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pretutindeni

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
Șl PREȘEDINTELE HAFEZ EL-ASSAD 
PRIMIȚI SĂRBĂTOREȘTE LA BRAȘOV

PARTIDUL
ÎȘI PREGĂTEȘTE 

CONGRESUL
Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu continuă să so
sească telegrame din partea comitetelor județene de partid 
care, întrunite in plenare cu activul, au dezbătut, într-o 
atmosferă de prorundă însuflețire, cu deplină responsabili
tate comunistă, proiectul Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism și proiectul Di
rectivelor Congresului al Xl-lea cu privire la planul cincinal 
1976—1980 și liniile directoare ale dezvoltării economico- 
sociale a României pentru perioada 1981—1990.

Prin aceste telegrame, participant!! la plenare exprimă 
aprobarea și adeziunea lor fierbinte la întreaga politică 
internă și externă a partidului nostru, devotamentul și recu
noștința față de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția hotăritoare la elabo
rarea acestor documente.
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9 La Uzina de tractoare: caldă 
manifestare de stimă și simpatie 
pentru cei doi eminenți conducă
tori de stat, ovații entuziaste 
pentru prietenia româno-siriană

Q Aprecieri deosebite pentru reali
zările economiei românești, pen
tru posibilitățile largi ale conlu
crării multilaterale, în interesul 
ambelor popoare, al statornicirii 
unei noi ordini economice inter
naționale

în cursul dimineții de joi, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceausescu, și 
secretarul general al Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez El-Assad, 
au ‘ăcut o vizită în orașul Brașov.

Cei doi șefi de stat au fost însoțiți de Emil Drăgă- 
nescu, viceprim-ministru al guvernului, de Abdul 
Halim Khaddam, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul afacerilor externe al Siriei, de George 
AAacovescu, ministrul afacerilor externe.

Această vizită a oferit președintelui Siriei un nou 
prilej de a cunoaște nemijlocit aspecte ale activității 
și preocupărilor poporului român, care își concen
trează toate energiile în direcția unei rapide și multi
laterale dezvoltări a patriei. Șeful statului sirian a dai 
o înaltă apreciere realizărilor obținute în industriali
zarea țării, în crearea unor ramuri moderne, a unei 
economii avansate, în creșterea bunăstării celor ce 
muncesc, confirmîndu-se încă o dată, cu pregnanța, 
prețuirea de care se bucură astăzi în lume România 
socialistă, înfăptuirile ei. A fost reliefată — și acum — 
existența unor posibilități largi de extindere în conti
nuare a relațiilor economice, a cooperării industriale 
d:ntre țările noastre, președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez El-Assad pronunțîndu-se pentru fructificarea 
acestor posibilități în interesul celor două popoare.

Pretutindeni, cei doi șefi de stat au fost întîmpinați 
cu multă căldură.

CONTINUAREA REPORTAJULUI VIZI
TEI LA BRAȘOV, ÎN PAG. A III-A

In timpul convorbirilor oficiala

Continuarea convorbirilor

Joi după-amiază. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Hafez El-Assad, secretar gene
ral al Partidului Baas Arab Socia
list, președintele Republicii Arabe

După convorbiri. președintele 
Nicolae Ceaușescu șl președintele 
Hafez El-Assad, 'tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna AnisȘe El-As
sad au luat parte la un dineu.

Au participat Emil Drâgănescu, 
viceprim-ministru al guvernului, Ab
dul Halim Khaddam, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministrul

oficiale
Siriene, s-au reintilnit pentru a con
tinua dialogul consacrat perspective
lor de dezvoltare a relațiilor de pri
etenie și colaborare dintre cele două 
popoare, partide și țări, examinării 
problemelor de interes comun ale 
actualității politice internaționale.

Convorbirile dintre conducătorii 
de partid și de stat ai celor două 
țări s-au d fâșurat intr-o atmosferă 
de caldă prietenie, sub semnul voin
ței comune de a promova pe planuri 
multiple relațiile româno-siriene, 
conlucrarea celor două state în viața 
internațională.

DINEU
afacerilor externe al Siriei, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne. cu soțiile.

înainte de dineu a avut loc un 
spectacol, care a oferit inalților oas
peți sirieni o imagine sugestivă a 
frumuseții și originalității folclorului 
nostru, creației muzicale simfonice

românești, posibilitatea de a cunoaște 
valoarea artei noastre interpretative. 
Programul artistic a cuprins, de ase
menea, lucrări simfonice, arii din 
opere și operele aparținind unor cu- 
noscuți compozitori străini.

Dineul s-a desfășurat intr-o atmos
feră de caldă cordialitate si priete
nie.

La uzina „Tractorul'' din Brașov Oaspetele străbat sectoarele de fabricație ale Fabricii de tricotaj®

Marca întrecere socialistă

în cinstea

Congresului al Xl-lea 

al partidului

Harghita în competiția
autodepășirii

In anul Congresu
lui al Xl-lea al parti
dului, pentru prima 
dată, volumul produc
ției globale industria
le a județului Harghi
ta depășește 5 miliar
de lei : acest nivel este 
echivalent cu SO la 
sută din valoarea a- 
celuiași indicator in 
cincinalul 1961—1965 și 
reprezintă 23.9 la sută 
nxai mult decit reali
zările din 1973. Cum 
se obține un aseme
nea ritm in domeniul 
dezvoltării producției 
industriale. 7

— Prin multiple căi 
— ne răspunde tova
rășul Ovidiu Muntea- 
nu. secretar al comi
tetului județean de 
partid. în primul rînd. 
acordăm o mare în
semnătate ridicării 
gradului de utilizare a 
capacităților de pro
ducție. O dovadă a a- 
cestor preocupări ma
jore o constituie fap
tul că, in comparație cu 
perioada corespunză
toare a anului prece
dent, în 8 luni a.c., 
industria noastră și-a 
sporit producția cu 
551 milioane lei. ceea 
ce corespunde unui 
ritm de creștere de

19.3 la sută. Un alt re
zultai de seamă constă 
in îndeplinirea, in pri
ma decadă a lunii au
gust. a sarcinilor de 
export stabilite pentru 
întregul cincinal. Mul
te colective. intre 
care cele de la I.F.E.T. 
Miercurea Ciuc, între
prinderea de fier din 
Vlăhița. au raportat 
îndeplinirea și chiar 
depășirea angajamen
telor asumate in între
cere pe întreg acest an. 
iar alt? unități, ca. 
do pildă. întreprin
derea „Tehnoutilaj" 
din Odorheiu Secu
iesc, C.E.P.L. Topliță, 
întreprinderea de spirt 
și amidon din Sinsi- 
mion, întreprinderea 
județeană de indus- 
trielocală, au obținut 
realizări superioare 
prevederilor de plan. 
Elanul și entuziasmul 
oamenilor muncii ro
mâni și maghiari de 
la noi. acum, in în- 
timpinarea Congresu
lui partidului, se con
cretizează in impor
tante cantități de 
produse date peste 
plan : 1 168 tone fontă, 
aparatai electric de 
joasă tensiune in va
loare de 9 milioane lei.

mașini și utilaje pen
tru industria alimen
tară în valoare de 
peste 1 milion lei. mai 
mult de 7 800 metri 
cubi cherestea rășinoa- 
se. 1 800 metri cubi 
cherestea fag si altele.

Continuatoare, la un 
nivel superior, a tra
dițiilor seculare in 
exploatarea și prelu
crarea lemnului din 
această parte a țării. 
I.F.E.T. din Miercurea 
Ciuc a obținut cele 
mai bune rezultate e- 
conomice pc ansam
blul județului, Iată ce 
ne spunea, m acest 
sens, di Laszlo Ga
bor, directorul unită
ții • „Agenda noastră 
de lucru, graficele de 
îndeplinire a planului 
arată acum luna mar
tie a anului 1975. Nu 
doresc să nedreptă
țesc pe nimeni, to
tuși cred că trebuie 
să remarcăm, fiind cei 
mai buni dintre cei 
buni, unitatea de ex-

Bartunek ISTVAN 
corespondentul 
„Scînteii"

(Continuare 
in pag. a III-a)

Ce măsuri ați luat pentru

agricole de toamnă?
La ancheta noastră privind strîngerea, transportul, de
pozitarea recoitei și pregătirea însămînțărilor, publicăm 
răspunsurile primite din județele Suceava, Ialomița, 

Prahova și Dolj

Toamna este perioada cind se su
prapun cele mai multe lucrări agri
cole in comparație cu orice altă pe
rioadă a anului. Recoltarea culturi
lor tirzii. care marchează încheierea 
unul an agricol, coincide in cea mai 
mare parte a timpului cu insămința- 
rca griului. Pentru executarea la 
timp a acestor lucrări se cere o te
meinică organizare a muncii, rezol
varea operativă a numeroaselor pro
bleme care se pot ivi pe parcurs. 
Am adresat citorva directori de di
recții agricole întrebarea : ce măsuri 
s-au întreprins pentru ca atit recol
tatul, cit și semănatul griului și al 
celorlalte culturi de toamnă să se 
desfășoare in condiții bune ? Iată 
răspunsurile primite.

Ing. Traian Corduban. directorul 
Direcției agricole Suceava : „La noi 
principala problemă și. firesc, prin
cipala noastră preocupare actuală 
este recoltarea cartofilor, județul Su
ceava fasigurind aproape 30 la sută 
d.n producția-marfă de cartofi a tă
rii. în urma unei analize întreprinse, 
din inițiativa comitetului județean 
de partid, s-au stabilit o serie de 
măsuri pentru recoltarea la timpul 
optim a celor peste 36 000 ha cit ocu
pă această valoroasă cultură. ■ Spre 
exemplu, toate cele peste 100 de 
combine de recoltat cartofi se voi 
folosi grupat, ceea ce înlesnește con
trolul calității lucrărilor și întreți
nerea utilaielor. De asemenea, sub 
directa supraveghere a specialiștilor, 
vor fi deplasate utilajele de la o 
•tarla la alta, tot grupat. Recent, la 
cooperativa agricolă Dumbrăveni, 
care cultivă 500 ha cu cartof.. <-a or
ganizat o demonstrație practică, la 
care președinții cooperativelor agri
cole și inginerii șefi ai consiliilor 
intercooperatiste au putut vedea la 
lucru, grupate, combinele și celelalte 
tipuri de utilaje, cu care s-au exe
cutat toate operațiile in flux con
tinuu. O problemă deosebită este

transportul recoltei. Ținind seama da 
capacitatea mijloacelor proprii și de 
cantitatea de produse, pentru a face 
fată volumului de transport s-a 
stabilit că mai sint necesare 800 de 
camioane, care urmează să fie pri
mite eșalonat, pe, decade, din alte 
județe. Solicităm trimiterea la timp 
a acestor camioane, astfel incit lu
crările do transport să nu intirzi® 
nici o clipă".

Ing. Ion Cristea, directorul Direc
ției agricole Ialomița : „Transportul 
produselor din cimo constituie una 
din cele mai importante probleme 
ale campaniei agricole in județul 

.nostru. In această toamnă, numai 
cooperativele agricole au de trans
portat circa 3 milipane tone de 
produse agricole. Pentru a face 
față acestui virf de lucrări, co
mitetul județean de partid a ini
țiat o serie de măsuri. în le
gătură cu parcul propriu s-a întoc
mit un program de utilizare a mij
loacelor de transport care, intre al
tele. prevede să se realizeze, in me
die. cel puțin 2.5—3 transporturi pe 
zi. in funcție de distanțe. O altă 
măsură se referă la evitarea stațio
nărilor inutile la bazele de recepție, 
organizarea echipelor pentru încăr
carea și descărcarea rapidă a cami
oanelor și remorcilor, folosirea aces
tora in schimburi prelungite. în ac
tuala campanie, cel mai mare volum 
de lucrări este necesar la recoltarea 
și transportul porumbului. Pentru 
a face fată volumului de transport 
au fost solicitate centralei de me
canizare incă 300—'100 de remorci 
pentru dotarea stațiunilor de me
canizare a agriculturii, din care o 
primă tranșă va fi primită In urmă
toarele zile".

Ing. Aurel Furfurlcă, directorul 
Direcției agricole Prahova : „O 
problemă care ne preocupă in mod
(Continuare in pag. a III-a)
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PARTIDUL IȘI PREGĂTEȘTE CONGRESUL
Comitetele județene ale P. C. R. în ședințe plenare cu activul

dezbat proiectele de documente înscrise pe ordinea de zi a Congresului al XI-lea 

climat de largă și vie participare, de profundă democrație
într-o atmosferă de vibrant en

tuziasm, cu legitimă mindrie pa
triotică. plenara Comitetului muni
cipal București al Partidului Co
munist Român, dezbătind proiectul 
Programului partidului și proiectul 
de Directive privind dezvoltarea 
economico-socialâ a României in 
anii 1976—1980 și liniile directoare 
ale dezvoltării in perioada 1981— 
1990. aprobă intr-o deplină unani
mitate și dă o inaltă apreciere mo
dului strălucit In care acestea pre
figurează viitorul comunist al pa
triei noastre. Dind glas sentimen
telor ce animă comuniștii, toți oa
menii muncii din Capitală, partici
pant» la plenară iști exprimă pro
funda lor gratitudine fată de con
tribuția de o excepțională însem
nătate pe care dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. ati 
adus-o la inițierea, elaborarea si 
fundamentarea teoretică si practică 
a acestor documente istorice. Ele 
întruchipează trăsăturile definitorii 
ale personalității dumneavoastră — 
militant marxist-leninist. patriot 
Înflăcărat si internationalist con
secvent. înaltele virtuți de eminent 
conducător care slujiți cu o pildui
toare conștiința revoluționară, cu 
Înalt devotament interesele funda
mentale ale poporului, cerințele 
propășirii României socialiste, cauza 
progresului și păcii în lume.

Atmosfera de elan creator, de pu
ternică angajare comunistă, carac
teristică tuturor întreprinderilor si 
instituțiilor Capitalei. hotărirea 
fermă a fiecărui colectiv de a-si 
manifesta prin muncă unanima sa 
adeziune la istoricele documente ale 
Congresului al XI-lea al partidu
lui sint o elocventă mărturie- că 
proiectul Programului partidului si 
proiectul de Directive vor asigura 
unirea și mai puternică a comuniș
tilor. a tuturor oamenilor muncii 
in jurul partidului, a conducerii 
sale, pentru înfăptuirea neabătută 
a tuturor obiectivelor si prevede
rilor lor mărețe. în care isi află 
întruchiparea năzuințele si aspira
țiile cele mai înalte si mai scumpe 
ale întregului nostru popor.

înarmați cu un minunat program 
de acțiune, care asigură dezvoltarea 
armonioasă a tuturor zonelor țării, 
|i. în acest context. Înflorirea con
tinuă a capitalei sale, comuniștii, 
toți oamenii muncii din municipiul 
București sint hotăriți să-și dedica 
întreaga lor forță creatoare înfăp
tuirii in mod exemplar a sarcinilor 
ce le revin, să nu precupețească 
nici un efort pentru a-și spori a- 
portul la realizarea Insuflețitoare- 
lor obiective ale construirii socia
lismului și comunismului pe pămin- 
tul României.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
face totul pentru ca industria Ca
pitalei să realizeze pină la sfirși- 
tul anului o producție suplimenta
ră in valoare de două miliarde lei. 
că ne vom îndeplini integral an
gajamentul de onoare asumat de 
a înfăptui cincinalul in patru am 
si jumătate. Organizația de partid 
a Capitalei se angajeaza sa milite
ze cu fermitate pentru mobilizarea 
largă a oamenilor muncii la înde
plinirea cu inaltă responsabilitate 
comunistă a întregului Program ce 
va fi adoptat de Congresul al XI- 
lea al partidului pentru ridicarea 
României pe noi culmi de progres 
fi civilizație.

In telegrama plenarei cu activul 
a Comitetului județean Cluj al 
P.C.R. se scrie : La fel cu 
întregul popor, comuniștii, toti 
locuitorii de pe cuprinsul județului 
Cluj — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, bărbați și 
femei, tineri și virstnici —. orga
nele și organizațiile de partid, de 
masă și obștești au primit aceste 
documente cu nemărginită satisfac
ție si mindrie patriotică, cu adinca 
recunoștință față de dumneavoas
tră. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. și iși exprimă adeziu
nea totală față de Program si Di
rective călăuza luminoasă spre co- 
mur.ism. Am dezbătut Programul de 
Dmective cu adinei sentimente d. 
mindrie patriotică ?i aleasă satis- 
tactie. descitrind in ele viitorul te- 
ricit al harnicului și talentatului 
popor român. Istoria României nu 
a mai cunoscut un program con
structiv de asemenea anvergură, 
obiective atit de minunate, cu per
spective atit de luminoase, cu țe
luri atit de insuflețitoare.

Vă asigurăm. Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că. împreună 
cu întregul popor, comuniștii din 
județul “Cluj, toți locuitorii acestor 
meleaguri, înfrățiți în cuget, năzu
ințe și acțiune, sint hotăriți «â-si 
înzecească eforturile pentru rea
lizarea sarcinilor actualului cincinal 
Înainte de termen, pentru a contri
bui la făurirea mărețului edificiu 
al socialismului multilateral dez
voltat in patria noastră și la Înain
tarea României «pre comunism.

Directivele Congresului și Pro
gramul partidului constituie pen
tru poporul român o cartă de 
muncă și glndire creatoare, revolu
ționară, un generos cadru de afir
mare a multiplelor potente umane 

fi materiale ale întregii națiuni, 
in care cu profundă încredere și 
dăruire iși înscriu numele și cei ce 
lucrează nemijlocit în județul Ilfov
— se subliniază in
Comitetului județean
P.C.R. Regăsind în

telegrama 
Ilfov al 
cuprinsul

acestor documente de o ines
timabilă valoare idei, teze si 
direcții a căror fundamentare este 
nemijlocit legată de gindirea, 
munca și practica dumneavoastră 
revoluționară — iubite tovarășe 
Ceaușescu — noi. activul de 
partid. In numele tuturor oameni
lor muncii din județul Ilfov, vă 
aducem și cu acest prilej prinosul 
recunoștinței noastre și vă asigu
răm că aceste memorabile docu
mente vor călăuzi permanent acti
vitatea noastră viitoare.

Sărbătorind cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei cu 
un bogat bilanț de realizări, in a- 
ceste zile premergătoare celui 
de-al XI-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, numeroase 
colective de oameni ai muncii din 
județul nostru, sub directa îndru
mare a organizațiilor de partid, 
și-au suplimentat angajamentele 
la întrecerea socialistă, pentru a 
cinsti așa cum se cuvine acest 
măreț eveniment.

în numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii români și 
maghiari de pe aceste meleaguri, 
care au cunoscut in anii patriei 
libere o înflorire continuă — se 
scrie in telegrama Comitetu
lui județean Harghita al P.C.R. 
— sin tem fericiți să ne ma
nifestăm și cu acest prilej' pro
funda încredere în politica științi
fica, novatoare a partidului, min- 
dria de a vă avea pe dumneavoas
tră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. in fruntea partidului și 
a țării, recunoștința noastră fier
binte pentru munca neobosită, 
exemplul de înaltă dăruire in 
slujba bunăstării și fericirii po
porului. activitatea dumneavoastră 
susținută, clarvăzătoare in slujba 
păcii și colaborării intre popoarele 
lumii.

Plenara asigură conducerea parti
dului, pe dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că organizația județeană de partid 
Harghita, comuniștii, toți oamenii 
muncii — români și maghiari — 
vor depune întreaga lor energie și 
capacitate creatoare în slujba în
făptuirii neabătute a politicii in
terne și externe a partidului nos
tru. că își vor Înzeci forțele pen
tru a intimpina cel de-al XI-lea 
Congres al partidului cu noi și în
semnate realizări, câ vor face totul 
pentru a-și aduce din plin contri
buția la înălțarea edificiului lumi
nos al socialismului și comunismu
lui in scumpa noastră patrie — 
Republica Socialistă România.

Participant» la plenara comitetu
lui județean de partid cu activul, 
întruniți pentru a dezbate, intr-un 
climat de inaltă responsabilitate, 
documentele apropiatului Congres 
al partidului, iși exprimă în mod 
unanim șj entuziast adeziunea co
munistă la prevederile acestor do
cumente excepționale, adevărată 
cartă a înaintării spre viitor a 
României socialiste. Fiecare cu- 
vint, fiecare frază din programul 
activității viitoare a partidului 
nostru sint străbătute de o vibranta 
dragoste față de patrie, față de 
viitorul ei luminos — se scrie in 
telegrama Comitetului județean 
Alba *1 P.C.R.

Ca o mărturie grăitoare a atașa
mentului neprecupețit al oameni
lor muncii din județul Alba față 
de politica înțeleaptă a partidului 
nostru stau rezultatele pe care a- 
ceștia le-au obținut în realizarea 
mai devreme a angajamentelor a- 
«umate pe întregul an in Întrecerea 
socialistă, Îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor planului de 
producție in industrie pe 8 luni ale 
acestui an, precum șl ampla mo
bilizare a Întregului lor potențial 
creator pentru a obține, in cinstea 
apropiatului forum al comuniștilor, 
noi și importante succese, avînd 
ca obiectiv major înfăptuirea ac
tualului cincinal înainte de termen.

în documentele pe care le-am 
dezbătut astăzi recunoaștem apor
tul dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
gindirea cutezătoare, clarviziunea 
politică, capacitatea de a analiza 
profund problemele vieții sociale 
și economice ale României con
temporane — trăsături ce caracte
rizează neobosita dumneavoastră 
activitate pentru propășirea neîn
treruptă a patriei noastre socia
liste, activitatea Închinată fericirii 
și bunăstării întregului popor, se 
menționează in telegrama Comite
tului județean Vrance* al P.C.R.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Ceaușescu, câ nu vom precupeți 
nici un efort pentru realizarea 
mărețelor obiective prevăzute In 

aceste documente, că vom aduce 
Întreaga noastră contribuție la 
continua înflorire a patriei noas
tre socialiste, la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
la victoria comunismului in scumpa 
noastră patrie.

