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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 
$1 PREȘEDINTELE HAFEZ EL-ASSAD 

au vizitat ieri obiective turistice ale stațiuni Sisia
Locuitorii orașului, numeroșii turiști au salutat cu deosebită căldură prezența în mijlocul lor 

a celor doi președinți, a tovarășei Elena Ceaușescu și a doamnei Anisse El-Assad, și-au manifestat 
satisfacția pentru dezvoltarea relațiilor prietenești, de colaborare româno-siriene

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
Ministrul afacerilor externe al Republicii Filipine

Vineri la prinz, președintele Re
publicii Socialiste Romania, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu. președintele Repu
blicii Arabe Siriene. Hafez El-Assad. 
și doamna Anisse El-Assad au făcut 
o vizită la două din obiectivele tu
ristice ale stațiunii montane Sinaia 
— Cota 1 400 și Virful cu Dor.

Cei doi șefi de stat au fost înso
țiți de Emil Drăgănescu, viceprim- 
ministru al guvernului, Abdul Ha
lim Khaddam. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
afacerilor externe al Siriei. George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Vizita — avind drept cadru peisa
jul pitoresc al Munților Bucegi — a 
relevat inalților oaspeți sirieni fru
musețile naturale ale patriei noas
tre, modul în care s-a dezvoltat o 
nouă *i  importantă ramură econo
mică — industria turismului. Exem
plul stațiunii Sinaia, al celorlalte 
localități turistice ale Văii Prahovei 
este deosebit de elocvent din acest 
punct de vedere. Beneficiind de o 
bază materială mereu sporită, turis
mul este practicat astăzi de sute de 
mii de oameni ai muncii, ceea ce 
constituie o nouă mărturie a preocu
pării partidului și statului român 
pentru continuă îmbunătățire a nive
lului de viată al celor ce muncesc, 
pentru creșterea bunăstării intregu- 
lui nostru popor.

Ca și in ziua precedentă, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Hafez El- 
Assad au fost salutați cu ovații de 
locuitorii Sinaiel, de turiști aflați 
aici in mare număr. Se scandează 
numele celor doi președinți, se a- 
plaudă cu căldură pentru prietenia 
dintre România și Siria, pentru dia
logul la nivel inalt româno-sirian, 
menit să dezvolte și mai mult rela
țiile de colaborare ș] cooperare din
tre cele două partide și țări, dintre 
cele două popoare.

Se străbate apoi șoseaua care șer
puiește printre pădurile seculare de 
brazi spre Cota 1 400.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez El-Assad. tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anisse El-As
sad sint salutați cu căldură, la so
sirea lor la hotelul alpin de la Cota 
1 400, de Ion Catrinescu, președin
tele Consiliului popular județean 
Prahova, de Constantin Neagu, pri
marul municipiului Sinaia, de alte 
oficialități locale.

Se face apoi un scurt popas pe 
terasa hotelului, de unde se desfă
șoară panorama orașului Sinaia și a 
Împrejurimilor sale pitorești.

In zare se profilează numeroasele 
hoteluri si vile ale orașului, care pri
mesc anual aproximativ 500 000 de 
turiști români si străini. Sinaia fi
ind una din stațiunile preferate pen
tru zilele de vacanță pentru ama
torii sporturilor de iarnă.

Momente de o deosebită însem
nătate pentru dezvoltarea orașului 
Sinaia și * altor stațiuni de pe Va

lea Prahovei le-au constituit vizitele 
de lucru in această regiune ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, vizite 
în cadrul cărora secretarul general 
al partidului a analizat schița de sis
tematizare Și extindere a unor lo
calități turistice, dezvoltarea in ge
neral a turismului. Pe baza indica
țiilor si sarcinilor trasate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, Ministerul 
Turismului și edilii acestor stațiuni «nu 
elaborat un plan de perspectivă, vi- 
zind modernizarea și dezvoltarea ba
zei materiale a turismului. De a- 
tunci. la Sinaia a început construcția 
a două noi hoteluri, care vor mări 
capacitatea de găzduire a stațiunii 
cu aproape 1 000 de locuri pe serie. 
Primul dintre acestea — Hotelul 
„Montana" — dispunind de 335 locuri, 
de restaurante, majgazine, un gaTaj 
subteran și o piscină acoperită — se 
află intr-o fază avansată, urmind a 
fi dat in folosință la mijlocul anu
lui viitor. Tot la Sinaia a fost inau
gurată o linie teleferică de mare ca
pacitate, pină la Cota 1 400 și. mai 
departe, la Virful cu Dor. o pirtie 
de schi, urmind. de asemenea, să fie 

construită o pirtie de bob, ceea ce 
sporește atracția pe care o exercită 
stațiunea asupra turiștilor români și 
străini.

De la Cota 1 400. oaspeții urcă, 
apoi, cu ajutorul modernului telefe
ric. la Virful cu Dor, loc de re
creare șî destindere pentru numeroși 
turiști, unde au făcut o scurtă pro
menadă.

Revenind la Cota 1 400. președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. președintele Hafez 

Astăzi, in jurul orei 11,15, posturile noastre ele radio 
și televiziune vor transmite direct solemnitatea semnării 
documentelor oficiale româno-siriene, iar in jurul orei 
12,30 — ceremonia plecării secretarului general al Parti
dului Baas Arab Socialist, președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez El-A.ssad, împreună cu soția, Anisse El- 
Assad, care, la invitația secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, au efectuat o vizită oficială de 
prietenie in țara noastră.

El-Assad și doamna Anisse El-Assad 
se opresc din nou la hotelul alpin, 
unde asistăm la noi manifestații de 
caldă simpatie și cordialitate din 
partea celor aflați în drumeție.

La reîntoarcerea la reședințele pre
zidențiale. situate în pitorescul parc 
natural al Peleșului, la Sinaia, cel 
doi șefi de stat au fost salutați cu 
aceleași sentimente calde de stimă 
și respect de către miile de locuitori 
aî orașului.

(Agerpres)

Vineri. 8 septembrie, președintele 
Republicii Socialiste România. to
varășul Nicolae Ceaușescu, a primit, 
la Sinaia, pe ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Filipine. general 
Carlos P. Romulo. care face o vizită 
oficială in tara noastră.

La întrevedere a participat George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne.

A luat parte, de asemenea. Luis 
Moreno Salcedo, ambasadorul Repu
blicii Filipine la București.

Exprimind călduroase mulțumiri 
șefului statului român pentru cinstea 
de a-1 fi primit, oaspetele a arătat 
că-i revine onoarea de a fi mesage
rul sentimentelor de profundă cor
dialitate și prietenie pe care pre
ședintele Republicii Filipine, Ferdi
nand Marcos, le transmite președin
telui Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu urări de progres și noi succese 
poporului român.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe ministrul filipinez să trans
mită președintelui Ferdinand Marcos 
un cald salut prietenesc, iar poporu
lui filipinez multă fericire și bu
năstare.

