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PREȘEDINȚII NICOLAE CEAIKESCD SI HAFEZ EL-ASSAD
AU VIZITAT MARI IINITĂTI INDUSTRIALE DIN PLOIEȘTI
• Înlîlniri însu
flețite cu munci lo
rii din unitățile 
vizitate, manifes
tări de atașa
ment pentru prie
tenia româno- 
siriană

• Interes deosebii 
din partea oaspe
ților pentru obiec
tivele și realiză
rile cu care au ve
nit în contact, cu
vinte de apreciere 
pentru înfăptui
rile României

• De ambele părți 
s-a afirmat voința 
de a identifica noi 
domenii ale cola
borării fructuoa* 
se româno-siriene

Inalții oaspeți sint primiți cu ovații de muncitoiii întreprinderii ,,1 Moi"

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și secretarul ge
neral al Partidului Baas Arab So
cialist. președintele Republicii Ara
be Siriene. Hafez El-Assad. au făcut 
miercuri o vizită la două impor
tante unități industriale — Combina
tul petrochimic Brazi și întreprinde
rea „1 Mai" din Ploiești.

In această vizită, președinții Româ
niei și Siriei au fost insoțiți de to
varășul Emil Drăgănescu. viceprim- 
ministru al guvernului, de Abdoul 
Halim Khaddam, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
afacerilor externe al Siriei, și alte 
persoane oficiale române și siriene.

La Combinatul petrochimie de la Brazi
La sosirea in incinta Combinatului 

petrochimic de la Brazi se aflau in 
intimpinare Ilie Cișu, ministru se
cretar de stat la Ministerul Indus
triei Chimice, conducătorii centralei 
industriale respective și ai combi
natului, precum și un mare număr 
de oameni ai muncii.

Vizita incepe printr-o prezentare 
de ansamblu a acestei unități re

La intrarea in județul Prahova, cei 
doi șefi de stat au fost intimpinați 
sărbătorește, numeroși cetățeni ova- 
ționindu-i cu căldură. manifestin- 
du-și satisfacția deplină pentru re
lațiile de prietenie trainică ce leagă 
popoarele român și sirian, in aspira
țiile lor pentru progres și bunăsta
re. pentru pace și o lume mai dreap
tă. mai bună. Tovarășul. Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez El- 
Assad au fost salutați, in numele 
locuitorilor județului, de Ion Catri- 
nescu, prim-secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., preșe
dintele consiliului popular județean. 
Potrivit tradiției, tineri și virstnici, 
imbrăcați in costume naționale, ofe
ră celor doi Șefi de stat piine Și sare, 
plosca de vin și buchete de flori.

prezentative pentru industria petro
chimică românească—una din ramu
rile cele mai dinamice ale întregii 
noastre economii. Directorul general 
al combinatului, ing. Adrian Stoica, 
adresind celor doi președinți o caldă 
urare de bun venit, a arătat că în
tregul colectiv este onorat de faptul 
că solul poporului prieten sirian este 
oaspetele combinatului. Totodată, el 

a ținut să exprime, și cu acest pri
lej. tovarășului Nicolae Ceaușescu re
cunoștința întregului colectiv pentru 
repetatele vizite de lucru întreprinse 
in unitatea lor, vizite care au re
flectat preocuparea sa constantă fată 
de condițiile de muncă și de viață 
ale colectivului și care au însemnat 
tot atitea momente deosebit de pre
țioase pentru orientarea și perfecțio
narea întregii activități. Chimiștii de 
la Brazi sint mindri de faptul că 
Directivele Congresului al Xl-lea al 
P.C.R. prevăd, in continuare, o pu
ternică dezvoltare a industriei petro
chimice. Ei sint însuflețiți de ho- 
tărirea de a realiza sarcina de creș
tere a producției cu 50 la sută ce 
revine combinatului in viitorul, cin
cinal numai prin valorificarea supe
rioară a materiei prime, prin intro
ducerea de tehnologii noi, prin spo
rirea eficientei întregii activități.

Vizita la Combinatul petrochimic 
de la Brazi a oferit președintelui si
rian prilejul de a cunoaște nemijlo
cit eforturile depuse de România 
pentru inalta valorificare a resurse
lor tării, in cazul de fată a petro
lului și gazelor — expresie elocventă 
a politicii de industrializare socia
listă. Combinatul de la Brazi, cu cele 
48 de fabrici ale sale. întinse pe mai 
bine de 400 hectare, prelucrează a- 
nual 6 milioane tone țiței, transfor- 
mindu-1 in peste 100 de produse pe
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trochimice, deosebit de prețioase în
tregii economii naționale și care 
constituie, totodată, produse de ex
port in 50 de țări de De toate conti
nentele. Președintele Hafez El-Assad 
a dat o înaltă apreciere faptului că 
toate instalațiile moderne, procesele 
de prelucrare, tehnologiile folosite 
sint rodul inteligentei tehnice româ
nești. al unei îndelungate experiențe 
în acest domeniu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu il in
formează pe oaspete că. in urmă cu 
30 de ani. exista o singură rafinărie, 
cu o capacitate de 300 000 tone, reali- 
zind numai 16 produse, adăugind că, 
în afara instalațiilor de pînă acum 
care au mărit producția de 70 de ori, 
in viitor se va construi aici și o fa
brică de cauciuc.

Sint prezentate o gamă largă de 
produse chimice, substanțe interme
diare necesare industriei de fire și 
fibre sintetice, precum și suita de 
combustibili mergind pină la cifre 
octanice foarte inalte și uleiuri pen
tru orice tip de motor.

Cu satisfacție se remarcă în timpul 
vizitei faptul că relații economice in 
acest domeniu se dezvoltă cu Siria, 
pentru care se lucrează instalații de 
prelucrare și căreia i se livrează 
uleiuri de motoare și uleiuri speciale.

In timpul vizitei prin combinat, 
președintele sirian s-a oprit cu deo-
(Continuare in pag. a III-a)

MESAJUL 
adresat de președintele 

Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 

participanților la cel de al III lea Congres 
internațional de studii sud est europene

Dragi tovarăși,
Stimați oaspeți de peste hotare.
Organizarea celui dc-al ITI-lea Congres internațional de studii 

sud-e.st europene in București, capitala României socialiste, Îmi ofe
ră prilejul plăcut de a vă adresa dumneavoastră, participanților la 
acest important forum științific, un călduros salut din partea Consi
liului de Stat, a Guvernului Republicii Socialiste România șl a mea 
personal.

Poporul nostru este bucuros să găzduiască această prestigioasă reu
niune științifică co întrunește savanți, profesori universitari și spe
cialiști de renume, pasionați cercetători ai civilizațiilor Europei de 
3Ud-est, care, prin rezultatele nobilei lor activități de investigare a 
creațiilor materialo și spirituale ale popoarelor din această parte a 
lumii, aduc contribuții de înaltă valoare la Îmbogățirea tezaurului 
comun al umanității.

In viața internațională au loc profunde transformări sociale țl na
ționale, se manifestă tot mai evident voința popoarelor de a pune 
capăt politicii vechi de dominație și asuprire, de a colabora tot mai 
strins intre ele pentru asigurarea unui climat trainic de pace șl secu
ritate in lume. Desigur, acest curs nou pe care-1 cunoaște viața inter
națională este incă la început. Așa cum arată evenimentele, in lume 
există incă forțe care încearcă să frineze procesele de destindere șl 
colaborare, să cultive Încordarea și neîncrederea în relațiile dintre 
state, să pună in pericol pacea și liniștea popoarelor. De aceea lup
ta pentru sprijinirea acestui curs pozitiv, pentru o politică nouă, în
temeiată pe egalitate, stimă și încredere reciprocă, se impune astăzi 
ca un obiectiv de cea mai mare însemnătate pentru forțele înaintate 
ale omenirii, pentru toate popoarele lumii. Cercetarea multilaterală 
a trecutului istoric și cultural al umanității, punerea in evidență a 
învățămintelor istoriei — domenii care constituie obiectul preocupă
rilor dumneavoastră — pot aduce o prețioasă contribuție la cauza 
destinderii, la mai buna cunoaștere intre popoare, La promovarea unui 
climat de înțelegere și apropiere intre națiuni.

După cum se cunoaște. Europa de sud-est reprezintă o zonă în 
care trăiesc populații caracterizate printr-q mare diversitate de ori
gini. limbi naționale sau tradiții ; dar această diversitate n-a împie
dicat popoarele din această parte a lumii să se cunoască, să conlu
creze și să lupte împreună pentru realizarea unor aspirații și idea
luri comune. La marea școală a istoriei, popoarele sud-est europe
ne au invățat că progresul și propășirea fiecăruia in parte sint con
diționate de- cunoașterea, prețuirea Și respectul reciproc, de dezvol
tarea largă a colaborării dintre ele. Ori de cite ori națiunile din a- 
ceastă parte a lumii au conlucrat și s-au sprijinit, ele au dobindit 
succese in lupta pe care au trebuit să o ducă pentru cucerirea și a- 
părarea independenței și suveranității lor naționale. în trecut cercu
rile imperialiste au căutat să cultive învrăjbirea si neîncrederea in
tre popoarele din Balcani pentru a-și putea promova politica lor de 
dominație și asuprire asupra țărilor din aceasta parte a continen
tului. Tocmai de aceea, astăzi, mai mult ca oricind, popoarele din 
Balcani și din Europa de sud-est trebuie să acționeze ferm pentru 
dezvoltarea largă a colaborării dintre ele, pentru o politică nouă de 
deplină egalitate și respect reciproc, pentru soluționarea tuturor pro
blemelor pe calea pașnică, a tratativelor.

Sintem profund îngrijorați de situația care 3-a creat In zona Bal
canilor ca urmare a evenimentelor din Cipru. Ne pronunțăm in mo
dul cel mai ferm pentru retragerea trupelor străine din această țară, 
pentru respectarea independenței și integrității Ciprului, pentru re
zolvarea problemelor pe cale politică și asigurarea unei conviețuiri 
pașnice intre cele două comunități, pentru deplina egalitate in drep
turi a tuturor cetățenilor ciprioți, fără deosebire de naționalitate. 
Aceasta corespunde intereselor tuturor țărilor din Balcani și din 
Europa de sud-est, cauzei generale a păcii și securității in lume.

Țara noastră a militat șl militează consecvent pentru transforma
rea Balcanilor intr-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, pentru relații 
prietenești cu toate statele din Europa de sud-est, șl din întregul 
continent, indiferent de orinduirea lor socială. România se pronun
ță in mod ferm pentru statornicirea unor relații Internaționale noi, 
bazate pe deplină egalitate în drepturi, pe respectul independenței 
și suveranității naționale, pe neamestec in treburile interne și avan
taj reciproc, pe garantarea drepturilor fiecărui popor de a fi deplin 
stăpin pe destinele sale, de a se dezvolta liber, corespunzător nă
zuințelor și aspirațiilor sale.

îmi exprim convingerea că congresul dumneavoastră, aducînd noi 
și importante contribuții in studierea multilaterală a civilizației și 
culturii popoarelor din această zonă, se va înscrie, totodată, ca un 
aport de seamă la dezvoltarea cooperării științifice internaționale, la 
eforturile generale pentru înțelegere, colaborare și pace in Europa 
și in lume.

Cu aceste ginduri. urez succes deplin lucrărilor congresului, iar 
dumneavoastră tuturor noi realizări și satisfacții in frumoasa activi
tate pe care o desfășurați, multă sănătate și fericire !

A APĂRUT ÎN EDITURA POLITICA

Programul Partidului Comunist 
Român de făurire a societății 

socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare 

a României spre comunism
- Proiect-

Aici, la „1 Mal", unde se realizeozd Instalațiile de foraj, cunoscute în întreaga lume
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TARA ÎNTREAGĂ CHEMATĂ SĂ-ȘI SPUNĂ CUVÎNTUl
Proiectele de documente ale Congresului al Xl-lea al P. C. R. 

in dezbaterea organizațiilor de partid, a tuturor oamenilor muncii
Zilele trecute, ziarul nostru a 

publicat proiectul Programului 
Partidului Comunist Român de 
făurire a ’ocletâțll socialiste mul- 
(ilatrral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism, docu
ment primit cu una? și firesc in
teres de către coi pc«’e 2,4 mi
lioane de comuniști, de întregul 
nostru popor. După ce a fost dat 
publicității. in urmă cu o lună, 
proiectul de Directive cu privire la 
planul clncinAl 1976—1980 si liniile 
directoare aic dezvoltării econo- 
mlco-sociale a României pentru 
perioada 1981—1990, publicarea re
centului document se înscrie ca un 
moment deosebit de însemnat in 
pregătirea Congresului al Xl-lea al 
partidului. Remarcabil prin carac
terul sâu științific, prin înalta pu
tere de «IntezA a concluziilor ce se 
desprind din experiența construc
ției socialiste In România ca si din 
experiența construcției socialiste 
pe plan mondial, prin clarviziunea 
si precizia cu care proiectează 
căile evoluției societății românești 
p?ntru o întreagă epocă istorică, 
proiectul de Program constituie o 
elocventă mărturie a înaltei ma
turități la care a ajuns partidul 
nostru, o strălucita expresie a con
tribuției sale la îmbogățirea tezau
rului gindirii revoluționare si a 
practicii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. 

Cele două documente de bază 
«ie Congresului al Xl-lea. proiec
tul Programului si proiectul de Di
rective, abordind o problemati
că vastă, de o importanță oo- 
virsitoare pentru desfășurarea cu 
succes a operei de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră și 
înaintarea României pe calea co
munismului. vor face in zilele 
următoare — potrivit hotăririi re
centei plenare a C.C. al P.C.R. — 
obiectul unor largi dezbateri, mai 
intii in cadrul plenarelor cu activul 
ale comitetelor iudețene de partid, 
aooi in Plenare ale comitetelor 
municipale, orășenești și comunale 
de partid. La nivelul întreprinderi
lor. al celorlalte unități economice 
și instituțiilor, documentele con
gresului vor fi dezbătute in ședințe 
comune ale comitetelor de partid, 
comitetelor sau consiliilor oameni- 
lo- muncii, comitetelor sindicale și 
ale organizațiilor U.T.C.. apoi in 
adunările generale și conferințele 
de dare de seamă și alegeri ale or
ganizațiilor de partid..

Expresie grăitoare a democratis
mului orinduirii noastre, precum și 
a procesului de tot mai profundă 
integrare a partidului in viața so

cietății. această largă drzlvitc:? 
ilustrează, o dată mai mult, practica 
statornic înrădăcinată in activitatea 
conducerii partidului nostru de a 
elabora linia politică generală îm
preună cu activul de partid, cu 
membrii partidului, cu masele largi 
ale poporului, consultindu-se per
manent cu comuniștii, cu toti cei
lalți oameni ai muncii. Din această 
continuă circulație a ideilor in du
blu sens, din această osmoză orga
nică a experienței partidului si * 
poporului isi trag izvorul forța vi
tală. justețea, confirmată de via
tă. a politicii partidului.

Este evident că dezbaterea do
cumentelor congresului isi va a- 
ti’.ige cu atit mai bine scopul cu 
cit ea se va desfășura cu partici
parea cil mai activă a comuniști
lor. a tuturor celor ce muncesc, 
ceea ce presupune, in primul țind, 
ca ci să cunoască temeinic, să în
țeleagă in profunzime tezele teore
tice. ideile esențiale, ca si preve
derile si sarcinile concrete enun
țate. De aceea, in actuala perioada 
toate formele si mijloacele propa
gandei de partid, ale muncii po
litico-educative si culturale d® 
masă trebuie subordonate expli
cării conținutului proiectului de 
Program si ai proiectului de Di
rective. Pretutindeni, la orașe și 
sate, in cadrul cabinetelor dc par
tid. de științe sociale, al caselor de 
cultură, cluburilor, căminelor cul
turale. bibliotecilor și celorlalte' a- 
șezăminte de cultură, sub îndru
marea organelor și organizațiilor 
de partid, trebuie să se organizeze 
conferințe, expuneri, simpozioane, 
consultații, răspunsuri la întrebă
rile cetățenilor, antrenind in aceas
tă activitate cadrele cele mai pre
gătite — activiști de partid, cadre 
cu munci de răspundere din eco
nomie. din aparatul de stat, din 
conducerea organizațiilor de masă 
și obștești, cei mai buni lectori și 
propagandiști.

Cit despre optica prin care ur
mează să fie dezbătute cele două 
documente, ea trebuie să fie aceea 
a valorificării imensei lor bogății 
de idei și forțe educative pentru 
întărirea rolului conducător al 
partidului in fiecare sector de ac
tivitate. pentru creșterea forței de 
mobilizare, ca și a capacității or
ganizatorice a fiecărei organizații 
de partid. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu : ..Dezba
terea Programului și a Directivelor 
trebuie să ducă la ridicarea nive
lului politico-ideologic, la întărirea 
organizatorică a partidului. la 
creșterea spiritului critic si auto
critic. la dezvoltarea democrației 

de partid, la întărirea muncii al 
conducerii colective, la creșterea 
forței dc acțiune, a rolului con
ducător nl partidului In toate do
meniile de activitate. Totodată, 
trebuie să obținem o întărire mai 
puternică a disciplinei de partid, a 
răspunderii fiecărui comunist in 
îndeplinirea sarcinilor incrcdințaie

Pentru a întîmpina Congresul al Xl-lea cu rezultate pe măsura 
excepționalei sale importanțe, secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a cerut organelor și organizațiilor de partid, 
tuturor comuniștilor să asigure ca studierea, dezbaterea și Însușirea 
Programului și a Directivelor să ducă la:

• ridicarea nivelului politico-ideologic
• întărirea organizatorică a partidului ,
• creșterea spiritului critic și autocritic
• dezvoltarea democrației de partid
• întărirea muncii și conducerii colective
• întărirea disciplinei de partid
• creșterea răspunderii fiecărui comunist în înde

plinirea sarcinilor
o creșterea forței de acțiune și a rolului conducă

tor al partidului în toate domeniile de activitate

dc partid în orice domeniu de 
activitate".

Partidul concepe dezbaterea ca 
un prilej dc dezvoltare a gindirii 
politico-ideologice a oamenilor. în
făptuirea acestui deziderat esențial 
impune efortul consecvent al or
ganelor si organizațiilor de partid, 
al tuturor factorilor direct implicați 
in desfășurarea dezbaterilor, de a 
le canaliza pe făgașul explicării 
tezelor și ideilor fundamentale cu
prinse in documente — aceasta 
fiind condiția de căpătii pentru în
țelegerea limpede de către comu
niști. de toti oamenii muncii. a 
înseși țelurilor pe care le urmă
rește partidul, pentru manifesla- 

rc.s plenară „i adeziunii lor la 
ideile partidului. Însușirea da 
către toți oamenii muncii a te
zelor fundamentale, a principii
lor pe caro se întemeiază poli
tica internă si externă a partidu
lui, expuse pe larg in documentele 
congresului, va asigura un progres 
considerabil in ridicarea nivelului 

politico-ideologic al comuniștilor, al 
întregului popor.

Desigur câ. aprofundind aspec
tele teoretice, principiale ale pro
blemelor abordate in documente, 
dezbaterile nu trebuie să canto
neze in sfera abstractului, a gene
ralului. Pentru a fi cu adevărat 
eficiente, ele trebuie să fie indiso
lubil legate dc activitatea specifi
că a organizațiilor respective, să 
prilejuiască o analiză a acestei ac
tivități tocmai prin prisma exigen
țelor Programului și Directivelor, 
a sarcinilor concrete ce revin orga
nizațiilor in vasta operă de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Tocmai pe acest fond trebuie să 
se materializeze preocupările pen
tru creșterea spiritului critic sl au
tocritic. dezvoltarea democrației de 
partid, întărirea muncii si condu
cerii colective, întărirea disciplinei, 
la care s-a referit secretarul gene
ral al partidului. In mod practic, 
aceasta trebuie să Însemne crearea 

cadrului propice afirmării largi a 
părerilor comuniștilor, cristalizării 
a cit mai multor sugestii și propu
neri, participării tuturor mem
brilor de partid la analiza ac
tivității. Ia stabilirea modalită
ților optime de realizare a po
liticii partidului în sectorul 
respectiv, la dezvăluirea, lipsuri
lor și a cauzelor care le gene
rează, ca si la conturarea căilor ce
lor mai eficiente de lichidare a lor 
intr-un timp cit mai scurt. Impri
marea unui accentuat spirit critic 
si autocritic discuțiilor reprezintă o 
cerință primordială valabilă in toa
te organizațiile. în toate colective

le. chiar si în unitățile fruntașe, 
unde spiritul critic reprezintă anti
dotul sigur împotriva aulomultu- 
mlrii și plafonării, stimulează pro
gresul si mai rapid, punerea in va
loare a noi resurse pentru atinge
rea unor cote mereu superioare ale 
activității.