Exprimind adeziunea deplină șl 
unanimă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii — români și ma
ghiari — de pe aceste străvechi 
plaiuri românești, participanții la 
plenara Comitetului județean Să
laj al P.C.R. dau o inaltă a- 
preciere excepționalelor preve
deri ale proiectului Programu
lui Partidului Comunist Român 
și proiectului de Directive ale Con
gresului al XI-lea al P.C.R., docu
mente de cea mai înaltă valoare 
teoretică și practică, ce prefigu
rează cu deosebită claritate și pre
viziune științifică viitorul strălucit 

„Vom da viață hotărîrii din iulie a Comitetului 

Central, tuturor indicațiilor dumneavoastră, pentru 

ca pregătirea congresului să ducă la creșterea 

generală a nivelului activității de partid, la întă

rirea muncii politico-educative"—iată angaja

mentul prezent în fiecare telegramă adresată 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, C.C. al P.C.R.

al patriei noastre dragi. In ele ve
dem preocuparea constantă, plină 
de ințelepciune și de răspundere, a 
conducerii partidului nostru, a 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de a asigura 
poporului român — al cărui fiu 
credincios sînteți — o viată tot mai 
prosperă, mai îmbelșugată și feri
cită, un viitor lot mai luminos. 
Expresie a politicii științifice a 
partidului de repartizare rațională, 
armonioasă a forțelor de produc
ție pe teritoriul tării, a sprijinului 
permanent și grijii dumneavoastră 
părintești, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, Sălajul se înscrie azi 
printre județele cu cele mai Înalte 
ritmuri de dezvoltare economică.

Plenara Comitetelor județean 
si municipal Arad ale P.C.R., 
dind glas celor mai profun
de sentimente ale comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani, slovaci 
ți de alte naționalități — care 
trăiesc și muncesc pe aceste me
leaguri, a transmis o telegramă In 
care se spune : Avînd acest com
plex și grandios program, avind un 
partid călit și puternic, avlndu-vă 
pe dumneavoastră în fruntea parti
dului și statului, «intern siguri de 
viitorul nostru, avem certitudinea 
dezvoltării rapide a societății ro
mânești, a Înfloririi țării, a națiu
nii noastre socialiste.

în atmosfera de tfervescențl 
creatoare, declanșați tn acest an 
de aniversarea a trei decenii de 
Ia insurecția națională antifascistă 
armată și de intimplnarea Congre
sului al XI-lea al partidului, oa
menii muncii din județul și muni
cipiul Arad, în frunte cu comu
niștii, și-au mobilizat toate forțele 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui, pentru a-și aduce contribuția 
la îndeplinirea planului unic de 
dezvoltare a economiei naționale fi 
devansarea cincinalului.

Exprimind devotamentul fierbinte 
față de partid, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, participanții la 
plenara lărgită a Comitetului 
Județean Bistrlța-Năsiud al P.C.R 
au adoptat o telegramă în 
care șe 6Dune : Vă asigurăm 
că locuitorii acestui minunat 
colt de țară, sub conducerea 
comuniștilor, vor urma neabătut 
exemplul luminos al activității 
dumneavoastră, acțlonlnd cu in- 

treaga pricepere și toată hotărirea 
pentru realizarea exemplară a 
obiectivelor viitorului cincinal. In 
așa fel ca cele 10 miliarde lei in
vestiții să se materializeze In ridi- 
«area economico-socială a județu
lui pe noi coordonate de progres 
și civilizație.

Plenara comitetului județean, co
muniștii, toți oamenii muncii din 
județ lșl exprimă și cu această 
ocazie cele mai sincere mulțumiri 
și profunda recunoștință pentru 
sprijinul și grija deosebită ce o 
purtați dezvoltării armonioase a 
tuturor județelor țârii. Dind glas 
celor mai sincere sentimente de 
devotament și dragoste patriotică, 
ale tuturor locuitorilor județului, 
vom răspunde prin fapte imperati
velor care izvorăso din documen

tele programatice ale partidului, 
contribuind, pe măsura forțelor 
noastre, la înflorirea continuă a pa
triei noastre scumpe — România 
socialistă.

Plenara Comitetului județean 
Constanța al P.C.R. apreciază că 
proiectul de Program și proiectul 
de Directive, documente de o ex
cepțională însemnătate istorică, ex
primă interesele poporului, ale fău
ririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, reprezintă o călă
uză fidelă pentru comuniști, pen
tru toți cetățenii din județul nos
tru, realizează inmănuncherea e- 
forturilor Întregului popor pentru 
Îndeplinirea cu succes a politicii 
partidului și statului.

Plenara asigură Comitetul Cen
tral al P.C.R., personal pe dumnea
voastră, tovarășe secretar general, 
că toți comuniștii și cetățenii ju
dețului, alături de întregul popor, 
«trins uniți In jurul partidului, iși 
vor Înzeci eforturile pentru ca do
cumentele supuse dezbaterii să fi» 
cunoscute și însușite pe deplin, vor 
face totul pentru Îndeplinirea In 
bune condiții a planului pe anul 
1974 fi realizarea Înainte de ter
men a actualului cincinal, creînd 
astfel o puternică bază pentru în
făptuirea planului pe perioada 
1976—1980. Toți participanții la ple
nară, in numele comuniștilor din 
județ, se angajează ca, alături d» 
Întreaga țară, să intimpine cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român cu noi și important» 
■uccese, 8ă participe cu toată dăru
irea și priceperea la dezvoltarea fi 
prosperitatea neîntreruptă a Ro
mâniei socialiste.

Dind glas voinței unanime a ce
lor peste 80 000 de comuniști, a tu
turor oamenilor muncii din județul 
nostru — români, germani, ma
ghiari, «irbi și de alte naționalități 
— plenara comitetului județean d» 
partid iși exprimă acordul deplin 
cu conținutul celor două documen
ta programatice, apreciind că el» 
constituie o expresie strălucită a 
clarviziunil și înțelepciunii colec
tive a partidului, a uriașei sale ca
pacități politice șl organizatorice de 
a asigura progresul neîncetat al 
patriei pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului — st 
scrie In telegrama Comitetului ju
dețean Timiș al P.C.R,

Plcnara noastră a dat o Înaltă 
apreciere rolului deosebit pe care 
l-a avut in elaborarea proiectelor 
de Program și de Directive condu
cătorul partidului și statului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, căruia, în 
numele intregii organizații de par
tid, ii adresăm cele mai vii mulțu
miri, omagiul fierbinte pentru la
borioasa și rodnica activitate teo
retică și practică pe care o desfă
șoară, pentru grija deosebită ce o 
poartă dezvoltării multilaterale a 
patriei, făuririi unei vieți tot mai 
fericite și îmbelșugate, demne de 
harnicul și talentatul nostru popor, 
creșterii contribuției României 
la crearea In viața politică 
internațională a unui climat de 
pace și securitate, Întemeiat, pe sta
tornicirea unor relații interstatale 
de tip nou. In conformitate cu 
voința popoarelor, cu aspirațiile 
tortelor celor mai Înaintate ale 
omenirii contemporane. în numele 

organizației județene de partid, 
participanții la plenară exprimă 
conducerii partidului, personal to
varășului Nicolae Ceaușescu, cele 
mai calde mulțumiri, gindurile de 
recunoștință și profundă gratitudi
ne pentru prevederile deosebit de 
Insuflețitoare ale proiectului de 
Directive ce privesc dezvoltarea e- 
conomică și socială a județului 
Timiș în viitorul cincinal, pentru 
grija deosebită ce o manifestă față 
de progresul continuu, pe multiple 
planuri, al meleagurilor noastre și 
afirmă .voința nestrămutată a co
muniștilor, a tuturor oajnenilor 
muncii din județ de a transforma 
In fapte aceste prevederi.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Dolj au luat cunoștin
ță cu profund interes fi deplină 
satisfacție de conținutul proiectu
lui Programului partidului si pro
iectului Directivelor. Luînd In dez
batere aceste documente de o ines
timabilă valoare teoretică și prac
tică, plenara cu activul a Comitetu
lui județean Dolj al P.C.R. dă o 
înaltă apreciere celor două docu
mente programatice, cu adevărat is
torice, fi iși exprimă deplina apro
bare față de fiecare din prevederile 
lor, față de Întreaga politică inter
nă fi externă a partidului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate fl Înaintare * Româ
niei spre comunism.

Călăuziți de conținutul atit de bo
gat al proiectului Programului par
tidului fl proiectului de Directiv» 
*1» congresului, de Indicațiile dat» 
de dumneavoastră personal, mult 
stimate fl Iubite tovarășe Nicola» 
Ceaușescu. comuniștii din județul 
Dolj, fl prin ei toți oamenii imun
ei i din fabrici si de pe ogoare, lșl 
reafirmă angajamentul solemn d» 
a nu-și precupeți nici o clipă ener
giile, de a munci cu abnegație fi de
votament pentru a Intimpina Con
gresul al XI-lea al partidului eu 
realizări dt mai de seamă, pentru 
înfăptuirea exemplară a tuturor sar
cinilor Încredințate.

Dind glas glndurilor șl șentimen- 
telor de profund patriotism ale co
muniștilor. ale tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, ger
mani — de pe aceste frumoase me
leaguri ale țării, noi. participanții la 
plenara lărgită a Comitetului ju
dețean Mureș al P.C.R., dezbătind 
proiectul de Program fi proiectul de 

Directive al» Congresului al XI-lea 
al P.C.R., ne exprimăm totala a- 
deziune și deplina aprobare fată de 
aceste documente istorice, de ines
timabilă valoare pentru prezentul 
Si viitorul luminos ale patriei, ale 
națiunii noastre socialiste.

Cu mindrie patriotică si deosebi
tă satisfacție, plenara lărgită a co
mitetului județean de partid cu ac
tivul dă o înaltă apreciere și pre
țuire rolului esențial, determinant 
pe care dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al poporului. 1-ati avut in 
inițierea, elaborarea ei fundamen
tarea acestor documente. în defi
nirea liniei strategice si tactice, a 
direcțiilor principale de acțiune In 
vederea edificării cu succes a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate si trecerii la construcția co
munismului pe pămlntul României. 
Comuniștii, toti oamenii muncii 
din județul nostru vă asigură, to
varășe secretar general, că sint 
hotâriti să muncească cu abnega
ție. cu elan patriotic pentru trans
punerea in viată a prevederilor me
nite să determine ridicarea Româ
niei pe noi culmi ale progresului si 
civilizației socialiste si comuniste.

Participanții la plenara Co
mitetului județean Neamț al 
P.C.R.. dezbătind cu răspunde
re comunistă proiectele de docu
mente ale apropiatului congres al 
partidului. își exprimă. In numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județ, adeziunea depli
na si unanimă fată de bogatul con
ținut al acestora, fată de întrea
ga politică internă si externă « 
partidului si statului nostru.

'bjorini să vă 'informăm că docu
mentele apropiatului congres al 
partidului sint primite în tot ju
dețul. ca si in întreaga tară, cil 
deosebită bucurie. satisfacție si 
mindrie patriotică. în ele regăsin- 
dti-se conturate cu claritate per
spectivele minunate ale zilei de 
miine. ale viitorului tuturor zone
lor tării, tuturor ■ localităților, ale 
fiecăruia dintre noi. Tocmai de a- 
ceea. apariția si dezbaterea aces
tor documente dau un nou impuls 
Întrecerii socialiste consacrate de
vansării cincinalului, amplifică ac
tivitatea tuturor organizațiilor de 
partid, la toate nivelurile si in toate 
domeniile vieții județului.

Plenara cu activul a Comitetu
lui județean Sibiu al P.C.R.. ex
primind interesul viu si sentimen
tul de profundă adeziune cu care 
comuniștii, toti oamenii muncii, ro
mâni. germani, maghiari, din aceas
tă parte a tării au primit proiec
tul de Program si proiectul de Di
rective ale Congresului al XI-lea. 
dă o înaltă apreciere acestor do
cumente istorice.

Exprimind cele mai sincer» 
sentimente de prețuire si ad
mirație ale comuniștilor, ale tu
turor celor ce muncesc din județul 
Sibiu, plenara dă o inaltă apre
ciere aportului esențial și hotăritor 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
care a lucrat nemijlocit la elabo
rarea documentelor Congresului al 
XI-lea, punindu-și și de această 
dată in slujba partidului și a na
țiunii clarviziunea sa științifică și 
deosebita capacitate de sinteza, 
patriotismul fierbinte ?i internațio
nalismul consecvent, intransigența 
revoluționară îmbinate cu un 
profund umanism. Vom valorifica 
la maximum capacitatea noastră 
creatoare, rezervele materiale și 
condițiile de care dispunem și vom 
face ca fiecare comunist, fiecare 
cetățean să fie un militant activ 
pentru traducerea în viață a do
cumentelor Congresului al XI-lea 
al partidului, nu vom precupeți 
nici un efort pentru a întări con
tinuu rolul partidului de forță con
ducătoare a Întregii noastr» vieți 
aocial-economlce.

Plenara Comitetului Județean 
Buzău al P.C.R, dă o Inaltă apre
ciere documentelor pe care urmea
ză să le adopte Congresul al XI-lea 
al partidului. Comuniștii, toti ce
tățenii județului Buzău isi exprimă 
întreaga lor adeziune fată de a- 
ceste istoric» documente. Alături 
de întregul nostru popor sin- 
tern profund recunoscători parti
dului comuniștilor, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care are meri
tul istoric tn fața clasei munci
toare, a țărănimii fl intelectuali
tății, a întregii națiuni socialiste 
române de a fi militat pentru a a» 
asigura Partidului Comunist Român 
un program atit de luminos, itiln- 
tific fundamentat.

Subliniind cu satisfacție că în ce! 
30 de ani care au trecut de la 
eliberarea patriei, sub conducerea 
partidului comuniștilor, «-au obți
nut succese remarcabile și în dez
voltarea economico-socială a jude
țului Buzău, plenara evidențiază 
încă o dată hotărirea comuniștilor, 
a tuturor oamenilor de a munci cu 
fi mai multă dăruire și abnegație 
pentru a înfăptui neabătut sarcini

le ce 1» revin din programul ge
neral d» dezvoltare a țării.

Fiecare membru de partid, fie
care locuitor al Gorjului — se 
arată în telegrama Comitetului Ju
dețean Gorj al P.C.R. — vede în 
conținutul acestor istorice docu
mente împlinirea propriilor dezi
derate și aspirații, a visurilor sale 
de a urca, odată cu țara, pe cele 
mai înalte trepte de civilizație so
cialistă, comunistă, o nouă și ines
timabilă contribuție la îmbogățirea 
tezaurului teoriei și practicii re
voluționare mondiale. împreună cu 
Întreaga națiune, toți cei ce trăiesc 
și muncesc pe străvechile meleaguri 
ale Gorjului dau o inaltă apreciere 
aportului nemijlocit pe care dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, il aveți în fundamenta
rea ideologica și politică a conți
nutului acestora, în stabilirea liniei 
strategice și tactice, a direcțiilor 
principale de acțiune in vederea 
transformării revoluționare a so
cietății. a edificării cu succes a so
cialismului multilateral dezvoltat 
ți trecerii la construcția comunis
mului pe pămintul României.

Vă raportăm că sub conducerea 
organelor și organizațiilor de par
tid colectivele de oameni ai mun
cii au depășit angajamentul anual, 
inclusiv sarcinile suplimentare pen- 
iru întregul an 1974. și sint hotă- 
rite să raporteze Congresului al 
XI-lea al P.C.R. depășirea tuturor 
sarcinilor ce revin județului din 
planul unic național. Mobilizați de 
minunatele perspective ce se des
chid țării și implicit județului nos
tru, muncitorii, inginerii și tehni
cienii din industrie și construcții 
vor intensifica acțiunea de utilizare 
deplină a , capacităților de produc
ție. a mașinilor din dotare, a timpu
lui de lucru, de reducere a consu
murilor de materii prime, materiale 
si energie, de îmbunătățire a cali
tății produselor, de realizare in 
termen a obiectivelor planificate. în 
vederea ridicării eficienței intregii 
activități economice, a înfăptuirii 
dezideratului major al națiunii — 
cincinalul Înainte de termen.

Pentru județul Galați, pentru fie
care locuitor al său. Programul 
partidului și proiectul de Directive 
reprezintă o carte deschisă spre 
viitor, fiecare filă însemnind noi 
realizări, noi fapte, o dinamică im
petuoasă in dezvoltarea pe toate 
planurile a vieții t economice și so
ciale — se spune in telegrama Co
mitetului județean Galati al P.C.R.

Vă sintem profund recunoscători, 
iubite tovarăș0 Nicolae Ceaușescu, 
pentru, acest tablou strălucit de vii
toare înfăptuiri pe care ni-1 desco
peră prevederile cincinalului 1976— 
1980 și care va consacra Galații ca 
un județ puternic industrializat, cu 
o producție de peste 53 miliarde 
lei. cu o agricultură modernă, cu o 
viată spirituală bogată. Sintem 
mîndri să vă putem raoorta. în a- 
cest moment cînd întreaga tară in- 
tîmpinâ cu înfăptuiri remarcabile 
Congresul al XI-lea al partidului, 
că angajamentele întregului an 1974 
au fost îndeplinite, că sarcinile ce 
ne-au revenit pină acum din cin
cinal au fost devansate cu 73 de 
zile, furnlzind astfel suplimentar e- 
conomiei naționale o producție in
dustrială de peste 3.5 miliarde lei.

Participanții la plenara comună a 
Comitetelor județean și municipal 
Vilcea ale P.C.R., dezbătind pro
iectele de documente, de o excep
țională importantă istorică, ale ce
lui de-al XI-lea Coneres al parti
dului. iși exprimă, !n numele co
muniștilor. al tuturor oamenilor 
muncii de pe aceste meleaguri, to
tala adeziune. Încrederea, atașa
mentul fierbinte, nețărmurit fată 
de politica științifică. înțeleaptă și 
clarvăzătoare promovată cu consec
ventă de partid, fată de dum
neavoastră. mult lybite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. conducătorul 
încercat al partidului și poporului 
nostru. în cinstea celui de-al XI-lea 
Congres, eveniment cu rezonantă 
istorică în viata partidului si po
porului nostru. în județul Vilcea 
vor fi date în funcțiune al treilea 
li ultimul hidroagregat de la hi
drocentrala de pe Lotru, turboagre- 
gatul nr. 3 al Uzinei electrice Go
vora. a doua turbină a hidrocen
tralei Rm. Vilcea, fabrica de mo
bilă din cadrul Combinatului pen
tru prelucrarea lemnului Rm. Vil
cea. precum ii alte obiective eco
nomic» si «ocial-culturale.

Participanții la plenara comună a 
Comitetelor județean și municipal 
de partid Vilcea, în numele co
muniștilor. al tuturor oamenilor 
muncii din județ, asigură condu
cerea d» partid, pe dumneavoastră, 
mult .«timate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, că. alături de Întregul 
popor, prin muncă neprecupețită, 
efort creator, pasiune si abnegație, 
vom face totul pentru triumful 
cauzei scumpe nouă tuturor — e- 
dlficafea socialismului multilateral 
dezvoltat si a comunismului ne 
pămintul României.
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FAPTUL! CONSTRUCȚIILE UNIVERSITARE

DIVERS
în preajma noului an de învățămint
• Amfiteatre, laboratoare, ateliere însumînd o suprafață de circa 14 hectare în 
principalele centre universitare • Cămine studențești cu aproape 3 000 de locuri

Cantine noi la Timișoara și Sibiu

Fetele de la
NAVROM

la co
nvivial?

Pentru primi oară, 
mandamentul flotei _____
NAVROM Galați a luat ființă 
un curs special pentru pregăti
rea rrtacaragițelor.' 28 de fete 
se pregătesc asiduu să mane
vreze impozantele ..girafe me
talice" de cite 10 tone. în cu- 
rind. de la înălțimea macarale- 
1-, c.-lc 38 de fete vor zări, 
cu o clipă mai devreme decit 
ceilalți gâlățcni. navele ce vin 
din depărtări, din alte mări și 
țări spre portul dunărean.

O întrebare
pe adresa 
vînătorilor

Ce spații noi pentru activitatea di
dactică șl pentru viața de fiecare zi a 
studenților sint prevăzute a fi date in 
folosință in zilele și sftptăminile ur
mătoare ? Se cuvine notată în primul 
rind extinderea apreciabilă a spații
lor destinate prelegerilor, studiului, 
lucrărilor practice etc. Așa, de pildă, 
moderna Politehnică bucureșteană se 
..amplifică" in acest an cu încă zece 
mii de metri pătrați, cit cuprinde su
prafața noilor laboratoare, săli de 
proiecte, amfiteatre și alte spații des
tinate in principal studenților Facul
tății de metalurgie. La rindu-i, Poli
tehnica din Iași va inaugura in aceas
tă lună amenajări insumind o supra
față totală de 22 900 mp. pentru stu
denții Facultății de chimie industrială. 
Totodată. Facultatea de construcții din 
aeeenși localitate va primi noi ate
liere de producție, de proiectare și 
laboratoare, totalizind peste 10 mii 
mp. Cele mai Recente știri primite dc 
la Galați confirmă faptul că și aici, 
pină la sfirșitul lunii septembrie, 
universitatea din localitate se va îm
bogăți cu un modern ateller-școală in 
suprafață de aproape 2 300 mp. In 
timp ce la Institutul de petrol și gaze 
din Ploiești se efectuează ultimele fi-

nisărl înaintea Inaugurării unor la
boratoare totalizind peste 2 200 mp. 
Universitatea din Brașov cu noile 
sale laboratoare și ateliere In supra
față de peste 3 100 mp, pentru uzul 
studenților Facultății de industriali
zare a lemnului, și Institutul agrono
mie din București, cu un modern a- 
telier-școală destinat Facultății de 
îmbunătățiri funciare, încheie seria 
obiectivelor universitare care urmea
ză să intre in funcțiune, cum spu
neam, In zilele și săptăminile imediat 
următoare.