Ministrul afacerilor externe. Carlo»

Secretarul permanent aî Uniunii 
Progresiste Senegaleze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit vineri 
dimineața, la Sinaia, ne Lamine Ba, 
secretar permanent al Uniunii Pro
gresiste Senegaleze, care ne vizitea
ză țara.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un călduros salut prietenesc din 

P. Romulo. a Inmlnat invitația adre
sată in scris de președintele Repu
blicii Filipine prin care președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint rugați să viziteze 
această țară. Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus că acceptă 
cu plăcere această invitație de a vi
zita Republica Filipine.

în timpul întrevederii, președintele 
Nicolae Ceaușescu si ministrul Carlos 
P. Romulo au avut un schimb de 
vederi in probleme privind evoluția 
actuală și in perspectivă a relațiilor 
bilaterale. Convorbirea a relevat sa
tisfacția Comună fată de dezvoltarea. 
In diverse domenii, a raporturilor 
dintre România și Republica Fili
pine. precum și hotărirea celor două 
țări de a amplifica colaborarea din
tre ele. de a conlucra mai strins. in 
folosul și spre binele ambelor po
poare. in interesul cooperării șî în
țelegerii internaționale.

în acest context, s-a apreciat că 
vizita ministrului afacerilor externe 
filipinez reprezintă o contribuție la 
întărirea relațiilor prietenești dintre 
cele două țări.

S-au trecut, de asemenea, in revis

partea președintelui Republicii Se
negal, secretar general al Uniunii 
Progresiste Senegaleze, Leopold Se- 
dar Senghor, cele mai bune urări 
poporului român in edificarea noii 
orinduiri, împreună cu dorința de a 
consolida și dezvolta relațiile dintre 
cele două țări și popoare.

La rindul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat cordiale salu
tări prietenești președintelui Leopold 
Sedar Senghor, iar poporului sene- 
galez urări de noi succese pe calea 
progresului economic si social, odată 
cu dorința de a extinde și diversifica 
raporturile româno-senegaleze pe 
multiple planuri. 

tă o serie de aspecte ale actualității 
politice internaționale. S-a eviden
țiat necesitatea de a fi depuse in 
continuare eforturi pentru aprofun
darea și consolidarea cursului pozitiv 
spre destindere, securitate șl coope
rare, consideri nd u-se că aceasta co
respunde pe deplin aspirațiilor șl 
năzuințelor tuturor popoarelor. S-a 
relevat ca un imperativ al vieții in
ternaționale creșterea rolului O.N.U. 
si participarea egală a tuturor state
lor. indiferent de mărimea lor, la 
rezolvarea problemelor majore care 
confruntă omenirea contemporană.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat voința României de a-șl 
aduce și in viitor o contribuție activă 
la edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte, la cauza destinderii, 
securității șl cooperării. Ia promo
varea unei noi politici, la instaurarea 
unor noi relații, democratice, intre 
state, care să asigure pacea, inde
pendenta. dezvoltarea liberă a fiecă
rei națiuni, dreptul de a fi stăpinft 
pe bogățiile naționale, pe destinul 
său.

întrevederea a decurs într-o am
bianță de caldă cordialitate.

în timpul întrevederii s-a apreciat 
cu satisfacție că relațiile de priete
nie, solidaritate și colaborare dintre 
România și Senegal, dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Progre
sistă Senegaleză cunosc o evoluție 
mereu ascendentă și a fost exprimat 
deplinul acord pentru adincirea și 
extinderea în continuare a acestor 
legături, in interesul celor două țări 
și popoare, al tuturor forțelor anti- 
imperialiste, al cauzei păcii, cooperă
rii și înțelegerii internaționale.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, de în
țelegere reciprocă.

I

PROGRAMUL PARTIDULUI. CARACTERISTICI ESENȚIALE, TRĂSĂTURI DEFINITORII

Strălucită întruchipare a spiritului creator
a Partidului Comunist Românpropriu întregii politici

„Atît Programul, cit și Directivele sint elaborate pe 
baia concepției științifice materialist-dialectice și isto
rice, pornesc de la legitățile universal valabile, de la 
aplicarea acestora la condițiile concrete economico-so- 
ciale și istorice din țara noastră. In același timp, aceste 
documente țin seama de experiența generală în con
strucția socialismului a altor țări, cit și de necesitatea 
generalizării experienței proprii a partidului nostru in 
edificarea societății socialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU

Daci, după o atentă lectură a 
proiectului de Program, după o 
adincă reflecție pe marginea marii 
bogății a ideilor sale, ar fi să 
enunțăm principala trăsătură de- 
tmtorie care il caracterizează. 

aceasta va fi. fără îndoială, profun
dul spirit creator care străbate 
ansamblul tezelor teoretice și al 
tuturor prevederilor sale. In a- 
ceasta ÎȘ> găsește de fapt expresia 
o caracteristică mai generală pro

prie Întregii activități teoretice a 
partidului nostru, cu deosebire a- 
firmată după Congresul al IX-lea. 
Geneza ei o constituie concepția 
potrivit căreia socialismul științi
fic nu este o teorie finită, rigidă, o 
colecție de teze imuabile, ci o știin
ță revoluționară, mereu vie șl di
namică, permanent regenerată prin 
raportarea la realitate, la tot ce a- 
pare nou in știință, ca șl in prac
tica socială. O asemenea orientare, 
fidelă modului in care înșiși cla
sicii marxism-leninismulul au con
ceput teoria revoluționară, dobin- 
dește o importanță excepțională in 
zilele noastre, cind imensa varietate 
a condițiilor specifice in care ac
tivează partidele comuniste, diver
sitatea căilor trecerii spre socia
lism, schimbările rapide ce inter
vin in situația politică internă și 
internațională ridică în fața co
muniștilor noi probleme și sarcini 
deosebit de complexe, care nu pot 
fi rezolvate prin aplicarea unifor
mă a unor teze abstracte Șl prin

cipii universale, ci impun cerce
tarea aprofundată, cutezătoare a 
noilor realități, un neîntrerupt e- 
fort de gindire creatoare. Este ade
vărul pe care șl proiectul de Pro
gram il exprimă limpede, subli
niind că „pentru a-și infăptul cu 
succes rolul Istoric de organizator 
și conducător al proletariatului, al 
maselor populare in lupta revolu
ționara, partidul comunist trebuie 
să studieze temeinic realitățile na
ționale și internaționale, să elabo
reze linia generală strategică și 
tactică justă, aplicind creator ade
vărurile general-valabile la condi
țiile concrete date".

