei naziste, cind agentu
rile ei erau propulsate spre putere 
în statele vizate să fie primele vic
time ale tăvălugului hitlerist. P.C.R. 
a chemat stăruitor poporul român la 
luptă activă împotriva acestui curs,

democratice. progresiste, 
ridica un 
calea pla- 

agreslve

il pus temeliile Frontului Popu
lar Antifascist si a organizat pu
ternice acțiuni de masă care au 
intirziat pentru un timp fasci
zarea țârii. Chiar șl ulterior, in 
împrejurări externe vitrege, cind 
„Acordul- de la MUnchen" încuraja 
politica agresivă a Germaniei hitlc- 
riste, iar trupele Wehrmachtului se 
aorooiau amenințător de frontierele 
noastre, comuniștii români nu au că
zut pradă influentelor demobiliza
toare. ci au chemat întregul popor 
la luptă cu arma în mină pentru a- 
pârarca independentei naționale și 
integrității teritoriale a statului, au 
reacționat cu vigoare împotriva odio
sului Dictat de la Viena. au desfă
șurat o intensă activitate pentru mo
bilizarea celor mai largi forte pa
triotice, 
spre a 
baraj in 
nurilor 
ale Germaniei na
ziste — în care 
P.C.R. a văzut. In 
mod just, principa
la sursă de pericol 
pentru indepen
dența popoarelor și 
pacea lumii.

In lumina ace
leiași intercondiționări, partidul 
nostru n subliniat întotdeauna co
relația organică dintre obligațiile 
naționale și cclo Internaționale. 
In anii războiului, urmărind cu 
sentimente de profundă admira
ție și caldă solidaritate interna
tionalists lupta eroică a po
porului sovietic împotriva Germa
niei naziste, ca și lupta celor
lalte forte antihitleriste, partidul — 
in pofida terorii dezlănțuite de Si
guranță și Gestapo — a desfășurat 
o intensă activitate, plină de eroism 
și spirit de sacrificiu pentru organi
zarea rezistenței antifasciste in 
România, pentru sabotarea mașinii 
de război hitleriste și alungarea din 
țară a ocupanților — cu convinge
rea că astfel iși îndeplinește înda
torirea patriotică față de 
națiune, ca și obligația 
nailstă de a contribui la 
fascismului.

propria 
internațio- 
înfrîngerca

cl conRolul stimulator 
dițiilor extsrne favorabile. 
Activitatea P.C.R. pentru făurirea 
frontului unic Datriotic antihitlerist, 
pentru dezvoltarea mișcării de rezis
tență antifascistă din România s-a 
desfășurat in condițiile tot mai favo
rabile determinate de însăși evoluția 

știe că după operațiile militare de o 
amploare fără precedent de lingă 
Moscova si Leningrad, după istorica 
bătălie de la Stalingrad care a mar
cat începutul unei cotituri radicale 
in desfășurarea războiului. Germania 

hltleristă a intrat intr-o profundă 
criză militară din care nu a mai 
putut găsi ieșire. Anii 1943—1944, 
marile bătălii de la Kursk si Orei 
au adus noi înfringeri mașinii de 
război hitleriste : in vara anului 
1944, după eliberarea Ucrainei, ar
mata sovidțicâ pătrundea in Polonia. 
O deosebită însemnătate a avut in
trarea forțelor armate sovietice, la 
începutul lunii aprilie 1944, pe teri
toriul țării, in nordul Moldovei.

Sub loviturile zdrobitoare ale glo
rioasei armate sovietice au fost ni
micite forțele principale ale dușma
nului — 607 divizii, trei pătrimi din 
aviație, cea mai mare parte din ar
tileria și tancurile fasciste. Popoa
rele iși manifestau admirația față 
do lupta eroică dusă de Uniunea So
vietică — forța fundamentală a coa- 

lițiel antihitleriste — care a purtat 
pe umerii ci greul războiului și a 
dat cele mai grele jertfe pentru cîș- 
tigarca victoriei, aducind contribuția 
hotăritoare la înfrîngerca fascismu
lui. la cauza libertății tuturor po
poarelor înrobite de fascism, la sal
varea civilizației umane de barbaria 
nazistă.

Totodată, pe alte fronturi, celelalte 
forțe ale coaliției Națiunilor Unite — 
care a ajuns in cursul desfășurării 
războiului să unească aproape 50 de 
țări — își aduceau contribuția la 
triumful cauzei libertății popoarelor. 
Corpul expediționar hitlerist fusese 
înfrînt și izgonit din Africa de Nord 
încă din 1943 ; in Italia se des
fășura cu succes ofensiva elibe
ratoare a trupelor aliate ; in iu
nie 1944. deschiderea celui de-a) 
doilea front in Europa prin debarca
rea americano-engleză în Franța 
prindea intr-un clește Germania hi- 
tleristă. La rindul ei, eroica mișcare 
de rezistență din Iugoslavia, Polonia, 
Cehoslovacia, Albania, Franța, Italia, 
Belgia, Olanda, Danemarca și cele
lalte țări cotropite de fasciști sau 
aflate sub dominația Germaniei na
ziste, mișcare în avangarda că
reia se aflau clasa muncitoare, 
partidele comuniste, dădea puternice 
lovituri mașinii de război hitleriste.

Astfel, condițiile internaționale erau 
favorabilă' desfigurării luptei antihi
tleriste in țările ocupate, inclusiv in 
România. Influența factorului extern 
se manifesta pe multiple căi — pe 
plan material, prin slăbirea forțelor 
dușmanului, prin dezagregarea ma

sinii de război hitleriste, ca si ne 
plan politic si moral, prin izolarea 
crescîndă a hitlerismului și acolitilor 
săi. prin încurajarea si stimula
rea mișcării de rezistență. In 
uzinele si satele tării, unde clo
cotea mînia poporului împotriva răz
boiului și regimului do ocupație, în 
inimile cernite ale milioanelor de ro
mâni îngrijorați de soarta și viitorul 
patriei, in lagărele și închisorile 
României — ea însăși transformată 
într-o imensă temniță de către dicta
tura fascistă și cotropitorii hitleriști 
— veștile despre ofensiva victorioasă 
a armatei sovietice, despre succesele 
coaliției antihitleriste și ale mișcă
rii de rezistență din diferite țări pă
trundeau asemenea picăturilor de 
ploaie in pămîntul însetat, imbărbă- 

inimile, sporind încrederea in 

cauza dreaptă a libertății. In același 
timp, se agrava criza acută a regi
mului militaro-fascist, se accentuau 
contradicțiile din rindurilc cercurilor 
dominante.

Astfel, condițiile externe creau un 
cadru deosebit de favorabil ; de
sigur insă ele nu erau in mă
sură să determine, singure si spon
tan, prăbușirea dictaturii militaro- 
fasciste, alungarea hitleristllor si.eli
berarea tării. Condițiile — externe si 
interne — stabileau cadrul propice 
mișcării ; cit privește natura sa, ca
racterul acțiunii de doborire a fascis
mului, acestea au fost concepute de 
partid in lumina rolului hotărîtor al 
factorului intern. Justețea strategiei 
revoluționare a partidului s-a veri
ficat tocmai prin îmbinarea factori
lor externi și interni, prin opțiunea 
de însemnătate majoră pentru calea 
insurecțională, concepută si realizată 
ca acțiune revoluționară și operă 
istorică proprie a poporului român.

Factorul intern - decisiv 
în desfășurarea insurec- 
ț-OÎ. Aceasta nu a constituit o de
cizie de conjunctură, ci concluzia lo
gică a întregii activități desfășurate 
de partid in anii războiului. Strategia 
TfiYplutionară definită in documentele 
programatice ale P.C.R. din 1941 
pornea de la contextul international, 
de la dispoziția forțelor antifascis
te pe plan mondial pentru a ajun
ge. pe baza analizei raportului .for
țelor sociale din țară și a perspec- 

tlvel evoluției acestuia în condiți
ile războiului hitlerist. la proclama
rea rolului determinant al clasei 
muncitoare, al poporului in lupta 
dc eliberare a României, la preciza
rea obiectivelor acestei lupte. In 
acest sens, circulara C.C. al P.C.R. 
din 8 iulie 1941 proclama : „Sarcina 
și răspunderea istorică a P.C.R. față 
de poporul român constă in organi
zarea luptei în România, alături de 
poporul sovietic șl celelalte popoa
re cotropite, pentru zdrobirea fas
cismului singeros german, pentru 
alungarea ocupanților germani din 
România, pentru doborirea bandei de 
trădători de la cirma țării, in frun
te cu generalul Antonescu, pentru 
eliberarea țării de sub jugul singe
ros german".

Rolul partidului ca forță dinami

zatoare a luptei de eliberare națio
nală s-a desfășurat pe fundalul ac
centuării continue a stării de spirit 
antifasciste, nl extinderii mișcării de 
rezistență antifascistă în toate stra
turile societății românești, inclusiv 
în rindurile armatei.

Capacitatea P.C.R. de elaborare a 
unei strategii revoluționare bazată 
pe folosirea adecvată a condițiilor 
interne și externe și-a găsit expre
sie în făurirea Frontului Patriotic 
Antihitlerist, a Frontului Unic Mun
citoresc și, pe baza unității de ac
țiune muncitorești, a Blocului Na
țional Democrat — ceea ce a încu
nunat activitatea desfășurată de 
partid încă de la începutul războiu
lui pentru coalizarea tuturor forțe
lor sociale șl politice interesate din- 
tr-un motiv sau altul în eliberarea 
țării de țsub dominația fascistă. In 
mod permanent P.C.R. a subliniat 
Imperativul, de importanță vitală 
pentru întreaga evoluție istorică a 
țării, al aportului propriu, distinct, 
al României la zdrobirea fascismu
lui. In acest sens, Comitetul Cen
tral al P.C.R. sublinia într-un do
cument din seutembrie 1943 : „Soar
ta viitoare a țărilor aservite depin
de de contribuția lor efectivă la 
lupta de eliberare împotriva Ger
manici fasciste și pentru scurtarea 
războiului.. 
tragerea

.. Dacă vom aștepta re- 
_______ armatelor hitleriste din 
România, distrugerea țârii și numă
rul celor uciși vor fi de zece ori 
mai mari decit in cazul ieșirii 
României din război. Iar (ara și po
porul vor împărtăși soarta gravă a

Germaniel hitleriste învinse dacă nu 
pornim cu toții imediat la lupta 
pentru rupered clrdăștei dintre An
tonescu și Hitler".

In vara anului 1944, folosind si
tuația favorabilă creată de ofensiva 
hotăritoare a trupelor sovietice pe 
frontul de la Iași-Chlșlnău, Parti
dul Comunist Român a trecut la În
făptuirea insurecției ca operă a în
tregului popor, care — antrenind 
clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, forțele armate ale tării, 
partidele burgheze șl alte cercuri si 
grupări ale claselor dominante, mo
narhia — a dus la marea victorie 
din august 1944, ce a deschis larg ca
lea înfăptuirii idealurilor de libertate 
si Drogreș ale poporului.

In perspectiva evoluției istorice, 
justețea strategiei partidului șl-a 

găsit reflectare in 
faotul că tocmai 
înfăptuirea insu
recției ca acțiune 
largă, cuprinzind 
toate straturile so
cietății, toate for
țele sociale și poli
tice antihitleriste, 
a asigurat activiza
rea politică a unor 
mase fără prece- 

Istoria tării, declanșa
rea unor uriașe energii revoluționare 
— ceea ce a asigurat desfășurarea ul
terioară cu succes a revoluției popu
lare. cucerirea Întregii puteri politice 
de către oamenii muncii si trecerea 
la construirea socialismului. Astfel, 
prin prisma propriei experiențe a 
țării noastre s-a vădit Încă o dată 
caracterul nefondat al teoriilor des
pre „exportul revoluției'* ; libertatea, 
democrația, independența, orinduirea 
socialistă nu pot fi „implantate", ele 
sint trainice doar dacă reprezintă ro
dul eforturilor, luptei si sacrificiilor 
poporului care le-a dobindit. Faptul că 
împrejurările Internaționale nu sint 
decisive in această privință a fost 
ilustrat de însăși evoluția social-poli- 
tică a altor țări. unde, cu toate că 
s-au manifestat condiții internațio
nale favorabile, datorită slăbiciuni
lor sau greșelilor săvirșite de forțele 
progresiste interne, nu s-a putut asi
gura desfășurarea victorioasă a lup
tei pentru transformarea revoluțio
nară a societății. Socialismul nu poa
te fi nici importat, nici exportat, el 
este opera clasei muncitoare și a a- 
liatilor ei. sub conducerea partidului 
revoluționar marxist-leninist.

Psrmnnenîa relație din
tre patriotism și internațio- 
FWSîSîT!. ExPres,e strălucită a ro
lului poporului român ca făuritor al 
destinelor sale, victoria Insurecției 
naționale antifasciste armate s-a 
repercutat, la rindul ei. în mod deo- 

sebll de favorabil asupra condițiilor 
externe, ilustrind încă o dată Inter
acțiunea dialectică a factorilor In
terni și Internaționali.