Militind statornic pe această li
nie. adunările de dezbateri vor de
veni o pirghlc eficientă in intări
rea spiritului partinic, revoluționar 
nl comuniștilor, in creșterea forței 
de acțiune a fiecărei organizații, 
ca șl a partidului in ansamblu. Nu
mai perseverind pe o asemenea 
cale se va putea stabili clar ce 
trebuie întreprins de către fiecare 
organizație, ce metode și căi prac
tice de âcțiune sînt mai eficiente, 
ce experiență înaintată se cuvine 
generalizată, ce neajunsuri trebuie 
Înlăturate.

In același timp, dezbaterea docu
mentelor congresului de către ma
sele cele mai largi de oameni ai 
muncii trebuie să ducă la dezvol
tarea conștiinței lor. la mobilizarea 
lor mai activă pentru realizarea in 
cele mai bune condiții a sarci
nilor ce le revin din hotăririle de 
partid și de stat.

Pornind de la faptul că Înfăptui
rea prevederilor proiectului <le 
Program, ca si ale proiectului de 
Directive se bazează pe realizarea 
cu succes a actualului cincinal, se 
impune ca in cadrul dezbaterii sâ 
se acorde o atenție primordiala tu
turor aspectelor de care depind 
îndeplinirea in condiții oplime a 
planului De 1974, realizarea cincina
lului înainte de termen. Creșterea 
forței de acțiune si a rolului con
ducător al partidului înseamnă, in 
acest context, să se acționeze De 
cele mai eficiente căi ale muncii 
Dolitice Dentru a asigura realiza
rea unor asemenea obiective esen
țiale cum sint creșterea productivi- 
tătii muncii, reducerea prețului de 
cost. îmbunătățirea calității produ- 
selor, eficiența investițiilor etc.

Trebuie avut în vedere că nu 
Dretutindeni toate aceste sarcini au 
aceeași Dondere. De aceea, dezba
terea trebuie să nu pună De ace
lași olan întreaga varietate a as- 
Dectelor de care deoinde soluționa
rea sarcinilor economice, ci să aju
te oamenii muncii să înțeleagă clar 
care este uroblema-cheie de a cărei 
rezolvare deDinde in măsură deci
sivă creșterea eficientei întregii ac
tivități economice, să acorde prio- 
ritate sarcinii fundamentale sore a 
cărei îndeDlinire trebuie mobilizate 
principalele eforturi ale colectivu
lui in condițiile actuale si in per
spectiva apropiată. Numai printr-o 

ademenea prismă, intr-un aseme
nea mod concret, diferențiat, legat 
de specificul locului si al perioa
dei respective. dezbaterile Dot con
tribui la creșterea forței de acțiu
ne a organizațiilor de partid.

în același mod. concret, se cer 
abordate toate aspectele activității 
organizațiilor de partid, printre 
care și problematica etică. In con
dițiile in care Proiectul normelor 
eticii șl echității socialiste se află 
dc mai bine de doi ani in atenția 
opiniei publice, dezbaterile asupra 
lor nu «e pot limita la discuții de 
principiu, ci sint chemate să ana
lizeze modul in care acestea se in
corporează in viața și activitatea 
de zi cu zi a comuniștilor in pro
ducție, in societate, in familie. De 
pildă, intr-un colectiv unde mai au 
loc cazuri de indisciplină, negli
jență în muncă sau se vădesc ten
dințe de căpătuială, dezbaterile nu 
trebuie să se limiteze la conside
rații abstracte sau recomandări 
platonice, ci să analizeze cauzele 
unor asemenea manifestări și să n- 
dopte o poziție fermă fată de ele. 
Aceasta înseamnă in fapt combati
vitate revoluționară și numai in 
felul acesta se vor asigura înlătu
rarea deficiențelor, crearea condi
țiilor pentru perfecționarea în
tregii activități.

Pe baza sintetizării numeroaselor 
propuneri, observații și sugestii 
formulate de membrii partidului, 
de ceilalți oameni ai muncii, pro
iectele de Program șj de Directive 
urmează să fie definitivate și su
puse dezbaterii și aprobării Con
gresului al Xl-lea al partidului.

Modul de desfășurare a dezbate
rii documentelor congresului con
stituie pentru fiecare organiza
ție de partid, pentru fiecare co
lectiv un „test** al maturității po
litice, al nivelului de conștiință 
revoluționară. Este de datoria co
mitetelor .județene, municipale, o- 
rășenești și comunale de partid ca 
prin modul de pregătire a dezba
terilor. prin sprijinirea și îndruma
rea concretă a desfășurării lor să 
asigure ca acestea să se soldeze nu 
numai la scara întregului partid, 
ci la scara fiecărei organizații in 
parte, cu creșterea spiritului de 
responsabilitate partinică a comu
niștilor. cu dezvoltarea capacității 
de mobilizare a oamenilor muncii, 
sore a intimpina Congresul al 
Xl-lea al P.C.R. cu noi succese în 
înfăptuirea politicii partidului puse 
in slujba înfloririi patriei socia
liste. a edificării pe pămintul 
României a celei mai drepte și mai 
înaintate societăți — societatea co
munistă.

r Marea întrecere socialistă

în cinstea celui de-al Xl-lea

Congres al partidului

„FĂURIM VIITORUL 

PRIN MUNCĂ"
Au îndeplinit planul pe patru ani ai cincinalului
• Un număr de 22 de unități 

economice din județele Satu- 
Mare și Maramureș au îndepli
nit sarcinile de plan pe primii 
patru ani ai cincinalului. Din 
calculele estimative făcute de 
direcțiile județene de statistică 
rezultă că acestea vor realiza 
pinâ la 31 decembrie 1974 o 
producție industrială suplimen
tară in valoare de peste un mi
liard lei.

• Îndeplinirea prevederilor 
planului la producția globală și 
marfă pe patru ani ai cincina
lului raportează și alte cinci u- 
nitâți industriale din județul 
Dîmbovița. între acestea se nu
mără întreprinderea de utilaj 
chimic Găești, fabrica de becuri

„Steaua electricâ"-Fieni și Cen
trala electrică de la Doicești. 
Potrivit calculelor, aceste între
prinderi vor realiza in plus, pi- 
nă la sfirșitul anului, produse 
evaluate la circa 250 milioane 
lei.

• întreprinderea forestieră de 
exploatare și transport și Com
binatul de prelucrare a lemnu
lui, ambele din Suceava, lucrea
ză in prezent in contul ultimu
lui an al cincinalului. Bilanțul 
acestui an. așa cum o arată 
calculele preliminare, va con
semna pentru forestierii din 
nordul Moldovei o producție 
industrială suplimentară in va
loare de 645 milioane lei, iar 
sporurile realizate la combina

tul din Lunca Sucevei se vor 
concretiza in peste 8 500 tone 
plăci fibrolemnoase. 3 900 metri 
cubi placaje, 16 000 garnituri 
mobilă etalon.

• In marea întrecere socia
listă ce se desfășoară in cinstea 
celui de-al Xl-lea Congres al 
partidului, oamenii muncii din 
industria județului Bacău înscriu 
pe grafice noi și importante 
succese. Astfel, pină la această 
dată. 8 unități industriale au 
raportat îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe 4 ani ai cincinalului. 
Calculele estimative arată că, 
pinâ la finele anului, aceste uni
tăți vor realiza o producție su
plimentară în valoare de peste 
un miliard lei.

HUNEDOARA: In fiecare zi - 250 tone 
de oțel peste plan

DEVA (Corespondentul 
„Scinteii", Sabin Ionescu), — 
Confirmind practic cinstea 
ce le-a revenit de a lan
sa în acest an chemarea la în
trecere către toate celelalte co
lective de muncă din industria 
metalurgică a țării, hunedore- 
nii au obținut in ultimele 
luni o depășire medic a pla
nului zilnic cu circa 250 to
ne oțel și 161 tone laminate fi
nite. Aceste realizări — care 
ridică cuantumul producției su
plimentare obținute de la în
ceputul anului și pină in pre
zent la peste 60 000 tone oțel 
și aproape 40 000 tone laminate

finite — consemnează totodată 
cele mai înalte producții și pro
ductivități cunoscute pinâ in 
prezent in combinat. Remarca 
este perfect valabilă și pentru 
celelalte sectoare ale combina
tului in care s-au produs peste 
planul la zi mai mult de 16 000 
tone cocs metalurgic, 66 000 to
ne minereu aglomerat, peste 
17 600 tone fontă. Mai trebuie 
menționat faptul că, la capi
tolul eficiență, in primele 7 
luni din acest an siderurgiștii 
hunedoreni au obținut 104,6 mi
lioane lei beneficii suplimenta
re și 10,6 milioane lei econo
mii la prețul de cost.

Colectivul întreprin
derii constructoare de 
utilaj chimic ..Grivi- 
ța roșie** din Capitală 
obține noi și însemna
te succese in marea 
întrecere socialistă in 
întîmpinarea celui 
de-al Xl-lea Congres 
al partidului. A$a. de 
pildă. în 8 luni, har
nicul colectiv de aici 
a livrat înainte de 
termenele contractate 
1 800 tone utilaje teh
nologice destinate u- 
nor șantiere ale in
dustriei chimice și 
unor obiective ale 
construcției de ma
șini grele. Concomi

tent. au fost onorate 
toate contractele pre
văzute în această pe
rioadă pentru export. 
O atenție deosebită se 
acordă in întreprinde
rea bucureșteană ri
dicării calității utila
jelor tehnologice.

Iată cițiva din au
torii acestor succej^. 
In fotografia «Jh 
stingă : frezorul Lu
cian Râpanu din sec
ția a Il-a mecanică ; 
el isi depășește zilnic 
sarcinile de producție 
in condițiile unei 
înalte calități. In fo
tografia din mijloc : 
șeful de brigadă Ion

Nițu, sudorul Petre 
Tase și cazangiul Voi- 
cu Gerea, din secția 
cazangerie, care se 
impun în atenția în
tregului colectiv prin 
rezultatele obținute in 
muncă. Un alt exem
plu demn de urmat in 
întreprinderea bucu- 
reșteană este și cel al 
strungarului car use- 
list Nicolae Urdă 
(fotografia din dreap
ta) din secția a Il-a 
mecanică grea. cu
noscut pentru randa
mentul și calitatea 
muncii.
Foto : E. Dichiseanu

y

O Ce rol 

revine creșterii 
productivității 
muncii în an
samblul facto
rilor de dezvol
tare economico- 
socială a țării?

Ca expresie sintetică a rod
niciei, a eficienței cu care este 
cheltuită munca socială in pro
cesul producției materiale, creș
terea neîncetată și in ritmuri 
inalte a productivității muncii 
constituie pentru economia 
noastră, pentru întreaga dezvol
tare economico-socială a țării o 
necesitate imperioasă. Această 
necesitate, care se desprinde cu 
pregnanță din prevederile pro
iectului de Directive, decurge 
din cerința de a fructifica la 
nivel superior timpul de muncă 
al societății, sporind substanțial 
cantitatea de bunuri materiale 
produse : din faptul că amplifi
carea sistematică a producti
vității muncii reprezintă calea 
principală de creștere a venitu
lui național ; din realitatea 
obiectivă potrivit căreia, cu 
cit este mai mare productivita
tea muncii și. deci, sint mai 
bine valorificate 
ționale 
de 
cu 
tați 
ca rea _ -__ _____ ____
por, concomitent cu înfăptuirea 
in ritm rapid a reproducției so
cialiste lărgite. In final. așa 
cum este cunoscut, prin crește
rea susținută a productivității 
muncii la scara întregii 
tăți se asigură premise 
ajungerea României, 

sint 
resursele na- 

(resursele de forță 
muncă, in primul rind), 
atit se creează posibili- 

mai mari pentru ridi- 
bunăstării întregului po-

socie- 
pentru 

intr-un 
timp mal scurt, la nivelul ță
rilor socialiste avansate, pentru 
apropierea de nivelul statelor 

dezvoltate din punct de vedere 
economic ale lumii.

Pornind de la asemenea con
siderente de importantă car
dinală, proiectul dc Directive 
prevede pentru viitorul cinci
nal sporuri substanțiale ale 
productivității muncii ; compa
rativ cu 1975, in 1980, in in
dustrie productivitatea muncii 
va fi mai mare cu 38—42 la
sută, în construcții-montaj cu 
50—56 la sută, iar în transpor
turile feroviare cu 20—26 la 
sută. Acestea fiind prevederile, 
se pune întrebarea : 
prin ce se definește 
rolul productivității 
muncii în ansamblul 
factorilor de dezvolta
re și modernizare a 
economiei, de creștere 
a eficientei economi
ce ?

Din capul locului, o 
trăsătură definitorie 
pentru aprecierea în
semnătății creșterii producti
vității muncii constă în faptul 
că, cu o cantitate mal mică de 
muncă vie, se poate obține o 
cantitate mai mare de valori 
materiale, ceea ce echivalea
ză cu economisirea muncii 
sociale. Să explicăm, analizind 
lucrurile in domeniul activită
ții industriale. Făcind un cal
cul statistic, rezultă că in pe
rioada 1950—1975, dacă producti- 
t itatea muncii s-ar fl menținut 
la nivelul anului 1950, pentru 
realizarea producției industriale 
din 1975 ar fi fost necesar un 

număr suplimentar de lucrători 
de .peste 11 milioane persoane, 
adică aproape tot atitea cite 
vor fi ocupate in activitatea 
economico-socială a țării în 
anul.... 1990. Economia de mun
că socială, de forță de muncă 
este atit de convingătoare, incit 
face de prisos orice comenta
riu. In schimb, se degajă cu 
deosebită forță cerința de a 
folosi pe deplin toate mijloacele 
de care dispunem pentru spo
rirea neîntreruptă, in ritmuri 
superioare. a randamentului

muncii. Subliniind însemnăta
tea acestei sarcini primordiale, 
proiectul de Directive sta
bilește și căile de acțiune pen
tru creșterea substanțială a pro
ductivității muncii in viitorul 
cincinal ; aceasta se va realiza 
nu prin intensificarea efortului 
fizic, ci prin modernizarea con
tinuă a activității de producție, 
perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație, a organizării produc
ției și a muncii, introducerea pe 
scară largă a mecanizării și 
automatizării. a cuceririlor 
științei Și tehnicii moderne, fo

losirea eficientă a timpului de 
lucțu, stimularea gindirii crea
toare și ridicarea calificării 
oamenilor muncii, accentua
rea muncii de concepție teh
nică, prin valorificarea inițiati
vei, inteligentei și ' spiritului 
novator ale celor ce muncesc.

Este de remarcat, în această 
ordine de idei, că — potrivit 
prevederilor proiectului de Di
rective — circa 70 la sută din 
sporul producției industriale se 
va obține pe calea creșterii pro

ductivității muncii ; în sporul 
producției dc construcții montaj, 
ponderea este de aproape sută 
la sută, iar in activitatea de 
transporturi feroviare de circa 
75 la sută. Sint oblectjve care 
demonstrează, încă o dată, că 
productivitatea muncii va avea 
un rol principal, hotăritor in 
ansamblul factorilor de creștere 
a producției în trei domenii de 
bază ale producției materiale și, 
implicit, in ridicarea substan
țială a eficienței economice. O 
atare apreciere este întărită și 

de evoluția valorii unui singur 
procent de sporire a productivi
tății muncii. In anul 1965, un 
procent de creștere a producti
vității muncii a reprezentat un 
spor de 1,5 miliarde lei produc
ție industrială ; in 1970, propor
ția s-a ridicat la circa 2,7 mi
liarde lei ; în 1975, aceasta va 
însuma peste 5 miliarde lei, pen
tru ca in 1980, un singur procent 
de creștere a productivității 
muncii să valoreze circa 9 mi
liarde lei producție industrială.

Comparația de mai 
sus pledează încă o 
dată pentru amplifica
rea necontenită a for
ței productive a mun
cii.

Așa cum subliniază 
conducerea partidului, 
aceasta reprezintă ca
lea principală de creș
tere a venitului na
țional. Intr-adevăr, 

randamentul muncii vii șl 
materializate (muncii trecu
te). multiplicat Ia scara în
tregii societăți, se constituie in 
productivitatea muncii sociale, 
care nu este altceva decît veni
tul național creat de o persoană 
ocupată in sfera producției ma
teriale. Calculele întocmite pe 
baza prevederilor din proiectul 
de Directive arată că, în 1975, 
venitul național creat de o per
soană In sfera producției mate
riale (deci, productivitatea mun
cii sociale) va fi mai mare cu 

peste 71 la sută decît în 1970, 
iar in anul 1980, cu circa 50 la 
sută decit in anul 1975. Este un 
salt calitativ de mari proporții, 
care oglindește creșterea eficien- 
!ei economiei noastre socialiste.
n același timp insă, proporția 

amintită dimensionează cu cla
ritate eforturile ce trebuie de
puse pentru sporirea in conti
nuare. mai susținut, a rodniciei 
muncii vii și materializate in 
toate ramurile producției mate
riale — și aceasta, cu precădere 
in industrie, construcții, trans
porturi, precum si in agricul
tură, unde productivitatea mun
cii este de citeva ori mai mică 
față dej cea dih industrie. In 
vederea înfăptuirii acestui obiec
tiv fundamental al viitorului 
cincinal, proiectul de Directive 
prevede1 sarcini mobilizatoare, 
prin realizarea cărora se asigură 
creșterea accelerată a producti
vității muncii — garanție sigură 
a amplificării eficienței muncii 
sociale, a eficacității economiei, 
factor hotăritor al creșterii pro
ducției în toate ramurile, al 
sporirii venitului național. Pe 
această bază se vor crea con
diții pentru reducerea treptată, 
pină la finele cincinalului, a 
săptăinlnil de lucru la 42 — 44 
ore, pentru aplicarea altor mă
suri de ridicare a nivelului de 
trai al poporului.

Dumitru CIUCUR 
doctor în economie
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In cadrul pregătirii politice și organizatorice 

a Congresului al Xl-lea al P. C. R., 

au foc în întreaga țară

ȘEDINȚE PLENARE CU ACTIVUL 
ALE COMITETELOR JUDEȚENE 

DE PARTID

Vizita președinților

Nicolae Ceausescu si Hafez El-Âssad
J J>

la Ploiești și Sinaia

Zilele acestea au avut loc plenare 
ale comitetelor județene de partid 
cu activul, in cadrul cărora comu
niștii au dezbătut intr-un climat de 
Înaltă responsabilitate, de profundă 
însuflețire ui Procramulul
Partidului Român de
făurire a ialiste mul
tilateral dez înaintare a
Românie! spre comunism si proiec
tul Directivelor Congresului al 
Xl-lea cu privire la planul cinci
nal 1976—1980 și liniile directoare 
ale dezvoltării economico-sociale a 
României pentru perioada 1981—1990 
— documente de excepțională în
semnătate pentru partid si popor, 
care prefigurează cu cutezanță re
voluționară si clarviziune științifică 
viitorul patriei noastre.

Participanții. români, maghiari, 
germani, sîrbi și de alte naționali
tăți, au adresat cu acest prilej, în 
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județele res
pective. Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, secre
tarului general al partidului, to
varășul Xicolae Ceaușescu, 
grame prin care exprimă in 
unanim și entuzia; 
ziune față de acei 
mente.

Dezbaterile din 

tele- 
mod 

;t totala lor ade
pte istorice docu-
plenara noastră 
telegrama ple-

narei Comitetului 
județean Bacău 
al P.C.R. — evi
dențiază cu preg
nantă. mult sti
mate tovarășe se
cretar general.

perso- 
dum- 

de 
eindi-

faptul că 
Programul, ci 
Directivele no 
în conținutul 
amprenta 
nai i tatii 
neavoastră 
strălucit 
tor marxist-leni- 
nist. de neobosit 
militant revolu
ționar. care vă 
dedicați întreaga 
capacitate, ener
gie si putere de 
muncă slujirii cu 
devotament ne- 

a oarti- 
ponnru
pă tr iei 
înflori- 
oferin- 

i de a- 
un 

mărginit 
dului si 
lui. a 
noastre 
toare. 
du-ne. ! 
ceastă dată, 
pilduitor exem
plu de patriotism, 
de cutezanță co
munistă.

Di nd expresie 
celor mai înălță
toare gînduri și 
sentimente ale 
comuniștilor, ale 
tuturor oameni
lor muncii, fără 
deosebire de na
ționalitate. de pe
aceste meleaguri.
se spune in telegrama trimisă de 
Comitetul județean Maramureș al 
P.C.R.. participanții la plenară 
își exprimă adeziunea caldă și una
nimă față de conținutul acestor do
cumente programatice, care prefigu
rează in mod strălucit și cu o înaltă 
rigoare științifică viitorul luminos 
al poporului nostru pe drumul 
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate și’ înaintării spre 
comunism.