Prin întregul său conținut, prin 
soluțiile și modalitățile de acțiune 
pe care le preconizează, proiectul 
de Program răspunde in mod stră
lucit acestei cerințe. Pornind de la 
caracterul universal al teoriei revo
luției șl construcției socialiste pe 
plan mondial și do la gene
ralizarea propriei experiențe. Pro

gramul trasează căile aplicării 
creatoare a acestor legități la 
condițiile istorice, sociale și na
ționale concrete ale României. Se 
reflectă in aceasta contribuția de 
inestimabilă valoare adusă la ela
borarea acestui document de secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. al cărui 
mod de gindire și de acțiune 6e 
definește tocmai prin spirit crea
tor. prin inalla capacitate de a in
vestiga noile fenomene ale socie
tății românești și ale vieții Inter
nationale, de a prevedea în mod 
științific evoluția lor, de a elabora 
soluții originale, adecvate realită
ților țării și corespunzătoare in cel 
mai inalt grad intereselor vitale 
ale poporului român, ale înfloririi 
patriei, a națiunii noastre socia
liste,

Propunindu-ne doar o succintă 
exemplificare a modului in care 
proiectul de Program întruchipea- 
(Continuare in pag. a II-a)

AMPLĂ ACTIVITATE POLITICĂ 
Șl ORGANIZATORICĂ

ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI
Ședințe plenare cu activul 

ale comitetelor județene de partid 
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
(in pagina a îl-a)

LA TAȘCA-BICAZ

A ÎNCEPUT CONSTRUCȚIA
BACAU (Corespondentul „Scin- 

teii“. Gh. Baltă). De la ing. Liviu 
Guțiu, directorul Grupului de șan
tiere „Moldova" al I.C.H. Bacău, 
am primit următoarea veste : pe 
șantierul Complexului hidrotehnic 
de la Tașca-Bicaz, constructorii au 
început, cu mult mai devreme față 
de grafice, lucrările de excavații la 
tunelul de aducțiune. încredințate 
echipelor conduse de Ion Beșu,

Stefan Scurtu și Nicolae Marin, 
lucrările de excavație se desfă
șoară pe trei fronturi. O noutate în 
construcțiile de acest fel o re
prezintă efectuarea in paralel cu 
excavațiile a operațiilor de conso
lidare a rocii și a lucrărilor de be- 
tonare. Prin realizarea unei viteze 
mari de lucru, constructorii sint 
hotărîți să termine cel 10 km de 
tunel in mai puțin de 40 de luni.
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AMPLĂ ACTIVITATE POLITICĂ

Șl ORGANIZA TORICĂ
IN PREGĂTIREA CONGRESULUI Clu|; Imagine din cartierul Gheorghlenl

Ședințe plenare cu activul ale comitetelor județene de partid
Comunistă, toti oamenii muncii 

— se spune in telegrama plenarei 
Comitetului județean Teleorman al 
Tarlidului Comunist Român — au 
primit cu vie satisfacție Programul 
clar si luminos in care se reeă- 
scsc trecutul românesc, acoperit de 
clorie nepieritoare, prezentul boeat 
in imnliniri socialiste, viitorul co
munist al României. Participantii la 
plenară. in numele tuturor teleor
mănenilor. au apreciat inestimabila 
valoare teoretică si practică, rigu
rozitatea științifică a proiectului de 
Program, realismul cu care abor
dează problemele economice si so
ciale ale României, clarviziunea cu 
care cristalizează intr-o viziune de 
largă perspectivă obiectivele stra
tegice si orientările tactice ale 
partidului in viitorii 20—25 de ani 
pe plan intern st international.

Este o fericire pentru noi. comu
niștii. pentru toti cei 550 mii te
leormăneni să ne consacram toate 
forțele pentru înfăptuirea unui a- 
semenea nrotrram grandios, insufle- 

■ or. in, care se intruchioează 
minunat năzuințele si aspirațiile 
noastre, tot ce gindim si- dorim 
pentru patrie, pentru iudet. pen
tru fericirea noastră, pentru Înflo
rirea națiunii si avem deplină în
credere că prevederile Programului 
se vor îndeplini, pentru că in frun
tea ponorului se află Partidul Co
munist Român, capabil să concea
pă si să conducă o ooeră socială 
de proporțiile si însemnătatea ce
lei ne care o prefigurează docu
mentele Congresului al XI-lea.

Fâandu-se ecoul celor mai înăl
țătoare ginduri si sentimente ale 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii teleormăneni, participantii 
la plenara noastră i$i exprimă de
plin-» lor aprobare si adeziune fată 
de conținutul celor două documen
te programatice, fată de linia po
litică internă si externă a parti
dului si se ansaiează. scumpe to
varășe Nicolae Ceausescu, să parti
cipe cu toată dăruirea ființei lor 
la înlănțuirea grandiosului pro
gram de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate si 
înaintare a Republicii Socialiste 
România pe calea comunismului.

Locuitorii acestor meleaguri ex
primă totala lor adeziune și atașa
mentul ferm față de ideile și te
zele cuprinse in proiectul Progra
mului partidului și proiectul Di
rectivelor Congresului al Xl-Iea — 
se subliniază in telegrama plenarei 
Comitetului județean Olt al P.C.R.

însuflețirea cu care membrii de 
partid au primit aceste documente, 
ampla dezbatere ce are loc in or
ganizațiile de partid, propunerile 
izvorite din dorința de a contribui 
la edificarea noii societăți sint o 
garanție că prevederile stabilite 
vor deveni fapte, temelii trainice 
ale progresului |i civilizației.

Folosim fi acest prilej pentru a 
vă exprima recunoștința fierbinte 
a tuturor locuitorilor pentru tot 
ceea ce ați făcut fi faceți pentru 
ca si acest iudet să se dezvolte o- 
dată cu țara. Constituie un motiv 
de satisfacție pentru noi faptul că 
preocuparea statornică a partidului 
de repartizare judicioasă a forțe
lor de producție este consfințită și 
in aceste documente programatice 
ca element prioritar. Pornind de la 
mărturii grăitoare ale atașamentu
lui la politica înțeleaptă a parti
dului — îndeplinirea incă de pe 
acum a prevederilor pe primii pa
tru ani ai cincinalului de mai mul
te unități economice, desfășurarea 
optimă a campaniei agricole — ac
tivul comitetului județean de par
tid, in numele comuniștilor, ai tu
turor locuitorilor județului, asigu
ră conducerea partidului, pe dum-

V ---------------------- 

neavoastrl, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că va face totul pentru 
Înfăptuirea mărețelor și luminoa
selor prevederi ale documentelor, 
aducindu-și contribuția, cu elan 
patriotic, la edificare? societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
la înaintarea scumpei noastre patrii 
spre cea mai dreaptă orinduire so
cială — comunismul.

în telegrama Comitetului jude
țean Botoșani al P.C.R. se arată : 
Participantii la plenară aDrobă De 
deplin aceste documente de însem
nătate excepțională pentru activi
tatea partidului și statului, pentru 

Dezbătind proiectele de documente ce vor fi 
supuse aprobării Congresului al Xl-Iea al P.C.R. 
și exprimindu-și deplina adeziune față de conținutul 
lor, față de întreaga politică internă și externă a 
partidului, plenarele stabilesc totodată măsuri con
crete pentru o amplă și profundă dezbatere de către 
comuniști, de către toți oamenii muncii a proiectelor 
Programului și Directivelor, pentru buna desfășurare 
a adunărilor și conferințelor de dări de seamă și 
alegeri, astfel incit să se asigure creșterea continuă 
a rolului conducător al organizațiilor de partid la 
fiecare loc de muncă, intensificarea activității 
ideologice și politico-educative.