După cum este cunoscut, alăturarea 
României la coaliția antihitleristă a 
Înlesnit și grăbit prăbușirea Întregu
lui eșafodaj strategic al Reichului in 
Balcani, a deschis calea ofensivei 
antihitleriste spre Peninsula Balca
nică șl Europa Centrală, contribuind 
la scurtarea războiului. Totodată, 
prin înfăptuirea victorioasă a insu
recției organizate și conduse de par
tid, România a pus întregul ei poten
țial — uman, militar, economic —in 
slujba războiului antifascist, aducind 
o incontestabilă contribuție proprie 
la cauza victoriei. însuflețită de con
știința înaltelor sale obligații patrio
tice si internaționaliste, armata ro
mână. luptind alături de armata so
vietică, a dat grele jertfe in luptele 
purtate pentru eliberarea teritoriului 
patriei si apoi pentru eliberarea Un
gariei șl Cehoslovaciei, pină la vic
toria - finală asupra Germaniei fas
ciste. Nepieritoare va fi recunoștința 
poporului pentru jertfele date de 
ostasil români si sovietici în lup'a 
de eliberare a patriei — luptă in 
care, prin singele vărsat in comun, 
s-a pecetluit pentru totdeauna prie
tenia frățească româno-sovietică.

De-a lungul celor trei decenii care 
au trecut de la eliberarea României, 
preocuparea permanentă pentru sta
bilirea unei linii generale bazate De 
luarea în considerare a condițiilor 
interne șl externe s-a manifestat 
drept o constantă in întreaga activi
tate a partidului. Azi. această orien
tare principială statornică fsi găsesle 
cea mai concludentă ilustrare în 
înaltul spirit de răspundere cu care 
P.C.R. îmbină organic sarcinile na
ționale si Internaționale, slujirea in
tereselor vitale ale propriului popor 
cu promovarea intereselor generale 
ale cauzei socialismului si păcii, a- 
ducînd — atît prin succesele obținu
te de țara noastră în făurirea noii 
orînduiri sociale, cît și prin activi
tatea externă de solidaritate și 
sprijinire activă a forțelor progresu
lui social — o contribuție efectivă la 
întărirea continuă a pozițiilor șl 
creșterea puterii de atracție a socia
lismului în lume. Poporul nostru își 
manifestă în mod strălucit inflăcăra- 
tele sentimente patriotice si interna
ționaliste, mobilizîndu-și forțele crea
toare în vasta operă de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate si Înaintare a României spre 
comunism — operă jalonată”de Im
portantele documente ce vor fi dez
bătute de Congresul al Xl-lea al 
partidului.

Tudor OIARUS9 H AM « BEM1BE A ARIEI BlffiSEȘTI Manifestări dedicate zilei de 23
noblețea gindurilor șl a în
demnurilor ne onorează și 
ne îndatorează mult. La 
fel — sint încredințat — 
gindesc toți colegii mei, 
din toate domeniile de ac
tivitate muzicală, ale că
ror strădanii și aspirații le 
cunosc de multă vreme.

Slujitorii muzicii sint 
nenumărați și de toate vir- 
stele, activitatea lor se în
tinde pe tot cuprinsul ță
rii, în multe locuri și îm
prejurări: compozitori,
muzicologi, interpreți din 
toate categoriile, cadre de 
invățămînt de toate gra
dele, toți cei care lucrează

întîmpinâm istoricul mo
ment jubiliar cu sentimen
tul convingerii că sintem 
slujitorii devotați ai unei 
arte care și-a aflat pe de
plin rosturile și și-a afir
mat prestigiul in ansam
blul activității spirituale a 
poporului nostru, in anii 
plini Și lumineși care au 
urmat eliberării — anii 
socialismului victorios. Mă 
simt mlndru că în paginile 
Ilustre, pe care poporul 
nostru le-a scris in ulti
mele trei decenii in car
tea de aur a istoriei sale, 
rămine consemnată la loc 
de cinste contribuția pe 
care oamenii de artă și 
cultură au adăugat-o efor
tului unanim, celor mai 
nobile strădanii pentru în
florirea țării și fericirea 
oamenilor care trăiesc pe 
aceste meleaguri.

Sint 30 de ani de la eli
berarea Datriei — ani de 
muncă și luptă, plini * de 
izbinzi — in care România 
și-a cucerit prestigiul de 
care se bucură azi in lume, 
cultura a cunoscut o în
florire pe care n-a a- 
vut-o niciodată in isteria 
ei. Arta sunetelor, prin ex
celență națională, interna
țională și larg umanistă, a 
devenit izvor de bucurii 
înalte si factor important 
de educație, contribuind 
la îmbogățirea vieții spiri
tuale a oamenilor de azi. 
Mă simt onorat că pot 6ă 
mărturisesc, in numele ob- 
ștei muzicienilor. bucuria 
pe care o simt slujitorii ar- ___ ________
tei sunetelor cind văd că înființată in 1949 —a strins 

intr_un mănunchi unitar 
pe toti compozitorii și mu
zicologii. Muzica simfoni
că. vocal-simfonică. de o- 
peră, de balet, de cameră, 
muzica corală, muzica u- 
soarâ. de fanfară au repre
zentanți activi, organizați 
in sec-ii de creație.

Compozitorii neștri s-au 
Străduit să realizeze o mu
zică legată de tradițiile na
ționale și universale, să ți
nă pasul cu mersul înainte 
al artei și culturii univer
sale, să ofere poporului 
creații care 6ă-l reprezinte, 
să-1 satisfacă, să-l înalte, 
să-i dăruiască sublima bu
curie pe care numai arta 
adevărată o poate oferi oa
menilor. Tiparul muzical, 
luind ființă in tara noas
tră pentru prima dată 
după eliberare, a contri
buit in mod efectiv la răs- 
pindlrea partiturii și cărții 
muzicale in țară și peste 
hotare.

Am pus și punem mai pre
sus de toate, in preocupări-

le noastre de creație. îmbo
gățirea tezaurului muzicii 
românești cu noi lucrări, 
inspirate din trecutul glo
rios al patriei și din avin- 
tul constructiv al contem
poranilor. In ultima vre
me, multe cintece corale și 
melodii de muzică ușoară 
au fost Îndrăgite de masele 
de oameni ai muncii, de 
tineret, de ostași, de coru
rile țărănești. Ele au de
venit cu prilejul festivalu
lui „Cintare patriei", al 
festivalului „Cintecului 
ostășesc", al altor nume
roase manifestări muzicale 
din județe, mesagere ale

MUZICA
însemnâri de Ion DUMITRESCU, 

președintele Uniunii compozitorilor

în instituțiile muzicale, la 
Radio, la Televiziune, ală
turi de imensa masă a a- 
matorilor care cintă 
ansambluri corale și 
strumentale, interpreții 
populari și melomanii. In 
anii de după eliberare. U- 
niunea compozitorilor .—

in 
in-

truda lor sincera, conștien
tă. neprecupețită, este pre
țuită după cuviință, consi
derând că nu poate fi o mai 
mare și altă răsplată decit 
aceasta. Referindu-se la 
responsabilitatea oameni
lor de artă și cultură, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
spunea: „Partidul acordă o 
atenție J 
ționării 
tinuare 
științei 
tori de 
social al societății 
neștL ai edificării noii o- 
rinduiri pe baza tezaurului 
universal de valori spiri
tuale, a folosirii celor mai 
noi cuceriri ale geniului 
uman, ale gîndirii înainta
te contemporane..."

în calitate de slujitor al 
artei, de vechi cadru di
dactic și activist pe tări- 
mul culturii, socotesc că a- 
semenea cuvinte, referirile 
care se fac în toate împre
jurările la rosturile și sar
cinile activității noastre. 
Înțelepciunea, prestanța,

deosebită perfec- 
și înfloririi in con- 
a invățămintului, 
și culturii, ca fac- 
bază ai progresului 

româ-

sentimentelor de dragoste 
fierbinte pentru conducă
torul partidului și țării 

noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru partid și 
pentru patria soclilijti. 
Eforturile se 
de asemenea.
punerea artistică pe sce
nele teatrelor de operă 
și balet a celor mai semni
ficative aspecte ale isto
riei contemporane, a ma
rilor figuri și momente ale 
istoriei naționale, obiectiv 
artistiâ de mare complexi
tate. care cere o conlucra
re rodnică intre creatori și 
Interpreți. Vom consacra 
și In viitor întreaga putere 
de muncă Înfloririi aces
tor domenii de frunte ale 
muzicii românești.

Aș vrea să subliniez că 
în cinstea aniversării eli
berării au fost create și 
se află in curs de realizare 
spectacole de operă, balet 
și operă de inspirație pa
triotică. Menționez bale
tele:' „Primăvara" de 
C. Trăilescu și „Văpaia" 
de M. Chiriac, reprezen
tate pe scena Operei Ro
mâne din București, „Che
marea" de T. Olah, pre
zentat de Teatrul muzical 
din Brașov. Se află în 
pregătire șpectacole cu o- 
perele: „Dreptul la dra
goste", de T. Bratu și „In-

socialistă, 
indreaptă, 

spre trans-

terogatoriul din zori" de
D. Pcpovici, „Trepte ala 
istoriei" de M. Moldovan, 
„Poesis" de Gh. Dumitres
cu, operete de FI. Comișel,
E. Roman, G. Grigoriu, 
E. Deda. Un număr în
semnat de lucrări simfo
nice și vocal-simfonice 
(poeme, uverturi, cantate, 
oratorii) cu temă contem
porană și istorică au fost 
și vor fi incluse in reper
toriul filarmonicilor și or
chestrelor simfonice din 
țară și transmise lax radio- 
televiziune în prime audi
ții sau in reluare. Prilejuri 
deosebite în această direc
ție le-au constituit festiva
lurile : „Primăvara cultu
rală bucureșteană", „Luna 
culturii muzicale româ
nești", organizată de Ra- 
dioteleviziune. „Săptămina 
muzicii românești de la 
Iași", „Zilele muzicale ale 
orașului Tg. Mureș", Festi
valul de muzică de came
ră de la Brașov, Festivalul 
„Pontica" de la Constanța, 
evenimente sprijinite in 
mod activ de Uniunea 
compozitorilor.

Intre acțiunile inițiate 
de Uniunea compozitorilor 
in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări mai a- 
mintesc faptul că Editura 
muzicală a publicat un 
număr de cărți dedicate 
anului jubiliar, cum sint : 
„Muzica in România socia
listă" de P. Brincuși și N. 
Călinoiu, „Hronicul muzi
cii românești" de Octavian 
L. Cosma șl altele ; se a- 
flă sub tipar monografia 
„Cintecul revoluționar și 
patriotic", de M. Ștefănes- 
cU.

In toată această activi
tate, no., muzicienii Româ
niei socialiste, sintem că
lăuziți de dragostea față 
de oamenii acestei țâri, ne 
fortifică simțul datoriei, 
ne umple sufletele mulțu
mirea lucrului împlinit, ne 
susțin Îndemnurile și spri
jinul partidului. Ne aflăm 
prin tot ceea ce creăm a- 
lături de poporul care iși 
construiește o viață mai 
bună sub conducerea par
tidului,. mergind din iz- 
bindâ in izbindă. Avem 
convingerea că România va 
inflori ca o grădină, că oa
menii vrednici și cinstiți 
care trăiesc pe pămîntul 
ei se vor bucura din plin 
de binefacerile strădaniilor 
actuale și că generoasele 
teme de inspirație pe care 
ni le oferă această viață 
și activitate intensă vor 
naște opere pe măsura e- 
pocii pe care o trăim.

La Tirgoviște s-a desfășurat sim
pozionul „Județul Dîmbovița in cei 
30 de ani de la eliberarea României". 
Lucrările au fost deschise de tova
rășul Ion Stănescu, prim-secretar al 
comitetului jude’°an de partid, care in 
alocuțiunea rostită cu a^est prilej a 
făcut o amplă retrospectivă a dru
mului parcurs de județul Dîmbovița 
pe calea construcției socialismului.

•fr
..Trei decenii dn luntă si muncă, 

de transformări înnoitoare pe drumul

edificării societății socialiste", s-a
intitulat sesiunea științifică or
ganizată la Buzău. Deschizînd 
lucrările sesiunii, tovarășul Ion
Sirbu, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, a relevat tradi
țiile revoluționare ale clasei munci
toare de pe aceste meleaguri. succe
sele dobindjte in vasta operă de e- 
difienre a unei noi vieți materiale 
și spirituale.

în '•'H'e nalat’ib’i mun’cinzl a fost 
deschisă expoziția de artă plastică a

cenaclului din Buzău al Uniunii ar
tiștilor plastici.