Folosim și acest prilej pentru a 
vă exprima recunoștința fierbinte 
a tuturor locuitorilor acestui stră
vechi colt al natriei. pentru aten
ția constantă acordată dezvoltării 
economice și sociale a județului 
nostru. Constituie un motiv de 
adincă satisfacție faptul că preocu
parea consecventă. statornică a 
Dartidului de reDartizare rațională 
a forțelor de producție De întreg 
cuprinsul tării se înscrie ca un 
obiectiv de prim ordin in proiectele 
de documente ale Congresului al 
Xl-lea. ceea ce va avea consecințe 
deosebit de favorabile asupra dez
voltării economico-sociale a ora
șelor șl satelor noastre.

Participant:! la plenara Comitetu
lui județean Suceava al Partidului 
Comunist Român, dezbătind intr-un 
climat de totală angaiare si res
ponsabilitate comunistă oroiectul 
de Program al partidului si pro
iectul de Directive ale celui de-al 
Xl-lea Congres vă asigură, mult 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
de totala adeziune a sucevenilor, in 
frunte cu comuniștii, care dau o 
înaltă apreciere acestor documente 
de o inestimabilă .valoare teoretică 
și practică — expreste a intereselor 
și năzuințelor fundamentale ale po
porului, mobilizat pe calea edifi
cării unei grandioase opere, sub 
conducerea partidului. încununat de 
victorii și înfăptuiri fără precedent 
în prefigurarea viitorului strălucit 
al scumpei noastre patrii.

însuflețirea cu care membrii de 
partid, toți oamenii muncii din ju
deț au primit documentele pentru 
Congresul a! Xl-lea al partidului, 
ampla dezbatere care are loc în 
organizațiile de partid din colecti
vele de muncă și propunerile care 
se fac cu acest -prilej constituie o 
garanție sigură că obiectivele pre
văzute vor deveni fapte, trainice 
temelii a ie progresului și civiliza

ției patriei noastre, se «pune în 
telegrama plenarei Comitetului ju
dețean Caraș-Scverin al P.C.R.

In numele comuniștilor, al tutu
ror cetățenilor județului Caraș-Se- 
verln. ne exprimăm convingerea 
nestrămutată că aprobarea de că
tre Congresul al Xl-lea al P.C.R. 
a proiectului de Program și pro
iectului de Directive va inaugura 
o nouă epocă de strălucitoare iz- 
bînzi și ne angajăm in fața con
ducerii partidului, a dumneavoas
tră personal, mult stimate tovarășe 
secretar general, să ne consacrăm 
toate forțele. întreaga noastră ca
pacitate Și energie creatoare înde
plinirii neabătute a marilor sar
cini și obiective ce ne revin pen
tru dezvoltarea pe multiple planuri 
a societății noastre socialiste, pen
tru construirea comunismului în 
România.

Participanții la plenara cu acti
vul de partid — se spune în tele
grama Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R. — își afirmă pu
ternica și deplina lor adeziune, a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din această parte a țării 
față de proiectul Programului Par
tidului Comunist Român de făuri
re a societății socialiste multilate

In telegrame adresate C.C. al P.C.R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu, participanții

la dezbateri exprimă deplina lor aprobare și

adeziune față de linia politică internă și externă

a partidului, subliniază interesul și satisfacția

pentru documentele care vor fi supuse Con

Congres,

gresului, mulțumesc secretarului general al

partidului pentru contribuția adusă la elabo

rarea acestor documente, pentru dinamismul

și spiritul de răspundere imprimate intregii

acțiuni de pregătire a celui de-a! Xl-lea

ral dezvoltate șl înaintare a Româ
niei spre comunism și proiectul de 
Directive ale Congresului al Xl-lea 
al partidului.

Organizația județeană de partid, 
comuniștii vor face totul, nu-șl vor 
precupeți nimic din energia și pri
ceperea lor pentru ca aceste docu
mente să fie larg dezbătute și a- 
profundate în rindurile tuturor oa
menilor muncii de la orașe și -sate, 
din fabrici și uzine, de pe șantie
re și ogoare, din toate sectoarele 
de activitate, astfel incit fiecare om 
al muncii să cunoască pe deplin 
și in profunzime aceste documente, 
marea lor bogăție de idei, sarcinile 
și obiectivele ce ne revin în etapa 
următoare.

Organizația județeană de partid 
Mehedinți se angajează în fața 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, că 
va desfășura, in viitor, o neo
bosită Și susținută activitate pen
tru mobilizarea largă a oamenilor 
muncii la înfăptuirea in mod e- 
xemplar. in industrie. în agricul
tură. in toate sectoarele de activi
tate, a prevederilor de plan Și * 
angajamentelor asumate.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
hunedorenl. asemenea intregii noas
tre națiuni, au primit cu un uriaș 
interes, cu sentimente de profundă 
mîndrie patriotică, de nețărmurită 
dragoste față de partid, față de 
dumneavoastră, mult 6timate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. documen
tele ce vor fi dezbătute și aprobate 
de cel de-al Xl-lea Congtes al par
tidului. se spune în telegrama ple
narei Comitetului județean Hune- 
doara al P.C.R.

Vă încredințăm, mult Iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. că orga
nizația județeană de partid, oame
nii muncii hunedoreni vor întim- 
pina marele forum ai comuniștilor 
români — cel de-al Xl-lea Con
gres al partidului — cu realizări de 
prestigiu in Îndeplinirea exempla
ră a planului și angajamentelor pe 
acest an. iși vor înzeci eforturile 
pentru realizarea cincinaJului îna
inte de termen, pentru pregătirea 
temeliilor necesare transpunerii in 
viață a Înălțătoarelor țeluri înscri
se in Programul partidului și in 
Directive, pentru făurirea unui vii
tor plin de măreție pe pămintul 
patriei.

în aceste zile, de nouă și înflăcă
rată mobilizare a conștiințelor in 
jurul gloriosului conducător al 
destinelor minunate ale poporului 
român, oamenii muncii sătmăreni
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — se arată in 
telegrama plenarei activului de 
partid al Organizației județene 
Satu-Mare a P.C.R., se înrolează cu 
mai multă hotărire ca ostași de 
nădejde ai grandiosului front con
structiv de înălțare a patriei dragi 
spre comunism, exprimind Comite
tului Central, dumneavoastră per
sonal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. solemnul lor angaja
ment, că vor munci neobosit pen
tru a-și aduce întreaga contribuție
— după înaltul exemplu de devota
ment și dăruire pe care il dați, 
iubite conducător, zi de zi. partidu
lui și țării — pentru asigurarea 
făuririi in România a celei mai 
Înaintate și drepte orinduiri — co
munismul.

Dezbătind în spirit responsabil 
conținutul de înaltă ținută științi
fică al proiectului de Program, 
activul de partid din județul Ialo
mița, făcîndu-se ecoul comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din 
această zonă a Bărăganului, iși 
exprimă deplina

oamenilor muncii 
a Bărăganului.

adeziune față de 
acest document, 
caracterizat pe 
drept cuvint car
ta fundamentală 
ideologică, teore
tică si politică a 
partidului — se 
arată în telegra
ma Comitetului 
județean Ialomița 
al P.C.R.

Conștient! că 
tot ce se înfăptu
iește în România 
este închinat o- 
mului — suprema 
valoare a societă
ții, — satisfacerii 
tot mai depline a 
cerințelor sale 
materiale si spi
rituale. oamenii 
muncii din jude
țul Ialomița, sub 
conducerea orga
nizațiilor de par
tid. sînt ferm an- 
galati in efortul 
general al po
porului. strins u- 
nitl în jurul par
tidului, al condu
cerii 6ale. în 
frunte cu dum
neavoastră. mult 
stimate tovarășe 
Ceausescu.

Participanții la 
plenară au subli
niat cu satisfac
ție că documen
tele reflectă, in 
modul cel mai
expresiv. imen

sa experiență acumulată de 
partid in conducerea luptei re
voluționare a poporului în opera de 
construcție socialistă, gindirea știin
țifică și originală a partidului nos
tru, a dumneavoastră, înțelept și 
iubit fiu și conducător al partidu
lui șl poporului, care vă Închinați 
întreaga viață și muncă propășirii 
și înaintării României spre comu
nism. se spune in telegrama Co
mitetului județean Covasna al 
P.C.R.

Avînd la temelie succesele do- 
bindite în anii construcției socia
liste în toate domeniile vieții so- 
cial-economice, dind expresie mul
țumirii față de conducerea de 
partid, față de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija părintească pe care o purtați 
tuturor fiilor patriei, fără deose
bire de naționalitate, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județ pri
vesc cu încredere perspectiva mi
nunată a viitorului, prefigurată cu 
atita cutezanță și clarviziune de 
proiectele documentelor Congresu
lui al Xl-lea al partidului, in care 
Iși regăsesc. Integral, năzuințele și 
aspirațiile lor. Fiecare om al mun
cii din județul Covasna este hotă- 
nt să participe cu toată dăruirea 
ființei sale la înfăptuirea mărețe
lor șl luminoaselor prevederi, adu- 
cîndu-și astfel contribuția la edifi
carea societățif socialiste multilate
ral dezvoltate și Înaintarea scum
pei noastre patrii spre cea mai 
dreaptă orinduire socială — comu
nismul

Programul poartă amprenta înal
telor dumneavoastră virtuți, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
aprofundată cunoaștere a vieții, a 
fenomenelor economice, sociale șl 
politice, clarviziune, spirit înnoitor 
și revoluționar. în fiecare din rin
durile acestei mărețe carte a co
muniștilor români distingem bătăile 
Inimii dumneavoastră de patriot 
Înflăcărat, de militant sincer al in
ternaționalismului socialist, de om 
intre oameni și comunist intre co
muniști. de neobosit luptător pen
tru făurirea unei lumi mai drepte 
și mai bune — se menționează in 
telegrama Comitetului județean 
Prahova al P.C.R.

Președinții României șl Siriei întîmplnați cu câldură la Intrarea In Sinaia

(Urmare din pag. I)

sebit interes la instalațiile complexe, 
dirijate prin aparatură electronică ; 
s-a interesat de procedeele românești 
de captare a gazelor și de valorifi
care a lor, arătînd că acestea sînt 
probleme ce preocupă și petrochimia 
siriană.

Potrivit stilului său propriu de lu
cru. de a analiza la fața locului 
problemele actuale și de perspectivă 
ale fiecărui obiectiv economic vizi
tat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat și cu acest prilej factorilor 
de răspundere din minister și cen
trală să se accelereze ridicarea noi
lor construcții, insistind pentru pu
nerea In funcțiune a noilor capaci
tăți la termenul și parametrii prevă- 
zuți. Secretarul general al P.C.R. a 
dat indicații pentru tipizarea instala
țiilor ce se vor produce în continua
re, pentru respectarea strictă a teh
nologiilor de fabricație. La tabloul 
de comandă, unde urmează să se in
troducă calculatoare de proces, to-

în mijlocul muncitorilor 
de la întreprinderea „1 Mai"

Cu același viu interes a fost vizi
tată și întreprinderea „1 Mai" din 
Ploiești, cea mai puternică unitate 
producătoare de utilaj petrolier a 
țării noastre. Aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez El- 
Assad au fost intimpinați cu căldu
roase cuvinte de bun venit de mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini grele, loan Avram, de re
prezentanți al centralei și întreprin
derii.

Istoricul uzinei, detaliile asupra 
dezvoltării sale sint prezentate de 
directorul general, Gheorghe Dinu, 
care menționează cu satisfacție bu
nul renume ciștigat de marca fabri
cii în numeroase' țâri unde funcțio
nează instalații românești de foraj 
pentru țiței și gaze. Șeful statului 
sirian este Informat că, in curind, a- 
semenea instalații vor fi livrate și 
Siriei.

In timpul discuțiilor care au loc. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arată 
că trebuie să se caute soluții pen
tru sporirea producției In următoa
rele luni, astfel incit să se poată 
răspunde prompt solicitărilor sporite. 
Adresîndu-se apoi ministrului de re
sort. secretarul general al P.C.R. 
cere ca producția uzinei ,.l Mai" să 
ajungă in anul viitor la 100 de In
stalații de foraj, tn loc de 80 cum 
era prevăzut. „Aceasta este și o 
apreciere pe care o dau capacității 
întregului colectiv" — a spus tova
rășul Nicolae Ceaușescu, in aplauzele 
Însuflețite ale muncitorilor. Secre
tarul general al partidului a pre
cizat. totodată, că trebuie sa se or
ganizeze cit mai curind o secție de 
producție a mașinilor-unelte de dan
turat șl altor mașini-unelte necesare 
Întreprinderii, să se devanseze pro
ducția de utilaje complexe, care In
tră in profilul uzinei.

Aceste orientări au fost primite da 
conducătorii ministerului si între
prinderii cu deosebită satisfacție, cu 
angajamentul ferm de a face totul 
pentru transpunerea lor in viață.

După vizitarea diferitelor secții de 
producție, pe platforma unității au 
fost prezentate celor doi șefi de stat 
unele din cele mai recente produse. 
Președinții Nicolae Ceaușescu și Ha
fez El-Assad au asistat la o demon
strație de ridicare in numai patru 
minute a turlei instalației F—200. 
Dar cea mai spectaculoasă realizare 
a uzinelor ploieștene, mindrie a in
dustriei românești, o constituie in
stalația de foraj F—500, pentru adin- 
cimi mari, de 10 000 de metri — pre
zență nouă pe platforma uzinei, exa
minată cu deosebit interes de pre
ședinții României și Siriei. Șeful sta
tului sirian se interesează dacă pro
bele s-au încheiat cu succes. „Peste 

varășul Nicolae Ceaușescu a reco
mandat ca acestea să fie instalate in 
spațiul existent, fără construcții sau 
amenajări speciale.

Sintetizînd impresiile din această 
vizită, președintele Hafez El-Assad a 
notat in cartea de onoare a combi
natului : ..Ne bucurăm deosebit de 
mult de vizita pe care am făcut-o în 
acest mare complex chimic și petro
chimic. Sint impresionat de succese
le importante și realizările deosebite 
pe care poporul român prieten- Ie 
obține sub scutul revoluției sale so
cialiste. Răminem cu impresii deose
bite despre capacitatea creatoare a 
poporului român".

Luindu-șl rămas bun do la gazdei 
președintele Hafez El-Assad a de
clarat : „Succesele dumneavoastră 
fac să sporească și încrederea noas
tră in viitor. Urez întregului popor 
român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, in frunte cu pre-' 
ședințele Nicolae Ceaușescu, noi ș! 
mari succese pe linia prosperității și 
progresului neîntrerupt. Sini îneîn- 
tat de tot ce am văzut".

o lună — spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — această instalație va 
începe să foreze ! De altfel, remarcă 
secri tarul general al P.C.R., specia
liștii noștri au și început să proiec
teze o instalație pentru forajul la 
15 000 dc metri".

— Ne ocupăm intens de Îndepli
nirea acestei sarcini, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, precizează ministrul loan 
Avram. In cursul anului viitor vom 
încheia proiectele.

— Foarte bine, remarcă secretarul 

Aspect din timpul vizitei la întreprinderea „1 Mai"

general, să avem In cincinalul urmă
tor instalații cu care să forăm la 
15 000 de metri.

La plecare, in ovațiile puternice 
ale oamenilor muncii, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și președintelui 
Hafez El-Assad le sint oferite în 
semn de inalt omagiu machete ale 
instalației de foraj F—500.

Scriind în cartea de onoare, pre
ședintele Siriei a apreciat : „Această 
uzină este o ilustrare clară a efortu
rilor ce sint depuse pentru obținerea 
unor mari succese. Exemplul poporu-

Pe Valea Prahovei, spre Sinaia
La trecerea prin orașul Ploiești, 

mii șl mii de cetățeni ovaționează 
cu căldură pe cei doi șefi de stat, 
fac o vibrantă manifestare de dra
goste și atașament față de secretarul 
general al P.C.R., președintele țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de sti
mă și prețuire față de reprezen
tantul de frunte al poporului sirian 
prieten, președintele Hafez El-Assad. 
Dintr-o mașină deschisă, cei doi șefi 
de stat răspund cu cordialitate acla
mațiilor mulțimii.

Coloana oficială părăsește orașul, 
îndreptindu-se spre Valea Prahovei. 
De o parte și de alta a șoselei se 
întind mari culturi agricole. Pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
El-Assad se opresc pentru citeva 
momente intr-un lan de porumb. Pe 
aceste păminturi, înainte slab pro
ductive, acum se obțin recolte ridi
cate, ca urmare a folosirii pe scară 
largă a îngrășămintelor, a irigațiilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu îm
părtășește oaspetelui din experiența 
țării noastre in ceea ce privește dez
voltarea agriculturii, pe baze moder- 

lui român este un exemplu al luptei 
omului pentru o viață mai bună, 
mai demnă ; această luptă merită să 
fie dusă dacă avem in vedere reali
zările dumneavoastră deosebite. Vă 
mulțumesc tuturor pentru căldura 
primirii și urez poporului român pro
gres și noi succese

In această atmosferă de puternică 
Însuflețire, de prietenie frățească 
între cele două popoare, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez El-Assad 
Iși iau rămas bun de la oamenii 
muncii dLn' marea întreprindere.

ne. subliniind atenția care se acordă 
acestui important sector al econo
miei naționale. în cadrul acestui dia
log, președintele Siriei apreciază in 
mod deosebit rezultatele obținute de 
România in creșterea și moderniza
rea producției agricole.

După acest scurt popas, călătoria 
continuă. La sosirea in frumoasa sta
țiune montană Sinaia, care cunoaște 
ih aceste zile de toamnă o mare 
afluență de turiști, din țară și de 
peste hotare, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez El-Assad sint 
intimpinati cu deosebită căldură. Din 
mașina deschisă, cei doi șefi de stat 
răspund cu prietenie manifestărilor 
mulțimii..

In această atmosferă însuflețită, 
sărbătorească, coloana de mașini se 
Îndreaptă spre reședința unde va 
continua dialogul la nivel inalt 
româno-sirian.

Stellan CONSTANTINESCU
Foto : Anghel Pasat 
Constantin Ciocan
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Roadele toamnei au de trecut... r

Lucrările celui de al lll-lea Congres
international de studii sud-est europene

pragul depozitelor
A Început recoltarea culturilor tirzii. Pentru ca din recolta acestui 

an să nu se piardă nimic, este necesar ca produsele să fie depozitate 
In cele mai bune condiții. în acest scop se curăță magaziile, se ame
najează altele noi. Pregătirile pentru depozitarea recoltei au constituit 
obiectul unui raid-anchetă organizat In județele Teleorman si Con
stanta. Redăm mai jos concluziile desprinse cu acest prilej.

CONSTANȚA

FAPTUL

re?edir.t< 
Româr.î.

Republicii Social: si

i la ședința inaugurală 
xMeaori uni verși tari fi 
prestigiu din peste 30 

•le lumii, reprezentanți ai 
ON.U. si orgs- 

ai unor 
urmărit 

subliniind nrin repe- 
mecajul adresat da 

președintele Republicii Socialiste 
România, Nicola® Ceausescu, acestui 
important forum științific.

în a'orutiure» rostită in deschide- 
congresului, prof. dr. Mihnea 

președintele Academrj 
riale Și politice — gazda 
igioase reuniuni inter- 
a urat un cordial bun 

peților de peste hotare, ex- 
conviagerea că lucrările 
manifestare cu rezonan- 

depAșesc regiunea sud-estului 
n. se vor desfășura intr-o 

a:mo«feră de rodnic dialog științific, 
do fructuoasă conlucrare, constituind 
o r-.-pâ însemnată in efortul de ge- 
rcralizare si sintetizare a cercetări- 
1. ■ consacrate civilizației și culturii 
popoarelor care conviețuiesc de 
\ -.uri in această parte a continen
tului nostru.

Președintele comitetului de orga- 
- zare, in numele tuturor partici- 
panților. a exprimat președintelui

sme ale ' 
naționale.

Republicii Socialiste România, 
Nipoiae Ceaușescu. recunoștința pro
fundă pentru onoarea de a fi 
acordai înaltul său patronaj con
gresului. gratitudinea color pre- 
renți pentru interesul și atenția pc 
csrc o acordă ace<tci manifestări 
ș’iințlfice. pentru mesajul adrc&at oa
menilor de știință reuniți la acest 
forum international.