Alături de obiectivele amintite. In- 
vățâmintul superior va mai primi in 
dotația sa. pină la sfirșitul acestui an 
calendaristic, noi spații dc învățfi- 
mint, laboratoare și ateliere de prac
tică in suprafață totală de peste 8 ha. 
precum și unele stațiuni do cercetări 
didactice, reamenaiate dună principii 
moderne. Beneficiarii sint aproape 
toate centrele universitare ale țării, 
In cuprinsul cărora amintim politeh- 
nicile din București și Iași, Institutul 
de medicină șl farmacie din Iași, In
stitutul agronomic din Timișoara, u- 
niversitățile din Galați, Brașov și 
Iași, Institutul de petrol și gaze din

Ploiești. Institutul de construcții din 
București ele.

în același timp, cantinele de la Si
biu și Timișoara, totalizind 2 100 de 
locuri in trei serii, ca și noile cămine 
cu aproape 3 000 dc locuri, recent, 
inaugurate, sau care urmează a fi 
date in folosință la București, Iași, 
Timișoara, Brașov, se Înscriu pe linia 
îmbunătățirii continue a condițiilor 
dc viață a tineretului universitar.

Necesitatea ca toate aceste obiecti
ve să fie realizate la termenul pre
văzut șj in condiții optime de cali
tate nu mai are nevoie de argumen
te. Creșterea parametrilor cantitativi 
ai invățămîntului superior, accentua
rea laturii experimentale în desfășu
rarea procesului dc învățămint și, pe 
această bază, diversificarea și sub- 
stanțializarea activității practico-pro- 
ductive desfășurate dc studenți — 
așadar perfecționarea, in toate pla
nurile, a școlii noastre superioare, re
clamă de la sine ca invățămintul su
perior să primească riguros, in ter
menul planificat, întreaga bază 
materială ce i s-a repartizat prin 
planul de stat din acest an.

Mihai IORDANESCU

tv
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoalâ.
16.20 Teatru comentat pentru ?- 

levi : „RAz.van și Vidra" dc 
B. P. Hasdeu.

17.30 Emisiune in Itmba germană. 
19,05 Tragerea Loto.
19,10 Repere economice siriene — 

documentar.
19.20 îooi de seri : Mica Lulu.
19.30 Telejurnal.
20,00 România de astăzi, România 

de mline.
20,45 Cîntcc nou tn
21.00 Publicitate.
21,05 Film artistic !

— producție _ ------------ -
poloneze. Premieră pe țară. 
Regia : Pavel Komorowskl.

22,18 24 de ore.

țari nouă.

„Briliantele" 
a studiourilor

PROGRAMUL ÎI

17.30 Telex.
17.35 Avanpremiera.
17.45 Film artistic : „Căldura mîi- 

nllor tale" — producție a 
studiourilor sovietice. Regia: 
Sote Manegedze.

I9.nn Publicitate.
19,05 întilnlre muzicală cu forma

ția Iosif Hastreiter.
19.20 1001 de seri : Mica Lulu.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial : „Un August In 

flăcări". Episodul XI.
20.45 O viață pentru o Idee : Tra

ian Lalescu.
21,15 Portativ *74.
21.45 Bucureștiul azi.
22,05 Pagini muzicale de mare 

popularitate. Lucrări de Cho
pin în interpretarea planis- 
lei Lidla Grychtolowna (Po
lonia).

Telex cetățenesc
PENTRU AGENDA DV

• ost — este noul număr de telefon la care răspunde serviciul de 
Informații C.F.R. de la Gara de Nord București. La acest număr pot 
suna — cu prefix — și abonații telefonici din provincie.

NOU

• Expoziție de podoabe. O inițiativă a Ministerului Comerțului 
Interior s-a bucurat și se bucură de o bună primire din partea purtă
toarelor de podoabe — femeile. în sala clubului comerț-coopcratic, din 
sti. Șelari, din Capitală, producătorii au expus recent peste 2 000 de 
articole de podoabă (broșe, cercei, inele, coliere ș.a.). multe aflate De 
piață, altele — noutăți ale anului viitor. Expoziția a constituit și un 
prilej de sondare a gustului — atit de pretențios pentru această cate
gorie de produse — a cumpărătoarelor. Chestionarele completate vor 
fi Înaintate direct producătorilor.

• La Tlrgu-Ocna funcționează primul sanatoriu subteran din țară 
creat pe baza studiilor întreprinse de cercetători. De aci a fost deșpi- 
talizat, zilele acestea, cel de-al 3 000-lea pacient suferind de afecțiuni 
ale căilor respiratorii. Rezultatele excelente înregistrate in urma tra
tamentului dc salinizare au determinat organele sanitare ale județului 
Bacău să sporească numărul de naturi in acest sanatoriu.

• Apartamentul cu nr. 2 000. La Ploiești, In cartierul de vest al 
municipiului, harnicii constructori de la T.C.M. Prahova au predat 
recent cheile celui de-al 2 000-lea apartament din acest an. Pină la 
sfirșitul anului, în localitățile Cimpina, Floreștl, Sinaia, Bușteni, 
Breaza și altele din județul Prahova se vor mai recepționa și da In 
folosință incă 1 700 de noi locuințe.

Tatăl minorului Hirje Gheor- 
phc din Sâldăbagiu Mic, jude- 
{ui Bihor, plecase cu treburi 
prin sat. Rămas singur acasă, 
minorul H.G. a început să se 
joace cu un copil din vecini, 
Fiorin, de 10 ani. După ce s-au 
jucat ei cit s-au jucat, prind să 
sc „grozăvească'' fată de celă
lalt. mai mic decit el, H.G. a 
luat arma de vinâtoare a 
tălui său și... O mișcare 
șitâ, o apăsare pe trăgaci 
Florin, copilul de 10 ani, a fost 
rănit mortal, lată de ce adre
săm încă o dată întrebarea : vi- 
nâtori, cum păstrați pușca ?

ta- 
grc- 

fi

De-ar fi
si ultima!

»

ce că numele de famî- 
Mărunțelu, părinții ei

După
lie era ------------------------
din Făgăraș au botezat-o Mica. 
Și Mica s-a făcut mare, a ajuns 
la 41 de ani, a ajuns și prin A- 
rad și. deși nu împlinea o virștă 
rotundă, s-a gindit că n-ar strica 
să-și „rotunjească'* veniturile. 
A intrat intr-o locuință și. toc
mai cind cotrobăia printre o- 
biectele mai de Dret. a apărut 
gazda. Mica, ascunsă după ușă, 
i-a aplicat gazdei o lovitură ca 
de boxer, făcind-o aoroape 
K.O. Și-a luat apoi, bocceaua și 
afa S'WW® 
1 _ fost mirarea cind s-a vă
zut prinsă și reținută in ace
eași zi de miliție. Pină acum. 
Mica mai făcuse cunoștință cu 
asemenea rețineri de 15 ori. Și 
tot de 15 ori mai fusese con
damnată, și tot pentru furt. 
După cum se vede, Mica a fost 
pusă pe... hoții mari. De data 
aceasta insă, fiind vorba și de 
..lovire", și pedeapsa va filmai 
mare. Măcar de-ar fi și ultima!

s-a
i-a

Poezia și muzica
• •

pe scena naturii

Cartierul Drumul Taberei — unul din marile ansambluri urbanistice ale 
Capitalei — și-a sporit recent zestrea de frumusețe prin darea in folosință 
a parcului de odihnă și agrement. Conslruit prin munca entuziastă a mi
ilor de cetățeni, elevi și tineri din cartier, el oferă multiple posibilități 
pentru odihnă, pentru practicarea sporturilor — datorită dotărilor de care 
dispune : un mare lac, terenuri de sport, jocuri mecanice și distractive, alei 

de promenadă etc. Foto : S. Cristian

• „Rozmarin" va avea un vecin. în apropierea cunoscutului hotel 
„Rozmarin" din Predeal a început construcția unui complex turistic 
alcătuit din hotel (cu 300 de locuri), piscină și terenuri de sport.

CITITORII SESIZEAZĂ

• De 5 luni așteptăm deschiderea magazinului. „în localitatea 
noastră — ne scrie Nicolescu Gheorghe, din Slănic, str. 13 Decembrie 
nr. 4 — există un magazin cu articole de uz casnic. Or, din luna apri
lie magazinul este închis. Culmea este că magazinul similar din cea 
mai apropiată comună — Vărbilâu — este și el inchis și atunci tre
buie .să ne deplasăm tocmai la Ploiești. Oara nu găsește cooperația 
de consum altă soluție ?!"

• „Porumbielul cald". Tot mal des — ne scrie Valentin Trebla din 
Calea Floreasca — vinzători de ocazie, certați cu igiena, te îmbie cu 
„porumbielul cald" fiert in cazane de rufe și vlndut din sacoșe și pungi 
murdare. Oare alimentația publică n-ar putea desface acest produs 
în condiții normale ?

• „Cereri ? Nu primim decît între orele 13—15". Așa sint intîmpt- 
nați la registratura Oficiului municipal P.T.T.R. Timișoara cei care 
vin să depună cereri pentru instalări de posturi telefonice. Numai ca 
solicitanții sint. de obicei, oameni ocupați în producție și nu pot veni 
la orele de prinz. Cit de public poate fi un asemenea serviciu... pu
blic, dacă el obligă cetățenii să se învoiascâ sau să absenteze de la 
serviciu pentru a depune... o simplă cerere ? (Mariana Moraru, car
tierul Circomvoluțiunii 1 — Timișoara),

Un proces, 
două procese

Abia ieșiți din sala de ședin
țe a Judecătoriei locale Sibiu, 
unde compăruseră intr-un pro
ces civil pentru un diferend 
mai vechi intre ei. G.P. și Â.Ș.j 
amîndoi sibieni. unul 
pe strada Gladiolelor, 
pe strada Livezii, au 
să-și facă singuri

locuind 
celălalt 
început 

.................  dreptate. 
Unul cu pumnii,y celălalt cu ce 
a găsit la indemînâ. Scandalul 
a avut loc chiar in holul tri
bunalului. Pină să afle dezno
dământul primului proces, G.P. 
și A.S. au fost judecați ime
diat, conform Decretului 153, 
primind fiecare cite o condam
nare de două luni închisoare.

O făcea pe 
galantonul

— Poftiți, băieți, In cabină.
— Nu sintem prea mulți ?
— N-are importanță.. Poftiți !
Pornit la drum, tocmai cind 

ii era lumea mai dragă, galan
tonul șofer B. Constantin, de 
pe autobasculanta 21-CV-834, a 
fost prins de miliție in flagrant 
Mai bine zis in trei... flagran
te : a) avea prea multe per
soane in cabină : b) conducea 
sub influența alcoolului ; c) e- 
fectua un transport de piatră 
fără acte. Cind i s-au întocmit 
si lui „actele-- de rigoare, " ~ 
n-a mai stat de„. piatră, 
leșie.

B.C. 
Plâ-

Atentie
la „Stînca
galbenă**

mo-Cheile Turzii — splendid 
nument al naturii, pe cil de 
primitor pentru cei care-l cu
nosc, pe atit de periculos pen
tru cei care se aventurează 
pnn labirintul de stinci necu
noscute. Așa cum s-a aventurai 
un grup de ucenici de la Trus
tul de construcții industriale 
Cluj, cățărindu-se, riscant, pe o 
pantă abrupta, înșelătoare. La 
un moment dat, din punctul nu
mit „Stinca golbenă*, unul din
tre băieți a căzut in prăpastie, 
de la o înălțime de 50 de me
tri...

' RubrlcO redactata de
Petre POPA
și corespondenții „Scinlell*

I

Nu prea Îndepărta
tă in .timp, inițiativa 
organizării in Bucu- 
roțiî'â. unor spectaco
le’ de sunet si lumină 
tinde să devină tra
diție si să capete răs- 
pindire. să suscite ine
dite formule spectacu
lare.

Pentru a treia oară, 
în rotonda din gră
dina Cismigiului. stră
juită de busturile ma
rilor clasici ai litera
turii noastre, se re
învie (de data aceasta 
prin strădania unui 
colectiv al 
Mic — regia : 
Rex. lumini : 
Constantinescu) 
mintirea scriitorilor", 
inaltul mesaj patriotic, 
timbrul specific al o- 
perelor lor nemuri
toare.

Vocile calde ale re
citatorilor (George 
Calboreanu. Radu Be- 
ligan, Leopoldina Bă
lănuță. Gh. Ionescu- 
Gion, C. Codrescu, 
Dinu Ianculescu ș.a.) 
ne transmit magia 
versurilor. dindu-ne. 
nu o dată, iluzia reîn
suflețiră pietrei. Re
flectoarele încălzesc 
marmura. aureolind. 
punind în evidentă 
noblețea chipurilor, 
conferind contemplării 
lor un fior de măreție 
$i poezie. Proiecțiile 
de lumină exprimă. în 
chip simbolic. di
mensiunile spirituale, 
valorile inalt patrio
tice ale operelor 
personalităților 
cate : dragostea 
tară, angajarea 
raioasă in lupta . 
tru libertate socială șl 
națională, pentru pro
pășirea națiunii româ
ne. Jocul fasciculelor 
colorate traduce, in
tr-un expresiv limbaj 
vizual, sensurile idea
tice ale poemelor lui 
Alecsandri si Cosbuc.

Teatrului
Karin

Ti ti
„A-

in

și 
•vo- 

de 
cu- 

pen-

altitudinile filozofice 
ale „Luceafărului", 
nuanțele afective ale 
Doezid(‘lui; St O. Io
sif. dialogul comico- 
satiric al personajelor 
„Scrisorii pierdute", 
iureșul bătăliei din 
„Scrisoarea a IlI-a".

Un al doilea spec
tacol de sunet si lu
mină ce ooate fi ur
mărit in aceste seri in 
Capitală se desfășoară 
solemn. în acordurile 
Rapsodiei române, la 
parcul muzeului „Geor-

Spectacole de

sunet și lumină

în Capitală

ge Enescu" și omagia
ză personalitatea 
relui compozitor, 
lonist, dirijor si 
dagog. Mijloacele 
asemănătoare.
sivității muzicii — su
verane aici — ii vin in 
sprijin vocile grave 
ale artiștilor emeriti 
Dina Cocea si Forry 
Etterle, ca și interven
țiile ’ muzicologului 
George Sbircea. Inte
resul suscitat de mul
țimea diapozitivelor 
după documente pri
vitoare la activi
tatea marelui muzician 
ne determină să a- 
firmăm că. astfel, mu
zeul „iese", prin acest 
spectacol de sunet și 
lumină. în aer liber, 
dobindind noi vizita
tori.

„Mi-am slujit 
(scenariu : Radu 
ciu. reRia : Ion

cinema
• Cazul Astrld : FESTIVAL - 9; 
11: 13: 15: 17; 19; 21, la grădină
— 19.45.
• Riul Roșu : PATRIA — 9: 12; 
15: 18: 21. BUCUREȘTI - 8.45; 
11.30; 14.30: 17,30: 20,15. la grădi
nă - 19,30, GRADINA DINAMO
— 19,30.
• Piele de măgar : CAPITOL — 
9.30; 11.45: 14: 16; 18,15; 20.30, ia 
grădină — 19,30.
• Stejar — extremi urgență :
VICTORIA - 9,13; 11.30: 13.45; 15; 
13,15; 20.30. FAVORIT — 9,13;
11.30; 13.45; 16; 18,15; 20.30, MELO
DIA - 9; 11.15: 13.30: 16; 18,30; 
20.45. MODERN - 9: 11.15; 13.30; 
16; 18.15; 20,30, la grădină - 19.30.
• Poliția sub acuzare : SCALA — 
9.30; 11.00 13.30; 16; 18,30; 21, CA
SA FILMULUI — 10; 12.30. GRA
DINA LUCEAFĂRUL - 19.30.
• Ultimele lor cuvinte (Gala fil
mului din R.P. Bulgaria) : CASA 
FILMULUI - 20.
• Planeta sălbatică : CENTRAL
— 9.13; 11.30; 13.43: 16; 18,15: 20,30.
• In numele poporului italian :

cian) urmărește.
carea. de-a lungul 
biografiei artistice, a 
exemplarei conștiințe 
a creatorului : impor
tanța acordată de 
George Enescu înde
plinirii datoriei. înțe
leasă ca act ..capabil 
să dea un sens euc 
lumii" : cultul muncii 
care a fecundat gțjniul 
enescian : legătura
dintre viață si artă — 
in mentalitatea celui 
care „trăia, respira si 
gindea prin 
și care spunea, 
dindu-se poate și 
„Oedip". „muzica 
adevărul meu".

Tulburătoare 
aprecierile lui 
despre țăranul 
care „poartă 
in el", despre . .. 
ficul creației muzicale 
românești — „plină de 
personalitate chiar si 
in receptarea influen
telor".

De altfel, ideea 
centrală, emoționantă 
a spectacolului o con
stituie legătura ma
relui compozitor cu 
poporul și cu pâmin- 
tul său. aspirația sa 
continuă de a-și sluji 
tara cu armele sale 
specifice — „condeiul, 
vioara, bagheta".

Răsună in spectaco
lele la care ne-am 
referit, desfășurate in 
acel acompaniament 
inefabil care este mur
murul veșnic al na
turii și sub nesfirșitul 
cerului înstelat, vocea 
unor mari dispăruți : 
Mihail “ ’ 
Tudor 
George 
două spectacole 
in ansamblu, vibrante 
lecții de 
care și-au 
moționant 
conștiința 

tara" - spectatori.
Ghe-

Da- Natalia STANCU

• Teatrul ..Lucia Sturdza 
Ihndra" (sala din bd. Schitik.jMa-f 

’ gureanu) . Leonce și tenii
19.30, (la Muzeul Curtea Veche) : 
Timpul și piatra. Spectacol de su
net și luminA — 20.
O Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Amintirea 
scriitorilor. Spectacol de sunet 
și lumină — 20.
0 Teatrul Ion Creangă (la Tea
trul de vară din Parcul Herăs

trău) : Nota zero la purtare — 
19.30.
• Teatrul Gluleșt! (în parcul He
răstrău. lingă Expoflora) : Nopți 
do vară. Spectacol de sunet și 
lumină — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : O fată imposibilă 
-19.84).
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19,30, (gră
dina Boema) : Un băiat de za
hăr... ars ! — 20.
• Circul de stat (cartierul Ti
tan) : Circul Busch (R.D.G.) — 20. 
a Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 174 din cartierul Mi
litari) : Stnziana .și Pepelea — 19.

• Dacă sc poate Ia Videle ! Gara din Videle este o surpriză plă
cută pentru oaspeții atlați in trecere. Peroanele strălucesc de curățe
nie și sint împodobite cu flori. Ceea ce oferă călătorului o ambianță 
plăcută și civilizată. în schimb, in unele gări mari, ca Timișoara, 
Ploiești, Iași ș.a.. starea de salubritate — obligatorie și aici — lasă 
mult de dorit. Întrebăm de aceea edilii și organele de resort ale 
C.F.R.-ului : cc se poate la Videle nu se poale si în gări mai mari ?

DIVERSE

• Dublul cîștig al aprovizionării cu lapte la domiciliu. Un studiu 
întocmit recent cu privire la activitatea de aprovizionare Cu lapte la 
domiciliu in orașele Cluj și Tg. Mureș a condus la citeva concluzii eco
nomice foarte elocvente : de pe urma respectivei forme de servire au 
de ciștigat atit cetățenii (economisindu-se zilnic peste 12 000 ore), cit 
și unitățile comerciale (care obțin o rentabilitate de 7 ori mai mare 
decit in condițiile vinzării laptelui la magazin).
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TRIBUNA EXPERIENȚEI IN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
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FEROVIAR - 9: 11.15; 13.30: 15.43; 
18; 20.15, GLORIA — 9; 11.15;
13.30; 16: 18,15, GRADINA TI
TAN — 19,45.
• Un comisar acuză : LUMINA 
- 9: 11.15; 13.30: 16; 18,15: 20,30.
• Program de desene animate : 
DOINĂ — 9,45.
• Doamna șl vagabondul : DOI
NA — 11; 13,15: 15,45; 18: 20,15.
• Joe Llmonadă : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30, FLA
CĂRA — 15.30: 18: 20.15.
• Represalii la Roma : EXCEL
SIOR - 9: 11.15; 13,30; 16; 18.15:
20.30.
• Capcana : LIRA — 15.30; 18, la 
grădină — 20.
• 36 de ore : GRIVIȚA — 9;
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, VOL
GA - 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
• Veronica sc Întoarce : UNI
REA — 15.30: 17,30, la grădină —
19.30.
• Tunurile din Navarone : BU- 
CEGI — 16: 19,30, la grădină -
19.30. COTROCENI - 15.30; 16,30;
19.30.
• Roman vesel ; GTULEȘTI — 
13,30; 13; 20,15.
• Apartamentul : BUZEȘTI — 9; 
11.30; 14; 16.30; 19. la grădină —
19.30.
• Cronica verii fierbinți : DRU
MUL SĂRII - 15.30; 19.

Tovarășul Viorel Ștrengarii, prim- 
viceprcședinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular muni
cipal Oradea, ne argumenta, citind 
fapte, înalta responsabilitate a pri
măriei, grija și răbdarea manifes
tate pentru ascultarea și urmărirea 
finalizării tuturor sesizărilor si ce
rerilor cetățenilor de pe teritoriul 
municipiului.