★
Vineri după-amiază, la Baia Mare 

a avut loc vernisajul expoziției ju
dețene de artă plastică ; publicului 
bâimărean i-au fost prezentate peste 
100 de lucrări — pictură, sculptură, 
grafică și artă decorativă — sem
nate de 54 artiști din județ. Tot in 
aceste zile, in fata palatului admi
nistrativ al reședinței de județ, a 
fost ridicat pe soclu grupul 6culp-

Noutăți editoriale. Cartea poîitică
Așa cum este cunoscut, in cinstea marilor evenimente politice ale 

acestui an, editurile noastre au pregătit un bogat plan de apariții, 
incluzi nd numeroase lucrări de o mare varietate tematică. Publicăm 
mai jos o relatare a directorului Editurii politice, Valter Roman, 
cu privire la lucrările care au ieșit de sub tipar sau sint pe cale de 
apariție in această editură.

Editura politică dedică in acest 
an numeroase lucrări aniversării a 
trei decenii de Ia-victoria insurec
ției naționale antifasciste din au
gust 1944 și Congresului al Xl-lea 
al partidului.

Apărut recent in librării, volumul 
9 din seria „România pe drumul 
construirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate" înmănunchează 
rapoarte, cuvintări, articole din in
tervalul august 1973—martie 1974 
ale tovarășului Nicolae Ccaușescu; 
volumul se Înscrie in aria literatu
rii social-politice ca un nou aport 
la Îmbogățirea gindirii teoretice 
marxlst-leniniste, oglindă a proble
maticii economice, politice, sociale, 
culturale. Ideologice puse de mer
sul socieiății românești pe drumul 
socialismului multilateral dezvoltat, 
a laborioasei activități practice de
puse pentru înaintarea tării noastre 
pe drumul progresului, pentru 
triumful păcii și înțelegerii intre 
popoare.

Tot de dată recentă, apariția (sub 
egida Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lingă C.C. 
al P.Q.R.) a volumului : „20 dc
ani de la crearea partidului 
politic al clasei muncitoare din 
România" atestă, pe bază dc docu
mente selectate și grupate tematic, 
tradițiile revoluționare ale mișcării 
noastre muncitorești, vechimea par
tidului politic al clasei muncitoare 
din tara noastră, procesul de trans
formare a Partidului Social-Demo
crat al Muncitorilor din România 
(croat in 1823) in Partidul Comunist 
din România in 1921.

Luptei împotriva pericolului fas
cist și apoi împotriva fascismului 
in deceniul patru al-secolului XX 
ii este dedicată, printre altele, lu
crarea „1 Mai 193J — moment
semnificativ in lupta poporului ro
mân împotriva primejdiei fasciste, 
pentru apărarea independentei și 
suveranității naționale" (de O. Ma- 
t’chescu. apărută sub egida Institu

tului de studii istorice și social-po
litice de pe lingă C.C. al P.C.R.).

Numeroase, alte volume au ajuns 
de curind in librării : „Bazele criti
cii economiei politice" (partea a 
Il-a. de Karl Marx): ••• : „Congre
sul Frontului Unității Socialisto" 
23-24 mai 1974 ; „Democrație socia
listă. Principii și acțiune politică" 
(de loan Ceterchi) : „Principiile po
liticii Partidului Comunist Român in 
problema națională" (de Elena Flo- 
rea) ; „Pe urmele strămoșilor" (de 
M. I. Pascu. D. Bondoc) ; „Econo
mia si înarmările" (de Gheorghe 
Dolgu).

In colecția „Idei contemporane" 
au apărut in aceste zile două lu
crări : „Revoluția știintifică-tchnică 
si progresul" (lucrările unei sesiuni 
științifice a Academiei de științe so
ciale si politice) ; „Muncă si econo
mie" (eseuri teoretice de Mihai 
Drăgănescu).

Titlurilor amintite li se vor adău
ga în zilele următoare altele, abor- 
dind tematici de actualitate — 
„Clasa muncitoare — forța socială 
fundamentală a mișcării antifascis
ta din Români-." (de Gh. I. Ioniță, 
A. Simian); „Printre foarfecele cen
zurii" (de I. SaSlățelu) ; „Româ
nia — factor activ al progresului 
contemporan" (de Traian Cara- 
ciuc) ; Opinii externe (colecția 
„File de istorie") ; „Principiile po
liticii externo a României socia
liste" (de N. Ecobescu, S. Colac) ; 
„Introducere in știința conducerii 
societății socialiste" (culegere de 
studii) ; „Marca conflagrație a se
colului al 29-lea. Istoria celui dc-al 
doilea război mondial" (intr-o a 
doua ediție revăzută și îmbogă
țită).

In cinstea Conferinței mondiale a 
populației, care se deschide zilele 
acestea in București, s-au editat 
lucrările „Familia tînără", realizată 
de un colectiv de publiciști ; 
„Populație și dezvoltare economică"

(de Mircea Bulgaru) ; „Probleme 
demografice și economico ale țări
lor în curs de dezvoltare" (de Ni
colae Os).

Menționăm editarea unei serii 
de nouă plicuri-foto cu un număr 
mare de planșe despre Industrie, 
agricultură, cultură, invățămînt și 
știință, creșterea nivelului de trai, 
familia și copiii, România De coor
donatele Terrei, democrația socia
listă, femeia.

Apare un album de planșe : „A- 
mintiri de după gratii" (al lui Ilie 
Schon), care evocă cîteva momente 
din aspra istorie a deținuților co
muniști și antifasciști din țara 
noastră din timpul dictaturii mili- 
taro-fasciste.

In cinstea celui de-al Xl-lea 
Congres al partidului, Editura po
litică va scoate de sub tipar o 
sorie de lucrări : Volumul al 10-lea 
din l’jsrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ; „Dicționarul economic" 
șl „Dicționarul politic" (care în
tregesc seria dicționarelor scoase 
în ultimii ani — „Dicționarul fi
lozofic", „Dicționarul estetic", „Dic
ționarul de etică" și „Dicționarul 
diplomatic").

Vom edita lucrările : „Texte 
social-politice" (de Grigore Preo- 
teasa) ; „Partidul Comunist Român 
in anil 1911—1913" (de Gh. Tuțul. 
P. Buntea) ; „Dezvoltarea culturii 
românești în procesul de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate" ; „Clasa muncitoare — 
forța socială conducătoare in 
România socialistă" ; „România in 
sistemul națiunilor unite" ; un vo
lum de documente privind „Unirea 
Transilvaniei cu România (1918)“ ; 
volumul „Din istoria mișcării mun
citorești din Transilvania pină in 
1921" (de I. Clcală) ; două volume 
cuprinzînd „Studii de istorie a na
ționalităților conlocuitoare șl a pro
cesului de întărire a înfrățirii lor 
cu poporul român" (un volum pri
vește naționalitatea maghiară șl un 
volum privește naționalitatea ger
mană) ; o culegere antologică de 
texte „Gîndlrca progresistă româ
nească cu privire la problemelo 
națiunii și ale naționalităților con
locuitoare" ș.a.

August
tural „Sfatul bătrînilor", creație a 
maestrului Vid^ Gheza. De altfel, pină 
la 23 August, in județul Maramureș 
urmează să mai fie dezvelite „Mo
numentul ostașului român" — opera 
sculptorului Doru Popovici, la Si- 
ghetu-Marmației, și un obelisc la 
Tăuți-Măgherăuș, ambele dedicate 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei.

★
La Miercurea Ciuc, cabinetul Ju

dețean de partid găzduiește o expo
ziție documentară prezentind mo
mente din lupta antifascistă desfă
șurată sub conducerea Partidului Co
munist Român, grafice și fotografii 
care oglindesc dezvoltarea impetuoa
să a județului Harghita. In sălile 
muzeului din oraș s-a organizat, sub 
genericul ‘„Unitatea frățească sub 
flamura partidului", o amplă expozi
ție de artă plastică Ja care participă 
9a artiști — români, maghiari și de 
alte naționalități.

_ ★
La Casa de cultură a tineretului 

și studenților din Iași a avut loc 
spectacolul de poezie patriotică in
titulat „Patrie-partid-popor", orga
nizat sub egida Consiliului Național 
al F.U.S. Au citit din creația lor de 
poezie patriotică poeții George Les- 
nea, Nicolae Stoian, Gheorghe Pituț, 
Mircea Ivănescu, Gheorghe Istrate, 
Mircea Dinescu, Haralambie Țugui, 
Nicolae Țațomir, Corneliu Sturzu, 
Florin Mihai Petrescu, Ioanid Ro- 
manescu, Ion Chiriac. In continuare, 
artiști de la Opera de Stat din loca
litate au susținut un recital de operă.

★
La Pitești și Rcș'ța au fost deschi

se expoziții consacrate dezvoltării •- 
conomice și sociale a județelor Argeș 
și Caraș-Severin in cei 30 de . ani 
parcurși de la eliberare. Prin Inter
mediul cifrelor, machetelor, fotogra
fiilor și altor exponate, exoozițiile 
prezintă Buccesele obținute de oa
menii muncii de pe aceste meleaguri 
In edificarea noii societăți, dinamica 
creșterii industriei, agriculturii, știin
ței și culturii, ocrotirii sănătății, in- 
vățămlntului.

★
La Craiova a avut loc vineri 

vernisajul expoziției de artă plastică 
„Omagiu XXX". Numeroși pictori șl 
sculptori, membri al filialei locale a 
Uniunii artiștilor plastici, prezintă 
aici aproaoe 100 de lucrări care re
dau principalele evenimente politice, 
economice șl culturale petrecute in 
aceste decenii pe pămîntul Olteniei.

★
La Tg. Mureș s-a deschis'expoziția 

județeană de artă plastică a artiști
lor amatori și de artă , populară. 
Inaugurată în sediul cunoscutei bi
blioteci „Telekl", expoziția reunește 
lucrări de grafică, pictură, sculptură, 
uleiuri p« nîn’L acuarelă, metalo- 
plastie, ceramică etc.

. *
In această săptămlnă, la biblioteci 

și librării din județul Alba au loc 
manifestări în cadrul Zilelor cărții 
românești. Tradiționala serbare oouu- 
lară a muncitorilor forestieri și con* 
structorilor hidrocentralei de la Va
lea Sebeșului, care a avut loc la 
Oașa și la care au fost prezenți pes
te 4 000 participanți, s-a înscris în 
șirul acelorași manifestări omagiala»
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Cionica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

a primit scrisorile da
J

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Gaboneze. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Soclall-'tc România, a trans
mis o telegramă de felicitare minis
trului d? externe gabonez El Konlghi 
Okumba D’Okwatsegue.

A REPUBLICII INDONEZIA A REPUBLICII GABONEZE

Excelenței Sale
General SUHARTO

a a
Lulnd cuvintul în cadrul ceremo

nii de prezentare a scrisorilor, am
basador. I Basil Franklin Boll a sub
liniat câ acreditarea sa în România 
comoletează procesul de acreditare 
rcciurocâ de reprezentanți ai celor 
d?uă țări, care a fost Initial de gu
vernul român in anul 1970.

In continuare, ambasadorul neozee
landez a spus :

..Tara mea urmărește cu interes și 
admirație progresul economic si so
cial rapid si stabil realizat de Româ
nia. insolit, în același timp, de ex
tinderea si diversificarea relațiilor 
sale economice cu alte țări din în
treaga lume.

Noua Zeelandă este, de asemenea, 
preocupată in diversificarea produc
ției sale, a pletelor si surselor de 
aprovizionare si a realizat un pro
gres substantial in aceste direcții".

Arătind că există condiții pentru 
promovarea reciproc avantajoasă a 
comerțului, precum și a altor relații 
economice intre România si Noua 
Zeelandă, vorbitorul a spus :

..Ca ambasador in tara dumnea
voastră intenționez să ajut la desco
perirea acelor arii de cooperare din 
d pot rezulta avantaje reciproce", 

/oua Zeelandă — a spus vorbito
rul — așteaptă, de asemenea, să aibă 
ocazia pentru consultare si coopera
re cu România in probleme de in
teres politic internationaL Noi am 
remarcat, cu satisfacție, eforturile 
constante ale guvernului dumnea
voastră in afirmarea si apărarea in
dependentei și drepturilor țărilor 
mici si mijlocii Noua Zeelandă. ca 
si România, este hotărită să-si apere 
independenta in problemele interna
ționale. Politica tării noastre nu eli
mină prietenii vechi și valoroși, ci. 
din contră, caută prieteni noi și. ac- 
tionind astfel, urmărește o linie in
dependentă in slujba interesului nos
tru național.

Una din ariile în care noi vedem 
posibilitatea de cooperare cu Româ
nia este aceea a dezarmării. Noua 
Zeolandă consideră încheierea cit mai 
curind a unui tratat cuprinzător de 
interzicere a experiențelor nucleare 
ca un obiectiv urgent".

Arătind că un important punct al 
contactului dintre România și Noua 
Zeelandă îl constituie Conferința 
mondială a populației, care va avea 
loc la București, ambasadorul neozee
landez a spus :

„Țara noastră privește conferința 
ca un efort internațional major de 
o deosebită importanță pentru a um
ple golul vital existent in tabloul de 
dezvoltare a lumii. Noua Zeelandă 
va fi bine reprezentată la conferință 
și speră să-și aducă o contribuție 
utilă la lucrările acesteia.