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

destinele națiunii noastre socia
liste.

Studiind aceste documente de ne
asemuită valoare teoretică și prac
tică. comuniștii, oamenii muncii din 
județul Botoșani, adine pătrunși de 
sentimentul mindriei pentru trecu
tul nostru milenar de luptă, pentru 
minunatele realizări obținute sub 
conducerea partidului in ultimele 
trei decenii, privesc cu Îndreptățită 
încredere viitorul pe care ele il 
configurează — făurirea cu succes 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, trecerea treptată la în
făptuirea comunismului pe pămintul 
scump al patriei.

Vă mulțumim din inimă, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
această minunată cartă pe care o 
puneți in miinile partidului, ale 
harnicului nostru nooor. sore a ne 
călăuzi activitatea viitoare către 
socialism și comunism. Vă asigurăm 
că oamenii muncii din județul 
Botoșani, avindu-i mereu In frunte 
pe comuniști, acționează cu fermi
tate pentru infăptuirea sarcinilor 
ce le revin in realizarea prevede
rilor planului pe anul 1974. a an
gajamentelor asumate in întrecerea 
pentru infăptuirea cincinalului 
inainte de termen, că sint hotăriți 
să facă totul pentru ca sarcinile ce 
le revin din documentele ce vor 
fi aprobate de către Congresul al 

XI-lea al partidului »ă devină 
fapte, să contribuie la continua în
tărire șl Înflorire a României so
cialiste.

în telegrama plenarei Comitetu
lui județean Bihor al P.C.R. se a- 
rată că participant^ asigură con
ducerea partidului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de totala 
adeziune a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii — români, ma
ghiari si de alte naționalități, de 
pe străvechile plaiuri românești ale 
Bihorului — la întreaga politică in
ternă și externă a partidului.

Urmi nd cu consecventă linia po
litică marxist-lcninistă a partidu

lui. organizația noastră ludeteană 
va milita pentru mobilizarea ener
giilor tuturor oamenilor muncii, in 
frunte cu comuniștii, sore a da via
tă mărețelor sarcini si obiective ce 
rezultă din aceste documente pro
gramatice. pentru sporirea contri
buției bihorenilor Ia mărețul edi
ficiu pe care il durăm pentru pre
zentul si viitorul luminos al na
țiunii noastre socialiste.

Ne angajăm in fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră perso
nal. mult iubite si stimate tova
rășe secretar general, ca organi
zația județeană de partid, toti oa
menii muncii de pe aceste minu
nate plaiuri să-si consacre toate 
forțele. Întreaga lor pricepere si e- 
nergie creatoare pentru a intim- 
pina marele Forum al comuniști
lor români — cel de-al XI-lea Con
gres al partidului — cu rezultate 
tot mai Însemnate in îndeplinirea 
exemplară a planului și a angaja
mentelor pe acest an. în realizarea 
cincinalului inainte de termen, a- 
ducindu-ne astfel contribuția la în
florirea și prosperitatea patriei 
noastre dragi — Republica Socia
listă România.

Plenara Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R., exprimind 
voința și totala adeziune a comu

niștilor. a tuturor cetățenilor din 
judpț. dă o inaltă și strălucită a- 
preciere acestor documente cafe 
prefigurează viitorul de aur al pa
triei noastre și înarmează partidul 
și poporul român cu un program 
clar de acțiune. Plenara vede in 
conținutul acestor documente în
truchiparea clară a personalității 
comuniștilor români, a celui care 
conduce destinele partidului și po
porului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care și-a adus o con
tribuție determinantă la elaborarea 
acestor documente.

Comitetul județean Dîmbovița al 
P.C.R., activul său, toate organele 
și organizațiile de partid vor ac
ționa cu fermitate pentru ca dezba
terea acestor istorice documente, 
întreaga perioadă de «pregătire a 
Congresului al XI-lea să constituie 
un prilej de analiză temeinică, 
critică și autocritică, a muncii de
puse de fiecare organizație de 
partid, de fiecare membru al parti
dului. să ducă la întărirea rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid, la creșterea răspunderii co
muniste pentru Îndeplinirea exem
plară a sarcinilor încredințate de 
partid in toate domeniile de acti
vitate economico-socială. ideologică 
si poli tlco-organ iza tor ică.

Plenara asigură conducerea parti
dului, pe secretarul general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, că organi
zația județeană Dîmbovița a P.C.R., 
comuniștii, toți oamenii muncii 
vor depune întreaga lor energie și 
capacitate creatoare in slujba 'în
făptuirii neabătute a politicii in
terne și externe marxist-lenlniste a 
partidului, că iși vor înzeci efor
turile pentru a intimpina cel de-al 
XI-lea Congres al partidului cu 
noi și Însemnate succese, că vor 
face totul pentru a-șl aduce cit 
mai deplin contribuția la vasta 
operă a poporului nostru — con
struirea edificiului luminos al so
cialismului și comunismului pe 
pămintul României.

Participantii la plenară — se 
menționează in telegrama Comi
tetului județean Vaslui al P.C.R. 
— au luat cunoștință cu vie satis
facție, cu profund interes și nemăr- 
ginită bucurie de minunatele per
spective ce se deschid țării în
tregi și. totodată, județului nostru 
In viitorul cincinal.

Acest armonios tablou al viito
rului județului Vaslui ne îndeam
nă ca. exprimind simțămintele de 
dragoste și recunoștință ale comu
niștilor, ale tuturor celor ce mun
cesc și creează in această parte a 
țării, să adresăm conducerii parti
dului, dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, căldu
roase mulțumiri pentru grija con
stantă ce o manifestați față de dez
voltarea acestor străvechi melea
guri românești și să ne angajăm să 
depunem toate eforturile pentru 
îndeplinirea in mod exemplar a 
sarcinilor ce ne revin din planul 
național unic de dezvoltare eccno- 
mico-socială a patriei.

Profund convinși că cele două 
documente ce le dezbatem vor 
inaugura o nouă etapă de strălu
citoare izbinzi, vă încredințăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a ne spori con
tribuția la înflorirea patriei noas
tre, la făurirea viitorului poporului 
român, așa cum este prefigurat in 
proiectul de Program al partidului 
și in proiectul de Directive ale 
Congresului al XI-lea. la edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și la înaintarea României 
spre visul de aur al omenirii — 
comunismul.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

Strălucită întruchipare 
a spiritului creator

(Urmare din pag. I)

ză spiritul creator propriu activi
tății partidului nostru, ne vom re
feri. in primul rind, la definirea 
conținutului șl particularităților c- 
tapci actuale, la elucidarea științi
fică a conceptului de societate so
cialistă multilateral dezvoltată. De
finirea etapei este — se știe — o 
problemă de importanță cardinală 
pentru activitatea oricărui partid, 
deoarece numai așa se pot deter
mina corect și realist direcțiile de 
acțiune, sarcinile practice, actuale 
Și de perspectivă. în proiectul de 
Program, această problemă iși gă
sește o rezolvare magistrală. Ana- 
lizind prefacerile petrecute in so
cietatea românească in anii revolu
ției Și construcției socialiste, pro
iectul pune in evidență atit ele
mentele care au făcut posibilă și 
necesară trecerea la etapa supe
rioară a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, cit și ceea 
ce este specific acestei etape. In 
concepția partidului nostru, con
strucția noii orinduirl doblndește, 
in noua etapă pe care o parcur
gem. caracterul unui proces atot
cuprinzător, care îmbrățișează, in
tr-o strinsă interdependență, pro
blemele dezvoltării și modernizării 
bazei tehnico-materiale a țării, pro
blemele perfecționării relațiilor 
social-economlce și organizării so
cietății. și totodată problemele e- 
ducative. ale formării omului nou. 
Deosebit de important este faptul 
că. pe baza acestei concepții, sânt 
stabilite direcții precise de acțiune, 
indicindu-se ce anume se va între
prinde. cum se va acționa pentru 
a transpune efectiv trăsăturile so
cialismului și comunismului in 
viața întregii noastre societăți.