în cadrul lucrărilor au rostit cu- 
vinte de salut Halii Inalclk. președin
tele Asociației internaționale de stu
dii sud-est europene. Michel 
Francois, secretar general al Comi
tetului international al științelor isto
rice. Ronald Syme, președintele 
Consiliului international do filozofie 
și științe umaniste. Michel Conil- 
Lacoste. reprezentant al directorului 
ceneral al U.N.E.S.C.O. Mihai Berza. 
președintele comitetului de organi
zare. Vorbitorii au exprimat căl
duroase mulțumiri organizatorilor 
români pentru condițiile create bunei 
desfășurări a congresului și au re
levat semnificațiile multiple ale 
acestei largi reuniuni internaționale 
chemate să dezbată si să impulsioneze 
cercetările în domenii majore ale 
științei contemporane. în spiritul 
cooperării Internationale, in folosul 
cunoașterii reciproce, al păcii și in- 
tc’egerii intre popoare.

în cadrul actualului congret, cpa 
mai amplă și reprezentativă mani
festare organizată in cei zece ani 
care au trecut de la înființarea Aso
ciației internaționale de studii sud-est 
europene, peste 1 000 de specialiști 
în domeniile istoriei, sociologiei.

dreptului, lingvisticii, literaturii, ar
telor. etnografiei si folclorului vor 
dezbate, timp de șapte zile, rezulta
tele investigațiilor complexe, multl- 
di«ciplinarc. întreprinse de oamenii 
de stiinlă de pe toate meridianele 
pentru definirea trăsăturilor fun
damentale ale evoluției vieții mate
riale si spirituale a popoarelor din 
sud-estul Europei.

★

în cursul aceleiași zile, lucrările 
congresului au continuat. In ședință 
plenară, cu prezentarea unor refe
rate științifice privind rolul si locul 
studiilor sud-est europene in ansam
blul științelor umaniste, dezvoltarea 
studiilor consacrate realităților sud- 
est europene in Bulgaria. Grecia. 
R.F. Germania, U.R.S.S.

După-amiază au fost reluate lucră
rile congresului prin prezentarea ra
poartelor și corapoartelor in cele 
șapte secțiuni.

TELEORMAN

teatre
•cutați... bonsoar ! — 19,30. (gră
dina Boema) : Un biiat de za
hăr... ara 1 — 20.

• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
land-a" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : într-o singură seară 
— 19.30. (iala din str. Alex. Sa- 

: X'oile suferințe ale tlnâni- 
lui „W“ — 18.30. (la Muzeul 
CJ:-e= Veche) • Timpul și piatra, 
spectacol de tunet și lumină —

• .Nottara” (sala Studio): 
Recital ..23 August" LREN — 17.
• Teatrul Mic t a Rotonda scr-.i-

n C.-; -.ig:tn : Amintirea 
scriitorilor. Spectacol de sunet 
si lumina — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Lo
zul cel mare — 19.30.
• Teatrul Ciulești (in parcul He-
- ......... linca Expofiora) : Nopți
de tară. Spectacol dc sunet și 
lumină

iu.

saurie-muzical 
i Savoy) :

Ton Creangă" (la T»a- 
d:n Parcul HerAs- 

zero la purtare —

„C. Ti- 
Pardon...

• Piele de măgar : SALA PA
LATULUI (seria 5164) — 17,15; 
(seria 5165) — 20. CAPITOL — 
9.30: 11.45: 14: 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 19,30.
• Cazul Astrid * ‘ *
11: 13: 15: 17;
— 19.45.
• Rlttl Roșu : PATRIA 
15: 18: 21. BUCUREȘTI 
11.30; 14.30; 17.30: 20.13. ia gracu- 
nă — 19.30. GRADINA DINAMO
— 19.30.
• Stejar — extremă
VICTORIA — 9.15: 11.30: 13.45 

20.30. FAVORIT — 
13.45: 16: 18,15: 20.30, ME

LODIA — 9: 11.15: 13.30; 16: 18.30:
20.45, MODERN — 9: 11,15; 
16: 18.13: 20.30. la grădină -
• Poliția sub acuzare : SCALA
— 8.33: 11.00: 13.30; 16: 13.30: 21.
CASA FILMULUI — 10; 12.30;
15.45. GRADINA LUCEAFĂRUL
— 19,30.

: FESTIVAL — 9: 
19; 21, la grădini

21.

19,30,

— 9; 12;
— 8.45; 

la grădi-

urgentă : 
16; 

9.15;

La Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România s-a deschis, 
miercuri dimineața, in cadrul mani
festărilor prilejuite de cel de-al III- 
lea Congres internațional de studii 
sud-est europene, o expoziție de ma
nuscrise si tipărituri. Exponatele i- 
lu*trează continuitatea relațiilor spi
rituale dintre popoarele sud-est eu
ropene. contribuția românilor la 
păstrarea si valorificarea tradițiilor 
culturale din această zonă a Europei, 
relațiile de colaborare culturală ale 
României socialiste cu statele din 
sud-estul continentului.

în județul Teleorman. campania 
de recoltare a fost declanșată. De 
pe primele 800 ha, floarea-soarelui 
a fost strinsă si livrată bazelor dp 
recepție. Nu pesta multă vreme vor 
inceoe lucrările la soia, ricin si po
rumb. în ce măsură au fost asigu
rate spatiile necesare depozitării 8- 
cestor produse ? Potrivit ultimei ba
lanțe întocmite la întreprinderea 
județeană de valorificare a cereale
lor. pentru toate produsele care ur
mează a fi preluate in boabe, spa
tiile de depozitare au fost asigurate 
in întregime. De relevat că prin da
rea in funcțiune a celor 6 magazii 
pentru produse ușoare, de la Smir- 
dioasa si Roșiori*, au fost create con
diții ca mai bine de 65 la sută din 
recolta do floarea*soarelui să fie 
adăpostită In spații noi. Au fost în
treprinse si acțiuni menite să duoă 
la preluarea operativă a recoltei, eli
minarea staționării mijloacelor de 
transport peste timpul admis. In a- 
cest sens, toate cele 105 puncte de 
descărcare au fost mecanizate, ceea 
ce face cu putință ca zilnic să se 
poată prelua circa 5 000 tone.

Situația se prezintă destul de bine 
Si in ce privește asigurarea spațiilor 
pentru adăpostirea porumbului. Ea. 
putea fi si mai bună, dacă toate cele 
90 de pătule. cu o capacitate totală 
de 37 000 tone, ar fi terminate și

.«-ar putea conta pe folosirea lor. 
Din ultimele situații- rezultă că sub 
aspectul volumului valoric al lucră
rilor. acestea sint executate doar in 
proporție dc 70 la sută. In mod 
practic însă, pătulele au fost termi
nale doar la trei baze, restul aflin- 
du-se In diferite stadii de execuție, 
iar unele abia do pregătire. 
Este adevărat că întreprinderea a 
Inlimpinat greutăți mari în asigura
rea unor materiale, pe care doar 
in ultimele sâptămîni a reușit să le 
procure. Aceasta nu scuză deloc 
nici conducerea întreprinderii si nici 
centrala de resort. Nu a mai rămas 
nici o lună pină la intrarea în pli
nă campanie de recoltare a porum
bului. S-ar părea că este timp su
ficient pentru terminarea acestor 
construcții. Adevărul e că lucrările 
de finisaj presupun o muncă migă
loasă. care solicită multă muncă 
manuală. La impulsionarea lucrărilor 
ar putea contribui echipele de con
structori din cooperativele agricole. 
Dar această măsură trebuie hotărî tâ 
cit mai repede, pentru a se putea 
trece de îndată la lucru.

In putinele zile care 
mas pină la începerea 
culesului 6e cer luate
vederea asigurării tuturor condițiilor 
pentru ca recolta acestui an să' fie 
pusă la adăpost, iar conservarea ei 
să se facă in cele mai bune con
diții.

au mai ră
ri in oi in a 
măsuri In

Iosif POP

• Planeta sălbatică : CENTRAL
— 9,13: 11.30; 13,45; 16: 18,15;
20.30.
• în numele poporului italian :
FEROVIAR — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
13: 20,15, GLORIA — 9; 11,15:
13.30: 16; 18.15, GRADINA TITAN
— 19.45.
• Un comisar acuză : LUMINA
— 9: 11,15: 13.30: 16: 18.15: 20.30.
• Program de desene animate: 
DOINA — 9.45.
• Doamna si vagabondul : DOI
NA — 11; 13.15; 15,45: 18 “
• Joc Lițnonadâ : DACIA — 9; 
11.15: 13.30: 16; 13,15; 20,30, FLA
CĂRA — 15,30; 18: 20,15,
• Represalii la Roma : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 16,15;
20.30.
• Capcana : LIRA — 15,30; 18, la 
grădină — 20.
• 36 de ore : GRIVITA — 9: 11,15; 
13.30; 16; 18,15: 20,30. VOLGA — 
9.30: 12: 15.30: 18: 20.30.
• Veronica se întoarce : UNIREA
— 15.30: 17.30. la grădină — 19.30.
• Tunurile din Navarone : BU- 
CLGI — 1G: 19.30, la grădină — 
19. n, COTROCEN1 — 13.30; 16,?0;
19.30.
• Roman vesel : CIULEȘTI —
15,30; 18: 20,15.

'0,15.

Producătorul „Mină - spartă44
NUMEROASE POSIBILITĂȚI DE REDUCERE A CHELTUIELILOR DE PRODUCȚIE

AȘTEAPTĂ SĂ FIE PUSE IN VALOARE LA ÎNTREPRINDEREA 
DE POMPE DIN BUCUREȘTI

După 7 luni din acest an. între
prinderea de pompe din Capitală nu 
5-a încadrat in sarcina prevăzută de 
reducere a cheltuielilor cu 5,70 lei la 
1 000 lei producție-marfâ. In ce pri- 
’. < ște cheltuielile materiale, care au 
ponderea principală in prețul de cost 
al productivi, nerealizarea este și mai 
mare — de 29.60 lei. Așadar, o situație 
nefavorabilă care influențează ne- 
m.jlocit rezultatele economico- 
financiare. diminuează posibilitățile 
rîe sporire a beneficiilor. Investiga
țiile noastre au căutat să releve atit 
cauzele depășirii cheltuielilor plani- 
f.cate. cit si modul in care factorii 
de conducere din ir.treprin.dere. co
lectivul in ansamblul său acționează 
pentru recuperarea neintirziată a 
cheltuielilor suplimentare.

Discuția purtată cu un membru al 
comitetului oamenilor muncii, șeful 
c> brigadă Ioniță T.' MARIN, a re
levat că înainte de toate cauzele 
depășirii cheltuielilor de producție 
se regăsesc in anumite sectoare ale 
întreprinderii, unde normele disci
plinei tehnologice nu au fost riguros 
respectate.

— In secția II prelucrări, unde 
lucrez, primim adesea piese turnate 
tot in întreprindere, care prezintă 
defecțiuni. Dar chiar dacă avem 
pieșe bune, sint cazuri cind, din 
neatenția unor lucrători din sectorul 
de prelucrări, se produc rebuturi. 
Consumăm încă prea multe scule de 
prelucrare, scule care costă mult și 
încarcă cheltuielile de producție. 
Sint lucruri care se petrec sub ochii 
noștri și. de aceea, putem spune că 
întronarea unei discipline tehnolo
gice și a muncii ferme ia toate locu
rile de muncă ar aduce economii 
însemnate întreprinderii.

— Intrucit afirmați că asemenea 
neajunsuri sint sesizate de colectivul 
in care lucrați, cum ați acționat pen
tru ca toți din întreprindere să de- 

mă buni gospodari, să manifeste 
grijă pentru scule și materiale ?

— Firește, nu ne mulțumim «ă 
constatăm. De altfel, mai ales in 
ultimul timp, au fost luate măsuri 
foarte severe care să prevină risipa, 
indisciplina de orice fel. Bunăoară, 
sistemul de a se înlocui automat o 
sculă deteriorată cu alta nouă a fost 
părăsit Acum, fiecare șef de brigadă 
primește un număr de scule «trici 
stabilit pentru o lună. Efectele pozi
tive au și început să se vadă. In în
treaga secție se consumă cu o treime 
mai puține scule, iar in brigada pe 
care o conduc folosim numai jumă
tate din numărul sculelor de care 
aveam înainte nevoie pentru a ne 
îndeplini sarcinile de plan. Totodată, 
dă bune rezultate activitatea comi
sie! de disciplină, formată din oa
meni cu experiență și autoritate, care 
analizează fiecare caz de abatere de 
la normele disciplinei de producție.

Este important faptul că, așa cum 
ne relata șeful de brigadă Ioniță 
T. Marin, problema reducerii cheltu
ielilor de producție este abordată, m 
primul rind. ca o problemă de con
știință muncitorească, ca Boluțiile re*

virimentuluj trebuie căutate de toți, 
de la muncitor la director. Cu atit 
mai mult cu cit există reale rezerve 
de recuperare a sumelor cheltuite 
peste prevederi. Cum se preocupă 
comitetul de partid de mobilizarea 
comuniștilor, a întregului colectiv 
pentru încadrarea activității între
prinderii in indicatorul de cheltuieli 
planificat, pentru mai buna gospodă
rire a resurselor întreprinderii ? Iată 
întrebarea pe care am adresat-o to
varășului Dumitru MUȘAT, secreta
rul comitetului de partid. Am aflat, 
a-tfel, câ in adunările organizațiilor 
de bază, in ședințele de instruire a 
activului de partid au fost aduse 
in dezbatere problemele legate de 
economisirea materialelor șl scule
lor. de respectarea fermă a discipli
nei tehnologice. Cu aceste prilejuri, 
comuniștii au propus comitetului 
oamenilor muncii o serie de măsuri 
menite să asigure valorificarea unor 
rezerve de economii existente in în
treprindere și s-au angajat să pro
moveze, la locurile lor de muncă, 
spiritul de bun gospodar.

— Se simte insă nevoia unor ac
țiuni politico-educative concrete, la 
nivelul secțiilor de producție, astfel 
ca fiecare om să fie conștient de ne
cesitatea obținerii unor economii su
plimentare — ne-a spus secretarul 
comitetului de partid. înțelegem că 
este un moment deosebit pentru în
treprinderea noastră și că trebuie să 
discutăm mai puțin in ședințe si mai 
mult de la om la om. Trebuie, mai 
mult ca pină acum, să întărim mun
ca politică acolo unde se mai face 
risipă, unde se mai rebutează piese.

Intrucit redresarea financiară de- 
Dinde in mod hotăritor de felul 
in care este gestionată activita
tea economică a întreprinderii in 
ansamblul său. am solicitat directo
rului unității, ing. Dimitrle GRE- 
COV, să ne prezinte măsurile adop
tate in acest scop.

— Pentru încadrarea in indicatorul 
de cheltuieli stabilit prin plan, co
mitetul oamenilor muncii a hotărit 
adoptarea unor măsuri tehnico-orga- 
nizatorice suplimentare. între aces
tea as putea aminti extinderea pre
lucrării pieselor pe strunguri auto
mate. tehnologie mai eficientă din 
punct de vedere economic ; punerea 
in funcțiune a unei stații de pelicu- 
lizat nisip la turnătorie : revizuirea 
tehnologiilor de elaborare a pieselor 
turnate pentru reducerea rebuturi
lor : reproiectarea constructivă a 
unor repere executate din țevi su
date in scopul reducerii consumului 
de metal. Totodată, am căutat căi de 
sporire a producției pentru a reduce 
cuantumul cheltuielilor convențional 
constatate In prețul de cost. Astfel, 
intenționăm să devansăm asimilarea 
in fabricație a vanelor și să asimi
lăm peste prevederi două tipuri noi 
de pomoe.

— Pe cind. așadar, v-ați propus să 
raportați recuperarea cheltuielilor 
suplimentare ?

— La sfirșitul acestui trimestru, 
întreprinderea nu va fi reslanțieră la

capitolul cheltuieli de producție la 
1 000 lei producție-marfâ. Este un 
angajament al colectivului, al condu
cerii întreprinderii, pe care il vom 
aduce la îndeplinire.

La intreprinderea de pompe există 
posibilități certe nu numai de înca
drare in sarcina planificată, dar și de 
reducere, în continuare, mai accen
tuată, a cheltuielilor de producție. 
Bunăoară, numai prin diminuarea cu 
50 la sută a volumului rebuturilor 
se pot economisi materiale a căror 
valoare este egală cu actuala depă
șire a cheltuielilor de producție. Dar 
mai sint derogările de la prescripții
le tehnologice, care atrag consuma
rea suplimentară a anumitor mate
riale : iar cheltuielile neproductive 
încarcă la rindul lor, intr-o măsură 
importantă, prețul de cost, incit in 
indicatorul de cheltuieli la 1 000 lei 
product!e-marfă „contribuie" cu nu 
mai puțin de 9.3 lei. Amenzile și 
penalizările grevează cheltuielile de 
producție cu 2.7 milioane lei. Iată, 
dar. o serie de domenii ale activi
tății economice, ale gestiunii între
prinderii in care trebuie" căutate cu 
stăruință rezerve de economii. Pen
tru ca rezultatele să fie cele dorite, 
este insă necesar ca întreg colecti
vul să-și dezvolte spiritul de bun 
gospodar, ca fiecare să se îngrijească, 
la locul său de muncă, să nu apară 
nici o formă de risipă, să manifeste 
înaltă răspundere față de modul in 
care sint utilizate resursele materiale 
ale întreprinderii.

Comeliu CARLAN

La întreprinderea 

„Modern" din Timișoara 

Produsul 
cu numărul 
1000000
La întreprinderea „Modern" 

■din Timișoara a fost recepțio
nată perechea de pantofi cu nu
mărul 1 000 000, realizată in 
cadrul noilor capacități de pro
ducție, moment care consem
nează atingerea parametrilor 
tehnico-productivi proiectați 
pentru această etapă de dezvol
tare a întreprinderii. Cunoscuta 
întreprindere timișoreană și-a 
reînnoit in întregime nomencla
torul de produse prin introdu
cerea in fabricație a unei bogate 
game de modele de pantofi cu 
fețe și talpă din materiale sin
tetice indigene.

(Agcrpres)

• ;• Apartamentul : BUZEȘTI — 
11,30; 14; 16,30; 19, la grâdină 
19,30.
• Cronica verii fierbinți : DRU
MUL SĂRII — 15.30; 19.
• 30 000 de dolari recompensa: 
FERENTARI — 14: 16: 18: 20.
• Cleopatra : TOMIS — 8,30: 
15,45, la grădină — 19,30.
• De bună voie și nesilit de 
meni : PACEA — 16: 18: 20.
• Vandana : FLOREASCA
15,30: 19, MIORIȚA — 9; 12,30: 
19,30.
• Fluturii : PROGRESUL — 
13: 20.
• 12 oameni furioși : VIITORUL
— 15,30: 18; 20,15.
• Țara Iui Sannikov : CRINGAȘI
— 16: 18,15.
• Fără un adio : FLAMURA —
9: 11,15: 13.30: 13.43: 18: 20.15,
GRADINA AURORA — 19,30.
• Frații Jderi : MOȘILOR
19. la grădină — 19.15.
• Cintecul Norvegiei : POPULAR
— 13,30; 19
• Proprietarii : VITAN - 
18. la grădină — 19.30.
• Șapte păcate ; MUNCA 
12: 14: 16: 18; 20.
• Contesa Walewska : COSMOS
— 15.30: 18: 20.15.
• Urmăreste-mă : ARTA — 15:

■ 17.15; I9.?o, la grădină — 19.45.
• Ce drum să alegi : RAHOVA
— 15.30; 18; 20,15.

t
PROGRAMUL I

ni-

16'.

16;

16;

15,30;

10;

16,00 Teleșcoală. Album de știin
ță șl tehnică. Exponate la 
EREN.

16.30 Itinerar istoric : Pe urmele 
dacilor.

17.30 Telex.
17,35 Teleglob. Itinerar slovac.
17.55 Agroenciclcrpedia.
18.25 Universitatea TV. 
19,00 Familia.
19.25 1001 de seri : Mica Lulu — 

film de desen animat.
19.30 Telejurnal.
20,00 Seară pentru tinere».
21.30 Mai aveți o întrebare ? Mo

numente ale naturii, pe te
ritoriul patriei noastre.

22.15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 ..Comancii" — film 
in premieră pe țară. 
Michael Curtiz.

21,35 Telex.
21,40 Ilustrate muzicale de . ......

țâ. semnate de tineri inter-- 
preți.