Guvernul neozeelandez este hotă- 
rît sâ respingă toate formele de dis
criminare rasială, făcind din aceasta 
un element omniprezent al politicii 
sale externe. In felul acesta, el îm
părtășește o atitudine deseori expri
mată de guvernul dumneavoastră".

In încheierea alocuțiunii sale, am
basadorul Basil Franklin Bolt a 
transmis cordiale urări guvernului și 
poporului român din partea guvernu
lui și poporului Noii Zeelande.

A luat apoi cuvintul preșadintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Adresind 
noului ambasador un cordial salut de 
bun venit in țara noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat :

„România împărtășește dorința ex
primată de guvernul neozeelandez de 
a dezvolta, pe toate planurile, relații 
bilaterale. Intr-adevăr, astăzi distan
țele geografice nu mai constituie un 
obstacol in calea realizării unei strin- 
se colaborări intre două țări prietene. 
Noi sintem hotâriți să promovăm 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
și cooperarea in producție, tehnico- 
ș.iințificâ și in alte domenii cu Noua 

Candă. Interesele reciproce ale ce- 
lar două state, dorința comună de a 
folosi eficient resursele naturale și 
umane de care dispun, dezvoltarea 
economiilor lor creează premise fa
vorabile in acest sens. Hotăritoare in 
momentul de față este o mai bună 
cunoaștere a celor două popoare, prin 
sporirea contactelor între diferiți re-

C

prezentanti ai vieții economice, tch- 
nico-ș:iințifioe și culturale din cele 
două țAri, pentru a se ajunge la iden
tificarea acelor sectoare de conlucra
re in care avantajele reciproce să fie 
cit mai substanțiale".

în continuare, președintele Nicolae 
Ceavșescu a sous •

„Apreciez câ există largi posibi
lități pentru dervollarea unei cola
borări fructuoase intre țările noas
tre pe linia promovării păcii și co
operării dintre popoare, a sorijini- 
rii cursului nou spre destindere ce 
se conturează in viața Internațională, 
a democratizării relațiilor intersta
tale. a adootârii unor măsuri efi
ciente de dezarmare, in primul rind 
de dezarmare nucleară".

„Poporul român — a spus tovară
șul Nicolae Ccaușcscu — este anga
jat intr-o activitate susținută de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, de aoropierc a 
nivelului său de dezvoltare econo
mică de cel atins de țările puternic 
industrializate. în același timD, sta
tul român acționează cu stăruință 
pentru extinderea și dezvoltarea re
lațiilor sale cu statele socialiste, cu 
țările care au pășit pe calea dezvol
tării Independente, cu toate țările 
lumii, așezind la baza acestor rela
ții principiile unanim recunoscute ale 
egalității depline in drepturi. res
pectării stricte a independentei și' 
suveranității naționale, ale neameste
cului in treburile interne și externe 
și avantajului reciproc.

România militează pentru crearea 
în Europa a unui climat de pace, 
securitate și largă cooperare intre 
state, prin realizarea unui sistem de 
relații noi. caoabil sâ asigure dez
voltarea liberă a fiecărui stat la 
adăpost de orice act de forță sau 
de amenințare cu forța. De aseme
nea. țara noastră acționează pentru 
crearea pe plan mondial a condiții
lor propice pentru ca fiecare națiu
ne să se dezvolte liberă și indepen
dentă. să se bucure neîngrădit de bi
nefacerile progresului.

Guvernul român consideră că toa
te conflictele și stările de încordare 
din lume pot și trebuie să fie rezol
vate numai prin mijloace pașnice, 
eliminindu-se pentru totdeauna uti
lizarea forței și amenințarea cu for
ța in rezolvarea problemelor care 
apar intre state. După convingerea 
noastră. soluționarea problemelor 
poate fi realizată numai dacă aces
tea sint abordate cu participarea 
egală și activă a tuturor statelor, fie 
ele mari, mici sau mijlocii".

R?ferindu-se la apropiata Confe
rință mondială a pooulatiei. care va 
avea loc la București, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

„Ne bucurăm că Noua Zeelandă 
este reprezentată la această confe- 
rințăHȘl sperăm că delegații săi vor 
conlucra rodnic cU reprezentanții țâ
rii noastre și ai tuturor statelor par
ticipante pentru a asigura succesul 
^deplin al acestei importante reuniuni 
internaționale. Dorim ca această con
ferință mondială, care iși propune sâ 
dezbată una din problemele funda
mentale pentru viitorul civilizației 
umane, să constituie un DUtr*rn;'' im
bold pentru unirea eforturilor națiu
nilor in vederea înlănțuirii unei do- 
litici de pace și colaborare Interna
țională. a unei lumi mai bune și 
mai drente in care poDoarele să con
lucreze lot mai fructuos nentru bu
năstarea și fericirea fiecăruia, pentru 
progresul și prosperitatea întregii 
omeniri".

In încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat un cald salut 
guvernului și ooporului Noii Zoe- 
lande ș: a urat noului ambasador 
succes declin in activitatea ce o va 
desfășura in România.

Dună prnrrea scrisorilor de acre
ditare. nrcșcdintele Reoublicii Snria- 
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a avut o convorbire cor
dială, prietenească cu ambasadorul 
Noii Zeelande. Basil Franklin Boit.

La ceremonia prezentăr i scrisorilor 
și la convorbire au particinat Con
stantin Stătescu. secretarul Consi
liului de Stat, și George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

*
Ministrul afacerilor externe al Re- 

p blicii Sociali*te România. George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare domnului Allan Mac 
Fachen cu ocazia numirii in fund ia 
de secretar de stat pentru afacerile 
externe al Canadei.

Vineri dupfi-amiază a sosit la 
București Ivan Stefanov Abaglev, 
noul ambasador extraordinar si ple
nipotențiar al Republicii Populare 
Bulgaria 
România.

al 
in Republica Socialistă

★

Vineri
București 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Reoublicii Malgașe In Re
publica Socialistă România.

dună-amiază a sosit la 
Maxime Pascal Zafera.

*
Vineri a plecat spre Phehian de

legația Asociației de prietenie româ- 
no-corceană. condusă de Gheorghe 
Stuparu, vicepreședinte al asociației, 
care, la invitația Asociației de prie
tenie coreeano-română. va face o vi
zită în R.P.D. Coreeană șl va parti- 
ciDa la manifestările ce vor fi or
ganizate In această tară cu prilejul 
celei de-a XXX-a aniversari a eli
berării României de sub dominația 
fascistă.

Ambasadorul 
r< ști, Pieter V.

un cocteil, 
definitive

★

Olandei la Bucu- 
Putman-Cramer, a 

oferit vineri după-amiază
cu prilejul plecării sale 
din țara noastră.

Au participat Corneliu 
președintele Grupului r 
Uniunea interparlamentară. 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
dio’.omatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

1 Mănescu, 
român din 

Vasile

(Agerpres)

Vineri după-amiază a sosit la 
București o delegație a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei— O.E.P. 
— care, la invitația C.C. al P.C.R., 
va face o vizită in țara noastră.

Delegația este formată din Faruk 
Al Kaddumi. membru al Comitetului 
Executiv al O.E.P., șeful Departa
mentului politic, și Ahmed Al-Azhâri, 

-consilier.
La sosire pe aeroportul internațio

nal București-Otopeni, delegația a 
fost intimpinată de tovarășii Gheor-

Vineri dimineața, tovarășul Ștefan. 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația Partidului Socialist 
Francez din or^ș il Boulogne-sur- 
Mer. formată din Henri Henneguelle. 
senator socialist, primar al acestui 
oreș, Lucien Deg3rdin, Jean Caron

A părăsit Capitala d •legația Parti
dului Congolez al Muncii, cond i-ă 
de Martin M'Beri, secretar al C.C. al 
P.C.M., care, la invitația 
P.C.R., a efectuat o vizită 
tenie în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
delegația a fost condusă de

C.C. al 
de prle-

Otopeni, 
tovarășii

vremea

Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Domnului ALBERT BERNARD BONGO

Președintele Republicii Gaboneze

La invitația primului ministru al 
guvernului Republicii Socialiste 
România. Manea Mânescu. primul 
ministru al Republicii Sri Lanka,

doamna Sirimavo R.D. Bandaranaike, 
va face o vizită oficială in tara 
noastră in a doua jumătate a lunii 
septembrie.

Ieri in țară : Vremea a fost în 
general frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin in sud-vest. Cu to
tul izolat, in Carnații Meridionali și 
in zona Capitalei, a plouat slab. 
Vintul a suflat slab pină la potri
vit. Temperatura aerului, la ora 14, 
oscila intre 21 de grade la întorsu- 
ra Buzăului și 31 de grade la Sin- 
nicolau Mare, Timișoara, DrobetBManifestări în

încheierea Conferinței 
internaționale 
a tineretului

Vlneri s-au Încheiat la București 
lucrările Conferinței internaționale a 
tineretului pe problemele poDulatiei. 
Tir.en reprezentind organizații din 
peste 100 de țări, organizații inter
naționale și regionale ale tinerei 
generații de diferite orientări poli
tice. ideologice și religioase au 
dezbătut, timp de 6 zile, problematica 
populației, in toată amploarea și pro
funzimea ei. in strinsă legătură cu 
problemele majore ale contempo
raneității.

Conferința a discutat și adoptat, In 
ultima sa ședință plenară, un apel 
adresat tineretului și studenților din 
intreaza lume, o declarație ce ur
mează a fi prezentată Conferinței 
mondiale a populației și un program 
de acțiuni pe linie de tineret in 
meniul populației și dezvoltării.

Apelul cheamă tineretul din 
treaga lume să acționeze pentru 
zolvarea problemelor populației 
legătură directă cu dezvoltarea 
cisl-economică In contextul dreptului 
suveran al statelor de a elabora 
propria lor politică in domeniul 
populației, să contribuie cu toate 
forțele la lichidarea cauzelor subdez
voltării. la o largă colaborare_ inter
națională. accelerarea și adîncirea 
procesului destinderii, la întărirea 
păcii. Apelul se adresează tinerilor, 
indiferent de orientările filozofice.

do-

în- 
re- 
in 

so-

religioase, ideologice și politice, che- 
mindu-i să intensifice contactele, 
schimburile de idei și de exoerientă 
și colaborarea in diferite domenii, 
întărind unitatea in lupta pentru li
bertate, independentă și progres 
social.

Declarația conferinței subliniază 
rolul important pe care îl are ti
neretul in lumea contemporană, ne
cesitatea de a se asigura generației 
tinere condiții pentru o largă parti
cipare la procesul dezvo’tării, la 
făurirea viitorului omenirii. Docu
mentul sintetizează opiniile expri
mate in cadrul conferinței in le
gătură cu problemele esențiale ale 
lumii contemporane și afirmă necesi
tatea stimulării angajării efective a 
tineretului la elaborarea și realiza
rea măsurilor în domeniul popu
lației si dezvoltării. In declarație ee 
propune organizarea unei conferințe 
mondiale a tineretului care să aibă 
loc periodic și să stabilească forme 
concrete de cooperare cu Națiunile 
Unite.

Programul de acțiuni prevede ex
tinderea și diversificarea cooperării 
Intre organizațiile de tineret și stu- 
denti privind activitățile in domeniul 
demografic, participarea tineretului 
și a organizațiilor sale la abordarea 
și soluționarea problemelor speci
fice, in cadrul mai larg al colaborării 
dintre națiuni și popoare.

Conferința internațională a tine
relului pe problemele populației a 
prilejuit un larg schimb de păreri, 
desfășurat intr-o atmosferă de con
lucrare fructuoasă, care a relevat 
responsabilitatea și maturitatea țire-

rel generații in abordarea probleme
lor evoluției demografice in contex
tul concret al realităților generate de 
ansamblul aspectelor dezvoltării so- 
cial-economice.

Reprezentind tineri și organizații 
de cele mai diverse orientări, din 
toate continentele, conferința consti
tuie un eveniment cu multiple sem
nificații in mișcarea internațională de 
tineret, care atestă posibilitatea rea
lă de intărire a unității de 
tinerilor din întreaga lume 
varea celor mai importante 
ale contemporaneității.

In încheierea lucrărilor, _ ,
vorbitori și-au exprimat recunoștința, 
in numele participanțllor, președinte
lui Reoublicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, guvernului român 
pentru sprijinul acordat organizării 
acestei conferințe si au adresat mul
țumiri organizației de tineret din țara 
noastră pentru condițiile optime asi
gurate bunei desfășurări a reuniunii 
de la București.

Participanții Ia Conferința interna
țională a tineretului pe problemele 
populației au adresat preș .'dintelui 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușascy, poporului român felici
tări și urări de succese cu prilejul 
celei de-a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei.

Colocviul ziariștilor
în București au continuat, vineri, 

ljcrările Colocviului ziariștilor pe 
problemele populației.

în ședința de dimineață, prezidată 
de Amitabha Chowdhury, director

actiune a 
in rezol- 
probleme
numeroși

DJAKARTA
Cu ocazia celei de-a 29-a aniversări a proclamării Independenței 

Republicii Indonezia, am deosebita plăcere să vă adresez, Excelență, 
cele mai sincere felicitări și urări de sănătate șl fericire personală, de 
prosperitate șl progres poporului indonezian prieten.