Nu cu mult timp in urmă, 
datorită unui sistem greoi de evi
dență și dirijare a cererilor și se
sizărilor. solicitanții iși pierdeau 
mult timp așteptind la rind pe la 
ușile diferitelor servicii publice. O 
astfel de situație a determinat co
mitetul executiv al consiliului 
popular municipal să acționeze con
cret. pentru îmbunătățirea radicală 
a activității cu scrisorile și sesi
zările cetățenilor. Intenția noastră 
a debutat cu o măsură relativ sim
plă : pentru a feri pe solicitanți de 
drumuri inutile si pentru a-i scuti 
sâ ciocănească pe la toate ușile in 
necunoștință de cauză, la intrarea 
in holul consiliului popular au 
expuse panouri mari pe care 
înscrise — în limbile română 
maghiară — texte de diferite 
și instrucțiuni, cit și actele necesare 
pentru rezolvarea diverselor ce
reri. Panourile respective au deve
nit veritabile puncte de informare, 
un astfel de îndreptar înlesnind, 
fără îndoială, drumul spre fina
lizarea cererilor.

Ca primă problema de fond de 
care s-a ținut seama a fost cu
noașterea legilor de către toti aceia 
care vin în contact direct cu ce-V_____ _ _____

tățenii. De ce ? Pentru că problema 
scrisorilor și sesizărilor oamenilor 
muncii era lăsată de multe ori pe 
seama unor funcționari care, ne- 
cunoscind bine legile, veneau la în
trebarea cetățeanului cu presupu
neri, „vedeau" soluționarea cererii

Tot pentru a ușura sistemul de 
informare, in fiecare joi. la una 
dintre camerele consiliului popu
lar municipal (numărul camerei e 
afișai la intrarea in sediul con
siliului) face dc serviciu cite un 
membru al comitetului executiv.

Primăria
primește publicul
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cu ușile deschise
după cum credeau ei, sau cum ișl 
aduceau aminte. De aceea, la fie
care serviciu sau birou este stabi
lit un om anume, calificat, care 
răspunde efectiv de modul in care 
se finalizează cererile primite de 
la cetățeni. Cu acest grup de oa
meni „cheie", pe baza unei tema
tici, se fac seminarii pe marginea 
legilor in vigoare și a instrucțiuni
lor de aplicare a acestor legi.

Acesta rezolvă toate problemele 
care sint de proprie competență, iar 
pe celelalte, care implică o de
cizie colectivă, le aduce în ziua 
următoare la cunoștința comitetu- . 
lui executiv.

O mare atenție s-a acordat au
diențelor. In acest scop s-a adop
tat o hotărire care nu permite 
schimbarea datelor proiectate pen
tru audiente și nici înlocuirea ce-

lui care trebuie să primească 
tățenii decit in cazuri cu totul 
cepționale și cu aprobarea 
presă a primarului. La orele 
audientă sint invitați să participe 
factori de răspundere din servi
ciile și birourile din subordine, iar 
șefii de servicii nu au in acest in
terval de timp alte sarcini decit re
zolvarea problemelor ridicate de 
cetățeni în audiențe. Sint create 
astfel condiții de soluționare pe 
loc a celor mai multe cereri. Cele 
care necesită un anumit, timp pen
tru rezolvare sint reținute la com
partimentele competente.

In practica membrilor Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
municipal Oradea s-a încetățenit și 
metoda de a se organiza audiențe 
la fața locului, în cartiere sau 
chiar la sediul asociațiilor de lo
catari. Aceste întîlniri-audiență 
Intre cetățeni și autorități se des
fășoară in prezența deputaților. a 
secretarilor organizațiilor de par
tid din cartiere și a cetățenilor care 
s-au adresat organelor locale ale 
puterii de stat.

Nu am consemnat toate acestea 
în ideea de a demonstra că la 
Oradea s-a făcut tot ceea ce este 
posibil pentru a înlesni cetățeanu
lui accesul la serviciile publice la 
primărie. Ar fi exagerat. Totuși, 
intențiile și Inițiativele primăriei 
conduc spre acest deziderat.

Dumitru GAȚA 
corespondentul „Scînteii'

e 50 009 de dolari recompensă : 
FERENTARI — 14; 16; 10: 20.
• Cleopatra : TOMIS 8,30; 12; 
15,45, la grădină — 19,30.
• De bună voie și nesilit de ni
meni : PACEA — 16; 18; 20.
• Vandana: FLOREASCA — 15,30; 
19, MIORIȚA — 9; 12,30; 16; 19.30.
• Fluturii : PROGRESUL — 16; 
1«; 20.
• 12 oameni furioși : VIITORUL
- 15,30; 18; 20,15.
• Țara Iul Sannikov : CRIN- 
GAȘI - 16; 18,15.
• Fără un adio : FLAMURA —
9; 11,13: 13,30; 15,45; 18: 20,15,
GRADINA AURORA - 19.30.
• Frații Jderi : MOȘILOR - 16; 
19, la grădină — 19,15.
• Clntccul Norvegiei : POPULAR
- 15.30; 19.
• Proprietarii : VITAN — 15,30; 
18, la grădină — 19,30.
• Șapte păcate : MUNCA — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Contesa Walewska : COSMOS
- 15,30; 18; 20,15.
• Urmftreștc-mă : ARTA — 15; 
17.15; 19,30, la grădină — 19,15.
• Ce drum sâ alegi : RAHOVA
- 15.30; 18; 20.13.
• Căluțul rolb : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE — 15,30; 18;
20.15.

„ROMÂNIA-FILM" prezintă

pe Richard Burton ți Marcello Mastroianni in filmul italian

ROMA

Regia: Georges Pan 

Cosmatos. Imaginea : 

Marcello Gatti. Muzica : 

Ennio Morricone

REPRESALII LA
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Vizita președinților Nicolae Ceausescu si datez El-Assad la Brașov
Locuitorii Brașoxmlul și-au expri

mat cu însuflețire bucuria de a se 
reintilni cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, in repetate rinduri. 
a venit în mijlocul lor. examinind, 
Împreună cu ei. importante proble
me privind dezvoltarea actuală și in 
perspectivă a orașului și județului.

Brașovenii $i-au manifestat, tot
odată. profunda simpatie și consi
derație fată de președintele Hafez 
El-Assad, sol stimat al poporului si
rian prieten.

în drum spre municipiul Brașov, 
coloana de mașini se oprește la Pre
deal, pitoreasca stațiune montană 
care marchează intrarea in județ- în 
ciuda unei ploi mărunte și reci, care 
se cerne de clteva ore. numeroși lo
calnici și turiști s-au adunat aici, 
dornici să-i salute pe oaspeți. să 1? 
dăruiască flori. Mai multe formații 
artistice de amatori au ținut să subli
niere șl ele — prin cintec și dans — 
acest moment sărbătoresc.

în intimpinarea președinților 
Nicolae Ceaușescu și Hafez El-Assad 
a venit Virgil Trofin. prim-secretar 
al Comitetului județean Brașov al 
P.C.R.. președintele consiliului popu
lar județean, adresindu-le un căldu
ros bun venit.

Cei doi șefi de stat sint Invitat!, 
dună datina ospitalității locale, să 
guste din piinea brașoveană, din 
ploștile cu vin.

în aclamațiile entuziaste ale mul
țimii. coloana de mașini iși reia 
drumul.

Vizita in municipiul Brașov a în
ceput cu puternica unitate a indus
triei noastre constructoare de mașini. 
Întreprinderea ..Tractorul".

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez El-Assad sint în
conjurați cu căldură de muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de aici.

Președintei® Hafez El-Assad apreciază elogios realizările industriei noastre ușoare

Se wandoază ..Ceaușescu—Assad", 
..România—Siria".

Tinere muncitoare oferă buchete 
de flori celor doi președinți.

Directorul general al Centralei in
dustriale pentru tractoare și mașini 
agricole. Ing. Vasile Sechel, ține 
Împărtășească oaspeților satisfacția 
și bucuria cu care toți cei ce lucrea
ză in marea Întreprindere brașoveană 
au așteptat această vizită.

Cel doi șefi do stat. însoțiți do mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini grele, loan Avram, de mem
brii conducerii întreprinderii, se în
dreaptă. apoi, spre sala de consiliu, 
unde se află machete și grafice sem
nificative. Directorul general al cen
tralei prezintă istoricul unității, dez
voltarea oi prezentă și in perspectivă, 
realizările acestui detașament puter
nic al industriei noastre constructoare 
de mașini. Din cele relatate reiese 
că întreprinderea s-a reprofilat, in 
1946, pe construcția de tractoare. De 
atunci s-a extins și modernizat con
tinuu. procesul de producție fiind 
astăzi complet integrat. Pe. porțile 
întreprinderii au ieșit, pină acum, 
peste 400 000 de tractoare, de 
puteri diferite, de la 35 CP la 180 CP. 
multe dintre ele asimilate la indica
țiile președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitelor de lucru pe care 
le-a făcut aici. Tractoarele românești 
sint exportate in 72 de țări ale lu
mii. Gazdele subliniază preocuparea 
specialiștilor de a crea noi tipuri de 
tractoare, cu caracteristici tennico- 
functionale superioare. Proiectanții și 
constructorii pregătesc, in acest sens, 
o nouă premieră: tractoare mai mari 
de 180 CP — o adevărată perfor
manță a tehnicii românești.

Sint. parcurse. In continuare, prin
cipalele secții ale întreprinderii : mo
tor și montaj general. In mare parte 
mecanizate si automatizate.

Președintele Hafez El-Assad remar
că buna organizare a producției, gra
dul ridicat al procesului tehnologic 
din această unitate industrială, care 
realizează, in sase minute, un tractor.

înfilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu colectivul întreprinde
rii prilejuiește — și de această dată 
— o discuție vie. rodnică. Secretarul 
general al partidului li felicită pe 
muncitori și specialiști pentru rezul
tatele obținute pe linia modernizării 
producției, pentru realizarea. prin 
autoutilare. a unor agregate com
plexe. care au dotat o nouă linie 
automată de prelucrare. Apreciind 
experiența acumulată. capacitatea 
creatoare a colectivului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă. tot
odată. folosirea mai judicioasă a spa
țiului existent. îndeosebi ne verticală, 
generalizarea mecanizării la toate 
operațiile, mărirea producției de 
piese de schimb și subansamble. in
dicații menite să mobilizeze și mai 
mult pe constructorii de tractoare in 
rid «rea la cote tot mai Înalte a 
activității lor.

Secretarii! general al partidului are 
cuvinte <Je apreciere pentru talentul 
si ingeniozitatea muncitorilor și spe
cialiștilor dc la întreprinderea ..Trac
torul". care iși găsesc o rodnică fina
lizare sub forma a numeroase insta
lații de concepții proprii, recoman- 
dind totodată ca buna experiență de 
aici să stea la baza realizării in serie 
industrială a unor mașini-unelte spe
ciale pentru producția do piese și 
subansamble necesare fabricării trac
toarelor.

Ca un corolar al aprecierilor to
varășului Nicolae Ceaușescu se 
desprinde ideea că In perioada care 
a trecut de la ultima sa vizită s-au 
înregistrat progrese substanțiale in 
mai bum n”'»'m:zare a producției, in 

modernizarea șl diversificarea conti
nuă a produselor.

Secretarul general al partidului 
se oprește adesea, stă dc vorbă cu 
muncitorii, se Interesează de con
dițiile lor de muncă și viață. Este 
un dialog cald, ca de la om la om.

— Cum merge lucrul ? Sinteți 
mulțumiți dc ciștigul pe care-1 rea
lizați ? întreabă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Sintem hotărițl să ne îndepli
nim in condiții cit mai bune sar
cinile. Ciștigul este bun. pe măsura 
muncii noastre, răspund muncitorii 
Alexandru Apostol și Maria Popa.

Adresindu-se tinerei angajate 
Viorica Mureșan. tovarășul Ceaușescu 
o întreabă :

— Cum ti se pare munca de con
structor de tractoare ?

— îmi place foarte mult șl mă 
strădui să fiu la înălțimea colectivu
lui meu. răspunde ea cu emoție.

în finalul vizitei, gazdele invită 
Ia o prezentare a celor mai noi ti
puri de tractoare și autovehicule, 
care atestă puterea de creație a in
dustriei noastre : tractoare univer
sale, pe roți și pe șenile, cu o putere 
intre 45 CP și 180 CP. autoturisme 
„Dacia", mașini de teren, autofurgo
nete. autoutilitare, microbuze, auto
camioane, autobasculante de 19 tone, 
autocisterne, autovehicule speciale 
folosite in construcții. Toate «aceste 
mașini au trecut cu succes probele 
grele la care au fost șuouse. au în
trunit aprecierile beneficiarilor in
terni și externi, ele devenind o 
mindrie a constructorilor noștri. In 
lotul de autovehicule se află și au
tocisterna de 20 000 1. dotată cu mo
tor de 215 CP. care va fi exoortată 
și în Siria. Președintele Hafez El- 
Assad este informat că primul lot 
de autocisterne este introdus in fa
bricație.

împărtășind impresiile, președintele 
Hafez El-Assad a consemnat in 
cartea de onoare a întreprinderii : 
„Vizita mea in uzină, precum și In 
oraș este un prilej plăcut de a mă 
intilni din nou cu poporul acestei 
țări deosebite, cu muncitorii din a- 
ceastă întreprindere, cu acești crea- 
tori, care au lăsat in inimile noas
tre. ale tuturor, căldura lor deose
bită. în timpul vizitei am avut o- 
cazia să mă intilnesc cu oameni care 
se preocupă dc creșterea continuă a 
producției, dar care Știu, In același 
timp, să exprime sentimentele lor 
profunde.

Există posibilități ca prin mai ma
rea dezvoltare a producției să lăr
gim cooperarea in diverse domenii, 
in special in cel «al agriculturii.

Am avut, totodată, prilejul să ve
dem unele dintre produsele uzinei 
de autocamioane, sub cele mai di
verse tipuri.

Mulțumim tuturor muncitorilor din 
această uzină, cărora le urăm lor, 
ca Și locuitorilor orașului, întregului 
popor român, multă fericire, prospe
ritate".

Șefului statului sirian i-a fo&ț dă
ruită. in amintirea acestei' vizite,' 
macheta unui tractor, realizată de 
muncitorii Întreprinderii.

Mulțumind. președintele Hafez 
El-Assad a spus : „Sint foarte fericit 
de tot ceea ce am văzut in întreprin
dere, sentimentele prietenești ma
nifestate de muncitori, de cetățenii 
acestui oraș. Am subliniat acest lu
cru și înainte. Sint foarte impre
sionat de progresele pe care le-ați 
obținut, care contribuie la progresele 
înregistrate in întreaga țară. Vă urez 
succese și mai mari. Aș dori să vi
zitez și altă dată uzina. Fără în
doială că, și pe această cale putem 
adinei cooperarea dintre țările noas
tre, relațiile de prietenie dintre noi.

inalțli oaspeți primiți cu piine șl sare, dupd tradiția strâmoșeased

Vă rog șl de această dată, prin 
dumneavoastră, să transmiteți sin
cere urări muncitorilor, întregului 
colectiv din uzină, care prin căldura 
cu care ne-au intimpinat au înfru
musețat această zi ploioasă".

Coloana de mașini străbate apoi 
marile artere ale Brașovului — oraș 
cu o înfățișare modernă, mult în
tinerită — de-a lungul cărora mii 
și mii de cetățeni fac o caldă ma
nifestare de stimă și simpatie celor 
doi șefi de stat.

O ultimă oprire are loc la un 
mare magazin de confecții, unde 
președintele Hafez El-Assad apre- 
ciază, de data aceasta, realizările in
dustriei noastre ușoare. Rețin aten
ția gustul ales si marea varietate a 
confecțiilor.

Luindu-și rămas bun de la gazde, 
șeful statului sirian și-a exprimat, 
incă o dată, satisfacția de a fi vi
zitat Brașovul, a mulțumit președin
telui Nicolae Ceaușescu pentru posi
bilitatea creată de a cunoaște ne
mijlocit acest puternic centru indus
trial, deosebit de important pentru 
economia națională, și, prin inter
mediul lui. progresele însemnate ob
ținute de România in dezvoltarea sa 
economico-socială.

Șeful statului sirian a subliniat că 
vizita sa la Brașov reprezintă o nouă 
contribuție la extinderea bunelor re
lații dintre România și Siria, dintre 
popoarele celor două țări, relevînd 
că rămine cu cele mai frumoase im
presii din această călătorie, care i-a 
Întărit convingerea că viitorul cola
borării româno-siriene are bune 
perspective.

Vizita In orașul Brașov a luat 
sfirșit. Locuitorii orașului salută din 
nou cu multă cordialitate pe cei doi 
șefi de stat, iși manifestă deplina sa
tisfacție față de rezultatele fructuoa
se ale dialogului la nivel înalt româ- 
no-sirian, iși exprimă cu căldură 
sentimentele de prietenie față de po
porul sirian.

(Agerpres)

Vizitele tovarășei
Elena Ceaușescu împreună 

cu doamna Anisse El-Assad
In cursul dimineții de joi, tovarășa 

Elena Ceaușescu și doamna Anisse 
El-Assad au făcut o vizită in muni
cipiul Brașov. în această călătorie au 
fost însoțite de doamna Najat Khad- 
dam, soția vicepreședintelui Consi
liului de Miniștri și ministrul aface
rilor externe al Siriei, precum și de 
tovarășele Ofelia Drăgănescu și Emi
lia Macovescu.

La intrarea In Brașov au venit In 
intimpinare, pentru a adresa un căl
duros bun venit. Romul Radu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar județean Brașov, Elena Schuster, 
vicepreședinta consiliului județean 
al femeilor, Victoria Negrea, pre
ședinta consiliului județean a! pio
nierilor.

Pe parcursul vizitei In oraș, doam
na Anisse El-Assad a fost informată 
in discuția cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu oficialitățile locale, de 
trecutul și prezentul Brașovului — 
vechi centru economic și cultural al 
României, astăzi un oraș in plină 
dezvoltare, și afirmare, un puternic 
centru industrial, cu o intensă viață 
culturală și in împrejurimile căruia 
se află stațiuni turistice de renume.

Vizita la fabrica de tricotaje — 
unitate care numără peste 2 500 de 
muncitoare — oferă prilejul cunoaș
terii la fața locului a condițiilor de 
viață și de muncă ale femeilor din 
țara noastră, posibilitățile pe care le 
au de a se afirma in viața economi
că și socială, de a contribui la pro
gresul și înflorirea României socia

liste. Tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Anisse El-Assad sint infor
mate pe larg de etapele parcurse 
de întreprindere, de producția pe 
care o realizează, de perspectivele 
de dezvoltare. Sint furnizate, de a- 
semenea, informații privind grija 
care se manifestă aici, ca peste tot, 
de altfel, in țara noastră, față de 
pregătirea profesională a femeilor, 
despre dotările social-culturale — 
creșe, grădinițe, cantine — aflate la 
dispoziția ipuncitoarelor.

Străbătîndu-se unele sectoare, oas
petele apreciază calitatea și bunul 
gust ce caracterizează tricotajele 
create de muncitoare.

După ce sint urmărite o serie de 
procese tehnologice, se asistă la op 
paraflă a'.modeț. J ||

Consemnindu-și impresiile, doamna] 
Anisse' El-Assad a notat in cartea 
de onoare a fabricii : „Sint foarte" 
fericită de a fi avut prilejul să vi
zitez fabrica și mulțumesc pentru 
aceasta conducerii întreprinderii, tu
turor lucrătoarelor de aici, ale că
ror realizări sint deosebit de eloc
vente".

A fost vizitată apoi Biserica Nea
gră. monument de cultură datind din 
sec. XIV, construită In stil gotic, 
unde a fost ascultat un concert de 
orgă.

Vizita se Încheie în aceeași atmos
feră de caldă manifestare făcută de 
locuitorii Brașovului tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Anisse El- 
Assad.

Pentru Uzinele chimice române
La Combinatul de la Blcaz

PRODUCTIVITATEA MUNCII -
O PROBLEMĂ DESCHISĂ

Ca și In cazul celorlalți Indicatori 
de olan. îndeplinirea importantelor 
sarcini stabilite in acest an. in do
meniul creșterii productivității mun
cii, necesită aplicarea unui asemenea 
complex de măsuri care să asigure o 
perfectă ritmicitate in realizarea lor. 
Altfel, prevederile respective fie câ 
nu se realizează integral (restanțele 
perpetuindu-se de la o perioadă la 
ai:a). fie că transpunerea lor in viață 
se face cu prețul unor eforturi ne
obișnuite — evident, cu urmări asu
pra folosirii utilajelor, calității pro- 
ductiei. Iar această ritmicitate in în
făptuirea olanului productivității 
muncii trebuie obținută in fiecare 
»ectie. In fiecare întreprindere...

Pină la sfirșitul primului semestru, 
colectivul Uzinelor chimice române 
din Capitală a realizat, lună de 
lună, nivelul planificat a! producti
vității muncii. Iată insă' că in iulie 
și august. cadența inițială s-a pier
dut ; după opt luni se constată că, 
in medic, pe un lucrător s-a produs 
cu aproape 1 200 Ici mai puțin decit 
se stabilise prin plan. Explicații pen
tru această situație nefavorabilă e- 
xistă : este vorba de execuția in 
avans a reviziilor și reparațiilor uti
lajelor de bază — in iulie și auguEt, 
In loc de septembrie ; de reeșalona- 
rea — de către centrala industrială 
— pe luni, a planului de producție, 
fără a se ține seama de posibilitățile 
reale ale intreprinderii ; apoi, de 
fabricarea a o serie de sortimente 
ieftine, care au diminuat valoarea 
producției. Și este lesne de înțeles 
că. atunci cind numărul de lucrători 
se menține neschimbat, iar valoarea 
producției realizate este inferioară 
prevederilor, indicele planificat al 
productivității muncii nu se îndepli
nește integral.