22.00 Cărți și idei.

artistic 
Regia :

vacan-

Intr-o adunarea generală a. oa
menilor ____ 1 «... J
prinderii județene pentru valorifica
rea cerealelor Constanta s-a stabilii 
ca, pină la 20 august, toate spatiile 
si utilajele să fie pregătite. Acest 
termen a trecut. Care este stadiul 
pregătirilor ? După cum ne relata 
directorul tehnic al I.V.C.. Alexan
dru Bărboi, s-au asigurat in întregi
me spatiile necesare depozitării florii- 
soarelui. soiei și fasolei. Magaziile 
sint curățate si dezinfectate. incit 
noua recoltă poate fi primită chiar 
si ’ de mline. Prin terminarea con
strucției unor magazLi noi Ia Tirgu- 
sor, Mangalia. Oltina. Traian, capa
citatea de depozitare a crescut, fată 
de anul trecut, cu 70 000 tone. La 
bazele de recepție din Hirșova, Cio- 
cirlia. Negru Vodă ș.a. s-au luat 
măsuri pentru ca floarea-soarelui să 
poată fi primită și cu o umiditate 
mai mare de 12 la sulă. Fată de anul 
trecut, capacitatea de uscare a cres
cut cu 15 la sută ; de asemenea, 
sint pregătite 16 magazii complet 
mecanizate, unde recolta va fi con
diționată Imediat după receptionare. 
Deci, se poale spune că un prim 
punct al angajamentului luat, acela 
de a pregăti din timp magaziile 
pentru depozitarea produselor 
zis ușoare — floarea-soarelui, 
fasole — a fO9t îndeplinit.

Cu totul altfel se prezintă 
tia in ce privește asigurarea 
tiilor pentru depozitarea porumbu
lui. Potrivit planului de 
anul acesta, la bazele de 
din județul Constanța, trebuie să se 
construiască 91 de pătule noi, cu o 
capacitate de depozitare de 40 000 
tone. Ele trebuie date in funcțiune 
pină la sfirșitul lunii septembrie. 
Beneficiarul (I.V.C.). împreună cu 
constructorul (T.C.L. Constanta) au 
stabilit ca jumătate din pătule să 
fie gata pină la sfirsitul lunii au
gust Am intrat in luna septembrie 
și nu se poate spune că. in toate 
cazurile, beneficiarul și constructo
rul și-au respectat propriul lor an
gajament. Lucrările sint tărăgănate, 
lipsesc unele materiale absolut ne
cesare pentru terminarea construc
țiilor. Astfel, din 66 000 m p de îm- 
pislitură din fibre de sticlă bitumatâ 
(inlocuitor de carton asfaltat) pentru 
acoperirea celor 91 de pătule. nu 
s-au primit decit circa 20 000 m p.

Un reviriment trebuie să se produ
că și in activitatea constructorului. 
Față de perioada care a trecut de 
la începerea lucrărilor, volumul con
strucțiilor realizate este mult prea 
mic ; in plus, lucrările la un număr 
de pătule nici nu au fost începute. Cu 
sprijinul organelor județene de par
tid și agricole, trebuie luate măsuri 
hotârite pentru ca toate spatiile de 
dcpbzirare. să' fie gata intr-un timp 
cit mai scurt.

muncii din cadrul între-
DIVERS
„Lebedele
sănătății44

Printre mai vechile ambarca
țiuni de pe lacul de acumulare 
Bicaz, „marea dintre munți", 
șl-au făcut apariția șl două hi- 
drosanltare. Ele acorda cu 
promptitudine asistență sanitară 
locuitdrilor din așezările rurale 
situate pe malurile 
Dotate cu medicamente necesa
re și personal calificat de 
spitalul din Bicaz, cele _ <

lacului.
la

__  ____ , - - doud 
hidrosanitare au și fost boteza
te de localnici „lebedele 
lății".

„S-auzim 
de bine !“

sână’

așa- 
soia.

Bilua-
spa-

investiții, 
recepție

Ion TEODOR

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
~ *: •- .............. - ■ __________________________ _

Campionatele europene 
da atletism

MARIANA SUMAN — LOCUL 
TREI ȘI MEDALIE DE BRONZ 

LA 800 M
Peste 20 000 de spectatori au asis

tat ieri pe stadionul olimpic din 
Roma la întrecerile din ziua a treia 
a Campionatelor europene de atle
tism. Cu mult interes a fost urmă
rită finala probei feminine de 800 m. 
Liliana Tomova (Bulgaria) și Maria
na Suman (România) au atacat pu
ternic pe ultima parte a cursei și. 
împreună cu Gunhild Hoffmeister 
(R.D.G.), și-au disputat sprintul de
cisiv. Medalia de aur a fost ciști- 
gatâ de Tomova (1’58”1), cea de ar
gint de Hoffmeister {1’58”8). iar me
dalia de bronz de sportiva noastră, 
in 1’59"8.

In virstâ de 23 de ani, membră a 
clubului sportiv atletic din Roman, 
Mariana Suman cucerește astfel pri- 
rha medalie pentru culorile sportive 
românești la actuala ediție a cam
pionatelor.

Proba masculină de săritură in 
înălțime a ciștigat-o danezul Jesper 
Toerring. Sovieticul Kestutis Sapka
— principal favorit — s-a clasat pe 
locul doi — ambii insă cu 2,25 m. La 
pentatlon, noua campioană a Eu
ropei este sovietica Nadejda Tka- 
cenko (4 776 puncte).

în celelalte șase finale de ieri, 
titlurile europene au revenit urmă
torilor : Karl Honz (R.F. Germania)
— 45”04/100 la 400 m plat ; Riitta 
Salin (Finlanda) — 50"14/100 la 400 m 
plat femei ; Valeri Podlujnii 
(U.R.S.S.) — 8.12 m la săritura in 
lungime : Pentti Kahma (Finlanda)
— 63,62 m la aruncarea discului ; 
Allan Pascoe (Anglia) — 48”82/100 la 
400 m garduri : Lucian Susanj (Iu
goslavia) — r44"l/10 la 800 m.

In preliminariile probei de 3 000 m 
obstacole, atletul român Gheorghe 
Cefan și-a asigurat calificarea in fi
nal®. clasindu-se ne locul doi in 
seria a IlI-a (cu 8'25”8 — nou record 
national), dună suedezul Anders 
Gaerderud (8'$”ffia0).

ÎN CÎTEVA
FOTBAL. — Aseară la Istanbul, lo

tul reprezentativ de fotbal al Româ
niei a întilnit intr-un meci amical 
pe campioana Turciei, echipa Fener
bahce. Desfășurat pe stadionul ..Mit- 
hat Pașa" in fața unei asistențe nu
meroase, jocul s-a incheiat cu scorul 
de 1—0 (0—0) in favoarea fotbaliști
lor români. Unicul punct a fost mar
cat in minutul 60 de Kun, care a 
reluat din voie balonul respins de 
portar.

BASCHET. — La ..Palatul sportu
rilor" din Cagliari a luat sfir.șit cam
pionatul european feminin de bas
chet. Victoria a revenit reprezenta
tivei U.R.S.S., care cucerește pentru 
a 12-a oară titlul. Pe locul doi — 
Cehoslovacia. Revelația actualei edi
ții a fost echipa Italiei, medaliată cu 
bronz, clasată înaintea unor formații 
Inițial mai bine cotate in ierarhia 
europeană, cum ar fi Bulgaria, Un
garia. Franța. Selecționata României 
a ocupat in Jinal locul șase. In ulti
ma zi, baschetbalistele noastre au în
vins echipa Franței, cu 67—66 
(31—38).

Sportivi români la campionate mondiale
• ECHIPA DE PENTATLON MODERN A ROMÂNIEI - ME

DALIE DE BRONZ
• PRIMELE REZULTATE LA CANOTAJ ACADEMIC (MAS

CULIN)
Campionatele mondiale de penta

tlon modern s-au incheiat la Mosco
va cti victoria sovieticului Pavel 
Lednev și a selecționatei U.R.S.S. 
O comportare bună a avut la actuala 
ediție a competiției formația Româ
niei (Dumitru Spirlea. Constantin 
Călina si • Albert Covaci), care s-a 
clasat pe locul trei (pe doi — Unga
ria), cucerind medalia de bronz și 
intrecind o serie de echipe valoroase 
(R.F. Germania, Franța. Finlanda, 
S.U.A., Suedia). De-a lungul celor 
cinci zile de concurs, sportivii ro
mâni s-au numărat printre protago
niștii întrecerii, clasindu-se pe locuri 
fruntașe. Astfel. în penultima proba,

în construcție, la Ploiești

Patinoar artificial acoperit
PLOIEȘTI (Corespondentul „Scin- 

teii". Constantin Căpraru). — In 
Parcul tineretului din Ploiești a în
ceput construcția unui important o- 
biectiv sportiv — patinoarul artifi
cial acoperit. După cum am aflat de 
la consiliul județean pentru educație 
fizică șl sport, patinoarul va avea 
dimensiuni olimpice, ceea ce va per
mite organizarea unor competiții de 
anvergură. Tribunele — sub care se 
vor amenaja 4 grupuri de vestiare, 
holuri, instalații sanitare — vor 
avea în final 3 800 de locuri. Con
form graficelor de execuție, con
structorii vor termina zona de pa
tinaj la finele acestui an.

RÎNDURI
DINAMOVIADA INTERNAȚIONA

LA LA HANDBAL. — In Capitală au 
început ieri întrecerile celei de-a 3.-a 
ediții a Dinamoviadei la handbal 
masculin. Echipa Dinamo București 
a învins cu scorul de 20—13 (12—4) 
formația Gwardia Varșovia. Alte re
zultate : Dynamo Berlin—Spartak 
Sofia 15—12 (3-8) ; Ruda Hvezda 
Praga—Dosza Budapesta 23—18
(9—11). Astăzi, de la ora 15, au loc, 
tot pe terenul Dinamo, alte 3 me
ciuri.

JOCURILE SPORTIVE ASIATICE. 
— Sportivii din R. P. Chineză conti
nuă să se afirme in cadrul Jocurilor 
asiatice de la Teheran. In ziua a 
doua, el au obținut succese de presti
giu în concursul de gimnastică, unde 
au reușit să întreacă redutabilele 
selecționate ale Japoniei, cotate prin
tre primele in ierarhia mondială. 
La tir, proba de armă liberă calibru 
redus (poziția culcat) a cîștigat-o ja
ponezul Sajio Hosokawa, cu 589 
puncte. Pe echipe, victoria a revenit 
R.P.D. Coreene — 2 349 puncte.

înotul. Covaci a ocupat locul doi 
(1 220 puncte. după canadianul 
Hass — 1 264 puncte). Ultima probă, 
crosul, a revenit japonezului Shoji 
Uchida : 4 000 m în 12’59” (1 123
puncte). In clasamentul final indi
vidual :... 12. Dumitru Spirlea —
4 956 puncte ;... 19. Constantin Că
lina — 4 813 puncte ;... 24. Albert 
Covaci — 4 711 puncte.

★

La Lucerna au început Campiona
tele mondiale masculine de canotaj 
academic. După primele probe preli
minare, două echipaje ale României 
au obținut calificarea in semifinale. 
Este vorba de echipajele de 2 fără 
cirmaci rame (Ilie Oanță și Dumitru 
Grumezescu) și 2 plus 1 rame (Șt. 
Tudor, P. Ceapurea și Gh. Gheor
ghiu). In probele de 4 plus 1 rame 
?i 4 visle echipajele României vor 
participa astăzi la recalificări.

Final de sezon 
la ciclism

Ultimele probe ale campionatelor 
naționale de ciclism pe șosea au avut 
loc zilele trecute la Timișoara. în
trecerile — nt spunea ieri, intr-o 
discuție pe această temă, antrenorul 
federal Traian Dinuț — au fost, in 
general, foarte frumoase, ambiția și 
buna pregătire a majorității concu- 
renților contribuind nu numai la 
spectaculozitatea disputelor, ci și. in 
cițeva cazuri, la realizarea unor me
dii orare ridicate. Se cuvine subli
niat in acest sens timpul realizat 
in proba de 100 km contratimp pe 
echipe de „cvartetul" dinamovist 
Teodor Vasile, Ilie Valentin. Mircea 
Ramașcanu. Ion Cosma : 2 h 12'54”. 
Dipamice și interesante, de aseme
nea, cursele juniorilor. O surpriză 
plăcută au furnizat-o tinerii cicliști 
de la Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești (antrenori : N. Grigore și D. 
Budișteanu), careî au cucerit .majori
tatea titlurilor. Brăila, Brașovul, Clu
jul, Ploieștiul — centre cunoscute ca 
avind o bogată activitate cu juniorii 
— s-au afirmat din nou contînd per
manent in lupta pentru titluri. In
terlocutorul nostru a ținut să evi
dențieze, totodată, organizarea bună 
asigurată de forurile locale și de 
corpul de oficiali.

Sezonul ciclist în aer liber se va 
Încheia, de fapt, cu campionatele 
naționale de velodrom. între 8 șl 15 
septembrie, pe velodromul Dinamo 
vor avea loc probele pentru juniori. 
Apoi — ca un corolar, epilog ce-1 
dorim cit mai spectaculos și soldin- 
du-se cu performanțe veritabile — 
campionatele de pistă ale seniorilor.

I

.... ......... , Arad 
al Ministerului de Interne, in 
colaborare cu comitetul județean 
U.T.C., a organizat o acțiune 
de prevenire a unor acte anti
sociale in rindurile tinerilor din 
localitățile urbane ale județului. 
In timpul controlului au fost de
pistați un număr de tineri fără 
ocupație. La intrebarea : „de 
ce nu munciți ?", cei mai mulțl 
au ridicat din umeri. Cițiva au 
răspuns :

— Nu mi-am descoperit încă 
o vocație...

— Eu, unul, mai am timp, a- 
bia am terminat liceul...

— Tăticu cică să mai aștept, 
că-mi găsește el un post ca lu
mea...

Cu sprijinul organelor locale, 
tuturor li s-au găsit imediat 
locuri de muncă. La despărțirea 
de echipele de control, li s-a 
urat succes și un călduros 
„s-auzim de bine

Inspectoratul județean 
1 Ministerului de li
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ntd era supusa unor I 
pretențioase probe de I 

pentru a-și dovedi I
~ ir nu. Era, in ■ 

„performanța" I 
.sița, care ve- |

" si mai marii •

I
O poveste cu |

Miresele din
personalul 
2006

Elena Daia și Elena Constan- 
tinescu din Craiova cumpă
rau din alte părți diferite o- 
biecte de îmbrăcăminte, pe ca
re le ..valorificau" apoi la preț 
de speculă. Deunăzi, tocmai cind 
coborau din personalul 2 006 de 
pe ruta Arad—Craiova, văzin- 
du-le încărcate cu ditamai baga
je, cițiva ceferiști au sărit să le 
dea o mină de ajutor. Pârin- 
du-li-se suspect refuzul celor 
două Elene, ceferiștii au anun
țat miliția, care a descoperit, 
intre altele, un lung metraj de 
dantelă.

— Ce faceți cu atita dantelă, 
fetelor ?

— Rochii de mireasă. Ce vi 
•e pare așa curios ?

Era, intr-adevăr, curios : asu
pra lor s-au găsit 98 de metri 
de dantelă, cu care s-ar fi îm
brăcat duzini de mirese. între
bate de proveniența dantelei, 
le-a pierit graiul. Și, probabil, 
și pofta de speculă.

Acrobații»

cu auto-
basculanta

/
Numeroșii turiști aflaji dumi

nică, 1 septembrie, pe frumoasa 
vale a Tărlungului, de lingă 
Brașov, au fost martorii unul 
spectacol inedit. O autobas
culantă, de 20 tone, a Între
prinderii de lucrări hidrotehnice 
Brașov, executa un program a- 
crobatic de mare virtuozitate 
tehnică : piruete, salturi peste 
hirtoape, slalom printre arbori. 
Unii dintre excursioniști au fost 
înclinați să creadă că uriașa au
tobasculantă 
grele și i 
încercare, - y. — —
performanțele. Dar nu. ” 
fapt, vorba de 
șoferului loan Gasița, _ 
nise cu alți cheflii, la plimbare, 
demonstrindu-ie „pe viu" de ce 
este el in. stare. Acum urmează 
să-i „demonstreze" și mai marii 
lui de ce sint ei In stare.

săpun, dar 
deloc curată

1 800 kg săpun de toaletă ne
tranșat. 387 bucăți săpun toaletă, 
151 tuburi cremă de față, 70 tu
buri cremă de ras, plus texapon, 
plus pastă de dinți, plus... De
pozit ? Unitate de vinzare ? Nici 
una, nici alta, sau poate amin- 
două la un loc. Ce altceva pu
tea să facă .Elena Vasilescu cu 
atitea mărfuri sustrase de la 
intreprinderea de produse cos
metice „Nivea" din Brașov, pe 
care le „depozitase" acasă, de
cit să le vindă ? De meserie 
ambalatoare, E. V. s-a „amba
lat" atit de tare, că dacă nu 
era prinsă de ................
transforma casa ..... _... „„
cursală a întreprinderii. La în
trebarea : cum de-a putut 
să sustragă atitea cantități de 
produse ?, răspunsul trebuie 
căutat in faptul că, deși e vor
ba de săpun și de cosmetice, 
paznicii întreprinderii n-au 
cum să se... spele pe mlini de 
răspundere.

miliție, 
intr-o... iși 

su-

Rubrlcd redactata de
Petre POPA
și corespondenții „Scîntell'
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COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita in Republica Socialistă 
România a ministrului afacerilor externe 
și al cooperării din Republica Ruanda,

locotenent-colonel
invitați» ministrului afacrri- 

externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe si al conpr- 

din Republica Ruanda, Alots 
Nsekallie. a tăcut in zilele“dr 1—4 
septembrie o vizită oficială în 
Rumania, in fruntea unei delegații 
ruandeze.

Ministrul afacerilor externe și r1 
cooperării ruandez a fost primit 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Cu această ocazie. înaltul oas- 
P a transmis tovarășului Nicolae 
Ceausescu din partea președintelui 
Repuh ?ii Ruanda, general-maior 
Juvenai Habycarimana, un căldu
ros mesaj prietenesc, cele mai sin
cere felicitări cu prilejul celei dc-a 
XXX-a aniversări a eliberării Româ
niei. urări de noi și importante suc- 
c ’>c ponorului român prieten in 
op- ra de construire a societății so
cialiste.

La rindul său. tovarășul Nicolae 
C atișescu l-a rugat pe ministrul 
ruandez să transmită cele mai sin
cere urări președintelui Republicii 
Ruanda, general-maior Juvenal Ha- 
bycarimana. precum și calde urări 
ac prosperitate și pace poporului 
ruandez. prieten.

Ministrul ruandez a avut convor
biri la Ministerul Afacerilor Ex- 
t ?rne cu omologul său român. George 
Macovescu. De asemenea, oaspetele 
n avut convorbiri cu Ion Ionițâ. mi
nistrul apărării naționale. Angelo 
Miculescu, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare și apelor, și cu 
Nicolae M. Nicolae. ministru secretar 
dc stat la Ministerul Comerțului Ex- 
’’’și Cooperării Economice Inter
naționale.

în timpul șederii sale in România, 
delegația ruandeză a vizitat obiective 
economice si sociale din București.

Convorbirile dintre miniștrii afa
cerilor externe ai celor două țări, 
desfășurate intr-o atmosferă de 
prietenie și cordialitate, au prilejuit 
efectuarea unui schimb de păreri cu 
privire la stadiul actual și la per
spectivele dezvoltării relațiilor din
tre cele două țâri, precum și la 
unele aspecte de interes comun ale 
situației internaționale actuale.

Cei doi miniștri de externe au ex
primat hotârirea guvernelor lor de a 
dezvolta relațiile de prietenie și 
cooperare dintre poporul român și 
poporul ruandez pe multiple planuri, 
fiind convinși că extinderea continuă 
a cooperării economice, culturale, 
v '.v.-i-c și științifice dintre Republica 
Socialistă România șj Republica 
Ruanda corespunde intereselor celor 
două popoare și nobilei cauze a 
păru $; colaborării internaționale.

în cursul discuțiilor, cele două 
părți au procedat la un schimb de 
vederi asupra unor aspecte concrete 
ale cooperării și colaborării dintre 
c- le două țări și au identificat căile 
de dezvoltare a acestei cooperări in 
domeniile politic, economic, tehnic, 
cultural, științific. Miniștrii au con
venit și semnat un acord cultural 
intre România și Ruanda și au făcut 
un schimb de note privind facilitățile 
de acordare a vizelor.

Pe de altă parte, ministrul ruan- 
dez al afacerilor externe și al coope
rări. și ministrul secretar de stat din 

-erul român al Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale au semnat un acord de 
cooperare economică și tehnică intre 
cele două țări.

Cei doi miniștri de externe au 
examinat unele aspecte ale situației 
internaționale actuale, apreciind că 
dinamica epocii contemporane de
monstrează consolidarea crescindă a 
voinței popoarelor pentru afirmarea 
independenței și suveranității națio- 
r.ale, precum și tendința de intensi
ficare a cooperării dintre state, ba
zată pe echitate și respectarea nor
melor de drept internațional.