Sînt convins că bunele relații existente între țările noastre se vor 
dezvolta și diversifica spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

LIBREVILLE
îmi este deosebit de plftcut să transmit Excelenței Voastre, cu ocazia 

Zilei naționale a Republicii Gaboneze, cele mai călduroase felicitări, 
împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și 
progres poporului prieten gabonez.

îmi exprim convingerea că prin eforturi comune relațiile dintre 
țările noastre se vor dezvolta multilateral, spre binele celor două popoare 
ale noastre și înțelegerii internaționale.

Cu cea mai înaltă considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Ondullndu-se de-a 
lungul Ecuatorului ca 
o cunună de smaralde, 
cele peste 13 000 de 
insule veșnic verzi 
(dintre care șase mii 
nclocuite), ce compun 
Indonezia — cel 
mare arhipelag 
lume — i-au atras.'pe 
bună dreptate, 
mirea „tanah 
(pămint și apă).

Situată intre 
oceane — Indian 
Pacific — pod de le
gătură intre Indochina 
și Australia, Indone
zia. care dispune de 
imense resurse natu
rale. o floră și faună 
unice prin varietate și 
bogăție, s-a aflat vre
me de aproape patru 
secole sub dominația, 
rind pe rlnd. a colo
nialiștilor portughezi, 
englezi, olandezi, iar 
în timpul celui de-al 
doilea război mondial 
sub ocupația iaponeză. 
Abia în 1915 lupta în
delungată pentru nea- 
tirnare a poporului 
indonezian a triumfat 
prin cucerirea, la 17 
august, a independen
ței naționale.

Rupind lanțurile co-

denu- 
air'

două 
si

lonlallsmulul, poporul 
Indoneziei s-a anga
jat ne drumul con
struirii unei vieți noi, 
drum anevoios datori
tă grelei moșteniri a 
trecutului colonial. 
După înfăptuirea pri
mului plan cincinal de 
dezvoltare economică 
a tării (1969-1973) 
ale cărui principale 
obiective au fost pro
movarea sectorului *a- 
grlcol și a producției 
alimentare, refacerea 
și dezvoltarea infra
structurii (drumuri, căi 
de comunicație, elec
trificare etc.) și a in
dustriei miniere, anul 
acesta s-a trecut la 
realizarea celui de-al 
doilea cincinal. El vi
zează îndeosebi de
clanșarea unei acțiuni 
susținute de Industria
lizare pe baza resurse
lor proprii. . redistri
buirea mai echilibrată 
a venitului national 
intre regiuni, pe de o 
parte, și intre sectoa
rele urban și rural, pe 
de altă parte, acordin- 
d i-se totodată atentie 
sporită școlarizării, să
nătății publice etc.

Poporul român ur
mărește cu viu Inte
res eforturile depuse 
de poporul Indonezian 
pentru consolidarea 
indeocndentei. pentru 
continua înflorire a 
patriei sale. între ță
rile noastre se dezvol- . 
tă relații de colabora
re, bazate pe princi
piile respectării inde
pendentei și suverani
tății naționale, egali
tății In drepturi, nea
mestecului în treburile 
interne. avantajului 
reciproc. O contribuție 
deosebită In dezvol
tarea acestor relații au 
adus-o contactele la 
diferite niveluri, pri
lej cu care a fost re
afirmată dorința celor 
două țări de a Între
prinde 
pentru
multiplelor posibilități 
de dezvoltare a rela
țiilor dintre România 
și Indonezia, In toate 
domeniile, îndeosebi 
In cel economic, in in
teresul ambelor po
poare. al înțelegerii și 
cooperării Internatio
nale.

noi acțiuni 
valorificarea

G. BONDOC

Cind primii naviga
tori europeni au po
posit In secolul XV 
la gurile fluviului 
Ogoouâ au fost Im
presionați de vegeta
ția deosebit de abun
dentă. care Dărea a 
constitui un fel de 
streașină deasupra a- 
pelor sale. De aci și 
denumirea de Rio de 
Gabao. adică „fluviul- 
colibă", care stă la o- 
riginea numelui de 
astăzi al tării.

Deși nu are o supra
față prea mare — 
267 067 kmp — aceas
tă tară se caracteri
zează printr-o serie 
de atribute deosebite : 
este primul exporta
tor mondial de mine
reu de mangan, al 
patrulea producător 
de petrol de pe con
tinentul african, unul 
din principalii 
zori de 
uraniu și, 
de lemn 
prețioasă.

Marile 
tării au 
vernului gabonez alo
carea unor fonduri 
Însemnate pentru dez
voltarea economiei. 
Debarcind la Libre
ville, călătorul este 
frapat de multitudi
nea șantierelor. în cei

furnl- 
minereu de 

bineînțeles, 
de esență
resurse ale 
permis gu-

14 ani care s-au scurs 
de la proclamarea in
dependentei — eve
niment aniversat as
tăzi de poporul gabo
nez — »-au construit 
o serie de fabrici și 
uzine, in scopul valo
rificării industriale a 
bogățiilor tării. Tot
odată. s-au făcut e- 
forturi Însemnate pen
tru dezvoltarea rețe
lei de căi de comuni
cație — de la 1 500 
km de drumuri s-a 
ajuns In prezent la 
peste 6 000, In afară 
de faptul că Gabonul 
dispune de cel mai 
dens sistem de piste 
de aterizare din Afri
ca. Anul trecut a fost 
așezată prima traver
să la calea ferată 
transgaboneză — una 
din lucrările de an
vergură de pe conti
nentul african, care, 
peste cinci ani. cind 
va fi gata, va permite 
să fie puse In valoare 
importantele zăcămin
te de minereu de fier 
de la Belinga. Cel 
de-al doilea plan de 
dezvoltare de cinci 
ani, aflat în curs de 
realizare, prevede o 
accelerare a industria
lizării. paralel cu va
lorificarea. in măsură 
tot mai însemnată, a

bogățiilor naționale în 
interesul 
popor. încă 
cum. statul 
o parte din 
companiilor 
care 
țară.

Animat de senti
mente de solidaritate 
fată de tinerele state 
africane, de toate ță
rile in curs de dez
voltare, poporul ro
mân urmărește cu in
teres și simpatie,efor
turile poporului gabo- 
nez pe calea consoli
dării independentei 
patriei sale, a progro- 
sului economic și so
cial. Intre România 
și Gabon s-au stabilit, 
cu doi ani in urmă, 
relații diplomatice, in 
scopul dezvoltării re
lațiilor prietenești, al 
promovării colaboră
rii bilaterale. Se poa
te aprecia că există 
premise bune pentru • 
o dezvoltare largă a 
raporturilor româno- 
gaboneze, pe cele mai 
diferite 
interesul 
țări și 
cauzei păcii și coope
rării internaționale.

propriului 
de pe a- 
a preluat 

acțiunile 
străine 

acționează in

planuri. în 
celor două 
popoare, al

A. BUMBAC

Recepție oferită 
de ambasadorul

Indoneziei
ghe Pană, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., general-colonel Ion Coman, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față șefi ai unor misiuni 
diplomatice ale unor ,<r' 
București.

De asemenea, a fost 
Abdin, reprezentantul 
O.E.P. la București.

țări arabe la
prezent Imad 
permanent al

al P
și Guy Lengagne, adiuncti ai prima
rului, militanti ai P.S.F., care, la in
vitația C.C. al P.C.R., efectuează o 
vizită in tara noastră.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de cordialitate.

Lconte Răutu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Consiliului de conducere, 
rector al Academiei ..Ștefan Gheor
ghiu", Constantin Potingă, adjunct 

șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Florin Balaure. prorector al Acade
miei „Ștefan Gheorghiu", de acti
viști de partid.

Turnu-Severin, Apa Neagră, Băilcști, 
Calafat și Bechet.

Timpul probabil pentru zilele de 
18, 19 și 20 august. în țară : Vremea 
va fi in general frumoasă și căldu
roasă. Cerul va fi variabil. Vor că
dea averse izolate de ploaie mai 
ales in cursul după-amiezelor. Vin
tul va sufla moderat. Temperaturi- 
Je minime vor fi cuprinse intre 8 
și 18 grade, iar cele maxime între 
24 și 34 de grade, local mai ridicate 
in sud. în București : Vreme in ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Vint slab. Temperatura continuă să 
crească ușor.

executiv al Fundației presei din 
Asin. particlpantii au dezbătut tema 
„Politica demografică".

Conferințele prezentate pe această 
temă de dr. Aziz Bindary, președin
tele Consiliului suprem egiptean al 
planificării familiale, prof. Luciile 
Mair, membră a comisiei dezvoltării 
sociale din Jamaica, si Lester R. 
Brown, expert al Consiliului de dez
voltare de peste mări (S.U.A.), pre
cum și intervențiile a numeroși par
ticipant, au scos in evidentă faptul 
că problematica perspectivelor de 
viitor ale omenirii nu poate fi a- 
bordată in afara cadrului dezvoltă
rii economico-sociale a fiecărui stat, 
principalul mijloc de soluționare a 
multiplelor probleme ale populației, 
intre care și cea a creșterii demogra
fice. constind in ridicarea gradului 
de dezvoltare economică a tuturor 
statelor, in micșorarea decalajelor 
care separă țările in curs de dez
voltare dâ cele dezvoltate. In acest 
context a fost subliniată necesita
tea promovării de către toate statele 
a unor relafii noi. democratice.

Ședința cu tema „Așezări ome- 
nești-urbanlzare și populație". ale 
cărei lucrări s-au desfășurat in 
cursul după-arpiezii, a fost prezida
tă de John Peter Kellner, redactor 
al ziarului „The Sunday Times" 
(Londra). în legătură cu problema 
pusă In discuție au conferențiat dr. 
Margaret Mead, director al depărta-> 
mentului de etnologie al Muzeului 
american de stiinte naturale, și 
Rashed Gbadamosl, împuternicit pen
tru problemele dezvoltării economice 
(Statul Lagos-Nigeria).

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Indonezia, Daeng Maman- 
guna Mursalin. ambasadorul acestei 
țări la București, o oferit vineri 
seara o recepție.

Au participat Gheorghe Necula. 
vicepreședinte al, Marii Adunări Na
ționale, George' Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, reprezentanți ai 
conducerii altor ministere, personali
tăți ale vieții științifice, artistice și 
culturale, ziariști.

Au fost prezenti șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești. membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

unul din marile evenimente
ale anilor ’70“

CORESPONDENTA DIN GENEVA

t V

Tn jurul orei 9,30 — trans
misiune directă : ceremonia 
deschiderii oficiale a celei 
de-a treia ediții a Expoziției 
realizărilor economiei na
ționale.

10.30 Film seria! : „Cireșarll".
11.20 Teleclnemateca.
17,00 Fotbal : Steaua — Universita

tea Cluj — divizia A. Trans
misiune directă de la stadio
nul „Steaua" din București.

18,43 Din țările socialiste.
18,55 Mari ansambluri : ansamblul 

„Banatul" din Timișoara.
19.20 1001 de seri : Noile aventuri 

ale șoricelului motorizat.
19.30 Telejurnal • La cotele anu

lui XXX.
20,10 Teleenciclopedla.
20,40 Film serial : „Un august In 

flăcări". Scenariul : Eugen 
Barbu, N. Mihall. Regla : 
Doru Năstase. Episodul IX — 
„Disperați!".

21,45 Telejurnal • Itinerar XXX.
22,00 Intilnlrea de la ora 10... — 

magazin muzlcal-distractlv

La Geneva, ca și la New York 
sau in alte orașe ale lumii ce găz
duiesc sedii ale organizației mon
diale, continuă, in aceste zile, ulti
mele pregătiri in vederea bunei 
desfășurări a lucrărilor Conferinței 
mondiale a populației de la Bucu
rești. In cadrul sesiunii ECOSOC 
și al reuniunilor anuale ale altor 
organizații internaționale, desfășu
rate aici, au avut loc dezbateri pe 
diverse teme ce intră in sfera de 
preocupări ale conferinței de la 
București ; s-au organizat o serie 
de reuniuni cu caracter științific, 
menite să contribuie la o analiză 
cuprinzătoare a problemelor popu
lației in cadrul conferinței ; Orga
nizația Internațională a Muncii, Or
ganizația Mondială a Sănătății etc. 
au dat publicității date statistice, 
rapoarte, studii demografice repre- 
zentind contribuția specifică a 
acestor organisme ale Națiunilor 
Unite Ia desfășurarea optimă a lu
crărilor conferinței.

Pregătiri intense se desfășoară și 
în ce privește latura organizatorică 
a conferinței. Reprezentanți ai di
feritelor divizii ale Oficiului Națiu
nilor Unite do la Geneva, ai insti
tuțiilor specializate, expert!, trans
latori, corespondenți de presă acre
ditați la Palatul Națiunilor se află 
de pe acum in capitala României 
sau urmează să plece în cel mal 
scurt timp. Mulți din cei ce au 
acum, pentru prima oară, prilejul 
de a lua contact direct cu realită-

țile prezente ale României sint 
dornici să cunoască cu un ceas mai 
devreme, aici. Ia Palatul Națiunilor, 
aspecte cit mai cuprinzătoare des
pre tara gazdă a Conferinței mon
diale a populației.