Trecem peste faptul câ. In cele 
două luni, cind s-au revizuit și re
parat instalațiile, s-a pierdut o pro
ducție mai mare decit se prevăzuse 
a se înregistra in septembrie, cind 
era stabilit să se facă aceste lucrări. 
Acum, mai important decit orice este 
recuperarea răminerilor in urmă, re
intrarea intr-un grafic normal de în
deplinire a sarcinilor in domeniul

productivității muncii. Factori de 
răspundere din Întreprindere susțin 
că. pină la sfirșitul acestei luni, res
tanțele față de planul de producție 
și. respectiv, de productivitate a 
muncii vor fi lichidate. Cum se va 
acționa practic ? Se are in vedere 
o serie de măsuri, intre care crește
rea valorii producției, prin fabricarea 
cu precădere a sortimentelor pentru 
export (s-a constituit și o brigadă 
pentru realizarea de produse de 
serie mică) și. prin cooperarea cu 
alte întreprinderi, a unor produse 
tehnice, toate cu grad de prelucrare 
mai mare : folosirea altor utilaje in 
trei schimburi (mașini de impregnat 
și calandre de dublat textile) ș.a.

Sint măsuri oportune, bune, dar nu 
și suficiente. Și aceasta pentru că, 
in întreprindere, preocupările s-au 
concentrat mai cu seamă asupra 
laturilor tehnice ale producției; or, 
se știe că productivitatea muncii este 
un indicator a cărui valoare de
pinde, înainte de orice și mai mult 
decit oricare altul, de om, de lucrăto
rul de la mașină. în ziua de 2 sep
tembrie, in secția prese — unul din 
compartimentele-..cheie" ale între
prinderii — maistrul Petre Gheorghe 
ne relata : „De ce să nu spunem a- 
devărul, nu știm câ pe ansamblul 
intreprinderii productivitatea muncii 
nu s-a îndeplinit". Nu trebuie aduse 
prea multe argumente pentru a se 
înțelege că, dacă muncitorii nu cu
nosc in fiecare moment rezultatele 
activității lor. este greu să se inre- 
gistreze rapid revirimentul necesar.' 
Și in întreprindere, acest reviriment 
se impune acum. Dar nu prin inten
sificarea eforturilor fizice, ci prin- 
tr-un plus de inițiativă muncito
rească, prin organizarea superioară 
a producției și a muncii, prin efort 
de inteligentă, prin folosirea mai bună 
a timpului de muncă. Iată de ce. la 
această cunoscută întreprindere bucu- 
reșteanâ, intervenția organizației de 
partid, a comuniștilor este absolut 
necesară. Nu pentru a se supra
pune conducerii tehnice, specialiști
lor unității, ci acționind pirghii spe
cifice muncii de partid, avind dis
cuții cu fiecare lucrător, in scopul

redresării urgente a situație! tn 
domeniul creșterii productivității 
muncii.

Chiar șl sub aspect pur tehnic, la 
Uzinele chimice române există re
zerve nefolosite pe deplin, prin a 
căror fructificare nivelul productivi
tății muncii ar putea fi simțitor 
sporit. Cum se știe, gradul dotării 
tehnice influențează in mod ho- 
tăritor creșterea randamentului mun
cii. Cu o condiție insă : tehnica, 
mașinile și utilajele din dotare să 
fie folosite la întreaga lor capacitate. 
O atare condiție trebuie respectată 
și la această întreprindere, unde in
stalații și utilaje de mare importanță 
pentru realizarea unor randamente 
sporite in producție lucrează sub 
capacitate : calandrele — 85 la sută, 
valțurile — 75 la sută, iar presele — 
pină la 55—57 la sută. Iată de ce, 
incă din aceste zile, este necesar să 
se acționeze cu hotărîre și răspun
dere pentru a se asigura folosirea 
din plin a mașinilor și utilajelor, in- 
deplinindu-se una din indicațiile date 
de conducerea partidului in vederea 
sporirii producției și a eficienței e- 
conomice.

Ceea ce se cuvine subliniat este 
că la Uzinele chimice române — și 
in oricare altă întreprindere in care, 
indicele productivității muncii este 
inferior prevederilor — printr-o largă 
mobilizare a tuturor oamenilor mun
cii de către organizațiile de partid, 
in vederea folosirii judicioase a 
„zestrei" tehnice, a timpului de 
lucru, aplicării unor măsuri organi
zatorice eficiente, cele patru luni 
care au mal rămas din acest an pot 
marca atingerea unor cote tot mai 
înalte in creșterea productivității 
muncii. Important este ca să se ac
ționeze pe multiple căi. în așa fel 
incit să se asigure obținerea de re
zultate pozitive certe, tntregindu-se 
bilanțul de pină acum la unul din 
indicatorii fundamentali al planului 
pe acest an, de care depinde, in 
mare măsură. înfăptuirea înainte de 
termen a cincinalului.

Dan MATEESCU .
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Procedee moderne de
Colectivul Combinatului de 

lianți și azbociment din . Bicaz 
a realizat cea de-a 20 000-a tonă 
de ciment peste prevederile 
planului inițial. Acest succes de 
prestigiu se datorește aplicării 
cu consecvență a cunoscutei 
inițiative „Productivitate orară 
maximă cu cheltuieli minime", 
cit și preocupărilor colectivului 
de aici pentru a găsi noi și mo
derne soluții de fabricație, me
nite să ducă la creșterea con
tinuă a productivității muncii. 
Printre acestea, la loc de frunte 
se situează aplicarea la scara 
întregului combinat a procedeu
lui de măcinare a cimenturilor 
in circuit închis. Prin aceasta,

fabricare a cimenturilor
se cîștigă anual o producție su
plimentară de circa 6 000 tone 
ciment de calitate superioară. 
Ca urmare, in prezent, ponde
rea cimenturilor superioare, in 
ansamblul producției combina
tului, a ajuns la 44 la sută. To
varășul inginer Constantin Si- 
mion, director adjunct al com
binatului. ne-a spus că în cadrul 
combinatului s-a trecut Ia exe
cutarea unor substanțiale modi
ficări constructive la cuptoarele 
de var, fapt ce va duce la creș
terea producției pe fiecare cup
tor de la 39 000 la 85 000 tone 
anual. (Ion MANEA, corespon
dentul „Scînteii").

Campania agricolă de toamnă
(Urmare din pag. I)

deosebit este depozitarea și conserva
rea fără pierderi a întregii produc
ții agricole, precum și prelucrarea 
in cele mai bune condiții a recol
tei de legume, struguri și fructe. 
Pentru recolta de floarea-soarelui au 
fost pregătite spații de depozitare cu 
o capacitate de 10 000 tone. în ve
derea depozitării porumbului, imedia' 
după recoltare, s-au amenajat plat
forme betonate la bazele de recep
ție Ploiești-Cring. Mizil, Inotești și 
altele. De asemenea, spațiul pentru 
depozitarea temporară a sfeclei de 
zahăr a fost suplimentat cu 3 000 m p 
de platforme asfaltate. în aceste zile 
continuă executarea arăturilor și ad
ministrarea îngrășămintelor pentru 
recolta anului viitor. încă de la 
executarea arăturilor de vară, după 
recoltarea unor culturi timpurii, pe 
terenurile unde va fi amplasat griul 
au fost administrate îngrășăminte 
fosfatice. Avem insă nevoie urgentă 
de îngrășăminte complexe, pe carele 
solicităm industriei chimice. De ase
menea. vrem să primim cit mai re
pede cele 50 combine trimise In spri
jinul altor județe la recoltarea pă- 
Joaselor, la acestea urmind să fie 
montate echipamentele pentru re
coltarea florii-soarelui".

Ing. Constantin Glăvan, directoru’ 
Direcției agricole Dolj : „însămința- 
rea griului formează obiectul ma
ior al preocupărilor noastre. S-au 
terminal reparațiile la tractoare și 
mașinile agricole care vor lua parte 
la executarea lucrărilor de sezon. 
In toate unitățile agricole s-a defi
nitivat amplasarea culturilor de 
toamnă si structura solurilor de griu.

Am urmării permanent condiționa
rea semințelor de griu și orz și s-au 
ridicat probe din peste 60 La sulă 
din cantitatea condiționată. Pentru 
obținerea unor recolte mari la hec
tar, acordăm o mare atenție pregă
tirii in cele mai bune condiții a te
renului. în acest scod. am organizat 
recoltarea cu prioritate a culturilor 
de pe suprafețele destinate cereale
lor de toamnă. S-a indicat, de ase
menea. ca porumbul să se recolteze la 
o umiditate mai mare (28—30 la sută), 
și să fie transportat pe platforme 
linsă pătule pentru uscare, cocenii 
,ă fie strinși imediat și tnsilozați. 
iar terenurile astfel eliberate să fie 
fertilizate, arate și pregătite pentru 
insămințarc. Am stabilit pe bază de 
grafic recoltarea, pină la 25 septem
brie. a 5 000 hectare sfeclă de zahăr, 
tn total, floarea-soarelui. sfecla de 
zahăr șl porumbul timpuriu vor pu
tea fi recoltate pină la 15 septembrie 
De aproximativ 60 000 hectare, care 
urmează a fi insămințate cu griu. 
De altfel, pină la 11 septembrie au 
fost executate arături pentru însă- 
mințările de toamnă pe 55 000 hec
tare în toate sectoarele agriculturii, 
ceea ce reprezintă 40 la sută din 
suprafața planificată".

★
Am consemnat aceste declarații 

din care rezultă că organele județene 
de partid, de stat si agricole acordă 
o mare atenție bunei pregătiri și or
ganizări a campaniei agricole 
toamnă. r'- • -
lucrărilor 
deplinite 
stabilite.

---- .......... -o------ de 
Pe parcursul desfășurării 
vom urmări cum sint în- 
programele de măsuri

Const. BORDEIANU 
Nicolae BABALAU

HARGHITA IN COMPETIȚIA
AUTODEPĂȘIRII

(Urmare din pag. I)
ploatare și transport 
din Gheorghieni, 
cum și unitățile 
industrializare 
Sindominic și 
Lunca de Jos. L__
am fost prea modești 
cind ne-am luat an
gajamentele, fiindcă 
le-am depășit de mult. 
Tocmai de aceea 
le-am suplimentat, 
pentru a asigura în
deplinirea cincinalului 
cu cel puțin 10 luni 
înainte de termen și 
obținerea, pină la fi
nele anului viitor, 
unei producții 
plan in valoare 
316 milioane lei".

— Reevaluînd. 
cursul lunilor trecute, 
posibilitățile noastre, 
am ajuns și noi la 
concluzia că putem 
îmbunătăți substanțial 
angajamentele Iniția
le — ne-a relatat to
varășul Gal Sandor, 
secretarul comitetului 
de partid de la între
prinderea de fier din 
Vlăhița. Am hotărit, 
de pildă, sâ realizăm 
o producție-marfă su
plimentară in valoare 
de 3 milioane lei și să 
dăm 
tone 
ceste 
fost 
chiar 
producția-marfă, pină 
acum, am înregistrat 
o depășire de 1 mili
on lei. Iar pină Ia 
sfirșitul anului vom 
adăuga incă 
Cantitatea totală 
tontă obținută peste 
plan se ridică, in 8 luni 
la 1 168 tone, din care 
peste jumătate a fost 
elaborată cu mangal 
economisit. Ne propu
nem ca, pină la sfir
șitul anului, să mărim 
această cantitate la 
1 500 tone. Mul ți fac
tori au concurat la ob
ținerea acestor rezul-

pre- 
de 

din 
din 

Poate

a 
peste 

de
In

peste plan 500 
fontă. Dar și a- 
angajamente au 
îndeplinite 
depășite. ȘiLa

tate. S-a permanenti
zat inițiativa „600 tone 
fontă pe an cu man
gal economisit", am 
introdus acordul glo
bal la furnale, am a- 
plicat in producție nu
meroase invenții și 
inovații, precum și 
îmbunătățiri ’ ' '
gice. Astfel, 
Șit ca noua 
aglomerare să 
parametrii 
cu 3 luni 
termen; ridicarea tem
peraturii aedului in
suflat in furhale a 
determinat creșterea 
producției și a cali
tății fontei. Dacă fur- 
naliștii conduși de 
Mihaly Albert au ob
ținut asemenea rezul
tate in întrecerea so
cialistă nu se lasă 
mai prejos nici turnă
torii, al căror șef de 
secție este Nicolae 
Crainic. In condițiile 
cind pe 20 la sută din 
suprafața turnătoriei 
șe execută lucrări de 
investiții, iar sarcini
le de plan depășesc 
cu 20 la sută pe cele 
din anul trecut, înde
plinirea indicatorilor, 
asimilarea de noi pro
duse, intre care tipu
rile de role pentru fa
brici de țevi, decurg 
foarte bine.

Hotărirea neabătută 
de a ieși învingători 
in întrecerea cu tim
pul caracterizează și 
ne muncitorii si tehni
cienii de la întreprin
derea de ată si filatu
ră din Odorheiu-Secu- 
iesc. Aici, in secția fi
nisaj mecanic, stăm de 
vorbă cu maistrul 

care

invenții 
precum 

tehnolo- 
am reu- 
linie de 

atingă 
proiectați 

înainte de

------ cu 
Gheorghe Veres, 
ne-a relatat :

— Nu deținem 
un secret pentru 
tul că secția este

i nici 
fap- 

. --------- ---------frun
tașă in întrecerea so
cialistă. Căutăm să or
ganizăm cit mai bine 
munca, să repartizăm 
judicios sarcinile, să

întărim disciplina. Tn 
depășirea sarcinilor, o 
contribuție însemnată 
au fruntașele noastre, 
ca Sckely Erzsebet, 
Aurelia Todor, Boroș 
Ghizela și colegele 
lor. La mașinile de 
bobinat din sculuri, de 
pildă, ele lucrează la 18 
tamburi în loc de 12, 
iar la mașinile de ba- 
tirat, la 20—22 in loc 
de 16.

— Această atmosferă 
■de vie întrecere este 
predominantă in rin- 
durile tuturor celor 
peste 2 000 de lucrători 
de la noi. ne spunea 
secretarul comitetului 
de partid al întreprin
derii, • -
nos.
rare ...... . __..........
7 luni din acest an, 
am raportat îndeplini
rea și depășirea anga
jamentelor noastre a- 
nuale, că în august 
am obținut noi și im
portante rezultate.

— Sint convins — 
conchidea directorul 
intreprinderii, Vereș 
Karoly — că in cinstea 
Congresului al XI-lea 
vom depăși considera
bil sarcinile pe primii 
4 ani ai cincinalului. 
Mă îndreptățește, în 
această afirmație, a- 
vansul de peste 2 luni 
ciștigat in îndeplinirea 
cincinalului și, mai fl
ies, entuziasmul, adin- 
ca recunoștință cu ca
re a fost primită și 
la noi hotărirea parti
dului privind majora
rea retribuției oame
nilor muncii.

...Iată secvențe din 
unitățile județului 
Harghita, adine an
grenate in marea În
trecere socialistă. Sec
vențe __  2____
îtrează hotărirea oa
menilor muncii — ro
mâni și maghiari — 
de a face totul pentru 
realizarea înainte de 
termen a cincinalului.

Csajkovkij Ia- 
Nu e de mi- 
atunci că. dună

care demon-
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Maiestății Sale regele SOBHUZA al Il-lea
MBABANE

Cm de.» VI-» aniversar» a proclamării Independentei Regatului 
Swaziland imi oieri plăcuta ocazie de a adresa Maieslătii Voastre, in 
numele Guvernului șl al poporului român, precum și al meu personal 
cordiale felicitări, cele mai bune urări de sănătate și fericire, de pace 
bunăstare și prosperitate pentru poporul din Swaziland.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii Filipine

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Filipine. general Carlos P. 
Romulo, care efectuează o vizită ofi
cială in țara noastră, a depus joi di
mineața o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luntei centru liberta
tea ponorului si a patriei. pentru 
socialism.

Au fost dc fată Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne,. reprezentanți ai Consiliului 
pot 'Ar al municipiului București. 
eenc2ali Si ofițeri superiori.

★
La 5 septembrie au inceput. la 

Predeal, convorbirile oficiale intre

întrevederi la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale

Joi la amiază. Ion Pățan. viceprim- 
minislru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale, a avut o în
trevedere cu Roger Joseph Atogeti- 
noli Felii, membru al Consiliului Re
deșteptării Naționale, ministrul pla
nificării economici, vicepreședinte al 
Consiliului Economic Național al Re
publicii Ghana, oare se află in vizită 
in tara noastră.

Lucrările Congresului internațional 
de studii sud-est europene

Tn cadrul lucrărilor celui de-al 
Iil-lea Congres international de stu
dii sud-est europene, joi. au avut 
loc noi dezbateri pe marginea unor 
probleme majore ale istoriei și civi
lizației popoarelor din această zonă 
a continentului nostru.

Evidențiind legăturile dintre popoa
rele balcanice, afinitățile lor de tra
diții și cultură, rapoartele și inter
vențiile prezentate au pus in lumină 
conlucrarea pe multiple planuri — e- 
conomic. politic, cultural — a națiu
nilor sud-est europene, lupta lor co
mună împotriva dominației și asupri
ri: străine. In acest context au fost 
subliniate trăsăturile definitorii ale 
politicii externe a României de cola
borare și cooperare internațională, de 
dezvoltare continuă a .relațiilor cp, 
țările balcanice, in spiritul înțelegerii, 
apropierii și respectului reciproc. 
Discuțiile au relevat, de asemenea, 
elemente specifice ale gindirii filozo
fice și social-politice din țările bal
canice in epoca modernă și contem
porană. notele lor distinctive, in ra
port cu principalele curente de idei 
ale Europei occidentale, precum și

EREN '74

Pină acum două sute de mii de vizitatori
Peste 200 000 de vizitatori români 

si de peste hotare au fost oaspeții 
Expoziției realizărilor economiei na
ționale. de la deschidere si pină în 
prezent. EREN ’74 a fost vizitată, de 
asemenea, de circa 90 de delegații 
sirâine, personalități ale vieții poli
tice si economice internaționale, sute 

ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, George 
Macovcscu. și ministrul afacerilor 
externe al Republicii Filipine. șenc- 
lalul Carlos P. Romulo. care se află 
in vizită oficială in tara noastră.

Cu acest prilej a fost- făcută o 
analiză n stadiului dezvoltării rela
țiilor bilaterale de cooperare intre 
România și Filipine. precum și un 
util schimb de vederi asupra unor 
probleme internaționale dc interes 
comun.

Discuțiile s-au purtat intr-o at
mosferă dc deplină ințelegcre fi 
cordialitate.

A participat Kuasi Amoako-Atta, 
consilier al guvernului ghanez pen
tru relații economice cu statele so
cialiste.

In cadrul convorbirii au fost anali
zate stadiul relațiilor economice ro- 
mâno-ghaneze. posibilitățile de dez
voltare in continuare a schimburilor 
comerciale, cooperării economice si 
tehnice dintre cele două țări.

(Agerpres)

bazele social-economice care au ge
nerat aceste particularități.

Procesul de formare a limbilor 
lite/are pe temeiul limbilor vorbite 
a constituit obiectul unor rapoarte 
și comunicări in cuprinsul cărora au 
fost reliefate diferite aspecte și ten
dințe ale fenomenului literar din se
colele XIX-XX, caracterizat, îndeo
sebi. prin nota lui umanistă, demo
cratică. prin strinsa lui legătură cu 
problematica vieții social-politice a 
țărilor sud-est europene.

Dezbateri interesante au prilejuit, 
de asemenea, comunicările din do
meniul folclorului comparat, artei 
populare, precum și aspectele pe care 
le-a imbrăcat urbanizarea în- anti-- 
chitate.

In cursul aceleiași zilea ■ fqst 
deschisă o expoziție internațională 
de carte, cuprinzind publicații recente 
din domeniul studiilor sud-est euro
pene. organizată cu sprijinul edituri
lor din țările participante la con
gres. A avut loc. de asemenea, o gală 
de filme documentare românești.

Lucrările congresului continuă.

de specialiști si reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri. Multi dintre a- 
ceștia au ținut să exprime calde a- 
precicri la adresa realizărilor Româ
niei. a eforturilor poporului nostru 
pentru făurirea unei economii pu
ternice. in permanentă dezvoltare.

(Agerpres)

CU PRILEJUL ZILEI NA țlONALE A R. P. D. COREENE

Adunarea festivă
din Capitală

Comitetul municipal București al 
P.C.R. și Asociația dc prietenie ro- 
mftiio-corecanâ au organizat, joi 
dupâ-amiazft, la Casa dc cultură a 
sectorului 6. o adunare festivă cu 
prilejul Zilei naționale a Republicii 
Populare Democrate Coreene — 26 
de ani de la întemeierea republicii.

La festivitate au participat Ion 
Cosma. membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul turismului. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. general-colonel Sterlan Tircă. 
adjunct al ministrului apărării na
ționale. Constantin Nicolae, secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R.. activiști de partid si dc 
stat, numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderi si instituții bucureștenc.

Au luat, de asemenea, parte Pak 
Zung Guc, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, și membri ai am
basadei.

Adunarea a fost deschisă dc Cos
tiță Chitimia, prim-secretar al Co
mitetului de partid al sectorului 6.

Semnificația evenimentului sărbă
torit a fost relevată dc Gheorghe 
Stuparu. vicepreședinte al Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie româno-coreeană.