In ce privește baza tehnico-ma- 
ferială. este știut că socialismul 
este de neconceput fără o bază 
materială dezvoltată, de inalt nivel 
tehnic, capabilă să asigure o pro
ductivitate ridicată a muncii socia
le. Aceasta este o legitate general- 
valabilă pentru făurirea noii c- 
rinduiri. Condițiile specifice țării 
noastre, care a moștenit un nivel 
scăzut de dezvoltare economică de 
la capitalism, ca și particularitățile 
eoocij actuale, caracterizată prin 
desfășurarea revoluției tehnico-ști- 
ințifice mondiale., impun insă ca 
politica partidului de dezvoltare a 
bazei tehnico-materiale să capete 
anumite trăsături specifice, intre 
care, desigur, in primul rind asigu
rarea unor ritmuri înalte de creș
tere a forțelor de producție — ca 
singura cale pentru egalizarea ni
velului de dezvoltare a țării noas
tre cu cel al țărilor socialiste mai 
avansate, pentru apropierea Româ
niei de țările Industriale dezvoltate 
ale lumii ; modernizarea industriei, 
ca si a agriculturii, pe baza asimi
lării ceipr mai înaintate cuceriri 
ale științei și tehnicii ; dezvoltarea 
armonioasă, proporțională a tutu- 
roP ramurilor economiei, in sensul 
atit ai unor raporturi raționale in
tre sferele reproducției, intre dife
ritele ramuri, cit și al unei repar
tizări judicioase a forțelor de pro
ducție și a activităților economice 
pe Întreg teritoriul țării. In sco
pul înlăturării discrepanțelor moș
tenite din trecut intre diferitele 
județe, creării a noi locuri de mun
că menite a absorbi in sectoare 
modeme populația agrară, ridi
cării gradului de civilizație al 
întregii țări ; asigurarea unui 
raport corespunzător intre fon
dul de consum și fondul de dez
voltare. incit să se asigure atit 
creșterea puternică a forțelor de 
producție, cit și sporirea continuă 
a bunăstării materiale Și spirituale 
a poporului. Toate aceste orientări, 
conturate cu cea mai mare clarita
te in proiectul de Program și con
cretizate pentru perioada următori
lor ani in proiectul de Directive, 

sint Întruchipări vii ale spiritului 
creator ce străbate aceste docu
mente.

O deosebită însemnătate princi
pială și practică prezintă modul in 
care proiectul do Program concre
tizează concepția P.C.R. potrivit 
căreia socialismul Înseamnă nu 
numai creșterea intensivă a forțe
lor de producție, ci și continua 
adlncire a democrației, aceasta rc- 
prezentind una dintre cerințele 
fundamentale pentru consolidarea 
noii orinduirl, pentru valorificarea 
deplină a avantajelor acesteia. In 
realizarea acestei cerințe legice a 
socialismului, proiectul de Program 
promovează forme și metode care, 
valorlfielnd tot ce a acumulat mai 
prețios experiența anilor do con
strucție socialistă, corespund cel 
mai bine particularităților, necesi
tăților actualei etape de dezvoltare 
a societății noastre. înaintării 
României spre comunism. In acest 
sens se remarcă, drept trăsături 
pregnante ale vieții noastre politi
ce. dezvoltarea, alături de demo
crația reprezentativă, a democrației 
directe, Întruchipată in instituțio- 
nalizarea unor structuri organizato
rice menite să asigure participarea 
nemijlocită a maselor de oameni 
ai muncii la conducerea statului, 
la adoptarea deciziilor și exerci
tarea controlului asupra modului 
cum se realizează acestea, statorni
cirea dialogului permanent cu po
porul. ca metodă fundamentală a 
conducerii statului.

Originalitatea concepției promo
vate de partidul nostru in lărgirea 
democrației socialiste este ilustrată, 
totodată, grăitor de prevederile re
feritoare la creșterea rolului Fron
tului Unității Socialiste, al organi
zațiilor de masă și obștești in viața 
socială a țării — aceste organi
zații fiind considerate organisme 
dinamice, menite să stimuleze 
aportul efectiv al celor mai largi 
pături și categorii sociale la elabo
rarea politicii, la conducerea tre
burilor obștești.

Ansamblul acestor măsuri mate
rializează.'. concluzia majoră des
prinsă de Partidul Comunist Ro
mân din experiența construcției 
socialiste in țara noastră, ca și 
din experiența generală a construc
ției socialiste, că tocmai asigurind 
participarea efectivă a maselor ce
lor mai largi la conducerea socie
tății iși poate degaja plenar socia
lismul forța sa invincibilă, superio
ritatea sa netă asupra sistemului 
capitalist : pentru a transforma 
aceste posibilități in realitate, se 
impune insă permanenta adaptare 
a formelor și metodelor de condu
cere la stadiul atins in dezvoltarea 
forțelor și relațiilor de producție, 
la nivelul pregătirii politice, profe
sionale și culturale a cadrelor, a 
maselor, combătindu-se orice ten
dințe de imobilism și anchilozare.

O elocventă expresie a spiritului 
creator, in care este conceput pro
iectul de Program, o constitu'e 
modul in care este abordată pro
blema națiunii, in general, a na
țiunii socialiste și a relațiilor din
tre națiuni in special. Pe primul 
plan se situează. în acest context, 
evidențierea rolului națiunii ca 
forță motrice de seamă a dezvol
tării social-politice a lumii contem
porane, încadrarea evoluției ei 
intr-o perspectivă îndelungată. în 
condițiile epocii actuale, cind ideo
logi și politicieni burghezi se stră
duiesc in fel și chip să acrediteze 
teza „declinului inevitabil'1 al na
țiunii, elogiind virtuțile instituțiilor 
supranaționale, această poziție 
principială a P.C.R. dobindește o 
deosebită semnificație internațio
nală.