In discuțiile avute în sala de 
presă sau in birourile Palatului 
Națiunilor, mulți interlocutori au 
tinut să sublinieze că România 
și-a ciștigat o faimă tot mai mare, 
cu deosebire în ultima vreme, ca 
loc de desfășurare a unor impor
tante activități ale comunității in
ternaționale, sub auspiciile O.N.U. 
Exemplul cel mai recent care poate 
fi citat in acest sens — sesiunea 
din acest an a Comisiei economice, 
a O.N.U. pentru Europa — consti-* 
tuie in opinia interlocutorilor o do
vadă elocventă a ospitalității deo
sebite a României, o expresie a 
interesului și solicitudinii statului 
român fată de activitatea desfășu
rată pe diverse planuri in cadrul 
OJ7.U.

Un comunicat de presă difuzat 
aci, la sediul genevez al O.N.U., 
subliniază amploarea și diversita
tea manifestărilor de la București, 
evidențiind faptul că secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a exprimat convingerea că „Anul 
mondial al populației si conferința 
de la București se vor înscrie in 
istoria Națiunilor Unite printre 
cele mai mari evenimente ale ani
lor '70",

Corneliu VLAD

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •

• EXTRAVAGANTE 
ARHITECTURALE. DacS 
New Yorkul și alte orașe ale 
lumii au lansat zidurile-frescă, 
Parisul inaugurează acum moda 
zidului-cinetic, care iși schim
bă aspectul in funcție' de sen
sul vintului. luminozitate, con
diții meteorologice. în cunoscu
tul cartier al Halelor, arhitec
tul Alfred de Hody a avut ide- 
ea sâ transforme calcanul unui 
bloc intr-o „oglindă a timpu
lui" — un fel de tablă de șah 
dreptunghiulară, cu 60 de palete 
In diferite culori, pe care price 
adiere a vintului le pune în 
mișcare. Noaptea acestea sint 
luminate cu ajutorul unor pro
iectoare. zidul metamorfozin- 
du-se astfel intr-un veritabil ta
blou vivant. Arhitectul iși pro
pune să-și schimbe culoarea pa
letelor mobile la sfirșitul fie
cărui sezon, pentru a reinnoi 
continuu jocurile vizuale.

wood Film Council", în 1973 
erau șomeri 58 la sută din cei 
1 400 de electricieni, 30 la sută 
din cei 1 000 de operatori, 50 la 
sută din cei 985 de tehnicieni 
de sunet și 22 la sută din cei 
1 550 de montori afiliați la sin
dicatul lucrătorilor de film. In 
pofida eforturilor de reanimare 
a Hollywoodului, perspectivele 
rămin in continuare foarte sum
bre.

• DECLIN INEVITABIL. 
Hollywoodul, vestita „uzină a 
visurilor", iși continuă lent, dar . 
inexorabil, declinul. După cum 
se știe, casele de filme „Colum
bia" și "
..29-th 
sal" și 
partial 
pentru ,
„Metro-Goldwyn-Mayer" și-a in
vestit o bună parte din capital 
în industria navală. Potrivit 
unul raport publicat de „Holly-

fuzlonat..Warner" au ______
Century-Fox", „Univer- 
R.K.O. și-au închiriat, 
sau total. instalațiile 
turnarea filmelor TV.,

• SPECTACOL INEDIT, 
Pentru prima dată de cind a 
început să fie jucată, opera 
„Cneazul Igor" de Borodin a 
fost prezentată nu pe scena unui 
teatru de operă, ci in aer li
ber. și anume In incinta cetă
ții din Iaroslavl, unde a fost 
găsit manuscrisul celebrului 
„Cintec despre oastea lui Igor", 
care i-a folosit compozitorului 
la crearea operei. Drept „deco
ruri" au servit zidurile, poarta 
și turnurile cetății. S-a consta
tat că cetatea prezintă surprihr 
zătoare condiții acustice, 
cintâretilor distingindu-se 
tr-o claritate perfectă.

• INCENDII IN 
DURILE ITALIENE.
este bintuită de un val de In-» 
cendil izbucnite în păduri, așa 
cum s-a intlmplat de altfel in 
Franța șl in alte țări europene 
în această vară toridă. La Nea- 
pole au fost semnalate zeci de 
parcele de păduri în flăcări. în

timp ce pădurile de la Avellino 
continuă să ardă de mai multe 
zile, deși mijloace importante 
au (ost mobilizate pentru stin
gerea incendiului. Florența, 
Cagliari și întreaga Sardinie au 
Înregistrat, la rindul lor, nu
meroase incendii care au de
vastat importante suprafețe de 
păduri. Incendiile izbucnesc de 
obicei pe marginile drumurilor 
ce trec prin pădure, datorită 
indiferentei turiștilor care iși 
aruncă țigara aprinsă pe fe
reastra automobilului.

vocile 
prin-

PÂ-
I tal ia

• „BOOM" AL OPE
RELOR DE ARTĂ. Licita
țiile de operă de artă — care 
totdeauna au fost considerate 
plasamentele cele mai sigure in 
perioada de Inflație — au înre
gistrat în occident in primele 
șase luni ale acestui an un 
„boom" fără precedent. Ga
leriile din Londra, Paris, 
York, Zilrich înregistrează 
fre de afaceri fabuloase. __
leriile londoneze „Sotheby’s" și 
„Christie’s" au obținut profituri 
record de ordinul zecilor de 
milioane de lire sterline din 
mijlocirea vînzărilor unor ase
menea opere de artă. în special 
pinze de autori moderni (Pi
casso, Max Ernst, Magritte, 
Miro), care sint cele mai cău
tate. Din păcate, cea mai mare 
parte a clientilor nu sint - in
teresați în valoarea artistică a 
pinzelor, cl numai de valoarea 
lor pur financiară.

Ga-
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EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN CIPRU
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O 0 TREIME DIN CIPRU SUB CONTROL MILITAR TURC • A FOST TRANSMIS 
ORDINUL DE ÎNCETARE A FOCULUI • DECLARAȚII OFICIALE LA ANKARA Șl ATENA

Manifestări consacrate 
sărbătorii naționale a României

hanoi Chemările partidului și guvernului în cinstea 
aniversării revoluției și a zilei proclamării independenței

NICOSIA 16 (Agerpres). — Evo
luția situației militare din Cipru a 
fost marcata, vineri, de două cle
mente importante.

Pe de o parte, forțele turcești au 
continuat să înainteze spre est și 
spre vest, ocupind. tn cursul zilei 
— potrivit unor comunicate militare 
reluate de agențiile de presă — o- 
rașele Morfu, situat pe coasta de 
vest a insulei, și Lefka, de pe țăr
mul nordic. In aceeași zi. formațiuni 
ale aviației turce și-au reluat bom
bardamentele asupra zonei capitalei 
cipriote.

Pe de altă parte, președintele in
terimar al Ciprului. GlafkoȘ deri
des, a acceptat încetarea focului pe 
întreg teritoriul insulei, inccpind de 
la ora 16 G.M.T. (ora 18 locală), pro
pusă de prunul ministru al Turciei, 
Biilent Ecevit.

Agențiile de presă menționează că 
ostilitățile de vineri au determinat 
o mare parte a populației să pără
sească Nicosia, îndreotîndu-sc sore 
regiunile sudice sau spre bazele mi
litare britanice din apropiere.

REZOLUȚIILE CONSILIULUI DE SECURITATE

NAȚIUNILE UNITE 16 (Ager
pres). — Consiliul de Securitate, 
reunit joi. la ora 21,20 G.M.T., pen
tru examinarea situației din Cip-u, 
a analizat trei proiecte de rezoluție 
In legătură cu încetarea focului in 
insulă și protecția militarilor din 
comDonenta forțelor O.N.U.

A fost adoptată în unanimitate o 
rezoluție care, exprimînd preocupa
rea profundă a membrilor consiliu
lui față de continuarea violenței și 
vărsării de singe în Cipru și regre
tul profund în legătură cu neres- 
pectarea hotărârilor anterioare pri
vind încetarea focului, „insistă pen
tru completa punere in aplicare a

COMUNICAT COMUN
BELGRAD (Corespondență de la 

S. Morcovescu). — Președintele Re
publicii Arabe Siriene, Hafez Al 
Assad, și-a încheiat vizita oficială 
în Iugoslavia. In comunicatul dat 
publicității se menționează că pre
ședintele Iosip Broz Tito și preșe
dintele Hafez Al Assad au abordat 
relațiile bilaterale și au făcut un 
schimb de păreri cu privire la pro
blemele internaționale actuale, o 
atenție deosebită fiind acordată evo
luției situației din Orientul Apro
piat. Cei doi șefi de stat au con
damnat agresiunea împotriva Repu
blicii Cipru, stat independent și ne
aliniat. și și-au exprimat convinge
rea că soluționarea crizei cipriote 
trebuie să fie întemeiată pe respec
tarea independenței, suveranității și 
Integrității teritoriale a acestei țări, 
cu instaurarea guvernului ei legal 
și înlăturarea de pe teritoriul său a 
bazelor și forțelor militare străine. “

Președintele Assad a informat pe 
președintele Tito despre activitatea 
diplomatică în legătură cu dezanga
jarea militară din regiunea Golan, 
care constituie doar primul pas in 
cadrul unei soluții globale și juste 
care trebuie să ducă la deplina re-

Stabilirea relațiilor 
diplomatice intre 

R. P. Chineză și Brazilia 
PEKIN 16 (Agerpres). — Guvernele 

Republicii Populare Chineze și Re
publicii Federale a Braziliei, in con
formitate cu interesele și dorința ce
lor două popoare, au hotărit să sta
bilească relații diplomatice la nivel 
de ambasadă, începînd de la 15 au
gust a_c. — se arată in comunicatul 
comun chinezo-brazilian. semnat la 
Brasilia și transmis de agenția China 
Nouă.

Refcrindu-sc la declarația primu
lui ministru turc. Biilent Ecevit, po
trivit căreia Turcia „și-a atins obi
ectivele militare" in Cipru, agenți
ile de presă menționează că insula 
este acum, in fapt, divizată in.două, 
de-a lungul unei linii care pornește 
din portul Famagusta, de pe coasta

rezoluțiilor Consiliului de Securitate 
de către toate părțile și asupra 
transpunerii in viață, imediate și ri
guroase. a încetării focului".

Reunit, din nou. in cursul nopții 
de joi spre vineri, Consiliul de Secu
ritate a adoptat proiectul de rezolu
ție prezentat de delegațiile Austriei. 
Australiei. Camerunului, Franței și 
Perului, care „cere tuturor părților 
interesate să respecte integral statu
tul internațional al forțelor O.N.U. 
din Cipru si să se abțină de la orice 
acțiuni care ar putea pune in peri
col viața și securitatea membrilor 
acestora".

IUGOSLAVO-SIRIAN
tragere a forțelor israeliene de pe 
teritoriile arabe ocupate in 1967 și 
la stabilirea drepturilor naționale 
ale poporului arab al Palestinei.

Cei doi președinți au relevat im
portanța proceselor pozitive de pe 
acest continent și au subliniat în
semnătatea Conferinței europene de 
colaborare și securitate.

în comunicat se arată că rela
țiile și colaborarea dintre U.C.I. și 
Partidul Baas. precum și dintre or
ganizațiile politice și obștești din 
cele două țări au o evoluție poziti
vă, pe baza principiilor autonomiei, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui. alegerii libere a căilor dezvol
tării proprii și răspunderii fiecărui 
partid in fața propriului popor și a 
propriei clase muncitoare.

geneva Conferința Comiteri 
pentru dezarmare

Aprecieri pozitive la adresa poziției României privind 
crearea de zone denuclearizate

GENEVA 16 — De la coresponden
tul nostru. — Luind cuvintul in ca
drul Conferinței Comitetului pentru 
dezarmare, șeful delegației Mexicu
lui. Alfonso Garcia Robles, a apre
ciat că expunerea reprezentantului 
României privind crearea de zone de- 
nuclearizate constituie o contribu
ție utilă la examinarea acestei pro
bleme. După opinia noastră — a de
clarat Robles — tratatul de la 
Tlatelolco privitor la denucleari- 
zarea Americii Latine se conformea
ză integral criteriilor pe care trebuie 
să le îndeplinească un acord privind 
stabilirea de zone denuclearizate, cri
terii enunțate in intervenția delega
tului României. In mod evident — a 
spus el — de mare importanță este, 
în acest -sens, ideca susținută de 
România, potrivit căreia un aseme- 

estică, pină la Morfu șl Lefka, în 
nord-vest. Partea situată la nord de 
această linie, reprezentind aproxi
mativ o treime din suprafața totală 
a insulei, se află sub controlul ne
mijlocit al forțelor turcești.