Ei au subliniat răspunderea care 
Incumbă tuturor statelor, mici, mij
locii și mari, pentru instaurarea unui 
climat de securitate și de cooperare in 
lume și pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenești intre toate țările, indife
rent de mărimea și sistemul lor po
litic. economic sau social, pe baza 
principiilor respectării independenței 
și suveranității naționale, egalității in 
drepturi a tuturor statelor, neames
tecului in treburile interne, avantaju
lui reciproc, nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu forța.

Cei doi miniștri au relevat că Re
publica Socialistă România și Repu
blica Ruanda, ca țâri in curs de dez
voltare. consideră că reducerea de
calajelor dintre țările ia curs de 
dezvoltare și cele economic avansate 
reprezintă o problemă de importanță 
majoră, a cărei rezolvare corespun
zătoare este de interes fundamental 
pentru intărirea păcii și securității 
internaționale, pentru asigurarea pro
gresului omenirii.

Cei doi miniștri au fost de acord 
că este necesar să se acționeze cu 
mai multă fermitate pentru așezarea 
relațiilor dintre țările dezvoltate și 
cele in curs de dezvoltare pe prin- 
c.pii echitabile, asigurindu-se un ra
port corespunzător, just intre pre
vii materiilor prime și prețul produ
selor industriale, precum și reali
zarea unei noi ordini economice in
ternaționale — factor determinant in 
dezvoltarea intregii civilizații umane 
oontemporane.

în același timp, cei doi miniștri 
au subliniat necesitatea de a întări

Plecarea din Capitală
Miercuri după-amiază a părăsit 

Capitala ministrul afacerilor externe 
și cooperării al Republicii Ruanda, 
Aloy? Nsekalije, care a întreprins 
n vizită oficială in tara noastră, la 
r.v.tația ministrului afacerilor ex- 

•: rne a! Republicii Socialiste Româ
nia. George Macovescu.

Ministrul ruandez a fost însoțit 
de Silvestre Kamali. director gene- 
ial in Ministerul Afacerilor Externe 
si Cooperării al Republicii Ruanda, 
de alte persoane oficiale.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de George 
Macovescu. de alte persoane oficiale.

★
înainte de plecare, ministrul aface

ri.or externe și cooperării al Repu
blicii Ruanda, Aloys Nsekalije. s-a 
inulnit cu reprezentanți ai presei 
române. Adresindu-se ziariștilor, mi
nistrul Aloys Nsekalije a spus : „Am 
avut onoarea să fiu primit de pre
ședintele Nicolae Ceausescu, perso
nalitate bine cunoscută in lurrie pen- 
iru politica de independență și su

Aloys Nsekalije
cooperarea economică, tehnică și ști
ințifică intre țările in curs dc dez
voltare. ca mijloc specific de a 
asigura propriul lor progres.

Cei doi miniștri au salutat cu 
căldură realizările dobindite dc po
poarele Africii in dezvoltarea lor eco
nomică și social-polltică. eforturile 
lor pentru apărarea și consolidarea 
independenței naționale. împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
ncocolonialismului. Ei au sublimat 
contribuția pozitivă a statelor afri
cane membre ale O.U.A. la dezbate
ri problemelor fundamentale care 
confruntă astăzi comunitatea inter
națională.

Ambele părți au condamnat cu 
fermitate menținerea sub dominație 
colonială a unor teritorii de pe 
continentul african, politica do discri
minare rasială și dc apartheid prac
ticată dc regimurile minoritare din 
Republica Sud-Africană și Rhodesia. 
Ele au reafirmat solidaritatea mili
tantă a tarilor lor și hotârirea de a 
acorda, in continuare, sprijinul ma- 
lerial, politic Și diplomatic mișcărilor 
do eliberare din Angola. Mozambic, 
Namibia Și din alte teritorii aflate 
sub dominația străină. Cei doi miniș- 
iri au salutat cu profundă satisfacție 
proclamarea ca stat independent a 
Guineci-Bissau. recentul acord inter
venit la Alger intre reprezentanții 
guvernului portughez și P.A.I.G.C., 
subliniind sprijinul dat și deplina so
lidaritate a popoarelor lor cu poporul 
din Guincea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde.

Miniștrii de externe român si ruan- 
doz au apreciat pozitiv progresele 
realizate Dină in prezent de către 
Conferința Eeneral-europeană pentru 
securitate si cooperare. conferință 
menită să așeze relațiile dintre statele 
continentului pe baze noi. astfel 
incit să se asigure fiecărui stat po
sibilitatea de a-și concentra efortu
rile spre dezvoltarea economico-so- 
c’ală de sine stătătoare, in concor
danță cu năzuințele sale. Ei au sub
liniat. că realizarea securității si 
consolidarea păcii in Europa vor con
tribui la promovarea colaborării si la 
întărirea securității in întreaga lume.

Cei doi miniștri si-au exprimat în
grijorarea in legătură cu situația 
creată ca urmare a evenimentelor 
din Cipru. Ei s-au pronunțat pentru 
respectarea independenței si suvera
nității Ciprului, pentru soluționarea 
problemelor pe cale pașnică, pentru 
retragerea trupelor străine din aceas
tă tară si respectarea dreptului aces
tui popor la independentă, ceea ce ar 
corespunde intereselor tuturor țări
lor. dezvoltării relațiilor de prietenie 
dintre țările din Balcani si din Eu- 
rona in general.

Referitor la situația din Orientul 
Apropiat, miniștrii s-au pronunțat 
pentru soluționarea situației din 
această zonă pe calea tratativelor, in 
concordantă cu rezoluțiile Consiliului 
d$ Securitate. Ei consideră necesar 
șă se ajungă la retragerea trupelor 
israelicne din teritoriile arabe ocu
pate. la asigurarea integrității si su
veranității fiecărei țări din această 
zonă, la soluționarea problemelor po
porului palestinean in conformitate 
cu drepturile si aspirațiile sale na
ționale legitime.

Ambele părți au apreciat ca im
perios necesar să se adopte măsuri 
efective in vederea încetării cursei 
înarmărilor. înfăptuirii dezarmării 
generale și. în primul rind, a dezar
mării nucleare. Ele s-au pronunțat 
pentru înfăptuirea neîntirziată a u- 
nor măsuri practice de dezangajare 
militară Și de dezarmare, de natură 
a promova cauza păcii, a securității 
Și destinderii internaționale, pentru 
alocarea unei părți a resurselor eli
berate prin dezarmare in scopul pro
gresului economic al țărilor in curs 
de dezvoltare.

Cei doi miniștri au subliniat im
portanța pe care Republica Socialistă 
România și Republica Ruanda o a- 
cordă întăririi și creșterii rolului 
O.N.U. in rezolvarea problemelor in
ternaționale, in interesul popoarelor, 
apărarea principiilor dreptului inter
național și crearea unui climat de 
securitate in lume. Ei au declarat că 
este in interesul profund al tuturor 
popoarelor ca O.N.U., celelalte orga
nizații și organisme internaționale 
să acționeze cu mai multă eficacitate 
pentru promovarea colaborării și în
țelegerii intre națiuni, impotriva ori
căror acte de încălcare a dreptului 
internațional, de imixtiuni in trebu
rile altor popoare, pentru înlăturarea 
surselor de conflicte și războaie din 
lume. Cele două părți și-au exprimat 
hotârirea de a acționa, unindu-și 
eforturile cu cele ale altor state, in 
vederea creșterii rolului O.N.U. in 
viața internațională.

în încheierea convorbirilor, miniș
trii și-au exprimat satisfacția față de 
rezultatele schimbului de păreri. Ei 
au scos in relief semnificația deose
bită și contribuția acestei vizite la 
intărirea și dezvoltarea relațiilor bi
laterale de prietenie, aceasta fiind 
prima vizită oficială a unui membru 
al guvernului ruandez in România.

Ministrul afacerilor externe și al 
cooperării al Republicii Ruanda, 
Aloys Nsekalije. a invitat pe minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România. George Maco
vescu. să facă o vizită oficială in 
Republica Ruanda. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, urmind ca data 
să fie stabilită ulterior, pe cale 
diplomatică.

veranitate națională pe care o pro
movează România, pentru sprijinul 
pe care-1 acordă cauzei țărilor in 
curs de dezvoltare din Africa și din 
alte părți ale globului. Discuția pe 
care am avut-o cu acest prilej mi-a 
întărit convingerea că relațiile dintre 
România si Ruanda vor cunoaște un 
drum mereu ascendent".

Ministrul ruandez a arătat, de a- 
semenea, că vizita pe care a intre- 
prins-o in România a avut ca scop 
intărirea relațiilor de prietenie din
tre cele două țări Șl popoare, crea
rea unui climăt favorabil lărgirii 
cooperării economice, culturale și in 
alte domenii. Acest scop, a arătat el, 
a fost pe deplin atins prin semna
rea unor documente importante in 
această privință.

fn încheiere, ministrul ruandez a 
relevat liniile principale ale politicii 
interne și externe ale țării sale, acti
vitatea Ruandei in cadrul O.U.A. și 
alțor organisme, eforturile făcute de 
poporul ruandez pentru dezvoltarea 
economică, socială și culturală.

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintei Republicii Socialiste România

Fxprim cea mai sinceră gratitudine pentru deosebit de cordialele 
felicitări transmise de Excelența Voastră cu ocazia celei de-a treia ani
versări a Zilei naționale a Statului Qatar.

îmi face o mare plăcere să adresez Excelenței Voastre urări de să
nătate și fericire, de bunăstare și prosperitate continua poporului prie
ten al Republicii Socialiste România.

KHALIFA BIN HAMAD AL THANI
Emirul Statului Qatar

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
în numele comuniștilor tdin Guatemala, Comitetul Central al Par

tidului Muncii din Guatemala transmite un călduros și frățesc salut 
poporului român, partidului său conducător și tuturor comuniștilor, care 
la 23 August sărbătoresc, cu legitimă bucurie și mindrie. cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării României de sub dominația fascistă.

Comuniștii guatemalezi și cea mai mare parte a poporului demo
crat si pn.gresist din țara noastră iși amintesc cu emoție de eroicele și 
inegalele lbple purtate de popoarele din Europa, intre care cel român, 
împotriva agresiunii brutale a fascismului : de rolul hotăritor al poporu
lui și Partidului Comunist ale Uniunii Sovietice.

Astăzi, la 30 de ani de la eliberare, România socialistă demonstrea
ză ceea ce este posibil să se obțină cind un popor nu numai că luptă 
și muncește cu ardoare pentru viitorul său, dar că o face unit și sub 
conducerea partidului clasei muncitoare — partidul comunist.

Cu ocazia împlinirii primilor 30 de ani de la istorica eliberare de 
fascism, urăm întregului popor român și partidului său conducător și 
mai multe succese în viața harnicei lor țări, să obțină în continuare pro
grese în consolidarea socialismului, în vederea înaintării spre comu
nism. Dorim ca prietenia noastră să crească și să se întărească, pe baza 
marxism-leninismului, a internaționalismului proletar.

Trăiască cea de-a XXX-a aniversare a eliberării poporului român 
de sub dominația fascistă !

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască colaborarea și unitatea de luptă a partidelor comuniste și 

muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste !
Trăiască victoria ideilor marxism-leninismului. ale internaționalis

mului proletar 1
Pentru Guatemala, revoluție 

și socialism

MIGUEL RODRIGUEZ
Secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 

din Guatemala

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Manea 
Manescu, a primit, miercuri dimi
neața, in vizită protocolară de pre-

Întîlnire tovărășească
Miercuri, tovarășul Mihai Gere, 

membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a intilnit, la Sinaia, cu tovarășul 
Edgard Nestoret. membru al Birou
lui Politic al Partidului Comunist rașeasca.

Congresul Institutului internațional de finanțe publice
In stațiunea Neptun au început 

miercuri lucrările celui de-al 30-lea 
Congres anual al Institutului inter
național de finanțe publice — aso
ciație a unor oameni de știință, teo
reticieni si practicieni in domeniul 
finanțelor din numeroase țări ale lu
mii. Anul acesta, congresul are loc 
in tara noastră, ca urmare a invita
ției făcute de Ministerul Finanțelor 
si Academia de studii economice.

Tema reuniunii o constituie „Fi
nanțele și resursele naturale cu refe
riri speciale la agricultură". La lu
crări participă specialiști din circa 
30 de țări.

în cuvîntul de salut adresat parti- 
cipanților. Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor, a subliniat importan
ta acestei manifestări menite să con
tribuie la lărgirea contactelor directe 
dintre oamenii de știință, la dezvol
tarea pe multiple planuri a colabo
rării si cooperării științifice interna
ționale intre toate țările, indiferent 
de orinduirea lor socială, de mărime 
sau de stadiul de dezvoltare in care 
se găsesc, in interesul progresului 
general al omenirii, al întăririi păcii 
și înțelegerii intre popoare. Vorbito
rul s-a referit apoi la realizările și 
proiectele României privind dezvol
tarea accelerată a agriculturii, lărgi
rea continuă a bazei proprii de ma
terii prime minerale si de resurse 
energetice, utilizarea rațională a a- 
cestora, toate in scopul asigurării 
creșterii continue a nivelului de trai 
al poporului.

A APĂRUT

„ERA SOCIALISTĂ*
nr. 17/1974

în deschidere este publicat arti
colul Programul partidului, un im
portant document ideologic, de 
MIHNEA GHEORGHIU. în conti
nuare ' sint inserate articolele : 
Viitorul începe in prezent, de PA
VEL APOSTOL ; Opțiuni funda
mentale privind raportul dintre 
fondul de consum și fondul dc 
dezvoltare, de DANA VOINEA ; 
Obiectivele dezvoltării economice 
și creșterea rolului organizațiilor 
de partid, de STEFAN MOCUȚA ; 
Productivitatea muncii în agricul
tură. de CONSTANTIN ANDERCA . 
și ION CHIRCULESCU ; Direcții 
de afirmare a chimiei românești, 
de CRISTOFOR SIMIONESCU ; 
Literatura și educația patriotică a 
tineretului, de ION DODU BA
LAN ; Participarea -activă la divi
ziunea internațională a muncii — 
necesitate obiectivă a progresului 
societății, de CONSTANTIN MOI- 
SUC.

La rubrica ȘTIINȚA-ÎNVAȚA- 
MÎNT sint publicate articolele : 
Tineretul și cercetarea științifică, 
de SOLOMON MARCUS și Res
ponsabilitatea biologului in fața so
cietății. de VIOREL SORAN. La 
rubrica PAGINI DE ISTORIE. PA- 
RASCHIVA NICHITA semnează 
articolul In concordanță cu impe
rativele luptei revoluționare. Arti
colul O nouă etapă a politicii R.P. 
Bulgaria in domeniul științei ți 
tehnicii, de NACIO PAPAZOV este 
inserat la rubrica DIN MIȘCAREA 
COMUNISTA SI MUNCITOREAS
CA MONDIALA, iar articolul Im
perativul universalizării șl demo
cratizării relațiilor valutar-finan- 
ciare. de COSTIN KIRIȚESCU. la 
rubrica VIAȚA INTERNAȚIO
NALA.

Revista mai cuprinde rubricile 
CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII. RE
VISTA REVISTELOR și CUV1N- 
TUL CITITORILOR. 

zentare. pe Ivan Stefanov Abagicv, 
ambasadorul Republicii Populare 
Bulgaria la București.

din Martinica, aflat la odihnă in țara 
noastră.

Intilnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă de caldă prietenie tovă-

Au mai rostit alocuțiuni prof. Mir
cea Bulgaru. prorector al Academiei 
de studii economice din București, 
și prof. Otto Gado, președintele In
stitutului internațional dc finanțe 
publice.

în cadrul primei ședințe, prof. Iu
lian Văcârel — România — și prof. 
Dannie! Holland — S.U.A. — au pre
zentat cele două comunicări princi
pale ale reuniunii.

Lucrările congresului continuă.

Adunare festiva cu prilejul 
celei de-a XXX-a aniversări a victoriei 

revoluției socialiste din Bulgaria
Miercuri după-amiază. la Craiova 

a avut loc o adunare festivă cu pri
lejul celei de-a XXX-a aniversări a 
victoriei revoluției socialiste de la 
9 septembrie 1944 din Bulgaria.

Au luat parte Gheorghe Petrescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R., membri ai bi
roului comitetului județean de 
partid, conducători de întreprinderi 
industriale și instituții de cultură și 
artă, numeroși locuitori ai munici
piului.

Au fost prezenți Ivan Stefanov 
Abagiev, ambasadorul R.P. Bulgaria 
la București, membri ai ambasadei, 
precum și o delegație a județului 
Vrața, condusă de Lazâr Draganov. 
secretar al comitetului județean de 
partid.

Ion Cetățeanu. secretar al Comite
tului județean Dolj al P.C.R.. după 
ce a transmis comuniștilor. întregu
lui popor bulgar cele mai calde fe
licitări cu prilejul zilei de la 9 sep
tembrie. s-a referit pe. larg la legă
turile tradiționale de prietenie și co
laborare româno-bulgare, subliniind 
că in anii socialismului aceste relații 
auzcăpătat noi dimensiuni și valențe.
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„ROMÂNIA-FILM" prezinlă, între 6 ți 8 septembrie, la Casa filmului din Capitală :

ZILELE FILMULUI BULGAR"

• „Ultimele lor cuvinte". Regia : Binka Jeliazkova ; • „Cel mai bun om pe care-l cunosc". Regia : Lubomir
Sarlandjiev ; • „Hoțul de piersici". Regia : Vîlo Radev. Itn lolo: sccven(e dln lllmul „ultlmele lor cuvlnte )

Vizita președintelui 
Băncii franco-române

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
viceprim-mlnisfru al guvernului, a 
primit miercuri dimineața pe Paul 
Krug. președintele Băncii franco- 
române de la Paris.

în cadrul întrevederii au fost 
discutate probleme referitoare la 
de7.voltarea activității acestei unități 
bancare.

La primire a participat Mihail 
Hașeganu, vicepreședinte al Băncii 
Române de Comerț Exterior.

Vizita primarului 
orașului Hartford

Miercuri dimineață, George A. 
Athanson, primarul orașului Hartford 
din Statele Unite ale Americii. a 
făcut o vizită li Consiliul popular 
al municipiului București, unde s-a 
intilnit cu Gheorghe Cioară, primarul 
general al Capitalei, și cu membri ai 
comitetului executiv al consiliului 
popular municipal. în timpul întreve
derii a avut loc un schimb de opi
nii referitoare la unele aspecte ale 
sistematizării $i la alte probleme de 
ordin urbanistic.

Cronica zilei Pe drumul afirmării
Secretarul general al Conferinței 

mondiale a populației. Antonio Ca
rillo Flores, a părăsit miercuri sea
ra Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Sayed Abbas Che- 
did, directorul Centrului de informa
re al O.N.U.. si Bhagirathan R. De- 
varaian. reprezentantul Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
in România.

★
în ziua de 4 septembrie, tovarășul 

Corneliu Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, a primit in vizită la 
Consiliul Național delegația Asocia
ției de prietenie a poporului chinez 
cu străinătatea .și a Asociației de 
prietenie China-România, condusă de 
tovarășul Li En-tzu, vicepreședinte al 
celor două asociații, aflată in vizită 
in țara noastră.

Vizita s-a desfășurat intr-un spirit 
de caldă prietenie și cordialitate.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R. P. Chineze la București.

Miercuri dimineață a părăsit Ca
pitala delegația Centralei Naționale 
a Oamenilor Muncii din Panama- 
CNTP. condusă de Domingo Bar
rio, secretar general al CNTP, 
care, la invitația Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor, a 
efectuat o vizită in tara noastră.

★
La Constanța s-au deschis, miercuri, 

lucrările celui de-a| doilea simpozion 
internațional RILEM (Reuniune in
ternațională a institutelor și labora
toarelor, de cercetări, lucrări in con
strucții și materiale de construcții), 
manifestare științifică, la care iau 
parte peste 250 de cercetători din 
Anglia. Belgia. Bulgaria, Cehoslova
cia. Danemarca, Elveția. Franța. R.D. 
Germană. R. F. Germania. Italia, 
S.U.A.. Suedia. Ungaria. Uniunea So
vietică și din țara noastră.

(Agerpres)

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Ivan Stefanov Abagiev. care a în
fățișat prefacerile revoluționare ce 
au avut loc in economie, știință și 
cultură, in domeniile social și politic 
ale Bulgariei in cei 30 de ani de 
viată liberă. Referindu-se la legătu
rile statornicite intre Partidul Co
munist Bulgar și Partidul Comu
nist Român, intre cele două țări, vor
bitorul a spus : Noi ne bucurăm și 
apreciem foarte mult frecventele în- 
tilniri dintre tovarășii Todor Jivkov 
și Nicolae Ceaușescu. întilniri de
venite tradiționale, care constituie un 
indicator al bunelor relații de co
laborare frățească dintre Bulgaria și 
România.