Totodată, se cuvine remarcat 
anortul proiectului do Program la 
elaborarea vastei problematici pri
vind rolul națiunii in socialism. Pe 
baza analizei schimbărilor pe care 
socialismul le aduce in viața națiu
nii pe plan economic, social și 

spiritual, proiectul de Program 
scoate in relief determinarea obiec
tivă a rolului cresclnd al națiunii 
In socialism, demonstrează că so
cialismul nu numai că nu duce la 
dispariția națiunilor, la anihilarea 
vieții naționale*  a popoarelor. dar, 
dimpotrivă, arigurâ condiții opti
me pentru Înflorirea lor deplină.

Intre multiplele exemple care re
flectă originalitatea tezelor teore
tice ale proiectului de Program 
sint cele referitoare la modul de 
rezolvare a problemei naționale In 
țara noastră. Principiul marxist al 
deplinei egalități în drepturi a tu
turor oamen?lor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, este aplicat, 
in funcție de realitățile de la noi, 
prin modalități specifice, intre care 
ridicarea — pe ba’a politicii de 
amplasare armonioasă a forțelor de 
producție — a potențialului econo
mic al județelor unde, alături de 
români, trăiesc oameni ai muncii 
din rândurile naționalităților conlo
cuitoare, folosirea neîngrădită a 
limbii materne in școli, administra, 
ție, justiție, înflorirea multilaterală 
a culturii naționalităților conlocui
toare concomitent cu cultura po
porului român, constituirea consi
liilor oamenilor muncii de diferite 
naționalități — organisme cu ca
racter larg reprezentativ, care asi
gură participarea tot mai largă a 
acestora la întreaga activitate so
cială. odată cu rezolvarea optimă a 
problemelor specifice naționalității 
respective.

Elemente de profundă originali
tate caracterizează, de asemenea, 
modul in care proiectul de Pro
gram abordează aspectele legate de 
îndeplinirea rolului partidului de 
forță conducătoare a societății 
noastre. Spre deosebire de anumite 
concepții simpliste, din trecut, 
prin a căror optică acest rol 
era reduc ’ ]a acela de factor 
exterior de control și impulsio
nare. se fundamentează principiul 
de excepțională însemnătate al in
tegrării tot mai organice a partidu
lui in întregul proces .. de con
strucție economică și socială. 
Această cerință înseamnă, prac
tic. pentru. fiecare organizație 
de partid, să nu se limiteze la a 
emite hotăriri. a îndruma sau con
trola desfășurarea activității. Co
munistul nu poate accepta postura 
de simplu observator : funcția lui 
este de participant activ, in pri
mele rinduri. la act'unile Între
prinse de-colectivul din care face 
parte, de militant care pune umă
rul unde este mai greu și mobili
zează. prin exemolul său. pe coi din 
jur. Apare limnede cit de profunde 
vor fi, pe toate planurile vieții so
ciale. implicațiile realizării in prac
tică a acestui imperativ.

Exemplele ar putea continua, fi
rește. proiectul de Program oferind 
in acest sens o infinitate de. aspec
te. rare atestă, toate, capacitatea 
partidului nostru de a-și integra 
materialismul dialectic și istoric ca 
o călăuză in acțiune șl o metodă de 
investigare a proceselor reale ale 
vieții economice-sociale. de a elabo
ra șt aplica soluții pentru proble
mele etapei actuale, ținind seama, 
deopotrivă, de leritătile obiective 
ale dezvoltării • sociale, ca și de 
particularitățile societății româ
nești.

Este tocmai ceea ce conferă pro
iectului de Program înalta sa va
loare teoretică șl practică, atit pen
tru partidul nostru, cit și pentru 
cauza socialismului in general. 
Prin întregul său conținut. Pro
gramul partidului se înscrie 
ca o strălucită contribuție la 
tezaurul gindirii și practicii re
voluționare. confirmind. o dată 
mai mult, că aceasta se îmbogățeș
te pe baza aportului propriu, ori
ginal. al tuturor partidelor comu
niste și muncitorești.

Tudor OLARU
_______ J
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—. Cum va fi 
orientat 

și pe ee 
se va sprijini 

progresul 
tehnic 

în economie?___ _______ '

Dezvoltarea economică și so
cială a României in ritm inalt. 
in vederea ajungerii la nivelul 
țărilor socialiste avansate, a- 
DroDierii de statele dezvoltate 
economic ale lumii presupune 
promovarea largă și intensă a 
progresului tehnic in toate sec
toarele economiei. în acest scop, 
proiectul de Directive stabilește 
direcții și căi clare de acțiune 
nu numai in capitolul „Dezvol
tarea cercetării științifice și pro
movarea progresului tehnic", ci 
si in alte capitole ale sale. 
O atare orientare 
din inseși cerințele -----------
tehnico-științifice contemporane, 
din motivarea obiectivă temei

izvorăște 
revoluției

nică impusă de transformarea 
tot mai accentuată a științei in 
forță nemijlocită de producție. 
Intr-adevăr, in condițiile dezvol
tării impetuoase a forțelor de 
producție, progresul tehnic se 
manifestă mai mult ca oricind
ca un proces cuprinzător, deo
sebit de dinamic, care exprimă 
dezvoltarea și perfecționarea 
continuă a mijloacelor de mun
că, a obiectivelor muncii și a 
tehnologiei producției materiale, 
privite in interacțiunea lor. pe 
baza aplicării realizărilor știin
ței și tehnicii moderne, in sco
pul creșterii productivității mun
cii sociale, valorificării superi
oare a resurselor materiale, spo
ririi venitului național.

Corespunzător acestor cerințe, 
prevederilor din proiectul de 
Directive, care vor fi trăsătu
rile esențiale ale promovării 
progresului tehnic in economie. 

in viitorul cincinal ? Din capul 
locului trebuie precizat că pro
gresul tehnic contemporan are 
un caracter multilateral, com
plex. principala sa trăsătură con- 
stitulnd-o creșterea aportului 
științei la dezvoltarea economi- 
co-socială a țârii. Practic, aceas
ta se va asigura prin multiple 
modalități — de la abordarea a 
circa 600 obiective subordonate 
dezvoltării economice și sociale, 
din care o mare parte se vor 
finaliza in noul cincinal, la ela
borarea de noi tehnologii, care 
să ducă la valorificarea su
perioară a tuturor ca
tegoriilor de resurse 
naturale, la reducerea 
consumurilor specifi
ce și creșterea genera
lă a eficienței, pină la 
stăpinirea energiei nu
cleare, construirea cen
tralelor nuclearo-elec- 
trice, intensificarea 
ritmului de înzes
trare a economiei cu 
tehnica de calcul și de In
troducere a sistemelor de con
ducere cu mijloace de pre
lucrare automată a informației. 
Prin rolul său major in im
pulsionarea progresului tehnic in 
economie, prin efectele pozitive 
profunde asupra tuturor ramu
rilor, cercetarea științifică și 
dezvoltarea tehnologică se vor 
afirma tot mai mult ca unul 
din elementele Importante ale 
reproducției socialiste lărgite și 
se vor Integra mai adine In 
însăși producția materială.