★
ANKARA. — Primul ministru al 

Turciei. Biilent Ecevit. a anunțat, la 
încheierea unei reuniuni a cabine
tului. cu forțele turcești din Cipru 
au primit ordinul să înceteze focul 
inccpind de vineri, ora 16.00 G.M.T., 
(ora 18,00 locală).

El a precizat că această hotărîre 
a fost adoptată cu acordul șefului 
statului major al armatei turce, ge
neralul Semih Sancar.

★
ANKARA. — „Turcia este gata să 

reia Conferința de la Geneva in mo
mentul in oare si celelalte părți vor 
fi disnu.se să facă acest lucru" — a 
declarat, vineri scara, primul minis
tru turc. Biilent Ecevit.

La rindul său, ministrul de ex
terne Turan Guneș a apreciat că a- 
ceastă reluare se va petrece, proba
bil, destul de rapid, avansind ipo
teza că ea va interveni chiar săp- 
tămina viitoare. El a precizat că 
această conferință, reunind cele cinci 
părți, va trebui să trateze probleme 
de fond.

★
ATENA. — Purtătorul de cuvînt 

al guvernului grec. Panayotis Lam
bdas. a dat publicității declarația 
premierului Constantin Caramanlis, 
prin care se arată că partea greacă 
nu va relua negocierile cu Turcia, 
menționindu-se că „Grecia nu este 
dispusă să participe la tratative sub 
presiunea faptului împlinit".

„Retragerea Greciei din 
sistemele militare ale N.A.T.O. 
— o acțiune demnă și justă"

declară liderul partidului E.D.A.
ATENA 16 (Corespondență de la 

Ion Badea). — Liderul Partidului 
Uniunea democratică de stingă — 
E.D.A.. Bias Iliou, a dat publicității 
o declarație in legătură cu hotărirea 
guvernului grec de a retrage forțele 
armate ale Greciei din N.A.T.O., in 
care se arată : „Retragerea noastră 
din sistemele militare ale N.A.T.O. 
este o acțiune demnă din punct de 
vedere național și justă din punct de 
vedere politic". Poporul a salutat-o 
cu satisfacție și impreună cu el o 
salutăm și noi.

Astăzi, toți grecii, strînși în jurul 
guvernului, trebuie să înfrunte marea 
criză care are loc în regiunea noas
tră. Obiectivul principal fiind transpu
nerea in viață a rezoluției Consiliu
lui de securitate, care se referă la 
problemele independenței, integrită
ții. retragerii armatelor străine și 
restabilirii ordinii democratice in 
Cipru, trebuie să fie găsite mijloa
cele pentru aplicarea acesteia — se 
spune in declarația liderului E.D.A.

nea acord trebuie să ofere garanții 
pentru sccuritalea egală a tuturor 
părților prin angajamentul solemn al 
statelor posesoare dc arme nucleare 
de a nu folosi aceste arme împotri
va statelor din asemenea zone, de a 
nu le amenința cu folosirea lor, pre
cum si dc a respecta statutul con
venit intre țările aflate în regiunile 
respective. împărtășind convingerea 
că opinia sa in această privință este 
sprijinită și de celelalte țări semna
tare ale tratatului de la Tlatelolco, 
reprezentantul Mexicului a exprimat 
prețuirea și mulțumirile guvernului 
său fată de aprecierea dată de 
România acestui tratat, privitor la 
caracterul universal, prin conținutul 
lor, al efectelor denuclearizării Ame
ricii Latine.

,,Decada cărții românești" 
in U.R.S.S.

MOSCOVA. - tn mita Bibliotecii 
„V. /. Ldnln", din Moscova, a avut 
loc, la J6 august. festivitatea de des
chidere a decadei cărții românești 
in U.R.S.S. Luind cuvintul, Boris 
Stukalin, președintele Comitetului de 
stat al Consiliului de Miniștri pen
tru problemele editurilor, poligrafi
ei și comerțului cu cartea, a relevat 
pe larg rodnicele legături culturale 
dintre U.R.S.S. și România, arătînd 
că relațiile in domeniul editorial re
prezintă un mijloc eficient pentru 
mat buna cunoaștere reciprocă a 
realizărilor și preocupărilor celor 
două popoare. Vorbitorul a subli
niat popularitatea de care se bucu
ră literatura română in Uniunea 
Sovietică, spcciflcind că „Decada 
cărții românești" se înscrie ca un 
adevărat eveniment cultural.

Ambasadorul României in Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrus, a evo
cat in cuvintarca sa condițiile isto
rice și înalta semnificație ale înfăp
tuirii actului revoluționar de la 23 
August, inițiat și condus de Parti
dul Comunist Român, referindu-se 
totodată la continua dezvoltare a 
relațiilor multilaterale, a prieteniei 
frățești și strînsei colaborări dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre țările și 
popoarele noastre.

Au mai luat cuvintul N. M. Sikor
ski, directorul Bibliotecii unionale 
„V. I. Lenin", și Iuri Vercenko, se
cretar al Uniunii scriitorilor din 
U.R.S.S.

La festivitate a participat N. I. 
Mohov, adjunct al ministrului cul
turii al U.R.S.S.

In aceeași zi. în sala de expoziții 
a Bibliotecii „V. I. Lenin" a fost 
deschisă o expoziție de cărți și pe
riodice românești.

Conferințe de presă
In cadrul manifestărilor consacra

te aniversării a 30 de ani de la e- 
liberarea României de sub domina
ția fascistă, la ambasadele țării 
noastre din Pekin. Varșovia, Praga, 
Sofia și Ulan Bator au fost organi
zate conferințe de presă, la care au 
participat reprezentanți ai presei 
centrale, ai agențiilor naționale de 
presă, radioului și televiziunii din ță
rile respective.

Ambasadorii României au eviden
țiat însemnătatea actului insurecțio
nal de la 23 August 1944, au relevat 
succesele obținute de poporul ro
mân, sub conducerea partidului său 
comunist, in cele trei decenii de 
construcție socialistă, perspectivele 
României pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

★
PHENIAN. — La Galeriile de artă 

din capitala R.P.D. Coreene a avut 
loc, sub auspiciile Comitetului pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
și Asociației de prietenie Coreea- 
România, vernisajul unei expoziții de 
fotografii din țara noastră.

Au rostit cuvîntări Kim Yong Sun, 
vicepreședinte al Comitetului pentru 
relații culturale cu străinătatea, vice
președinte al Asociației de prietenie 
Coreea-România, și Dumitru Popa, 
ambasadorul român la Phenian.

La Teatrul Mare din Phenian, co
lectivul Ansamblului de cintece și 
dansuri populare „Maramureșul" a 
oferit un spectacol de gală, la care 
au participat tovarășii O. Jin U, Kim 
Dong Gyu, Kim Iăn Ju, long Niăng 
Sâp, Han Ilz Su, membri ai Comite
tului Politic și ai Secretariatului 
C.C. al Partidului Muncii din R.P.D. 
Coreeană, Hă Dam, vicepremier al 
Consiliului administrativ și ministru 
de externe, Chong Jun Gi, viceprc- 
mier, și alte oficialități, personali
tăți ale vieții politice și culturale, 
membri ai ambasadei române la 
Phenian și un numeros public.

★
PEKIN — Atașatul militar aero și 

naval al României la Pekin, colonel 
loan Dubeșteanu, a organizat o ga
lă de filme românești. Au participat 
Pen Șao-hul, locțiitor al șefului Ma
relui Stat Major al Armatei Popu
lare de Eliberare chineze, Wan Ti- 
kan, secretar general al Direcției Po
litice Generale a Armatei Populare 
de Eliberare, cadre cu munci de răs

pundere in Ministerul Apărării Națio
nale al R. P. Chineze șl din Minis
terul Afacerilor Externe. Au fost 
prezenți, de asemenea, atașați mili
tari acreditați la Pekin. A fost de 
față Nicolae Găvrilescu, ambasado
rul țârii noastre la Pekin.

★
BUDAPESTA — Membrii ambasa

dei române din Budapesta au depus 
vineri coroane de flori la monu
mentele și mormintele eroilor ro
mâni care au căzut in luptele îm
potriva armatelor hitlerlste purtate 
la Gyor, Cegle.d, Cserkeszolo șl 
Szecseny. La Monumentul din Szec
seny au depus coroane de flori și 
reprezentanții organelor locale de 
stat, iar pionierii au făcut de gar
dă, aducind un omagiu eroilor ro
mâni care și-au jertfit viața pentru 
eliberarea Ungariei de sub jugul fas
cist.

★
TIRANA. — în Albania a început 

un turneu de două săptămini al An
samblului folcloric „Alunelvl", care 
va prezenta spectacole la Tirana și 
in alte localități.

La 16 august, membrii ansamblu
lui au fost primiți de Mantho Bala, 
adjunct al ministrului invățămîntului 
și culturii, președintele Comitetului 
dc stat pentru cultură și artă din 
R.P. Albania, alte persoane oficiale.

A fost prezent ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Tirana, 
Ion Stoian.

★
BERLIN — Intr-una din spa

țioasele săli ale Centrului de expo
ziții de la turnul de televiziune din 
Berlin, a fost inaugurată o repre
zentativă expoziție de artă plastică 
românească, cuprinzind o bogată se
lecție din pictura, grafica șl sculp
tura contemporană din țara noastră. 
Conf. dr. Harald Olbrich, critic de 
artă din R.D.G., a relevat marea di
versitate a creației artistice româ
nești.

ir
CAIRO. — Televiziunea din Cairo 

a prezentat un reportaj filmat de la 
expoziția de fotografii din țara noas
tră. inaugurată la sediul Uniunii So
cialiste Arabe. în textul comenta? 
riului a fost subliniată dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-egiptene.

Ziarul „Progres Egyptlen" consacră 
un amplu articol realizărilor țării 
noastre. Reflectind dinamismul eco
nomiei naționale, volumul schim
burilor externe ale României a 
crescut în perioada 1950—1970 de 11 
ori, depășind procentul de creștere al 
comerțului mondial. Se relevă, tot
odată, creșterea comerțului României 
cu Egiptul cu 369 la sută, in inter
valul 1960—1972.

★
WASHINGTON — La Biblioteca 

română din New York a fost orga
nizată o seară dedicată actului re
voluționar de la 23 August 1944. 
Profesorul american Stephen Fis- 
cher-Galați de la Universitatea de 
stat din Colorado a conferențiat des
pre „Rolul și locul României in re
lațiile internaționale din ultimele 
trei decenii".

4r
LONDRA. — Vineri s-a deschis in 

localul primăriei din Westminster — 
cartier central al Londrei — o amplă 
expoziție consacrată țării noastre. 
Mari panouri de fotografii prezintă 
realizările obținute de poporul ro
mân în toate domeniile de activitate, 
în anii de după eliberare. Sint înfă
țișate. de asemenea, legăturile 
de prietenie și colaborare ale 
țării noastre cu Marea Britanie și cu 
celelalte țări ale lumii. O serie 
de fotografii prezintă aspecte de 
la intilnirea. președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu primul ministru al 
Marii Britanii. Harold Wilson, pre
cum și primirea de către șeful sta
tului român a unor delegații britani
ce care au vizitat România.

De asemenea, publicul vizitator are 
prilejul să consulte scrierile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și vo
lumele despre România și despre 
conducătorul său, apărute in edituri 
britanice.

★
SAN JOSE — Posturile de tele

viziune din Costa Rica au transmis, 
la 15 august, un interviu al ambasa
dorului României, Constantin Stă- 
nescu, referitor la sărbătorirea a 30 
de ani de la eliberarea țării noastre 
de sub dominația fascistă, in con
textul realizărilor obținute de po
porul român in această perioadă.

HANOI 16 (Agerpres). — în cinstea 
sărbătoririi a 29 de ani de la revo
luția din 19 august 1945 a zilei 
proclamării independenței (2 septem
brie 1945), la Hanoi au fost date pu
blicității Chemările adresate poporu
lui dc către Partidul celor ce mun
cesc din Vietnam. Frontul Patriei și 
guvernul R. D. Vietnam.

Chemările subliniază Importanța 
deosebită a revoluției, care a des
chis calea pentru construirea socia
lismului în R. D. Vietnam, fac apel 
la Întregul popor de a munci cu dă
ruire și abnegație pentru realizarea 
sarcinilor de plan pentru acest an.

SQOQBHQHaaBCin

agențiile

de presă transmit:
Ambasadorul român la 

BOlin, Constantin Oancea, a fost 
primit de către Kurt Mies, pre
ședintele Partidului Comunist Ger
man, și de alți membri ai condu
cerii partidului, cu prilejul încheie
rii misiunii sale in R. F. Germania. 
A fost exprimată satisfacția in ce 
privește relațiile statornicite Intre 
cele două partide și țări. întîlnirea 
s-a desfășurat intr-o atmosferă cor
dială.

Dojucarea unor acțiuni 
complotista în Peru. Agenția 
Associated Press relevă că opt con
ducători ai partidului ..Acțiunea 
Populară", de dreapta. Interzis in 
urmă cu două luni, au fost arestați 
in legătură cu o tentativă eșuată de 
complot vizind „să creeze haos în 
țară".