în continuare. Lazâr Draganov a 
evocat legăturile tradiționale stator
nicite intre județele Vrața si Dolj, 
legături ce se dezvoltă in cele mai 
diverse domenii și care contribuie 
la intărirea și consolidarea continuă 
a prieteniei dintre popoarele bul
gar și român.

în încheiere, formații artistice pro
fesioniste și de amatori din Craiova 
au prezentat un program artistic.

(Agerpres)

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii Filipine, general Carlos P. Romulo

Lt invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Sociali-sie 
România, miercuri după amiază a 
sosit in Capitală ministrul afacerilor 
externe al Republicii Fillpine, gene
ral Carlos P. Romulo. intr-o vizită 
oficială in tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost intimpinnt dc 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe, dc alte persoane ofi
ciale.

*
Miercuri, ministrul afacerilor ex

terne, George Macovescu, a oferit 
un dineu in onoarea ministrului afa
cerilor externe al Republicii Fili
pino. general Carlos P. Romulo.

Au luat parte Constantin Băbălău, 
ministrul energiei electrice, Teodor 
Vasiliu, ministrul justiției. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa-

FILIPINE

Cu cele 7100 de insule ale sale, 
inveșmintate in verdele vegetației 
tropicale și presărate ca niște sma
ralde de-a lungul a 2 000 de kilo
metri. intre apele Pacificului și 
Marea Chinei, arhipelagul filipinez 
alcătuiește o veritabilă punte, intre 
țările din sud-estul continentului 
și India, intre Japonia și Indone
zia. Această „perlă a Pacificului" 
descoperită de Magellan, cucerită 
de conchistadori și „prinsă" in co
roana imperială spaniolă in 1527, 
a izbutit să se desfacă din strin- 
soarea colonialismului abia după 
mai bine de trei secole de lupte 
pline de jertfe, proclamindu-și in
dependența in 1898. Dominației 
spaniole i-a luat insă locul, timp 
de patru decenii, cea americană, 
succedată de ocupația japoneză, in 
anii celui de-al doilea război mon
dial. în 1946. Filipinele iși redobin- 
desc independenta.

Supranumite și „arhipelag al co
morilor". Filipinele dispun de mari 
bogății ale solului și subsolului. 
Două treimi din suprafața țării 
(300 000 kmp). sint acoperite cu pă
duri de esențe tari, care furnizează 
industriei de prelucrare a lemnu
lui o materie primă valoroasă, in 
special bambus .și mahon. în con
tinuă luptă cu vegetația invada
toare. filipinezul a amenajat, in te
rase largi, terenuri arabile pe care 
le cultivă îndeosebi cu orez, po
rumb, trestie de zahăr, tutun 
abaca, de pa care obține și două 
recolte pe an. Subsolul ascunde re
zerve minerale considerabile : mi
nereu de fier, crom, nichel, aur — 
a șasea țară producătoare din 
lume — mangan. cupru, magneziu.

Un loc din ce in ce mai substan
țial in economia țării il ocupă in
dustriile extractivă și prelucră
toare. Se dezvoltă' industria petro- * 
lierâ. chimică’, se construiesc 
topitorii de cupru, și aluminiu; un 
furnal, un laminor, fabrici de pa<- 
tă de hîrtie și furnir, unități de 
prelucrare a uleiului de palmier, a 
cauciucului natural, se ridică școli, 
se deschid noi drumuri și șosele.

Planul economic pe perioada 
1973—1977 preconizează un ritm de 
creștere de 7 la sută, dezvoltarea 
industrială echilibrată a regiunilor

CONFERINȚĂ DE PRESĂ CU PRILEJUL
CELEI DE-A XXVI-A ANIVERSĂRI A R.P.D, COREENE

La Ambasada Republicii Populare 
Democrate Coreene din București a 
avut loc. miercuri la amiază, o con
ferință de presă consacrată celei de-a 
XXVI-a aniversări a R.P.D. Coreene. 
Au participat redactori ai ziarelor 
centrale, ai Agenției române de presă 
„Agerpres" si publicații periodice, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, precum și atașați 
de presă și corespondenți ai presei 
străine acreditați la București.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit ambasadorul Pak Zung Guc. 
După ce a subliniat însemnătatea îs-

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost căldu

roasă în cea mal mare parte a țării. 
Cerul a fost variabil, cu înnorări mai 
accentuate in Banat, Crișana, Maramu
reș și cea mai mare parte a Transil
vaniei. unde s-au semnalat frecvente 
descărcări electrice și averse locale. Cu 
totul izolat a plouat slab în zpna 
București. Temperatura aerului la ora 
H era cuprinsă intre 19 grade la 
Miercurea Ciuc și 32 de grade la Tur- 
nu-Mâgurele. In cursul dimineții, in 

cerilor externe, membri al conduce
rii altor instituții centrale.

Au participat persoanele oficial^ 
care il însoțesc pe ministrul fillpM 
nez in vizita in țara noastră.

în timpul dineului, cei doi miniștri 
au rostit alocuțiuni, exprimîndu-șl 
convingerea că atit vizita, cit și 
schimbul de vederi vor contribui la 
extinderea relațiilor româno—fillpi- 
neze dc colaborare reciproc avan- 
la joasă în diverse domenii, la o mai 
bună cunoaștere intra popoarele ce
lor două țări, la cauza păcii, coope
rării și ințelegerii internaționale, au 
toastat in sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a președintelui 
Ferdinand E. Marcos, pentru feri
cirea și prosperitatea celor două na
țiuni. pentru intărirea prieteniei din
tre România și Filipine.

(Agerpres)

tării, reducerea excedentului de 
forță de muncă și a inegalităților 
in repartizarea veniturilor, ridica
rea standardului de viață al popu
lației. A fost lansată o reformă a- 
grară menită să ducă la împroprie
tărirea a 700 000 de familii și la re- 
stringerea marilor proprietăți fun
ciare.

Paralel cu eforturile întreprinse 
in scopul dezvoltării economice, 
autoritățile de la Manila promo
vează tot mai susținut o politică de 
consolidare a independentei, de a- 
firmare a identității proprii. Pe a- 
cest plan se înscriu măsurile de 
restrângere a influenței capitalului 
străin, de încurajare a investitori
lor autohtoni. ..Philippines first" 
(mai intii Filipinele). devenit slo
gan național, exprimă ideea pro- 

. inovării cu precădere a intereselor 
naționale, reorientării politicii ex
terne a țării in direcția lărgirii și 
diversificării legăturilor cu toate 
țările, indiferent de orinduirea so
cială.

între România si Filipine au fost 
stabilite relații 'diplomatice in 1972. 
Deși de dată recentă, raporturile 
româno-filipineze înregistrează o 
evoluție continuu ascendentă. Cu 
ocazia vizitelor întreprinse in țara 
noastră de secretarul de stat pen
tru agricultură si resurse naturale 
al Filipinelor, Arturo Tanco, și de 
Diosdado Macapagal, fost președin
te al Republicii Filipine, a convor
birilor care au avut loc in timpul 
primirii acestor personalități de că
tre președintele Nicolae Ceaușescu. 
a fost reafirmată aprecierea că 
există reale posibilități de dezvol
tare in continuare a schimburilor 
economice și cooperării reciproc 
avantajoase dintre cele două țări, 
in folosul ambelor popoare, al 
cauzei ‘ păcii ?i ihtelegerii inter
naționale. Vizita pe care o în
treprinde în |ara noastră mi
nistrul de externe al Republicii 
Filipine. Carlos P. Romulo. la in
vitația omologului său român, va 
contribui, fără îndoială, la extin
derea și adincirea pe mai departe, 
in acest spirit, a colaborării ro
mâno-filipineze.

G, BONDOC

lorică a creării R.P.D. Coreene, vor
bitorul a relevat marile transformări 
care au avut loc in țara sa sub con
ducerea Partidului Muncii din Co
reea. in frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, munca eroică a oamenilor, 
muncii din R.P.D. Coreeană pentru 
realizarea planului șesenal cu un an 
mai devreme, pentru inflorirea con
tinuă a patriei lor. El a evidențiat, 
de asemenea, eforturile pe care Par
tidul Muncii din Coreea și Guvernul 
R.P.D. Coreene le depun pentru 
unificarea pașnică a țării- fără nici 
un amestec din afară.

zona de munte și sudul Dobrogel s-a 
produs ceață. In București : Cerul a 
fost variabil. In cursul dimineții a 
plouat slab. Temperatura maximă a 
fost de 31 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de «, 
7 și â septembrie. In țară : Vremea se 
va răci în toate regiunile țării. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai accen
tuate în nord și zona de deal și de 
munte, unde și ploile vor fi mai frec
vente. Vîntul va prezenta intensificări 
de scurtă durată. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 6 și 16 gra
de, iar maximele între 17 și 27 de 
grade. In București : Vremea se va 
răci ușor. Cerul va fi temporar noroc. 
Ploaie de -scurtă durată. Vint potrivit.
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La Buenos Aires

A flPARUT volumul consacrat 
VIZITEI PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUSESCU IN ARGENTINA

De curind. la Buenos Aires, • 
văzut lumina tiparului o nouă lu
crare consacrată României și pre
ședintelui Nieolaq Ceaușescu.

Sub titlul „FRATERNITATE RO
MÂNO-ARGENTINEAN A". volu- 
mul-album. editat din inițiativa și 
sub îngrijirea Secretariatului pen
tru presă și difuzare al Președin
ției Republicii Argentina, este în
chinat vizitei întreprinse, in luna 
martie 1974, de președintele 
N'icolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu in această tară. 
Lucrarea evocă pe larg momentele 
acestei vizite, care a relevat încă 
o dată contribuția României socia
liste și a conducătorului său la 
promovarea unei politici noi in 
viata internațională. la con
solidarea cursului pozitiv. în
dreptat spre destindere și co
laborare intre națiuni, și. in a- 
cest context, sore dezvoltarea ra
porturilor cu țările angajate pe ca
lea unei dezvoltări libere. cores
punzătoare intereselor lor. Pe 
drept cuvint, gazdele au caracteri
zat vizita ca un „fapt istoric".

Lucrarea, apărută in ediție bi
lingvă — spaniolă și română — în
mănunchează o bogată selecție de 
lexte din expunerile si cuvintările 
rostite cu prilejul vizitei de pre
ședintele României, definind liniile 
fundamentale ale politicii noastre 
externe, pusă in slujba edificării 
unei lumi mai bune, mai drepte, 
păcii si colaborării intre state in
dependente și suverane. Sint inse
rate textele integrale ale Comuni
catului comun. Tratatului de prie
tenie si cooperare intre Republica 
Socialistă România si Argentina, 
celelalte documente semnate, care 
eu pus baze trainice unei rodnice 
colaborări. Textele sint însoțite de

o amplă suită ’de fotografii, veflec- 
tind primirea deosebit de caldă de 
care s-au bucurat inalții soli ai po
porului român, pe tot parcursul 
vizitei, din partea conducătorilor 
țării-gazdă, cit si a poporului Ar
gentinean, manifestările, cu carac
ter de masă, de cordială prețuire și 
stimă — expresie a sentimentelor 
de profundă considerație față de 
poporul român, față de conducătorul 
partidului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. In carte 
sint evocate, de asemenea, momen
tele memorabile in care gazdele 
argentinene. cinstind personalitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceausescu, le-au 
conferit înalte distincții, au fost 
proclamați oaspeți de onoare ai 
orașelor vizitate, precum si solem
nitățile in cadrul cărora distinșilor 
oaspeți români li s-au acordat 
titlul de doctor honoris causa 
al Universității din Buenos Aires 
și din Sud-Bahia Blanca. Este re
dată. de asemenea, ampla succe
siune de intilniri, contacte. între
vederi cu muncitorii din citadela 
siderurgică „Somisa", cu conduce
rea sindicatelor argentinene. cu 
delegațiile partidelor politice, par
lamentari argentineni, reprezen
tanți ai cercurilor economice.

Volumul conține, de aseme
nea, o selecție din discursurile 
fostului președinte Peron, in care 
se omagiază personalitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, rele- 
vindu-se. totodată, interesul tot 
mai larg manifestat de popoare 
față de experiența României in 
construcția unei societăți noi.

Eugen POP

încheierea sesiunii Consiliului Ligii Arabe
CAIRO 4 (Agerpres). — La Cairo 

«-au încheiat miercuri lucrările celei 
de-a 62-a sesiuni a Consiliului Ligii 
Arabe. Miniștrii de externe ai ță
rilor membre au aprobat recoman
dările elaborate de comitetele crea
te special in timpul sesiunii, pri
vind situația din țările arabe, ce
rerea Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.) de a se înscrie 
problema palestineanâ ca punct se
parat pe ordinea de zi a viitoarei 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., 
extinderea colaborării dintre țările 
arabe și statele africane.

Actuala sesiune a stabilit, de ase
menea, data de 26 octombrie pentru 
reuniunea la nivel inalt a țărilor 
arabe, care va fi găzduită de capi
tala Marocului.

In ședința de închidere, președin
tele sesiunii, ministrul afacerilor ex
terne al Libanului. Fouad Naffah. a 
declarat că 
mente vine 
solidaritate 
arabe.

sat un mesaj secretarului general al 
Organizației Națiunilor Unite. Kurt 
Waldheim, pentru a fi înscrisă pro
blema palestineanâ. ca punct sepa
rat. pe ordinea de zi a viitoarei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
relatează agenția M.E.N.

adoptarea acestor docu- 
să confirme spiritul de 
și cooperare al țărilor

*
(Agerpres). Preșe-BEIRUT 4 ... .

dintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.), Yasser Arafat, a adre-

S. U. A.

Noi numiri in diplomație
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Președintele Gerald Ford a anunțat 
miercuri numirea fostului președinte 
al Comitetului Național al Partidu
lui Republican, George Bush, in 
funcția de șef al Oficiului de legătu
ră al S.U.A. in R.P. Chineză. Totoda
tă. șeful executivului ameripan a a- 
nunțat numirea fostului senator re
publican John Sherman Cooper in 
postul de ambasador al S.U.A. in 
R.D. Germană și a fostului consilier 
economic Kenneth Rush ca ambasa
dor al S.U.A. in Franța.

Funcția de asistent al secretarului 
de stat pentru problemele interame- 
ricane, dc-venită vacantă prin numi
rea lui Jack Kubisch in postul de 
ambasador al S.U.A. In Grecia, a 
fost încredințată miercuri lui Wil
liam Rogers.

Presa africană despre politica externă
și realizările social economice ale României

LAGOS 4 (Agerpres). — Presa 
nigerianâ consacră spații ample rea
lizărilor poporului român. „Daily 
Express" a inserat un articol, însoțit 
de fotografia președintelui Nicolae 
Ceaușescu. sub titlul „Relațiile ro- 
nUno-africane". evidențiind politica 
externi a României, cu ample refe
riri la relațiile țării noastre cu ti
nerele state din Africa. Asia și Ame
rica Latină, cu mișcările de eliberare 
națională. Ziarul de limbă youruba, 
„Irohlnlmole", relevă semnificația 
zilei de 23 August in istoria poporu
lui român și realizările obțirfute in 
cei 30 de ani de la eliberare. „Pro
gresul social In România" este titlul 
sub care ziarul „Dally Sketch" a 
abordat o scrie de aspecte privind

realizările social-cconomice obținute 
de poporul român In ultimii 30 de 
ani. Ziarul „West African Pilot", 
sub titlul „Prietenia dintre Nigeria 
șl România va continua să se dez
volte", scoate în evidență bunele 
relații dintre cele două țări.

COTONOU 4 (Agerpres). — Săplfi- 
minalul „Daho-Exprcss" a publicat, 
sub titlul „Sărbătoarea națională a 
României", un grupaj de articole, pe 
o pagină întreagă, însoțite de por
tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
privind procesul dezvoltării social- 
eeonomice a României in ultimii 30 
de ani. precum și relațiile priete
nești ale țării noastre cu tinerel» 
state africane.

primit de primul miniștrii libian
TRIPOLI 4 (Agerpres). — Cu pri

lejul vizitei pe care o intreprir.de in 
Republica Arabă Libiana, tovarășul 
Ion Pățan. membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România Și mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a fost 
primit de primul ministru al Libiei, 
Abdul Salam Jalloud.

Au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor de prietenie Și 
colaborare intre România și Libia, 

’ în lumina documentelor realizate cu 
ocazia vizitei ______
Ceaușescu la Tripoli, 
nistru libian

tovarășului Nicolae 
” ” Primul mi-
a dat o înaltă r- 

preciere activității interne și ex
terne a președintelui României, a 
contribuției sale personale la dezvol
tarea legăturilor prietenești dintre 
România și țările arabe.

Primul ministru libian a transmis 
mulțumiri președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru hotărirea de a tri
mite o delegație de partid la festi-

devitățile dc la Tripoli prilejuite 
cea de-a V-a aniversare a Zilei na
ționale a Republicii Arabe Libiene.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

★
Delegația de partid, care a parti

cipat la festivitățile prilejuite de cea 
de-a V-a aniversare a revoluției li
biene. s-a înapoiat, miercuri seara, 
in Capitală. Din delegație au făcut 
parte tovarășii Ion Pățan, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale. Matei Ghigiu, 
membru al C.C. al P.C.R.. ministrul 
construcțiilor industriale, și Constan
tin Vasiliu. adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Otopeni 
au fost prezenți tovarășul Janos Fa- 
zekas, membru al Comitetului Exe- ’ 
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului interior, activiști de partid.

Participarea tuturor statelor
interesate — cerință a progresului

negocierilor în domeniul dezarmării
Intervenția șefului delegației române în Comitetul pregătitor 
ai Conferinței privind evaluarea modului de îndeplinire a 

tratatului de neprollferare a armelor nucleare
GENEVA 4 (Agerjyes). — In con

tinuarea lucrărilor sale la Geneva, 
Comitetul pregătitor al Conferinței 
privind evaluarea modului de înde
plinire a tratatului de neproliferare 
a armelor nucleare a luat în discuție 
proiectul regulamentului de proce
dură după care să se desfășoare 
conferința stabilită pentru 5 mai 
1975.

Luînd cuvintul In cadrul dezbate
rilor, șeful delegației române, amba
sadorul Constantin Ene, a subliniat 
că dezarmarea este o problemă care 
preocupă in cel mai inalt grad toate 
statele, întreaga omenire. De aceea, 
la examinarea problemelor neproli- 
ferării armelor nucleare și a elimi
nării pericolului pe care il prezintă 
arma atomică trebuie să aibă posi
bilitatea să ia parte activă toate sta
tele interesate.

Tratatul de neproliferare — a sub
liniat reprezentantul țârii noastre 
— a fost conceput ca un tratat des
chis participării tuturor statelor și 
comportă un sistem de obligații și 
drepturi pentru toate părțile la tra
tat. Scopurile urmărite de tratat pre
supun un proces continuu care re
clamă conlucrarea activă a tuturor 
părților în indeDlinirea cu bună cre
dință a obligațiilor asumate, in primul 
rind in ce privește încetarea cursei 
înarmărilor nucleare și realizarea 
dezarmării generale. Chestiunea ne- 
proliferării armelor nucleare, fiind 
o parte organică a ansamblului de
zarmării, care incumbă tuturor sta
telor membre ale O.N.U. din însăși 
Carta Națiunilor Unite, nici un stat nu 
poate fi ținut in afara discutării 
acestor probleme. Reprezentantul 
român s-a pronunțat pentru accesul 
tuturor statelor interesate la 
conferința de evaluare a indepli-

niril tratatului de neproliferare, 
pentru desfășurarea lucrărilor aces
teia pe baza unei proceduri demo
cratice și convenirea unor măsuri de 
natură să asigure informarea siste
matică a opiniei publice.

Delegația română a prezentat, de 
asemenea, propuneri privind formu
larea unor puncte dc pe ordinea de zl 
a conferinței pentru a răspunde pe 
deplin obiectivelor care revin aces
teia prin tratatul de neproliferare.
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Stabilirea de relații diplomatice 
între R. D. Germană și S. U. A.
BERLÎN 4

C. Varvara).
mane și Statelor Unite au căzut de 
acord ca, incepind de la 4 septembrie, 
să stabilească relații diplomatice și 
sâ facă schimb de ambasadori. Un 
comunicat comun in acest sens a 
fost convenit miercuri, la Washing
ton, de ambasadorul Herbert Suess, 
membru al colegiului in Ministerul 
Afacerilor Externe al R.D.G., și Ar
thur Hartmann, adjunct al secreta
rului de slat, al S.U.A. pentru pro
blemele europene.