După ce a subliniat importanța 
creării Republicii Populare Democra
te Coreene, ca încununare a înde
lungatei lupte eroice duse de patrio- 
tii si revoluționarii coreeni pentru 
făurirea unui stat liber si indepen
dent. vorbitorul a trecut in revistă 
succesele remarcabile obținute de po
porul coreean sub conducerea Parti
dului Muncii din Coreea, in frunte 
cu tovarășul Kim Ir Sen, in opera 
complexă de construire a socialismu
lui. in apărarea cuceririlor sale re
voluționare. a libertății si indepen
denței patriei. Comuniștii, întregul 
nostru popor — a arătat vor
bitorul — urmăresc cu profund 
interes și simpatie vasta acti
vitate pe care o desfășoară oa
menii muncii coreeni pentru edi
ficarea socialismului și propă
șirea patriei, pentru înfăptuirea aspi
rației fundamentale de unitate națio
nală si se bucură sincer de succe
sele și victoriile remarcabile pe care 
le-au obtinut in toate domeniile de 
activitate. Totodată, poporul român 
sprijină eforturile perseverente ale 
Partidului Muncii din Coreea și gu
vernului R.P.D. Coreene, concretiza
te în numeroase propuneri si ini
tiative vizind apropierea dintre Nord 
și Sud. crearea unei atmosfere de 
încredere reciprocă, inițierea unor 
acțiuni de cooperare și colaborare 
intre cele două părți ale tării. între
prinderea de acțiuni concrete pen
tru unificarea pașnică si indepen
dentă a tării, de către coreeni în
șiși. fără nici un amestec din afară.

Relevind relațiile de prietenie, co
laborare și solidaritate dintre Româ
nia și R.P.D. Coreeană, vorbitorul a 
subliniat că întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
republicii, și tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Cen

Seară culturală
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Populare Democrate Coree
ne. joi a avut loc, in Capitală, o 
seară culturală coreeană, organizată 
de Institutul român.pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Asociația 
de prietenie româno—coreeană.

Au luat parte Andrei Vela, vice
președinte al I.R.R.C.S., reprezentanți 
ai Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, ai Aso
ciației de prietenie româno-coreeană, 
oameni de artă și cultură, funcțio

vremea
Timpul probabil pentru 7, 8 și 9 

septembrie. In țară : Vreme in gene
ral frumoasă, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi variabil. In 
nordul țării, precum și în zona delu

tral al Partidului Muncii din Co
reea. președintele R.P.D. Coreene, au 
constituit un moment de profundă 
semnificație in cronica raporturilor 
româno-corecnc, deschizind noi per
spective pentru ndincirea și diversi
ficarea colaborării dintre cele două 
țări, partide și popoare,

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
Pak Zung Guc, care, după ce a 
transmis part’.cipanților. întregului 
popor român salutul poporului co
reean, a mulțumit pentru înalta a- 
preciere exprimată la adresa succe
selor obținute de R.P.D. Coreeană 
in cei 26 de ani care au trecut de 
la întemeierea republicii. Vorbitorul 
a evocat apoi lupta eroică a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii 
coreeni, sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, in frunte cu to
varășul Kim Ir Sen, pentru elibe
rarea țării de sub ocupația străină 
și dobindirea independenței naționa
le. pentru consolidarea victoriilor 
obținute, pentru înfăptuirea si desă- 
virșirea revoluției socialiste. In pre
zent — a arătat vorbitorul — po
porul coreean este angajat plenar 
in lupta pentru îndeplinirea înainte 
de termen a planului șesenal. trasat 
de cel de-al cincilea Congres al 
Partidului Muncii din Coreea, și pen
tru crearea bazelor in vederea reali
zării obiectivelor economice din ur
mătorul plan de perspectivă.

Ambasadorul a relevat in conti
nuare strădaniile guvernului R.P.D. 
Coreene pentru realizarea unificării 
independente și pașnice a patriei, pe 
baze democratice, fără nici un ames
tec din afară. Astăzi, a subliniat el, 
in fata poporului nostru nu se află 
sarcină mai urgentă și mai impor
tantă ca aceea de a se pune capăt 
istoriei tragice a scindării națiunii 
și a se înfăptui unificarea tării. 
Bucurindu-se de sprijinul si încu
rajarea popoarelor progresiste din 
lume, poporul coreean va înfăptui 
prin forța unită a întregii națiuni 
marea cauză a unificării patriei. In 
acest context, vorbitorul a mulțumit 
călduros Partidului Comunist Ro
mân, guvernului și poporului țării 
noastre pentru sprijinul activ și so
lidaritatea cu lupta poporului co
reean de realizare a unificării inde
pendente și pașnice a patriei.

Referindu-se la relațiile tradiționa
le de prietenie dintre poporul co
reean și poporul român, vorbitorul 
a subliniat că vizita delegației de 
partid și guvernamentale române in 
R.P.D. Coreeană, convorbirile rodnice 
avute cu acest prilej intre conducătorii 
celor două partide și țări au mar
cat începutul unei noi etape in dez
voltarea și diversificarea raporturi
lor de colaborare si cooperare co- 
reeano-române.

In încheiere, ambasadorul Pak 
Zung Guc a dat o înaltă apreciere 
politicii externe promovate de Gu
vernul Republicii Socialiste România 
și a urat poporului român succese 
tot mai mari in opera de edificare 
a socialismului.

Adunarea festivă s-a încheiat cu 
prezentarea unui film documentar, 
producție a studiourilor din R.P.D. 
Coreeană. (Agerpres) 

nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, un numeros public.

Au fost prezenți Pak Zung Guc, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

Anghel Paraschiv, redactor-șef ad
junct al ziarului ..Scinteia", a vorbit 
despre eroica luptă dusă de poporul 
coreean pentru eliberarea patriei 
sale, despre victoriile remarcabile 
dobindite pe tărimul construcției so
cialiste. A fost prezentat filmul ar
tistic coreean ..Drumul spre satul na
tal". (Agerpres) 

roasă și de munte, izolat, va ploua. 
Vintul va, sufla slab pină la potrivit. 
Minimele vor fi cuprinse intre 8 și 
18 grade, iar maximele intre 18 și 28 
grade, local mai ridicate in sudul 
(arii. In București : Vreme in general 
frumoasă, cu cer variabil. La inceput 
ploi de scurtă durată. Vint slab pină 
la potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționale a Rega

tului Swaziland. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a transmis 
o telegramă dc felicitare ministru
lui afacerilor externe al acestei țări, 
prințul Makhosini Dlaminl.

★
Joi dimineața a sosit la București 

dr. C.E.S. Weeratunge, ambasadorul 
Republicii Sri Lanka in Republica 
Socialistă România.

ÎNCHEIEREA lucrărilor 
CONFERINȚEI REPUBLICANE 

DE CHIMIE FIZICĂ 
GENERALĂ Șl APLICATĂ
Joi ș-au încheiat. In Capitală, lu

crările celei dc-a 4-a Conferințe re
publicane de chimie fizică generală 
și aplicată. dedicată celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. Au parti
cipat cadre didactice și cercetători 
din invâțâmintul superior, specia
liști din institutele de cercetări chi
mice. lucrători din laboratoarele u- 
zinale. Au luat parte, de asemenea, 
specialiști din Australia, Bulgaria, 
Cehoslovacia. R.D. Germană, R.F. 
Germania. Iran. Italia, Iugoslavia, 
Liban. Polonia. Statele Unite. Un
garia și Uniunea Sovietică.

Pe parcursul a patru zile de lu
crări — in ședințe plenare sau pe 
secții — participanții la conferință 
au dezbătut referate și comunicări 
științifice, axate pe o tematică largă, 
corespunzătoare stadiului actual al 
dezvoltării și diversificării chimiei 
fizice, cit și multiplelor și variatelor 
sale aplicații in industrie, agricul
tură Și medicină. De un larg interes 
s-au bucurat comunicările privitoare 
la coagularea apelor reziduale din 
rafinăriile de petrol, activitatea ca
talizatorilor in diferite tipuri de 
reacții chimice, precum și studiile de 
inginerie chimică, combaterea po
luării atmosferei și a apelor, meta
lurgia aluminiului, electrodepunerea 
de metale și altele.

In încheierea lucrărilor, partici
panții la conferință au adresat Co
mitetului Central al partidului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu. o telegra
mă prin care se angajează să con
tribuie. cu întreaga lor capacitate de 
muncă și creație, la realizarea mă
rețelor sarcini ce se desprind din 
proiectul dc Directive ale Congresu
lui al XI-lea al P.C.R. și din pro
iectul Programului Partidului Comu
nist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism. 

(Agerpres)

La întreprinderea 
„Partizanul” Bacău

Noi modele
de încălțăminte

BACAU (Corespondentul „Scîn- 
teii". Gh. Baltă). De la începu
tul tjnului și pină acum, maga- 
zinele de specialitate din țară 
au primit de la întreprinderea 
de pielărie și încălțăminte „Par
tizanul" Bacău, peste prevede
rile planului, 25 700 perechi de 
pantofi, ghete, papuci. O aten
ție deosebită au acordat-o mun
citorii de aici diversificării pro
ducției și îmbunătățirii calității 
acesteia. Inginerul Dan Pricop, 
directorul întreprinderii, ne 
spunea că în această perioadă 
au fost introduse in fabricație 
50 de modele noi de încălță
minte. Amintim, dintre acestea, 
pantofii bărbătești cu fețe 
„bufo" și tălpi translucide, pan
tofi bărbătești cu fețe ..hunting" 
in sistem flexibil. Zilele aces
tea au fost introduse in fabri
cație alte 25 de modele noi de 
încălțăminte, printre care ghe
tele din șaten cu tălpi matrițate 
și bocancii pentru copii. Tehno
logiile de fabricație și materia
lele folosite conferă încălțămin
tei cu marca „Cotidian" reali
zate la Bacău flexibilitate și re
zistență sporită.

In preajma marii sărbători 
A BULGARIEI PRIETENE

Adunări festive la Giurgiu 
si Constanța
> ■>

Joi după-amiază. la Casa do cultură 
a municipiului Giurgiu a avut loc 
o adunare festivă consacrată celei de-a 
XXX-a aniversări a victoriei revo
luției socialiste in Bulgaria.

Au luat parte Constantin Răchitan, 
secretar al Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R., activiști dc partid și 
de stat, numeroși locuitori ai muni
cipiului.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Republicii Populase Bulgaria 
la București.

Dind expresie caldelor sentimente 
de prietenie pe care poporul român 
le nutrește față de poporul bulgar, 
Vasile Tronaru. prim-secretar al co
mitetului municipal dc partid, a 
transmis, cu prilejul zilei de 9 sep
tembrie. un cordial salut tovărășesc 
comuniștilor, tuturor oamenilor mun
cii din Bulgaria. Vorbitorul a evi
dențiat apoi însemnătatea revoluției 
socialiste din țara vecină și prietenă, 
moment care, răspunzind aspirațiilor 
și idealurilor de libertate națională 
și socială, a marcat începutul unui 
proces înnoitor de maximă impor
tanță și profunzime in istoria po
porului bulgar.

In continuare a luat cuvintul Trai- 
ko Iordanov, prim-secretar al Amba
sadei R. P. Bulgaria la București, 
care a înfățișat succesele obținute in 
cei 30 de ani de viață liberă de po
porul bulgar și a subliniat evoluția 
continuă, ascendentă a legăturilor dc 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre partidele și popoarele noastre, 
in interesul ambelor țări, al cauzei 
socialismului.

In încheierea festivității, ansamblul

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI DE FOTOGRAFII

„4 XXX-a aniversare a victoriei 
revoluției socialiste in Bulgaria"

La Muzeul dc istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revoluționa
re și democratice din România a 
avut loc. joi la amiază, vernisajul 
expoziției de fotografii „A XXX-a 
aniversare dc la victoria revoluției 
socialiste in Bulgaria", manifestare 
ce se inscrie in suita de acțiuni prin 
care este marcat in țara noastră 
acest eveniment.

Cele peste 300 de imagini expuse 
înfățișează aspecte semnificative din 
istoria luptei poporului bulgar pen
tru cucerirea puterii, munca pentru 
edificarea noii orinduiri, marile rea
lizări obținute de țara vecină și 
prietenă in toate domeniile de acti
vitate. O serie de imagini ilustrea
ză aspecte ale colaborării multila

Punerea in funcțiune a primului reactor 
al atomocentralei de la Kozlodui

SOFIA. (De la corespondentul nos
tru). Printre cele aproape 400 de 
mari obiective economice pe care 
poporul bulgar le-a inaugurat. in 
aceste zile, in cinstea aniversării a 
30 de ani de la victoria revoluției 
socialiste in Bulgaria, se numără și 
primul reactor — de 440 MW — al 
atomocentralei electrice de la Koz
lodui. In cadrul festivității consacrate 
punerii in funcțiune a acestui obiec
tiv. tovarășul Todor Jivkov. primul 
secretar al C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului de Stal al R.P. Bul
garia. a tăiat panglica inaugurală 
prinsă la intrarea in sala reactoare
lor.

In cuvinlarea rostită cu acest pri
lej. Todor Jivkov a subliniat că da
rea in exploatare a primei atomo- 
centrale electrice in ajunul marii 
sărbători naționale a poporului bul
gar nu este o simplă coincidență, ci 
este rezultatul politicii clarvăzătoare 

folcloric „Dunărea" al Casei de cul
tură din Giurgiu a prezentat un spec
tacol de cintcce și dansuri româ
nești și bulgare.

★
Cu același prilej. în sala teatrului 

„Fantazio" din Constanța a avut Ioc 
o adunare festivă, la care au luat 
parte membri ai birourilor Comite
telor județean si municipal Constan
ța al P.C.R.. ai comitetelor execu
tive ale consiliilor populare jude
țean și municipal, activiști de partid 
și de stat, numeroși oameni ai mun
cii din întreprinderile și instituțiile 
orașului.

Despre importanța actului istoric 
de la 9 septembrie 1944. despre pro
fundele transformări ce au avut loc 
în toate domeniile vieții economica 
și sociale in cei 30 de ani de la vic
toria revoluției socialiste in Bulga
ria a vorbit tovarășul George Cri- 
șovan. secretar al Comitetului ju
dețean Constanța al P.C.R. Vorbi
torul a evidențiat însemnătatea pa 
care o au frecventele întilniri din
tre conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. în dez
voltarea continuă a relațiilor fră
țești dintre cele două țări și po
poare aflate în plină construcție so
cialistă.

A luat apoi cuvintul colonel Nedko 
Dimitrov, atașat militar acro și na
val al Ambasadei Republicii Popu
lare Buigaria la București, care* 
printre altele, a relevat însemnăta
tea largii colaborări dintre partidele, 
țările și popoarele României șl 
Bulgariei.

terale a Republicii Populare Bulga
ria. pe planul relațiilor externe.

In alocuțiunile rostite cu prilejul 
deschiderii expoziției, Gheorghe Za- 
haria, director adjunct al Institutu
lui de studii istorice și social-poli
tice de pe lingă C.C. al P.C.R.. și 
Ivan Stefanov Abagiev. ambasado
rul R. P. Bulgaria la București, au 
evocat relațiile de prietenie și co
laborare statornicite intre cele două 
țâri și popoare, dezvoltarea ascen
dentă și conținutul nou al legături
lor dintre România și Bulgaria in 
anii socialismului.

In încheiere a fost prezentat fil
mul documentar „Două epoci", 
producție a studiourilor din R. P. 
Bulgaria. (Agerpres) 

a partidului și statului în dezvolta
rea energeticii. Conducătorul bulgar 
a evidențiat necesitatea folosirii in 
scopuri pașnice a energiei nucleare 
și termonucleare. El a subliniat că 
politica externă a Bulgariei slujeș
te cauzei păcii și colaborării intre 
popoare. „împreună cu celelalte 
țări socialiste frățești — a arătat To
dor Jivkov — noi vom promova și 
in continuare această politică. ne 
vom acjuce contribuția la întărirea 
încrederii reciproce și coexistenței 
pașnice intre popoarele din Balcani, 
Europa și din întreaga lume".

Tot în cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a victoriei revoluției so
cialiste din Bulgaria, la 5 septem
brie. in prezența lui Todor Jivkov» 
a fost dat in folosință Complexul in
dustrial de la Devnia, unul din cele 
mai mari obiective ale industriei 
chimice bulgare.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
■N

ROMA (prin telefon). — La „Sta- 
dio Olimpico" din Roma, ieri porțile 
au rămas închise. „Europenele" de 
atletism s-au intrerupt — pentru 
prima oară in istoria lor — pentru 
o zi de pauză, urmind a se relua as
tăzi in același intens ritm. O între
rupere binevenită nu numai pentru 
atleți și organizatori, dar și pentru 
cei 1 300 de ziariști dornici să vadă 
sedimentate imaginile acestor prime 
zile, să intuiască principalele trăsă
turi și caracteristici ale acestei noi 
ediții a campionatelor.

După cum relatam Intr-o cores
pondență trecută, rezultatul cel mai 
prestigios obținut pină in prezent 
rămine, desigur, noul record mondial 
înregistrat in proba de suliță femei 
de Ruth Fuchs (R.D.G.), care și-a 
Întrecut propria performanță stabi
lită la Edinburg, anul trecut. N-au 
lipsit — și au fost destule ! — nici 
surprizele. Dintre ele putem aminti... 
locul 9 la 10 000 m obținut de 
englezul David Black, deși era favo
rit al cursei, înfrângerea sovieticei 
Ludmila Braghina la 3 000 m (proba 
in care deține recordul mondial) 
de către finlandeza Nina Holmen, ca 
ți neașteptatul loc 1 obținut la disc 
de finlandezul Pentti Kahma, in de
favoarea cehoslovacului Ludvik Da- 
nek. Italianul Marcello Fiasconaro 
a trebuit să ee mulțumească cu locul 
6 in proba de 800 m, după ce mai 
bine de 500 m a condus detașat o 
cursă care amintea mai mult de în
trecerile sprinterilor decit de cele 
ale semifondiștilor. De altfel, in 
acest sens, este de observat că din 
cele 17 titluri europene, atribuite 
pină acum, două au revenit campio
nilor precedentei ediții a compe
tiției : Valeri Borzov (la 100 m) și 
Nadejda Cijova (la aruncarea greu
tății). _

Locul trei obținut de Mariana Su
man in cursa de 800 m con
stituie pină acum performanța cea 
mai bună a lotului nostru de atle
tism. Ea a făcut două curse exce
lente atit in serii, cit și in semifi
nale, depunind poate un efort mai 
mare decit trebuia. In finală a for
țat cam mult In primul tur și astfel, 
deși specialiștii o situau intre „ma
rile favorite" ale cursei, a trebuit să 
se mulțumească cu medalia de 
bronz. In ce-1 privește pe Gh. Ghipu

— de la care se aștepta un loc me
ritoriu in finală la 800 m — el a fost 
nevoit să părăsească întrecerea încă 
din semifinale. In serii, Ghipu a ob
ținut cel mai bun rezultat. In semi
finale insă a greșit cursa tactic, ră- 
minind la inceput in coada plutonu
lui și nemaiavind apoi posibilitatea 
să sprinteze pe ultimele sute de 
metri.

In finalele de azi intră in concurs 
și aruncătoarele noastre dc disc : 
Argentina Menis și Olimpia Catara
mă. Le urăm succes, ca și tuturor 
celorlalți atleți rpmâni care vor 
evolua in zilele următoare pe „Stadio 
Olimpico" din Roma.

Radu BOGDAN

• Pe „micul ecran", la sfirși- 
tul acestei săptămini : simbătă. 
ora 16. meciul de fotbal Steagul 
roșu — Steaua. (Transmisiune 
directă de la Brașov) ; du
minică, de la ora 15. meciul de 
rugbi Dinamo — Steaua. (Rezu
mat înregistrat de la stadionul 
„Dinamo"). „Marele Premiu al 
orașului Roma" la călărie — să
rituri peste obstacole. (Transmi
siune de la hipodromul din 
Piazza di Siena).

MOTOCICLISM. — Ieri, pe pista 
stadionului „Metalul" din Capitală a 
avut loc un concurs internațional de 
dirt-track. După departajare, victoria 
a fost atribuită alergătorului sovietic 
Gh. Ivanov, urmat de P. Korneev 
(U.R.S.S.) și Gh. Sora (România) — 
toți cu cite 11 puncte.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CAMPIONATELE MONDIALE DE 

CANOTAJ ACADEMIC (masculin). — 
La Lucerna, joi, in recalificările 
probei de 4 plus 1 rame, echipajul 
României a ciștigat seria respectivă, 
calificindu-se pentru semifinale. As
tăzi este zi de odihnă. Semifinalele 
vor avea loc simbătă. In această 
fază vor evolua și trei echipaje ale 
României : 2 plus 1. 2 fără cirmaci 
și 4 plus 1 rame.

BALCANIADA___________  DE IAHTING. —
La Constanța, in rada portului To
mis. a început cea de-a 8-a ediție 
a balcaniadei de iahting. la care 
participă sportivi din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia. Turcia șl România. 
După prima regată, la clasa ..Finn" 
conduce C. Ivanovici (România), ur
mat de K. Dimitrov (Bulgaria) $1 
L. Ozgen (Turcia). Echipajul iugo
slav Miklorec și Puh se află in 
frunte la clasa „Olandezul zburător". 
Pe apele lacului Siutghiol de la Ma
maia. la clasa „Optimist", după pri
ma regată, pe primul loc se află 
Hristu Zavalides (Grecia), urmat de 
Horfa Isoas (România).

JOCURILE SPORTIVE ASIATICE. 
— Concursul individual feminin de 
gimnastică din cadrul jocurilor spor
tive asiatice de la Teheran a fost 
dominat de sportivele din R.P. Chi
neză. Pe locul intii — Cian Ci 75,95 
puncte. In competiția de natație. se
ria victoriilor înotătorilor japonezi 
continuă. Tagachi a ciștigat proba

masculină de 200 m bras In 
2’30”06/100. iar Harouka, cea simi
lară feminină, cu timpul de 
2’51"61/100. La tir, reprezentanții 
R.P.D. Coreene au obținut un 
blu succes in proba de armă 
ră calibru redus (3X40 focuri) 
individual, prin Han Dong 
(1 136 puncte) și pe echipe 
puncte).