Comitetul de coordonare 
al forțelor armate etiopiene 
a anunțat dizolvarea a trei organis- 
me plasate pină in prezent sub au
toritatea directă a împăratului Haile 
Selassie I : Consiliul de coroană. 
Consiliul militar consultativ și 
Curtea specială de justiție.

AMBASADORUL ROMÂNIEI 
IN MEXIC ȘI-A PREZENTAT 

.SCRISORILE DE ACREDITARE
CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager

pres). — Ambasadorul Republicii So
cialiste România in Statele Unite 
Mexicane. Dumitru C. Mihail, și-a 
prezentat la 15 august scrisorile de 
acreditare președintelui Luis Eche
verria Alvarez.

Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis din partea președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. președintelui Sta
telor Unite Mexicane, Luis Echever
ria Alvarez, un mesaj de caldă 
prietenie, cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și de pace pentru po
porul mexican, evidențiind, totodată^ 
dorința de a dezvolta și mai mult în 
viitor raporturile prietenești și de 
colaborare intre cele două țări.

Președintele Luis Echeverria Alva
rez a transmis, la rindul său, pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
mulțumiri cordiale pentru mesajul 
adresat, un salut prietenesc și urări 
de fericire personală, de prosperitate 
și pace poporului român, exprimind, 
de asemenea, dorința de a dezvolta 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre România șl Mexic pe plan 
economic, cultural și in alte domenii, 
in avantajul celor două țări și po
poare.

Partidul celor ce muncesc din Viet
nam si întregul popor vietnamez ex
primă incă o dată recunoștință țâri
lor socialiste frățești, forțelor pro
gresiste din întreaga lume pentru 
sprijinul și ajutorul acordate cauzei 
revoluționare a Vietnamului. R. D. 
Vietnam salută cu bucurie victoriile 
popoarelor frățești din Indochina — 
crearea organelor guvernamentale de 
coaliție în Laos și succesel^ patrio- 
tilor cambodeleni — exprimindu-șl 
hotărirea de a întări și în viitor so
lidaritatea cu popoarele din pe
ninsula indochineză.

In capitala R. D. Germcfr 
jjg s-au Încheiat lucrările celei de-a 
Il-a Conferințe a pedagogilor din țări 
socialiste, la care au participat de
legații din Bulgaria, Cehoșlovp 'ra, 
Cuba. R. D. Germană, Mong’țl l'y 
lonia. România. Ungaria, U.rLț șt 
R. D. Vietnam. Membrii delegației 
române au prezentat succesele ob
ținute. în România socialistă, pe 
toate treptele învătâinîntului.

Intr-o declarație a dele
gației G.R.P. abR.V.S. la con- 
sultările de la Paris ale celor douâ 
părți sud-vietnameze. se relevă că, 
în ultimul timp, partea saigoneză a 
extins bombardamentele asupra unor 
zone aflate sub controlul Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud. Bombarda
mentele din 6 și 7 august la Lok 
Ninh și asupra altor localități s-au 
soldat cu moartea și rănirea a peste 
300 de persoane.

Ministrul de externe al 
Cllbci Rau^ Roa Barcia, a avut, 
Ia Vatican, convorbiri cu Agostino 
Casaroli, secretarul Consiliului pen
tru probleme publice, de facto mi
nistrul de externe al Vaticanului. Au 
fost abordate probleme de interes re
ciproc.

La Malmd — Suedia, s-a 
deschis, vineri, Tirgul interna
țional de bunuri de consum, la 
care România participă pentru 
prima oară cu un pavilion na
țional. La deschidere au parti
cipat Svante Lundquist, minis
trul agriculturii, Nils Hoerjel, 
guvernatorul landului Malmd. 
A fost prezent Dumitru Lazăr, 
ambasadorul României la Stoc
kholm. Produsele românești 
prezentate s-au bucurat de un 
interes deosebit.

Convorbiri americano- 
iordaniene. Pre5cdinte!e s.u.a, 
Gerald Ford, a avut o întrevedere cu 
regele Hussein ai Iordaniei. Cei doi 
șefi de stat au abordat problema re
luării negocierilor in vederea reali
zării unei păci juste și durabile în 
Orientul Apropiat. La întrevedere au 
participat, de asemenea, secretarul de 
stat american Henry Kissinger, și 
primul ministru iordanian, Zeid Rifai.

Catastrofă feroviară în 
BolyÎG. Deraierea unui tren de 
persoane care circula pe ț rult 
Charleroi — Bruxelles (accident . -- 
trecut joi seara), una din cele rfiai 
grave catastrofe feroviare din isto
ria Belgiei, are ca bila iț pină în 
prezent 15 persoane ucise și alte 70 
— grav rănite.

Prestigiul internațional al României socialiste------------

(ii) ÎNALTE APRECIERI PENTRU ÎNFĂPTUIRILE INTERNE, 
PENTRU POLITICA EXTERNĂ CONSTRUCTIVĂ

Continuăm să publicăm extrase din răspunsurile primite la ancheta in
ternațională a „Scinteil". in cadrul căreia personalități politice, ca și repre
zentanți ai vieții economice, culturale și științifice din diverse țări ale lumii 
răspund la următoarele întrebări:

— Cum apreciați România anului 1974?

— Cum se reflectă în sfera dv. de actlvftate relațiile de co
laborare cu țara noastră și ce perspective întrevedeți pentru 
extinderea acesteî colaborări ?

— Ce qîndurf dorițf să împărtășlțf poporului român î

„Remarcabile înfăptuiri 
in edificarea socialismului"

ERICH CORRENS, 
președintele Consiliului Național al Frontu
lui Național din Republica Democrată 

Germană

„In urma eliberării țării, cu ajutorul glo
rioasei Armate sovietice, poporul român, 
in frunte cu clasa muncitoare, sub 
conducerea Partidului Comunist, a iz
butit prin propriile sale eforturi și in strin- 
să colaborare cu celelalte țări socialiste să 
învingă trecutul capitalist, să treacă cu 
succes pe calea socialismului.

în cei 30 de ani de la Eliberare, oamenii 
muncii din România au obținut remarca
bile înfăptuiri in toate domeniile vieții so
ciale, în edificarea socialismului — succese 
care se bucură de o înaltă prețuire din 
partea noastră.

Ca președinte al Consiliului Național al 
Frontului Național din Republica Demo
crată Germană, legat prin strinse relații 

frățești de Frontul Unității Socialiste din 
România, precum și ca om de știință avind 
strinse legături personale cu colegii mei de 
specialitate din România, urmăresc cu a- 
tenție dezvoltarea patriei dv. Pot spune 
că sint foarte jpnpresionat de rezultatele 
obținute in Republica Socialistă România 
in domeniul științei și progresului tehnic. 
Felicitind poporul român cu prilejul marii 
sale sărbători, ne exprimăm, totodată, în
crederea că raporturile de prietenie și co
laborare între țările noastre socialiste vor 
cunoaște o dezvoltare tot mai puternică și 
mai rodnică".

„Perspectivele favorabile 
ale cooperării" 

Dr. ALFRED E. MAYER,
șeful Biroului pentru cooperarea econo
mică cu țările socialiste al Camerei eco

nomice federale a Austriei

„Aici, in Austria, privim cu mari spe
ranțe, viitorul colaborării noastre economice 
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cu România și apreciem că în prezent 
avem in față un orizont larg pentru dez
voltarea acestor relații. Lucrările recentei 
sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-austriece de cooperare economică, 
industrială și tehnică sint, in acest sens, 
edificatoare. Cu acest prilej s-au făcut noi 
propuneri constructive ce ilustrează a- 
tențîa deosebită pe care, împreună, o a- 
cordăm atit cooperării directe intre cele 
două țări, cit și cooperării economice 
româno-austriece pe terțe piețe. Noi proiec

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SClNTEII"
te de societăți mixte româno-austriece sint 
in curs de realizare, unele din ele fiind in 
prezent in stadiu avansat.

Nivelul de industrializare a României 
oferă mari posibilități de cooperare cu țara 
noastră — și aș cita, cu deosebire, in a- 
ceastă ordine de idei, ramurile metalurgiei, 
construcțiilor de mașini, industriei chi
mice, industriei bunurilor de larg consum. 
Apropierea țărilor noastre, unite și prin 
importanta cale de comunicație — Dunărea 
— constituie, de asemenea, o premisă fa
vorabilă. Este de o importanță decisivă 
faptul că in aceste preocupări ale noastre 
beneficiem de intregul sprijin al factori
lor de răspundere din statele noastre, in
clusiv la nivelul cel mai înalt.

Pentru toate aceste considerente, apreciem 
cu mare optimism dezvoltarea viitoare a 
cooperării economice dintre Austria și 
România. Și pentru aceleași considerente 
participăm și noi la marele jubileu al po
porului român".

„Contribuție substanțială 
la destindere internațională"

INDALECIO LIEVANO AGUIRRE, 
ministrul relațiilor externe al Columbiei

„înainte de a fi om politic, am fost is
toric. In această calitate imi place să cred 
că sint un destul de bun cunoscător al 
istoriei poporului român, pentru care am 

o mare admirație și simpatie. în cunoștință 
de cauză, cred că pot afirma ca revoluția 
in România — după 23 August 1944 — nu 
a însemnat numai o eliberare de relațiile 
vechi, semifeudale ce împiedicau progresul 
țării, al poporului său, ci a pus totodată 
bazele unui riguros proces de transformare 
a societății românești, de modernizare a 
economiei sale. Prin aceasta, România a 
dobîndit posibilitatea de a participa activ 
și competitiv la schimbul de valori mate
riale și spirituale mondiale.

Pe plan politic extern, România, țară so
cialistă europeană, a fost în ultimii ani și 
este în prezent unul din statele care a 
contribuit foarte mult la destinderea in re
lațiile internaționale. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a acționat perseverent într-o se
rie de probleme concrete pentru a contri
bui la diminuarea tensiunilor existente ani 
de zile in politica mondială. O țară cum 
este Columbia, ce aspiră să aibă bune re

lații cu toate țările lumii, nu poate să pri
vească decit cu interes și simpatie activi
tatea României, a președintelui ei pe pla
nul politicii externe".

„Un rol din cele mai active 
in politica europeană" 

LUCIANO DE PASCALIS, 
membru al Direcțiunii Partidului Socialist 

Italian

„România, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a dobîndit o dimensiune 
internațională și un rol din .cele mai ac
tive in politica europeană și a lumii. Ea 
este apreciată pentru hotărirea cu care a 
acționat și acționează în faVoarea destin
derii și păcii, pentru independența și su
veranitatea tuturor statelor, mari și mici, 
pentru dezarmare, pentru o* largă coope
rare internațională. în lumea de astăzi, 
prezența României, activitatea sa intensă 
în sfera politicii externe reprezintă un 
exemplu concret al rolului pe care pot și 
sînt datoare să-1 joace țările mici și mij
locii in rezolvarea problemelor importante 
ale vieții internaționale.

Italia nu poate să simtă decit ca foarte 
vii și de neînlocuit tradiționalele raporturi 
de prietenie cu România de azi, și să-și 
manifeste tot mai mult dorința de inten
sificare a legăturilor de cooperare politică, 
economică și culturală. Cu acest senti
ment, Partidul Socialist Italian, conducă
torii, militanțli și membrii săi salută din 
inimă aniversarea insurecției naționale anti
fasciste de la 23 August 1944".

„Pretutindeni — 

amprenta noului" 
ABDELKERIM EL FALOUS, 

președintele Consiliului municipal al orașu
lui Rabat (Maroc) ' [

■■tml amintesc cu multă plăcere de vi- 
Iâcută, România in 1971, la invi- tația municipalității capitalei țării dv., 

București. M-a impresionat tot ce am vă- 
5- Progresele obținute in anii
; <dUi?.ă ®liberarea tării, in industrie și 
agricultură, care poartă atit de puternic 
amprenta noului. M-au impresionat si ospi
talitatea poporului român, dorjnta lui de 
a lega cit mai multe prietenii cu alte po
poare. An de an, contactele dintre Româ
nia si Maroc, la diferite niveluri si pe di
verse planuri, au cunoscut o dezvoltare 
continuă, in special In urma vizitelor fă
cute în tara noastră de președintele Nicolae 
Ceaușescu, a întilnirilor pe care le-a avut 
cu maiestatea sa Hassan al II-lea.

Politica "României, tară prietenă Marocu
lui. a președintelui Nicolae Ceaușescu, 6e 
bucură de cele mai calde aprecieri in no
durile poporului marocan. Noi împărtășim 
pe deplin aspirațiile dumneavoastră de În
țelegere șl cooperare intre popoare, de pace 
în întreaga lume. i

Iată de ce aș vrea ca de ziua marii săr
bători a poporului român să-i adresez cele 
mai calde urări de fericire și .prosperitate, 
împreună cu convingerea că buna colabo
rare româno-marocană se va dezvolta si 
mai mult in viitor".------- - ---------->

disnu.se