„Guvernele R.D.G. și S.U.A., după 
ce au dus tratative, intr-o atmosferă 
cordială, la Washington, au convenit 
să stabilească relații diplomatice și 
să Întrețină relațiile lor pe baza

(Corespondență de la 
Guvernele R. I). Ger-

ptevederllor Cartel Națiunilor Unite 
— arată comunicatul- Ambele gu
verne vor Schimba reprezentanți di
plomatici la nivel de ambasadori ex
traordinari și plenipotențiari. Dele
gațiile au făcut și un schimb de 
păreri privind viitoarea dezvoltare a 
relațiilor intre cele două state. De a- 
semenea, ele au căzut de acord ca, 
Intr-un viitor apropiat, să se ne
gocieze reglementarea pretențiilor și 
a altor probleme financiare In sus
pensie".

Președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., Willi Stoph, l-a numit pe 
Rolf Sieber in funcția de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.D.G. In S.U.A.

• UN GREU TRIBUT.

PROPUNERE SOVIETICA PENTRU ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U

NEW YORK 4 (Agerpres). — In
tr-o notă adresată secretarului gene
ral al O.N.U.. Kurt Waldheim, de 
reprezentanța permanentă a U.R.S.S. 
la Națiunile Unite se arată că, în 
condițiile actualei însănătoșiri a at
mosferei internaționale, in fața 
O.N.U. se deschid noi căi pen'tru in
fluențarea pozitivă a evoluției situa
ției in lume. O dezbatere construc
tivă la apropiata sesiune 'a Adunării 
Generale a problemei privind stadiul 
aplicării declarației referitoare la con
solidarea securității internaționale — 
se subliniază in notă — va contribui 
la diminuarea primejdiei izbucnirii 
unui război nuclear și va pregăti te
renul pentru noi pași in direcția unei 
păci trainice pe pămînt.

Uniunea Sovietică, se spune în

notă, este gata să ia loc la masa 
unei conferințe mondiale pentru de
zarmare in vederea examinării unui* 
complex larg de probleme ale dezar
mării și. in același timp, consideră 
că esle important să se înfăptuiască 
măsuri parțiale pentru limitarea și 
reducerea armamentelor.

în. notă se subliniază, de aseme
nea, necesitatea să fie dusă pină lh 
capăt reglementarea politică in Asia 
de sud-est, să se asigure triumful 
unei păci trainice și juste in Orien
tul Apropiat, să. fie restabilită in cel 
mai scifrt timp situația Republicii 
Cipru ca stat independent, suveran, 
să fie respectată integritatea sa teri
torială. sâ se asigure poporului Ci
prului posibilitatea de a-si hotărî 
singur soarta.

în legătură cu situația din Cipru
• Declarația C.C. al A.K.E.L. © Mesajul primului ministru turc 

adresat secretarului general al O.N.U.
NICOSIA 4 (Agerpres). — Comite

tul Central al Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.) a dat publicității o decla
rație in care se relevă că. în urma 
convorbirilor dintre Ezekias Papai- 
oannou, secretar general al A.K.E.L., 
și secretarul general al Consiliu
lui Mondial al Păcii, Romesh Chan
dra. s-a convenit convocarea, la 
sfirșitul lunii septembrie, la Roma, a 
unei conferințe internaționale in pro
blema Ciprului, transmite agenția 
T.A.S.S.

In declarație se relevă, de aseme
nea. că. in timpul vizitei pe care 
a făcut-o la Atena, Ezekias Papai- 
oannou a avut întrevederi cu primul 
ministru grec. Constantin Caraman- 
lls. ministrul de externe. Gheorghios 
Mavros. și cu alte personalități, care 
„și-au exprimat sprijinul față de 
lupta eroică a cipriOților pentru su
veranitate. independentă și integrita
te teritorială'-.

Ezekias Papaioannou a avut o con
vorbire telefonică cu președintele 
CiprulUi, arhiepiscopul Makarios, pe 
care l-a informat despre situația din 
țară.

ANKARA 4 (Agerpres). — Intr-un 
mesaj adresat secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, primul mi
nistru turc, Bulent Ecevit. afirmă 
dorința Turciei de a rezolva proble
ma cipriotă pe calea negocierilor — 
relatează agenția de presă turcă A- 
natolia.

Subliniind că cele două comunități 
cipriote reprezintă principalele părți 
interesate. Ecevit apreciază că dia
logul și contactele între liderii aces
tor comunități Pot favoriza deschi
derea unei noi conferințe la Geneva, 
pe care Turcia o dorește convocată 
cit mai curind.

în siirșit, premierul turc a declarat 
că prezenta unor reprezentanți ai 
Turciei. Greciei si Națiunilor Unite 
la aceste convorbiri va fi oportună 
in. anumite cazuri, adăugind că a- 
ceastă procedură nu trebuie să con
stituie un obstacol in' calea întreve
derilor directe dintre liderii celor 
două comunități.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a 
de consultări

început marți o serie 
în problema Ciprului.

agențiile de presă transmit
Președintele Mao Tzedun 

l-a primit șj a avut o convorbire cu 
președintele Republicii Togo, Șna- 
ssingabe Eyadema, aflat in vizită 
oficială la Pekin, transmite agenția 
China Nouă.

Consiliul de miniștri al 
Etiopiei a făcut cunoscută luarea 
unor hotăriri în raport cu ultimele 
schimbări intervenite pe plan intern. 
Intre acestea figurează deciziile pri
vind reorganizarea administrativă a 
țării, reforma sistemului de pensii, 
preluarea sub controlul Ministerului 
de Finanțe a întreprinderilor Rațio
nalizate, numirea unui comitet for
mat din trei membri ai cabinetului 
ministerial, avînd ca sarcină promo
varea politicii elaborate de Comitetul 
de coordonare militară.

Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. a primit delegația Mișcării de 
Acțiune Populară Unitară (M.A.P.U.) 
din Chile, condusă de Juan Enrique 
Vega, secretar general adjunct și 
membru al Comisiei Politice a C.C. 
al 
in

M.A.P.U., care se află in vizita 
R.P.D. Coreeană.

Standuri ale țării noastre 
la Tîrgul de la Leipzig au 
fost vizitate de Horst Solie, minis
trul comerțului exterior, și alți re
prezentanți ai R.D.G., care au abor
dat cu experți români o gamă largă 
de aspecte privind schimburile co
merciale și colaborarea economică 
intre întreprinderile românești și cele 
ale R.D.G. Horst Solie a apreciat 
exponatele românești, considerîn- 
du-le o dovadă elocventă a succese
lor realizate de economia română.

După intîlnirile interoccidentale de la Paris și Roma

Convorbirile s-au încheiat,
incertitudinile persistă

Intr-un interval de ci te va zile, 
cancelarul vest-german Helmut 
Schmidt a fost succesiv oaspete al 
premierului italian Mariano Rumor 
și al președintelui francez Giscard 
D’Estaing. intilniri a căror succesiu
ne rapidă este interpretată ca reflec- 
tind preocuparea față de starea ac
tuală a Europei ..celor nouă".

Noua rundă de convorbiri între 
Paris și Bonn, a treia in decursul 
ultimelor trei luni, a fost generată, 
după cum transmit agențiile de pre
să. de dorința șefului guvernului 
R.F.G. de a se informa direct asupra 
intențiilor gazdei sale de a elabora, 
pină la finele anului, măsuri de re«- 
lansare a Uniunii politice a Europei, 
inițiativă anunțată la 27 august in 
alocuțiunea radiotelevizată a pre- 

, ședintelui francez.
Propunerile Parisului urmează să 

fie examinate de ceilalți parteneri 
ai C.E.E. in cadrul unei conferințe 
la nivel inalt a „celor nouă", care 
ar putea avea loc la sfirșitul .lunii 
noiembrie sau începutul lui decem
brie in capitala Franței.

întrevederea Giscard D’Estaing — 
Schmidt oferă presei de ambele 
părți ale Rinului prilejul de a con
stata și inventaria multiplele defec-

ce există. Rezultatele comunității 
apar astăzi tot atit de fragile ca și 
sentimentul solidarității intre ță
rile membre ale C.E.E.".

Intr-adevăr, perioada parcursă de 
la începutul anului 1974 a fost pre
sărată de un șir de nereușite ale 
proiectelor comunitare. în primul 
rind, miniștrii de externe ai „celor 
nouă" nu au reușit să concretizeze 
șl să pună in aplicare deciziile In 
vederea pregătirii Uniunii economice 
și monetare adoptate in capitala 
Danemarcei, cu prilejul conferinței 
la nivel Înalt din decembrie 1973, 
pentru simplul motiv că le-au lipsit 
recomandările necesare din partea 
șefilor de guverne. Și aceasta intr-un 
moment in care toate țările membre 
ale C.E.E. au fost confruntate 
grava criză a petrolului.

Pe de altă parte, la ora actuală, 
practic toate țările Pieței comune 
sint „inundate de valul inflației" 
(„Le Monde"). în plus, Italia, Fran
ța. Anglia înregistrează un deficit 

, cronic al balanței comerțului exte
rior. în aceste condiții, o serie dc 
măsuri comunitare preconizate pe , 
plan bancar au rămas piesă de dosar. 
„Marea Britanie, Italia și Franța — 
notează ..Le Monde" — au făcut suc
cesiv dovada că fiecare consideră 
rezervele de schimb drept patrimo
niu propriu și că in prezent nu este 
cazul de a înlocui gestiunea fiecărei 
bănci naționale cu o gestiune co
munitară...".

Aspectele economice par a fi do-

CU

EXPOZIȚII

minat și convorbirile ltalo—vest-ger- „..«.-«n _ comu- 
intreve- 

Rumor

țiuni, insuccese și proiecte abando
nate ale C.E.E. „înainte de a se gin- 
di la reluarea, in cadrul C.E.E., a 
edificării unei Uniuni economice și 
monetare — scrie „Le Figaro" — 
președintele republicii trebuie să de
pună eforturi 6pre a consolida ceea

mane. Cancelarul Schmidt a 
nicat presei că în centrul 
derii sale cu premierul M. 
s-a aflat „situația economică mon
dială, care nu este lipsită de riscuri". 
Ca un rezultat concret al vizitei, 
Banca federală vest-germană va a- 
corda Romei un imprumut .de 2 mi
liarde dolari în devize, pe care Ban
ca Italiei îl va garanta cu depuneri 
în aur. Dorința Bonn-ului de a veni 
în intimpinarea cererii Italiei derivă 
din considerente practice : împrumu
tul va reține autoritățile italiepe de 
a aplica noi restricții la importurile 
din R.F.G. Observatorii consideră 
aproape cert că la Roma au fost 
discutate și noile initiative franceze.

Incertitudinile economice, nereuși
tele mai vechi sau de dată recentă 
determină Parisul la o mare pru
dență in prezentarea noului său de
mers. întrevederile Giscard D’Es- 
taing — Schmidt, ca si Schmidt — 
Rumor, marchează tocmai demara
jul unei proceduri de consultări și 
vizite, menite a pregăti menționata 
reuniune la nivel îrialt. „în ciuda 
asentimentului general exprimat de 
guvernul federal — conchide „Frank
furter Allgemeine Zeitung" — cercu
rile competente din Bonn nu se pot 
reține de a evalua, cu un anumit 
scepticism, perspectivele inițiativei 
franceze".

PHENIAN 4 (Agerpres). — La Tea
trul din orașul Nampho a avut loc 
vernisajul expoziției „România la a 
XXX-a aniversare", la care au parti
cipat Kim Ghi San, secretarul respon
sabil al Comitetului orășenesc de 
partid, Pek Ciong Hip, președintele 
Consiliului popular al orașului 
Nampho, Kim Iang Su, vicepre
ședinte al Comitetului pentru rela
țiile cu străinătatea, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie coreeano- 
română, și alte persoane oficiale.

CAIRO. — In orașul egiptean A- 
lexandria a fost inaugurată Expozi- 

' ația de fotografii „România la 
XXX-a aniversare a eliberării".

Inlîlnirea conducătorilor

P. STANCESCU

BRAZZAVILLE 4 (Agerpres). — La 
Brazzaville a avut loc o intilnlre a 
conducătorilor Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), 
in cadrul căreia a fost creată con
ducerea provizorie a mișcării și s-a 
semnat un document privind uni
tatea organizației. Documentul a fost 
semnat de Agostinho Neto, Daniel 
Chipenda și Joachim Pinto de An
drade, relatează agenția T.A.S.S.

Conducerea provizorie a M.P.L.A. 
va dirija întreaga activitate politică 
a mișcării pină la convocarea con
gresului ordinar, care va avea loc 
după- proclamarea independenței An
golei.

întilnirea conducătorilor M.P.L.A. 
a avut loc în prezența reprezentanți
lor Zambiei, Zairului, Republicii 
Populare Congo, Tanzaniei și Orga
nizației Unității Africane.

India și Pakistanulau con- 
venit, in baza acordului bilateral 
încheiat la 9 aprilie a.c., ca repa
trierea persoanelor deținute preven
tiv inainte de declanșarea conflic
tului din decembrie 1971 să se în
cheie la, sfirșitul acestei luni, s-a 
anunțat oficial la Delhi.

In cadrul programului 
de schimburi culturale ro- 
mâno-austriece, la Vlena 3 
fost deschisă expoziția pictorului 
Brăduț Covaliu, președintele Uniunii 
artiștilor plastici din România. La 
vernisai au luat parte dr. Hertha 
Firnberg. ministrul științei si cerce
tării al Austriei. Herbert Kohlmaier, 
secretar general al Partidului Popu
list, Gerd Bacher, președintele Con
siliului Radioteleviziunii austriece, 
personalități ale vieții cultural-artis- 
tice a tării.

Delegația română de 
cineaști, ca,e a participat la 
deschiderea săptămînii filmului ro
mânesc la Phenian și in alte orașe, 
a fost primită de Cion Giun Ghi, 
membru al Comitetului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepreședinte 
al Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene.

Conferința T.U.C. foitei- 
panții la Conferința anuală a Con
gresului Sindicatelor Britanice au 
aprobat, miercuri, cu o mare majori
tate, „contractul social" încheiat in
tre conducerea T.U.C. și guvernul 
laburist. în baza acestui acord de 
principiu, sindicatele acceptă limi
tarea revendicărilor privind remune
rația ca o măsură ce vine in in
timpinarea programului antiinflațio- 
nist al guvernului Wilson.

Deschiderea expoziției 
„Polimerii- 74"

MOSCOVA 4 (Corespondență de la 
L. Duță). — în parcul Sokolniki din 
Moscova s-a deschis expoziția „Poli- 
merii-74", la care participă firme și 
întreprinderi din 12 țări, printre care 
și din România.

La inaugurarea oficială a expozi
ției, pavilionul românesc a fost vizi
tat de I. V. Arhipov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
L. A. Kostandov. ministrul industriei 
chimice, K. I. Galanșin. ministrul in
dustriei celulozei și hirtiei, P. V. Gu- 
senkov, ministrul industriei medica
le. alți conducători de ministere și 
organizații economice sovietice.

La intrarea in pavilion, oaspeții au 
fost salutați de tovarășul Mihail Flo- 
rescu, ministrul român al industriei 
chimice. Produsele șl utilajele din 
țara noastră s-au bucurat de o înaltă 
apreciere din partea vizitatorilor so
vietici.

în lume se produc anual peste 
100 000 accidente mortale de 
muncă. Datele centralizate de 
O.M.S. arată, de pildă, câ in 
R.F.G. la un efectiv de 27 mi
lioane muncitori aproape 2 600 000 
au fort afectați, in 1971. de ac
cidente sau maladii profesionale, 
inregistnndu-fic 6 686 cazuri 
mortale. In Franța, in rindul 
celor 13 milioane oameni ai 
muncii, s-au constatat. in același 
an. 1 100 000 accidente, din care 
2 303 mortale șl 113 000 grave. 
In Brazilia s-au înregistrat. In 
1972, 1 470 000 răniri in timpul 
lucrului. Pierderile cauzate iau 
proporții alarmante. In Statele 
Unite ele au fost evaluate la 
9 miliarde dolari pentru anul 
1969. în Anglia accidep >le în 
producție și Indisponibilitățile 
provocate de maladiile profesio
nale au dus in 1967 la irosirea 
a 23 milioane zile de lucru.

• URME ALE EPOCII 
DE PIATRĂ IN EUROPA 
CENTRALĂ. O echipă de 
arheologi din R.D.G. a desco
perit. lingă satul Biclzinsleben 
din departamentul Hallo, o cutie 
craniană datind de 350 000 de 
ani. Este prima descoperire a 
unor rămășițe umane din epoca 
de piatră in Europa centrală, 
în aceeași zonă au fost găsite 
oase de cerbi, rinoceri, mistreți, 
precum și arme de vinătoare. 
Cercetările arheologice in zonă 
continuă.

• UN NOU VACCIN 
ÎMPOTRIVA GRIPEI.
Bruxelles s-a anunțat câ o e- 
chipă de medici belgieni a pus 
la punct un, vaccin, „viu” îm
potriva gripei, capabil să anu
leze versatilitatea virusului a- 
cesteia. Vaccinul se administrea
ză pe cale nazală.

• CU BARCA PESTE
OCEAN. învățătorul Peter
Smith din Melbourne, aflat In 
Anglia, a decis să se reîntoarcă 
pe pâminturile australiene cu o 
barcă din fibre de sticlă. După 
calculele sale, pentru a străbate 
această distanță va avea nevoie 
de circa trei ani. El și-a propus 
să parcurgă Pe zi circa 40 de 
mile, urmind o linie apropiată 
de țărm. Deocamdată, Smith se 
aJlă undeva prin apele terito
riale franceze.

• AGENJI DE CIRCU
LAȚIE SUI-GENERIS. Li- 
tr-una din zile sute de locuitori 
din capitala Libiei. Triooli, au 
urmărit o scenă inedită. la 
marginea orașului. Autostrada, 
pe care se circula cu mare vi
teză. era traversată de o mare 
turmă de cămile. Din „proprie 
inițiativă", două din cele mai 
puternice patrupede s-au așezat 
cu pieptul in fata coloanei de 
automobile, care claxonau cj," 
nerăbdare. în cele din urmă, 
și-au aruncat privirea pe șosea 
și, convinse că suratele lor au 
traversat-o cu bine, s-au îndrep
tat agale ne urmele lor. Seara, 
scena s-a repetat. Traversarea 
in sens invers a șoselei a fost 
păzită de aceleași cămile, așe
zate in fata coloanelor de ma
șini.

NĂ.
• PIRATERIE MODER

Pirateria n-a dispărut.
Din 1971 pină in prezent nu rnp-1 
puțin de o sută de ambarca
țiuni de agrement, apartinind 
unor cetățeni americani și con
siderate dispărute in largul ocea
nului au fost, de fapt, capturate 
de traficahți de stupefiante. Iar 
proprietarii și membrii echipa
jelor acestor yachturi — in total 
202 persoane — au fost uciși și 
aruncați peste .bord. Familiile 
care au reușit să dea de mis
terul dispariției celor apropiați 
și al navelor ce le aparțineau 
sint fortațe, sub amenințarea cu 
moartea, să nu sesizeze poli
tia. Toate aceste date sint cu
prinse intr-un raport supus a- 
tenției Camerei Reprezentanților 
a S.U.A., in care se preconi
zează noi măsuri împotriva ma
fiei traficantilor de stupefiante.

• PARADOXUL GRĂ
DINILOR ZOOLOGICE, 
în lume există circa 300 de gră
dini zoologice. In fiecare din ele 
mor. in medie, zece animale 
mari pe lună sau, anual, 36 de 
mii de antilope, zebre, gorile, 
lei, elefanți. înlocuirea fiecăruia 
din acestea presupune mări sa
crificii. Pentru o singură maimu
ță, care sosește zdravănă într-o 
grădină zoologică. 99 sint ucise 
in timpul capturării sau mor 
in cursul transportării ori acli
matizării. Ziarul „Le Figaro”, 
care relatează aceste date, atra
ge atenția Și asupra altui aspect: 
pericolul proliferării grădinilor 
zoologice în Franța. Datorită 
veniturilor pe care le aduc pro
prietarilor. ele se înmulțesc de 
la o lună la alta, stimulind 
traficul cu animale sălbatice.

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. în localita
tea italiană Bronzolo. la sud de 
Bolzano, a fost făcută o impor
tantă descoperire arheologică in 
cursul lucrărilor de fundații ale 
unui edificiu public. Au fost 
scoase la lumină 14 morminte 
dintr-o necropolă romană, da
tind din jurul lanului 60 al erei 
noastre, in care se aflau nu
meroase obiecte — lămpi fune
rare și vase, precum și monede 
din perioada menționată.
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