In al doilea rind. promovarea 
progresului tehnic in economie 
are ca trăsătură esențială 
crearea de mașini, utilaje și in
stalații noi, pentru susținerea 
introducerii și difuzării largi a 
tehnicii moderne și tehnologii
lor avansate, satisfacerea cerin
țelor programului național de 
investiții. Este concludent, in a- 
cest sens, faptul că la nivelul 
anului 1980 circa 45 la sută din 
valoarea producției industriale 
se va realiza pe seama produ
selor noi și perfecționate. în a- 
celași context, In viitorul cinci

nal se vor crea noi materiale 
apte de a se substitui materia
lelor scumpe șl deficitare, de a 
contribui la diminuarea conti
nuă a cheltuielilor de producție. 
Toate acestea, desigur, nu se 
vor obține de la sine, ci prin 
dezvoltarea prioritară, in ritmuri 
Înalte, a sectoarelor industriale 
care prelucrează superior re
sursele materiale, a subramuri- 
lor „de virf" ale progresului 
tehnico-ștlințific contemporan, 
in ansamblul construcției de 
mașini, chimiei, metalurgiei ș.a. 
De uneltele de producție, de 

mijloacele de muncă, de volumul 
și calitatea mașinilor si utilaje
lor, de modernizarea continuă și 
realizarea lor la parametrii mon
diali, de introducerea intensă o 
tehnologiilor noi și perfecționate 
depind, intr-o măsură hotâritoa- 
re, ritmul și proporțiile promo
vării progresului tehnic, perfec
ționarea producției șt econo
misirea muncii sociale în toate 
sectoarele. Tocmai de aceea, 
proiectul de Directive pune un 
accent deosebit pe realizarea 
integrală, in termene scurte, a 

programului de asimilare și in
troducere in fabricație a produ
selor noi, de mare randament, 
cu caracteristici tehnice si eco
nomice superioare, pe elabora
rea si introducerea de noi teh
nologii în toate ramurile econo
mici naționale.

O a treia trăsătură a promo
vării progresului tehnic constă 
In extinderea mecanizării șl 
automatizării producției. In 
realizarea unor acțiuni impor
tante de mecanizare șl automa
tizare cu caracter complex. 

Suportul acestora tl reprezintă 
dezvoltarea in ritm susținut a 
producției mijloacelor de me
canizare, automatizare și calcul, 
aparaturii de măsură și control. 
Pe o asemenea bază, proiectul de 
Directive prevede pentru cinci
nalul următor — printre alte o- 
biectlve importante in acest do
meniu — sporirea gradului de 
industrializare și mecanizarea 
integrală a principalelor procese 
de execuție din industria de 
construcții-montaj, precum și 
generalizarea — pină in anul 

1990 — a mecanizării 
in cultura plantelor, 
legumicultura și zoo
tehnie. în acest mod, 
tehnica nu numai că 
ușurează munca, ii 
mărește eficiența, dar 
ii va schimba și ca
racterul. Dezvoltarea 
aparatajului complex, 
îndeosebi in cadrul 
automatizării, duce tot 

mal mult la înlocuirea mun
cii fizice cu, o muncă crea
toare, care va cere muncitorului 
modern cunoștințe tehnice supe
rioare spre a putea interveni 
rapid in cele mai complicate 
procese ale producției, care va 
face — deci — din acesta un 
participant și mai activ, un fac
tor principal in introducerea lar
gă si intensă a progresului teh
nic.

Strins legată de aceasta, a pa
tra trăsătură a promovării pro
gresului tehnic in toate sectoa

rele economiei o reprezintă per
fecționarea organizării producției 
și muncii, introducerea și extin
derea metodelor și formelor 
moderne, eficiente de conducere 
și organizare, pentru a se asigu
ra valorificarea cu randament, 
maxim a potențialului tehnic și 
material. Pe această bază și 
asigurind condițiile cele mai 
prielnice pentru aplicarea inova
țiilor și invențiilor in producție, 
economia noastră națională va 
oferi — in continuare’ — un 
cimp nelimitat pentru manifes
tarea spiritului de creație, de 
inovație al clasei muncitoare, al 
tuturor oamenilor muncii. Acest 
fapt, pe lingă multe altele, de
monstrează incă o dată legătura 
indisolubilă care s-a creat și se 
va consolida in viitorul cincinal 
— in condițiile edificării socie
tății socialiste multilateral dez
voltate — intre om și tehnică. 
Omul, devenit stăpin asupra 
mijloacelor tehnice, le moderni
zează. le perfecționează necon
tenit in scopul creșterii produc
tivității muncii sale, a produc
tivității muncii sociale — sursă 
sigură de sporire a venitului na
țional. din care se formează — 
tot mai mari — fondurile nece
sare creșterii si modernizării 
forțelor de producție ale tării, 
promovării progresului tehnic in 
interesul tuturor, al societății, 
precum și fondurile destinate 
ridicării sistematice a nivelului 
de trai al poporului.

Ghlțâ TANASE 
doctor în economie
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Marea întrecere

socialistă în einsica

Congresului partidului

mor de riști tr da 17 ml- 
lioane lei anual. Ca o 
dovadă de dragoste si 
recunoștință fată de 
nartid. sintem ferm 
hotărite oa. in luna 
decembrie. sA ranor- 
tim îndeplinirea sar
cinilor întregului cin
cinal. Ne bizuim ne 
întregul colectiv. ne 
generalizarea experi
enței fruntașilor, a ce
lor mai bune munci- 
toare. cum sint Silvia 
Dragu, Tudorita Dol- 
ciru. Florien Necula, 
Gherghina Tatu".

marcăm pe Nicolne 
Andronic. Elena Stoi
ca. Costiră Ciolan, 
Marla Dima, Vaslle 
NegoițL Avintul in 
întrecere, entuziasmul 
in muncă, nartltfnarca 
generală la acțiunea 
de depistare si valo
rificare a rezervelor 
interne ne dau garan
ția că. în martie 1975, 
vom îndeplini preve
derile planului cinci
nal.

Valorificarea supe
rioară a resurselor ma
teriale. ridicarea Rra-

1*  începutul lunii 
august, oamenii mun
cii din unitățile indus
triale ale județului 
Vrancea au raportat 
Îndeplinirea sarcinilor 
de plan la producția 
globală Industrială ne 
4 ani ai cincinalului. 
S-a creat astfel posi
bilitatea ca. oină la 
sfirsttul acestui an. sâ 
se realizeze o produc
ție industrială supli
mentara in valoare de 
1.6 miliarde lei. din 
care, pinâ la Concretul al XI le*  al T.C.R. 
— 1.3 miliarde lei. Rc- 
ferindu-se la modul 
concret in care s-a in- 
resistrat acest succes, 
inc Constantin I. Con
stantin. secretar al co
mitetului județean de 
partid, a scos in evi
dentă larga mobilizare 
a colectivelor, fructi
ficarea inițiativei mun
citorești. a creativită
ții oamenilor muncii 
pentru obținerea unor 
producții sporite. la 
preturi de cost cit mai 
reduse. Organizațiile 
de partid și-au îmbu
nătățit metodele de 
muncă. desfășoară o 
intensă activitate po
litică și organizato
rică In scopul utili
zării mai largi, mai 
eficiente a capacități
lor de producție, per
fecționării continue a 
tehnologiilor. Înnoirii 
produselor si ridicării 
calității lor. reducerii 
cheltuielilor de pro
ducție. îndeosebi a ce
lor materiale, intr-un 
cuvint. tn domeniile 
esențiale care deter
mină sporirea eficien
tei activității econo
mice.