FOTBAL. • Meciuri amicale : la 
Basel. R.F.G. — Elveția 2—1 ' ‘ 
la Stockholm, Olanda — 
5—1 (2—0) ; la Varșovia,
Germană — Polonia 3—1 
• Miercuri seara s-au 
tat alte două jocuri contind 
noua ediție a campionatului euro
pean de fotbal. Pe stadionul „Pra
ter" din Viena. Austria — Tara Ga
lilor 2—1 (0—1). La Oslo. Norvegia 
— Irlanda de Nord 2—1 (0—1).

DINAMOVIADA INTERNAȚIO
NALA DE HANDBAL. — în Capita
lă continuă competiția internațională 
masculină de handbal „Dinamovia- 
da". Iată rezultatele înregistrate 
ieri • Dynamo Berlin — Ruda Hvez- 
da Praga 15—15 (10—9) ; Dinamo 
București — Dozsa Budapesta 24—17 
(14—9) ; Gwardia Varșovia — Levski 
Sofia 19—11 (11—7). Astăzi, de la ora 
14.30, au loc următoarele partide : 
Dinamo București — Levski Sofia ; 
Dynamo Berlin — Dozsa Budapesta 
și Gwardia Varșovia—Ruda Hvezda 
Praga.

(2-1) ; 
Suedia

R. D.
(2-1) 

dispu- 
pentru

Deși Uzina pentru 
tehnica de calcul din 
Sofia nu a fost încă 
inaugurată oficial, to
tuși, de mai bine de 
doi ani, in incinta ei 
se primesc și se mon
tează, in numeroase 
calculatoare, elemente 
de cibernetizare ex
pediate de uzine din 
Stara Zagora, Pazar- 
gik, Veliko Tirnovo, 
Ruse. Blagoevgrad și 
Plovdiv. Peste o mie 
de specialiști și-au 
împărțit intre ei eta
jele clădirii. efec- 
tuind, in săli spa
țioase. acordarea in
stalațiilor periferice 
care intră in compo
nența calculatorului 
„Es-1020“ sau migă
loase operații pe... 
„creierul" mașinilor, 
inzestrindu-le cu „me
morie". O memorie în
registrată pe benzi 
sau pe discuri magne
tice, capabile să pri
mească și să redea 29 
milioane de impulsuri. 
Aceasta acum, la ni
velul posibilităților a- 
nului 1974, pentru că, 
in viitor, cum arata 
Anghel Anghelov, di
rectorul Institutului 
de cercetări pentru 
tehnica de calcul al 
Uniunii economice de 
stat „Izot", conducăto
rul unui colectiv de 
aproape 4 000 de cer
cetători, instalațiile 
bulgare de memorare 
pe pachete de discuri 
vor putea asigura 100 
pină la 200 milioane 
de impulsuri.

— Nimic nu este 
mai valoros in con
strucția de mașini, ca 
electronica — ne spu
nea Ivan Radonov, 
prim-adjunct al minis
trului industriei elec
tronice și electrotehni
ce, relatindu-ne, in 
timp ce vizitam uzina 
mai sus-amintitâ, des
pre înaltele ritmuri 
tn care s-a dezvoltat 
această subramură a 

k_ _ _ _ _ _

construcțiilor de ma
șini bulgare. „Electro
nica — arăta el — îm
preună cu electroteh
nica asigură produc
ției mijloacele de au
tomatizare și ciberne-

s^bită dezvoltării ra
pide a acestor sectoa
re, de altfel, dintre ce
le mai eficiente. Este 
suficient a arăta. de 
pildă, că fondurile 
cheltuite pentru d

fală de anul prece
dent.

Posibilitățile econo
miei bulgare de a dez
volta in ritmuri spo
rite electronica și r- 
lcclrotehnica sini in-

lativ redusă de apa
rate telefonice și de 
uz casnic etc. După 
numai 8 ani. electro
tehnica dădea țării de 
două ori mai multe 
motoare electrice, pri-

Impulsurile 
electronicii 
în circuitul 
economiei 
naționale

»>

Uzina „Electronica" din SofiaDE LA CORESPONDENTUL NOSTRU

tizare pe baza celor 
mai noi realizări ale 
științei și tehnicii și, 
pe această cale, con
tribuie in măsură în
semnată la creșterea 
productivității sociale 
a muncii in toate do
meniile economiei 
bulgare".

De aceea, conduce
rea de partid și de 
stat a R. P. Bulgaria 
acordă o atenție deo-

voltarea lor se amor
tizează in mai puțin 
de doi ani, astfel in
cit electronica și elec
trotehnica înregistrea
ză cel mai înalt venit 
in raport cu fondurile 
de bază ale producției. 
Aceasta și explică 
faptul că. în 1974, 
creșterea producției 
in aceste domenii va 
fi de circa 26 la sută

separabil legate de 
succesele politicii de 
industrializare inten
sivă a țării, desfășura
tă in anii socialismu
lui de către Partidul 
Comunist Bulgar. Esle 
semnificativ, de pildă, 
faptul că in 1952 Bul
garia producea doar
I 087 transformatoare,
II 800 motoare elec
trice, 11 000 aparate de 
radio, o cantitate re-

mele 400 de televizoa
re, peste 80 milioane 
metri de conductori 
izolați, in timp ce 
producția aparatelor 
telefonice și de uz 
casnic crescuse și se 
diversificase foarte 
mult. In perioada 
1960—1965, o mare dez
voltare a căpătat teh
nica de comunicații și 
radiotehnica, iar in 
cincinalul ce a urmat,

eforturile au fost în
dreptate spre crearea 
bazei materiale nece
sare producerii de a- 
parqtură și mijloace 
de automatizare. Au 
fost dobindite prime
le succese in radioe- 
lectronica industrială 
și in aparatura baza
tă pe semiconductors 
Treptat s-au creat 
condiții care au con
dus la includerea în 
directivele Congresu
lui al X-lea al P. C. 
Bulgar a prevederii 
potrivit căreia, in anul 
1975. valoarea produc
ției tehnicii de calcul 
urmează să ajungă la 
500—525 milioane leva, 
adică să crească de 10 
ori in comparație cu 
1970.

In primii trei ani al 
actualului cincinal, rit
mul mediu anual de 
creștere a producției 
in domeniile electroni
cii și electrotehnicii a 
fost de 22,3 la sută.

Astăzi. pe listele 
mărfurilor de exoort 
ale tării vecine figu
rează un șir de pro
duse. ca dispozitive de 
memorizare pe benzi 
si discuri magnetice, 
calculatoare electroni
ce. mașini electrice de 
scris.' motoare electri
ce. transformatoare, 
centrale telefonice au
tomate, stații de radio 
pentru unde ultra
scurte etc.

Succesele în acest 
sector de virf al teh
nicii moderne se în
scriu ■ în contextul 
realizărilor de ansam
blu pe card poporul 
bulgar le înregistrează 
in dezvoltarea indus
triei. a științei si teh
nicii. in toate dome
niile edificării - orin- 
duirii noi, in anul ju
biliar al celei de-a 
XXX-a aniversări a 
victoriei revoluției so
cialiste din Bulgaria.

C. AMARIȚEI
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INDEPENDENTEI MOZAMBICULUI

Tratativele dintre Portugalia
și FRELIMO

(Agerpres). — In capitala Zambtel au început joi ne- 
reprczenlanții Frontului de Eliberare din Mozambic 
cei ai guvernului de la Lisabona, in vederea realizării

LUSAKA 5
goci?rile intre
(FRELIMO) și „ ______ ____________ _________ ___ ____
transferării puterii către poporul din Mozambic și a fixării unci date 
pentru recunoașterea oficială ■a viitorului stat mozambican.

Reprezentantul persnnal 
al președintelui României primit 

de președintele interimar al Ciprului

ZIUA ROMÂNIEI
la Tîrgul international de la Plovdiv

Cele două delegații participante la 
convorbiri sint conduse do Samora 
Machel. președintele Frontului de 
Eliberare din Mozambic. și, respec
tiv. de Mario Soares, ministrul de 
externe al Portugaliei. La începerea 
dialogului, Mario Soares i-a declarat 
1 -.ierului FRELIMO că ..delegația por
tugheză se află aci pentru a negocia 
completa independentă a Mozamhi- 
rttlul. Vom conferi intr-un spirit 
rlc prietenie, fraternitate și totală 
cooperare". ■

Potrivit agenției U.P.I.. ambele 
părți interesate și-au exprimat in- 
crcdefea că. in cel mai scurt timp, 
so va alunge la conturarea unei for
mule privind acordarea independen
tei teritoriului mozambican.

Samora Machel a relevat că ina
micul forțelor dc eliberare ale 
FRF.l.IMO — in cei 10 ani dc luptă 
continuă pentru eliberarea tării dc 
sub dominația colonială — „nu a fost 
populația albă din Mozambic, ci co
lonialismul portughez. Astăzi, accsi 
inamic a încetat să mai existe".

Președintele țftrii-gazdă. Kenneth 
Kaunda. in a cănii reședință se 
desfășoară convorbirile, a remarcat, 
inîr-o declarație citată de agenția 
V.P.I.. că părțile s-au întrunit ..in
tr-un spirit de autentica speranță".

La Lourengo Marques a avut loc o 
demonstrație dc masă organizată cu 
prilejul începerii convorbirilor de la 
Lusaka. Participanții la demonstra-

ție. apreciată drept cea mai mare 
acțiune de acest gen din istoria Mo- 
zambicului, și-au exprimat sprijinul 
pentru delegația FRELIMO caro par
ticipă la convorbirile din capitala 
Zambiei.

NICOSIA 5 (Agerpres). — Glafkos 
Cleridos. președintele interimar al 
Republicii Cipru, l-a primit pe 
Mircea Malița, ministru secretar de 
stat, reprezentantul personal al pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ccaușcscu. care i-a 
transmis un mesaj din partea șefului 
«latului român.

A avut loc o convorbire asupra si
tuației din Cipru și a relațiilor bi
laterale.

Președintele interimar al Republicii 
Cipru a transmis președintelui

României mulțumiri pentru merej, 
pentru interesul și sprijinul constant 
arăfat Ciprului de către România — 
țară alo cărei eforturi pot ajuta la 
reducerea tensiunii și gfăbirea unei 
soluții juste.

La intilnlre au participat ministrul 
de externe. Ioannis Chrlslophides. și 
însărcinatul cu afaceri al României 
la Nicosia, I. Anghcl. Convorbirile 
au continuat în cursul unui dineu de 
lucru oferit de președintele interi
mar al Ciprului.

Evoluția situației din Cipru

SOFIA 5 (De la corespondentul 
nostru). — Joi, in cadrul Tirgulul in
ternațional de la Plovdiv a fost săr
bătorită ..Ziua României". Cu acest 
prilej, ambasadorul (Arii noastre la 

Sofia, Trofin Simedrea, a oferit In 
Incinta pavilionului României o re
cepție la care au luat parte Kiril 
Zarev, ministrul muncii și asigurări
lor socialo. Nikola Kalcev, președin
tele Comitetului pentru relații eco
nomice externe de pe Ungă Consi
liul de Miniștri, Pcnko Penkov, pre
ședintele Camerei de comerț și in
dustrie. Vâsli Klrev. directorul Tir
gulul internațional de la Plovdiv, 
alte oficialități, directori de Între
prinderi de comerț exterior, oameni 
de afaceri. Au fost prezenți, de ase
menea, șefi al unor misiuni diplo
matice acreditați in Bulgaria.

Ministrul muncii și asigurărilor so
ciale al R. P. Bulgaria șl ambasado
rul român au vorbit despre strinsele 
relații de prietenie și colaborare eco
nomică, comercială și tehnico-știin- 
țiflcă dintre România și Bulgaria, re- 
marcind însemnătatea deosebită a 
frecventelor intilnirl dintre tovară
șul Nlcolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Todor 
Jlvkov, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Bul
garia, care, de fiecare dată, nu dat 
un puternic impuls dezvoltării șl a- 
clincirii acțiunilor de colaborare și 
cooperare industrială și tehnico-ști- 
lnțifică dintre cele două țări.

In apărarea suveranității
naționale asupra

resurselor naturale
SAN JOSE 5 (Agerpres). — Ță

rile exportatoare de banane din A- 
merica Latină. Columbia. Ecuador. 
Honduras. Guatemala. Panama. Ni
caragua și Costa Rica, intenționează 
să-și coordoneze punctele de vedere 
privind crearea Uniunii țărilor ex
portatoare de banane (U.P.E.B.). și 
adoptarea unei poziții ferme in pro
blema aDărârii suveranității națio
nale asupra resurselor naturale. Se 
oreconizeazăr de asemenea, constitui
rea Congresului U.P.E.B. al oameni
lor muncii, la care participă delega
ții sindicale din țările exportatoare 
de banane.

Rolul primordial pe care trebuie 
sâ-I joace Ln acest moment oamenii 
muncii din America Latină — a de
clarat agenției Prensa Latina Juan 
de Dios Gonzalez, președintele sin
dicatului „Chiriqui Land Company" 
din Panama — este apărarea suve
ranității naționale în fața încercări
lor de Încălcare a acesteia de către 
companiile străine.

MOZAMBIC
NICOSIA 5 (Agerpres), — Preci- 

zlnd. intr-o declarație făcută la Ni
cosia. poziția guvernului său privind 
o reluare a negocierilor de la Ge
neva in problema cipriota, Glafkos 
Clcrides. președintele interimar al 
Ciprului si liderul ciprioților greci, 
a arătat că „nu va fi acceptată n>ci 
o încercare de soluționare buzată pe 
crearea unei federații geografice" — 
relatează agențiile de presă. „Nu 
vom începe nidi Un fel de negocieri 
înainte de reîntoarcerea refugiaților 
ciprioți la căminele lor —a preci
zat Clerides. De asemenea — a men
ționat el — nu vom participa la con
vorbiri menite să consacre un fapt 
împlinit". El s-a pronunțat pentru 
retragerea trupelor turcești înainte 
de începerea convorbirilor pentru în
cheierea păcii și a subliniat că gu
vernul său este gata. „îndată ce 
condițiile preliminare vor fi reunite, 
să examineze, fără idei preconcepu
te. toate soluțiile posibile pentru re
zolvarea problemelor".

Rauf Denktaș, vicepreședintele 
Ciprului .și liderul ciprioților turci, 
a declarat — in cursul unei convor
biri cu corespondentul agenției As-

socialed Press — că 
ză să se întUnească_ ....................._
interimar. Glafkos C.lerldes. Obiecti
vul principal al intilnlrii. a spus el, 
îl reprezintă examinarea posibilită
ților de soluționare a problemei re- 
fugiaților (aproximativ 210 000),

vineri urmea- 
cu președintele

• CELE MAI FRU
MOASE NUME. Alma, 
Becky, Dolly, Elaine. Gertrude, 
Justine. Kathy, Linda, Nelly, 
Olga. Roxana. Sabrina. Viola — 
toate acestea nu sini nume fe
minine selectate dintr-un dicțio
nar onomastic. Grațioasele nume 
reprezintă lista uraganelor și 
taifunurilor ce au bintuit in 
acest sezon In lume. S-au găsit 
și organizații de femei care au 
protestat împotriva acestei prac
tici, de-a da cumplitelor vijelii 
tropicale nume ale așa-numitu
lul „sex-slab" — fără succes 
insă. Centrul american pentru 
studiul uraganelor continuă sâ 
recurgă la nume feminine, cea 
mal recentă contribuție fiind 
„Carmen", uraganul ce-a pustiit 
in urmă cu citeva zile coastele 
peninsulei Yucatan.

ANGLIA

Conferința anuală a T. U. C
© Premierul Wilson despre problemele economice ale 

țării © Anunțarea alegerilor parlamentare, in 
următoarele săptămini

LONDRA 5 (Agerpres). — In cea 
de-a patra zi a lucrărilor Conferin
ței anuale a Congresului Sindicate
lor Britanice (T.U.C.). care se desfă
șoară la Brighton, joi a luat cuvin- 
lul liderul Partidului Laburist, pri
mul ministru Harold Wilson. Afir- 
mind că. in următoarele citeva săp
tămini — fără să anunțe o dată 
exactă — vor fi organizate alegeri 
parlamentare in Marea Britanie, 
Wilson a prezentat celor peste 1 000 
de delegați direcțiile generale ale 
orientării politicii economice a unui 
viitor guvern laburist, in eventuali
tatea obținerii unei victorii in aceas
tă confruntare electorală. El a -afir
mat că Partidul Laburist cunoaște 
problemele pe care le are de înfrun
tat in prezent Marea Britanie : in
flația, deficitul balanței dc plăți, 
supraprețurile la produsele petroliere 
etc. El a adăugat că „un guvern 
laburist va căuta soluționarea aces
tora pe baza unei cooperări volunta
re". Din cauza crizei — a adăugat el 
— nu ne putem aștepta la o creștere 
semnificativă a nivelului de trai 
global in următorii doi ani. apre
ciind că însăși menținerea standar-

dului mediu de viață reprezintă___  _r-_-__ __________________ _ O 
întreprindere curajoasă pentru con
ducerea politică a țării. Un guvern 
laburist, a declarat el. va inspira o 
unitate națională nouă, bazată pe 
dreptate socială și economică — re
latează agenția Reuter.

Alte luări de cuvint și inițiative 
întreprinse, joi, in cadrul Conferin
ței T.U.C., au confirmat existența in 
rindul puternicei organizații sindica
le britanice a unui sentiment 
aproape unanim de opoziție față dc 
aderarea țării la Piața comună. 
Acest lucru s-a manifestat prin 
adoptarea a două moțiuni „anti- 
europene", prezentate, de .delegații 
sindicatelor din transporturi . (prin 
liderul lor John Barton) și, respectiv, 
ai Uniunii personalului tehnic (prin 
Clive Jenkins). Primul dintre docu
mente recomandă guvernului laburist 
să întrerupă imediat renegocierea 
condițiilor de aderare și să retragă 
țara din C.E.E., iar cel de-al doilea 
6e pronunță pentru organizarea unei 
consultări populare, pe calea refe
rendumului, in ce privește aderarea 
la C.E.E.

PROTESTUL FERMIERILOR BELGIENI

NICOSIA 5 (Agerpres). — „For
țele armate turce au ocupat, 
miercuri, satul Gallini. situat la vest 
do Nicosia, după cea mai dură luptă 
de la intrarea in vigoare a acordu
lui dc încetare a focului in Cipru" — 
a declarat un purtător de cuvint al 
O.N.U. din insulă. Satul Gallini este 
locuit de populație cipriotă greacă, 
precizează agențiile de presă.

BRUXELLES 5 (Agerpres). — Mai 
multe organizații ale fermierilor bel
gieni au dat publicității o declarație 
prin care iși exprimă protestul față 
de incapacitatea diferitelor organis
me guvernamentale de a lua măsu
rile necesare in situația actuală in 
care se află agricultura din țările 
membre ale C.E.E. Declarația for
mulează, de asemenea, o serie de 
critici la adresa miniștrilor de re
sort care, reuniți recent la Bruxelles, 
nu au reușit să ajungă la un acord

asupra unor 
revendicările

„în timp de costurile de produc
ție cresc aproape zi de zl, se spune 
in declarație, este inacceptabilă pa
sivitatea consiliului miniștrilor agri
culturii și incapacitatea sa de a lua 
hotăriri In fața acestei situații".

Totodată, documentul face un apel 
pentru organizarea de acțiuni de pro
test ale fermierilor in toate țările 
membre ale Pieței comune.

măsuri ce ar satisface 
producătorilor agricoli.

• CALENDAR INCAȘ ? 
Un arheolog american afir
mă că ar fi descoperit un 
calendar incaș rămas pină art n 
necunoscut. Calendarul 
format din 328 de altare, așe
zate de-a lungul a 36 de linii ce 
pornesc, ca razele, dintr-un sin
gur punct, aflate toate in jurul 
fostei capitale incașe Cuzco. Po
trivit acestui calendar, un an 
incaș avea 365 de zile, respectiv 
12 luni, formată fiecare din trei 
săptămini. Fiecăreia din cele 
36 de săptămini. care nu erau 
egale intre ele. ii corespundea o 
linie, Iar fiecărei zile din săptă- 
mină, exceptind sărbătorile, un 
altar.

agențiile de presă transmit:
La Helsinki “,ost semnal 

protocolul celei de a 5-a sesiuni a 
Comisiei mixte de cooperare econo
mică, industrială si tehnică româno- 
finîandcză. Ion Stoian. adjunct al 
ministrului comerțului exterior si 
cooperării economice internaționale, 
aflat in Finlanda cu acest prilej, a 
fost primit de Jan Magnus Jansson, 
ministrul industriei, și de Jermu 
Laine, ministrul comerțului exterior 
al Finlandei. Au fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea schimbu
rilor comerciale si a cooperării bila
terale intre România si Finlanda.

in comunicatul privind 
vizita ministrului de exter
ne filipinez în R. S. Ceho- 
SlOVGCQ, general Carlos P. Ro- 
mulo, se constată cu satisfacție inten
sificarea contactelor și perspectiva 
adincirii relațiilor prietenești dintre 
cele două țări. Părțile au constatat 
similitudinea ori apropierea punctelor 
lor de vedere intr-o serie de proble
me internaționale, ceea ce decurge 
din interesele comune ale celor două 
țări, care promovează o politică con
secvent îndreptată împotriva impe
rialismului. colonialismului și neoco- 
lonialismuliii, sure transpunerea ih 
viață a principiilor coexistenței paș
nice, o politică in sprijinul dreptu
lui popoarelor de a-.și hotărî liber 
soarta și de a dispune de resursele 
lor naturale.

Întrevederi la Pekin. Vice- 
premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze. Li Sien-Nien, a avut,

la 4 septembrie, o convorbire cordială 
și prietenească cu membrii grupului 
palestinean „Al Fatah", condus de 
Hani Al Hasan, aflat in vizită în 
R.p. Chineză.

Președintele R. fi. Egipt, 
Anwar Sadat, l-a primit pe ministrul 
libanez de externe, Fouad Naffah, 
care i-a prezentat un mesaj verbal 
din partea președintelui Suleiman 
Frangieh, cu privire la ultimele as
pecte ale situației din Orientul A- 
propiat.

Postul de radio etiopian 
a anunțat arestarea unui grup 
șase personalități, printre care fi
gurează și secretarul particular 
împăratului — Ato Johannes Klda- 
ne. Din grup mai face parte și un 
general.

(le
al

Ambasadorul
R.D.G. a fost numit, 
ședințele Gerald Ford, 
John Sherman Cooper.

S.U.fl. în
de către pre-
fostul senator

Comisia pentru energia 
atomică a Pakistanului £la- 
borează planuri In vederea dezvol
tării energeticii atomice in scopuri 
pașnice, care prevăd construirea 
unui complex energetic nuclear în 
apropiere de Karachi. Pe teritoriul 
tării au fost descoperite rezerve de 
fiiirtereu de uraniu, care pot satisface 
necesitățile naționale.

Cinci gemeni. Julia GomeI 
Solis a dat naștere, la maternitatea 
din Madrid, la cinci gemeni — un 
băiat și patru fete. Julia Gomez So
lis ‘a urmat pentru a deveni mamă 
un tratament medical împotriva 
nefertilitătii.

Decorarea colonelului 
Rol-Tanguy. DupS cum s_a a_ 
nunțat. cu ocazia, celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării Parisului, co
lonelul Rol-Tanguy a fost promovat 
la gradul de comandor al ordinului 
Legiunea de onoare. Colonelul Rol- 
Tanguy — fost muncitor metalurgist 
și combatant de partea Spaniei repu
blicane — a deținut, în cadrul Rezis
tenței antihitleriste, din însărcinarea 
Partidului Comunist Francez, func
ția de comandant șef al formațiilor 
de luptă F.F.I. (Forțele franceze din 
interior) din Ile-de-France, care au 
avut un rol hotăritor in eliberarea 
Parisului la 23 august 1944. împreu
nă cu generalul Leclerc. Rol-Tanguy 
a primit, in numele poporului și gu
vernului francez, prezidat de gene
ralul de Gaulle, capitularea coman
dantului nazist Von Choltitz.

La solemnitatea care a avut loc 
recent, cu această ocazie, la sediul 
C.C. al P.C.F., Georges Marchais, 
evocind faptele de arme ale colone
lului Rol și ale tuturor comuniștilor 
participanți la Rezistență, a subli
niat că eroismul lor iși are originea 
in politica partidului care „a îmbi
nat Marseilleza și Internaționala, 
steagul tricolor și steagul roșu, pa
triotismul cu internaționalismul con
secvent".

• RACHETE ÎMPO
TRIVA GRINDINEI. Asri- 
cultorii vest-germani din re
giunile de la poalele Alpilor 
au reușit să reducă intr-o pro
porție de 40—50 la sută pagubele 
provocate de grindina care pină 
nu demult compromitea serios 
recoltele. Ei au ajuns la acest 
rezultat printr-o adevărată ofen
sivă cu rachete ce degajă iodură 
de argint. Bilioane de minuscule 
particule de iodură de argint, 
purtate de vînt pină la 6000 de 
metri altitudine, adică la nivelul 
la care se formează de obicei 
grindina. împiedică acest proces, 

întrucit o singură furtună în
soțită de grindină provoacă pa
gube mult mai mari decit costul 
„muniției" rachetelor be un an 
intfeg, agricultorii localnici sint 
in prezent pe cale de a asigura 
un „front antiaerian" bine do
tat de-a lungul întregii zone a 
Alpilor.

• MEDICAMENTUL - 
PELICULĂ. Experții de la 
Institutul pentru experimentarea 
tehnicii medicale din Moscova 
au pus la punct un medicament 
cu totul ieșit din comun. Este 
vorba de „picături pentru ochi" 
sub formă de polimer. Medica
mentele pentru ochi administra
te sub formă de picături iși 
pierd relativ repede concentra
ția. De aceea, medicamentul 
respectiv trebuie administrat de 
mai multe ori pe zi. Aceste 
dezavantaje dispar atunci cinci 
se folosește o peliculă de poli
mer. O asemenea peliculă se 
așază direct pe globul ocular. 
Medicamentul incorporat acțio
nează. în acest 
constant pină la 
72 de ore.

caz. in mod 
o perioadă de

r
ATENA Satisfacție in opinia publică 

pentru retragerea Greciei din 
organismele militare ale N.A.T.O.

VIENA: Conferința Pugwash

Apel la o abordare responsabilă 
a marilor probleme ale omenirii••

Prin mesajul adresat recent șe
filor' de guverne ai tuturor țărilor 
N.A.T.O.. primul ministru grec, 
Constantin Caramanlis, împlinea 
ultimul act formal, diplomatic, me
nit să notifice că „retragerea Gre
ciei din Organizația militară a ali
anței atlantice — anunțată la 14 
august — este definitivă și fermă".

Deși textul mesajului nu a fost 
dat publicității, surse oficiale au 
precizat că el explică in mod clar
— așa cum a declarat, de altfel, 
premierul Caramanlis la Salonic
— că inițiativa guvernului grec nu 
constituie o manevră cu scopul 
exercitării de presiuni asupra ali- 
aților, ci o acțiune necesară, pen
tru că „N.A.T.O. s-a dovedit inca
pabil să evite pericolul unui con
flict intre doi dintre membrii săi". 
In context, se reamintește o altă 
declarație a primului ministru 
grec, potrivit căreia, această acțiu
ne constituie începutul unor ma
suri ce vor fi luate in viitor, pen
tru apărarea intereselor naționale 
și restabilirea deplinei suveranități 
a Greciei asupra spațiului său te
restru, maritim și aerian.

Urmată — după cum se cunoaș
te — de începerea retragerii ofi
țerilor greci din comandamentele 
N.A.T.O. de la Bruxelles și Nea- 
pole, ce desființarea comandamen
tului regional al N.A.T.O. de la 
Salonic, de instituirea unui control 
asupra bazelor afectate alianței a- 
tlantice pe teritoriul Greciei și de 
alte măsuri, dispoziția guvernului 
Caramanlis ca forțele armate gre
cești să părăsească sistemul 
N.A.T.O. și să fie pure sub coman
dă exclusiv națională a avut un 
profund ecou popular ; in întreaga 
Grecie au avut loc mitinguri și 
demonstrații in cadrul cărora ce
tățenii de toate virstele, profesi
ile și convingerile politice și-au 
exprimat sprijinul deplin pentru 
hotârirea guvernului.

La Atena. Salonic, Ioannlna, 
Zante, Corint, in Creta, Corfu și 
Rodos au avut loc puternice ma
nifestații populare Împotriva pre
zenței bazelor militare străine pe 
teritoriul Greciei, împotriva politi
cii militariste a cercurilor condu
cătoare ale N.A.T.O.

Liderii tuturor partidelor șl 
tendințelor politice din țară și-au 
exprimat, de asemenea, aprobarea 

și hotârirea de a sprijini toate ac
țiunile guvernului Caramanlis în
dreptate spre restabilirea deplinei 
independențe naționale.

într-o declarație a Partidului 
Comunist din Grecia (interior) se 
subliniază ca „hotârirea guvernu
lui Caramanlis de a retrage forțele 
armate ale Greciei din N.A.T.O. 
constituie o măsură curajoasă, care 
întărește pozițiile țării în apărarea 
intereselor naționale, constituie o 
acțiune a demnității naționale, 
care consolidează unitatea poporu
lui".

„Retragerea noastră din sistemul 
militar al N.A.T.O. — a declarat 
la rindul său Ilias Iliou, reprezen
tantul Uniunii Democratice de 
Stinga-E.D.A. — este o acțiune 
demnă din punct de vedere națio
nal și justă din punct de vedere 
politic, un răspuns care se impu
nea la mașinațiunile N.A.T.O.... 
Poporul a salutat-o cu totală satis
facție și. împreună cu el, o salu
tăm și noi ca pe începutul dezan
gajării Greciei de legături care, 
încă o dată, s-au dovedit a fi lan
țuri...".

In declarația de constituire a 
„Mișcării Socialiste Panclene", 
Andreas Papandreu, exprimindu-și 
aprobarea pentru hotârirea 
vernului Caramanlis, sublinia 
acțiunile in această direcție 
buie continuate, prin ieșirea și din 
organizația politică a N.A.T.O. 
și desființarea bazelor militare 
străine.

„...Grecia, sublinia liderul M.S.P., 
trebuie să urmeze o politică ex
ternă activă și independentă, să 
ceară eliminarea armelor nucleare 
din Balcani și neutralizarea mili
tară a Mării Mediterane, să urmă
rească siringerea relațiilor cu po
poarele din toată Europa și din 
regiunea Mediteranei".

Un ecou deosebit de favorabil a 
avut retragerea Greciei din alianța 
militară a N.A.T.O. in întreaga 
presă greacă, care a rezervat spații 
largi reflectării consecințelor pozi
tive ale acestei hotăriri. „A fost 
o acțiune pe care fiecare grec o 
aplaudă din toată inima" — scrie 
„ESTIA". „O acțiune națională, cu 
baze general populare" — subli
niază, la rindul său, „VRADYNT".

gu- 
că 

tre-

Ion BADEA

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

întrunită sub genericul „Dezar
mare, problemele energiei și co
laborarea internațională", cea de-a 
24-a conferință Pugwash. des
chisă timp de citeva zile in loca
litatea Baden de lingă Viena, a 
prilejuit oamenilor de știință din 
peste 30 de țări o dezbatere res
ponsabilă asupra unor probleme 
de majoră însemnătate ale vieții 
internaționale, ca securitatea și 
cooperarea in Europa, dezarmarea 
generală și dezarmarea nucleară, 
acoesul la știință și tehnologie al 
țărilor in curs de dezvoltare, si
tuația din Orientul Apropiat, pro
blemele energiei pe plan mondial. 
Forumul științific reunit la Baden 
a beneficiat de participarea unor 
nume de răsunet ale vieții inter
naționale. cum sint, de pildă. Sig- 
vard Eklund, directorul Agenției 
Internaționale pentru Energia Ato
mică, Cyrus Eaton, cunoscutul mi
litant american pe tărim social, 
savantul sovietic Piotr Kapița, 
Frank Barnaby, directorul Institu
tului pentru cercetări in dome
niul păcii de la Stockholm (SIPRI), 
William Epstein, fost director al 
diviziei dezarmării a secretariatu
lui O.N.U., Jules Moch, fost mi
nistru in ‘ guvernul francez, Hannes 
Alfven (Suedia), laureat al Pre
miului Nobel.

Credincioasă tradiției sale de a 
mobiliza eforturile savanților și 
ale opiniei publice mondiale pen
tru realizarea obiectivului dezar
mării, tradiție inițiată cu aproape 

■ două decenii in urmă prin faimo
sul manifest Einstein-Russel. ce 
atrăgea atenția asupra pericolului 
înarmărilor și îndeosebi a înar
mărilor nucleare, conferința 
Pugwash a examinat 
probleme ale omenirii prin pers
pectiva creării unei ’ .” 
arme, a unei lumi in care fiecare 
din națiunile globului să se poată 
consacra in pace și deplină secu
ritate înfăptuirii năzuințelor pro
prii dn prosperitate si progres. 
„Este timpul reflecției", spunea in 
intervenția sa unul din participanți. 
atrăgind atenția asupra cotei deose
bit de ridicate atinsă de competiția 
inarmărilor. „Programele de 
voltare socială a statelor sînt 
trate, in timp ce programele 
tare proliferează asemenea 
cancer Incontrolabll", observă W. 
Epstein. Este necesar de aceea, sub

marile
lumi fără

dez- 
frus- 
mili- 
unui

linia el — și în această privință 
s-a realizat un consens general — 
ca negocierile de dezarmare, care 
intirzie de ani de zile, să producă 
rezultate substanțiale, să marcheze 
o cotitură radicală, pentru trecerea 
la elaborarea și înfăptuirea unor 
programe concrete de atenuare a 
cursei inarmărilor și dezarmare.

Președintele conferinței, savantul 
Hannes Alfven. releva importanța 
prioritară a înfăptuirii obiectivului 
dezarmării, ținind seama de impli
cațiile profund negative ale cursei 
inarmărilor asupra progresului ge
nerau al societății moderne. „Popu
lația lumii, declară domnia-sa, se 
dublează acum la fiecare 30 de ani, 
consumul de energie la fiecare de
ceniu, iar capacitatea de distrugere 
militară adesea in numai cițiva 
ani".

Dezbătind problemele general-eu- 
ropene, participanții au subliniat 
ideea potrivit căreia conceptul de 
securitate in Europa circumscrie, 
alături de aspectul militar, și fac
tori de natură politică, economică, 
socială, culturală, fiecare din ele și 
cu toții laolaltă urmind să asigure 
statelor europene o dezvoltare li
beră. de-sine-stătătoare, la adăpost 
de orice imixtiune, de orice recurge
re la forță.

Privitor la negocierile pentru re
ducerea trupelor și armamentelor 
in Europa Centrală, s-a evidențiat 
că realizarea de progrese in acest 
sector specific al dezangajării mi
litare și dezarmării pe continent 
„ține mai puțin de detalii și de 
formule, depinzind in ultimă in
stanță de voința politică a statelor 
Interesate".

Situația energetică pe plan mon
dial, perspectivele sale de lungă 
durată au făcut obiectul unor dez
bateri interesante. subliniindu-se 
că dificultățile actuale in domeniul 
energetic, agravate de o serie de 
factori, intre care în primul rind 
decalajul intre țările industrializa
te și cele în curs de dezvoltare, în 
ceea ce privește consumul de’ ener
gie și venitul național, impun, pen
tru a fi depășite, o abordare com
plexă, respectiv nu numai pe plan 
științific, tehnic și economic. ci 
și politic, social, al protecției me
diului etc.

Participind activ la lucrările con
ferinței, oamenii de știință din 

România au prezentat interven
ții. primite cu mult interes in 
cadrul lucrărilor, privitoare la secu
ritate și cooperare in Europa, de
zarmarea generală și dezarmarea 
nucleară, accesul la știință și teh
nologie al țărilor in curs de dez
voltare.

Numitorul comun al Întregii con
ferințe l-a constituit preocuparea 
generală de a contribui la mobili-

WASHINGTON

Dirzenia minerilor din Harlan
După 13 luni de grevă, minerii 

din Harlan (statul Kentucky), mica 
localitate din inima munților Apa- 
lași, renumită pentru dirzenia celor 
ce muncesc in abataje, s-au reîntors 
in subteran. „îndelungata confrun
tare de aici, scrie „NEW YORK 
TIMES", a reamintit dc glorioasele 
bătălii ale Uniunii sindicatelor mun
citorilor .mineri (U.M.W.) din anii 
’30 pentru organizarea muncitorilor 
în sindicate și recunoașterea aces
tora de către patronat".

Greva din Harlan, deși nu a în
globat un mare număr de oameni 
(aci muncesc doar citeva sute de 
mineri), a concentrat atenția între
gii țări, întrucit reprezintă prima 
confruntare directă dintre noua con
ducere democratică a U.M.W. și pa
tronat in problema refacerii sindi
catelor minerilor, care s-au auto
dizolvat in anii '60, ca urmare a 
corupției vechii conduceri. După 
condamnarea la închisoare a fostu
lui conducător al U.M.W., Tony 
Boyle, autor moral al asasinării li
derului sindical progresist Joseph 
Yablonsky, in 1969, și organizarea de 
noi alegeri in locul celor falsificate 
de Boyîe, s-a trecut la reorganiza
rea sindicatelor autodizolvate, ince- 
pindu-se cu sindicatul din Harlan. 
Patronatul insă a refuzat să recu
noască atit sindicatul, cit și dreptul 
noii conduceri a U.M.W. de a re
prezenta minerii in negocierile cu 
companiile patronale.

Considerind că de succesul sau 
eșecul grevei minerilor din Harlan 
depinde soarta întregii acțiuni de 
organizare a tuturor minerilor in 
sindicate (circa 50 000 de mineri sînt 
lipsiți de dreptul de sindicalizare) 
și de reorganizare a sindicatelor 
dizolvate, conducerea U.M.W. a ini
țiat o largă acțiune in spriijnul 
greviștilor și familiilor lor. Peste 
5 000 de muncitori din toate zonele 
miniere ale S.U.A. au organizat ț5e 
principalele străzi ale orășelului și 
in fața minelor o emoționantă de
monstrație de solidaritate cu colegii 

zarea sporită o oamenilor de știin
ță și a cercurilor largi ale opiniei 
publice din toate țările in vederea 
soluționării, in interesul fiecărui 
popor și al comunității internațio
nale in ansamblu, a marilor pro
bleme care confruntă in prezent 
omenirea.

Corneliu VLAD

lor din Harlan, împotriva violențe
lor și represiunilor inițiate de pa
tronat.

Proprietara minelor din Harlan, 
firma „Duke Power Co“, care ca 
mărime este a șasea termocentrală 
electrică din Statele Unite și care 
„înghite" anual peste 560 000 tone 
cărbune, a încercat să blocheze cu 
orice preț curentul spre reorgani
zarea sindicatelor, preferind, intre 
altele, să cumpere cărbune din alte 
părți la prețul de 20 dolari tona, 
decit să recunoască sindicatul mi
nerilor și să se reia producția în 
minele sale la prețtll de 8 dolari 
tona. Totodată, agenți ai patrona
tului s-au dedat ia un șir de pro
vocări și acte de violență pentru 
a-i intimida pe greviști și a-i forța 
să se întoarcă in mine. Asupra mul
tora din casele minerilor s-a tras 
cu arme de foc. Chiar săptămina 
trecută a căzut răpus de gloanțe 
tinărul muncitor Lawrence Jones, 
in virslă de 23 de ani, în timp ce 
participa, împreună cu alți colegi 
de-ai săi, la un pichet la intrarea 
iritr-o mină, împotriva spărgătorilor 
de grevă. Asasinul ,un anume Bill 
Bruner, care face parte din condu
cerea minei, a fost prins de mineri 
și predat poliției.

Dirzenia minerilor s-a dovedit 
mai puternică decit incăpățînarea 
patronatului care, in cele din urmă, 
a cedat, acceptind toate revendică
rile cerute : recunoașterea sin
dicatului. 
U.M.W. de 
de muncă, 
concediați.

„Acordul 
a declarat . , ___
U.M.W., Arnold Miller — constituie 
începutul sfirșitului rezistenței pa
tronatului contra organizării mine
rilor in sindicate. Ofensiva sindica
lizării pornită in Harlan va cuprin
de toate abatajele și nici o forță , 
nu o va putea opri".

recunoașterea 
recunoașterea dreptului 
a negocia noul contract 
reangajarea minerilor

de încetare a grevei — 
noul președinte al

C. ALEXANDROAIE

ARTIFICIA- 
VIERMI DE

• HRANĂ 
LÂ PENTRU
MĂTASE. După zece ani de 
eforturi, doi cercetători japonezi 
au izbutit să crească cinci ge
nerații succesive de viermi, ad- 
ministrindu-le un aliment arti
ficial. care înlocuiește tradițio
nalele frunze de dud. Alimentul 
— amestec de turte de soia, 
amidon și substanțe chimice 
anorganice, la care se adaugă 
doar citeva frunze de dud to
cate mărunt — este mult mai 
rentabil— condiție esențială 
pentru realizarea unei producții 
masive, permanente și ieftine 
de fire de mătase. Calitatea mă
tăsii este la fel de bună ca și 
cea obținută prin metodele tra
diționale ale sericiculturii. Pri
ma întreprindere producătoare 
de hrană artificială destinată 
viermilor de mătase se află de 
pe acum in curs de construcție, 
producția sa anuală urmind a fi 
de 50 de tone.

• ORIGINILE POLIO
MIELITEI. Pină nu de mult 
s-a considerat că poliomielita 
este o maladie a-secolului nos
tru. Iată insă că placa de pe 
mormintul unui’faraon egiptean, 
mort in urmă cu 3500 de ani, 
vine să infirme aceasta. Placa 
il înfățișează pe faraon sprijinit 
de baston, unul din membrele 
inferioare fiind deformat. După 
cum presupun egiptologii și ar
heologii. desenul a fost realizat 
la indicațiile faraonului însuși. 
Inscripțiile de pe placă repre
zintă rugăciuni către zei pentru 
izbăvirea faraonului de grelele 
sale suferințe. Oamenii 
știință apreciază acest 
ment" ca o mărturie a 
antice a poliomielitei.

de 
„docu- 

originii

• FURT EȘUAT. Pplit‘a 
britanică a reușit să zădărni
cească răpirea „Pietrei destinu
lui". cintărind 200 de kilograme, 
care din anul 1297 a fost ampla
sată in celebra Westminster 
Abbey pe un tron confecționat 
din lemn de stejar, cunoscut sub 
denumirea de scaunul incoronă- 
rii. „Piatra destinului" — sim
bol al supunerii Scoției de că
tre Anglia — a servit, timp de 
peste 1 000 de ani, la încorona
rea regilor Scoției și apoi ai 
Angliei. Acest important vesti
giu istoric a fost salvat de sis
temul de țilarmă care s-a de
clanșat in momentul in care trei 
persoane special pregătite și 
dotate pentru sustragerea blo
cului . de piatră, și-au început 
operația. Cei trei au fost ares
tați.
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