In acest cincinal, ju
dețului Vrancea i s-au 
alocat 3.9 miliarde lei

o*ntru  construirea de 
noi obiective indus
triale. dezvoltarea și 
modernizarea celor e- 
xistente. Pe baza uti
lizării judicioase a 
fondurilor de investi
ții. la Focșani a fost

ri In valoare de 103 
milioane lei.

Dar căile de sporire 
a eficientei economice 
slnt multiple. Maria 
Rltfol. secretarul co
mitetului de partid de 
la Fabrica de confec-

Pentru sporirea pro
ducției si a beneficii
lor. peritru reducerea 
si mai accentuată a 
cheltuielilor materiale, 
muncitorii, inginerii si 
tehnicienii din unită
țile județului si-au 
concentrat eforturile si

dului de prelucrare a 
materiilor prime — iată 
ce caracterizează si 
activitatea I.F.E.T. din 
Focsani. Muncitorii si 
maiștrii forestieri Ște
fan Bâznă, Scarlat Mi- 
hăescu. Chilă Chltro- 
ccanu. Marin David

VRANCEA;

Pe graficele prezentului- 
certitudini ale viitorului

construită întreprinde
rea de dispozitive, 
stante. matrite si scule 
aschietoare. prima u- 
nitate de mecanică 
fină din ramura con
strucțiilor de mașini, 
ridicată aici. Con
form proiectului, uni
tatea trebuie să fie 
pusă In funcțiune in 
acest an. avînd ca 
plan o producție de 21 
milioane lei. Construc
torii si beneficiarii 
Si-au concentrat efor
turile. s-au ajutat re
ciproc si. încă de anul 
trecut, au creat con
diții pentru începerea 
fabricației, astfel că. 
Dină la 1 septembrie 
a.e.. cel mal tînăr co
lectiv muncitoresc 
vrincean a realizat o 
producție suplimcnfa-

tii Focsani, ne-a vor
bit dc larg despre mo
dalitățile prin care, in 
trei ani si jumătate 
din cincinal, producti
vitatea muncii a cres
cut cu 77 la sută, iar 
producția globală s-a 
dublat. Acest harnic 
colectiv a îndeplinit 
sarcinile De 4 ani ai 
cincinalului Incâ din 
decembrie 1973. reali- 
zind pinâ la începutul 
lunii septembrie con
fecții peste plan în 
valoare dc circa 800 
milioane lei. ..Recen
tele măsuri nent.ru 
majorarea retribuției 
tarifare — ne spunea 
tovarășa secretară — 
au determinat o at
mosferă de puternic 
avînt in întreprindere. 
Muncitoarele noastre 
vor beneficia da un

In direcția perfecțio
nării tehnologiilor de 
fabricație, mecanizării 
operațiunilor, utilizării 
rationale a capacități
lor de producție. '

— în 8 luni ale a- 
cestui an — am aflat 
de la ing. Cornel Ma
rcs. directorul fabricii 
..Chimica" din Mără- 
sești — au fost apli
cate In producție nu
meroase soluții și pro
puneri valoroase, care 
au permis obținerea 
unei producții supli
mentare in valoare de 
8.6 milioane lei. a u- 
nui beneficiu de 815 000 
lei si a unor economii 
de materii prime in 
valoare de 465 000 lei. 
Printre cei care si-au 
adus o contribuție e- 
sentiaJă la consemna
rea acestor succese re-

aint promotorii aplică
rii unor noi tehnologii 
de exploatare a arbo
rilor cu coroană. de 
industrializare a lem
nului. Colectivul din 
care acești fruntași 
fac parte a realizat 
peste olan. In 8 luni, 
o producție suplimen
tară de 18 milioane 
lei. La Fabrica de mo
bilă din Focșani a fost 
declanșată o largă ac
țiune pentru înnoirea 
producției și ridicarea 
calității produselor. Tn 
acest an au fost intro
duse in fabricație 85 
noi produse. Muncito
rii. inginerii si tehni
cienii de la Fabrica de 
prelucrare a lemnului 
din Gugești au aplicat 
în producție metode 
noi de tratare si pre
lucrare a buștenilor.

de formatlzare a pla
cai ului și panelului, 
de îmbinare a furni
relor de dimensiuni 
mici, care s-au mate
rializat in obținerea, 
din aceeași cantitate 
de masă lemnoasă, a 
3 200 mp panel. 170 000 
mp furnir si alte pro
duse. in valoare totală 
de 2.5 milioane lei.

Fruct I f ici ndu-si din 
plin puterea de mun
că. priceperea șl ini
țiativa in marea com
petiție a hărniciei, 
oamenii muncii vrin- 
cenl nu realizat la 15 
august planul pe 8 
luni, astfel că pînă la 
1 septembrie au obți
nut peste prevederi 
produse In valoare to
tală dc peste 110 mi
lioane Ici. Calculele 
întocmite arată că in 
ziua deschiderii lucră
rilor cMui dc-al Xl-lea 
Congres al partidului 
ei vor raporta îndepli
nirea integrală a sar
cinilor de plan pe a- 
cest an. Asemenea re
zultate fiint deosebit 
de semnificative. Dacă 
în 1970 producția glo
bală reprezenta. in 
medie pe un locuitor, 
5 839 lei. în 1975 aceas*-  
ta va fi de 23 918 lei. 
In anul 1980, potrivit 
prevederilor din pro
iectul de Directive, ju
dețul Vrancea va rea
liza o producție glo
bală industrială dc 2,3 
ori mai mare dccît a- 
ccea care va fi obți
nută in anul viitor. 
Ritmul mediu anual 
de creștere a produc
ției industriale va fi 
dc 18,5 la sută.

Rezultatele obținu
te pînă acum In ma
rea întrecere socia
listă pentru înde
plinirea înainte de 
termen a planului cin
cinal. munca entuzias
tă. avintul și anga
jarea totală a tuturor 
oamenilor muncii con
stituie un fundament 
trainic, o garanție 
pentru Împlinirea o- 
biectivelor majore ce 
vor reveni județului 
Vrancea in cincinalul 
viitor, pe baza hotă
rî rilor Congresului al 
Xl-lea al partidului.

Ion NISTOR 
corespondentul 
„Scînteii"

Coordonate ale participării oamenilor muncii la conducerea producției:

H A CUNOAȘTE PROFUND
■ A PROPUNE CHIBZUIT
a A REZOLVA IMEDIAT

Soluționarea optimă a problemelor pe câre le ridică realizarea cin
cinalului înainte de termen, a angajamentelor luate fn întrecerea so
cialistă și, totodată, grandioasele obiective de viitor, reflectate 
in documentele de bază, pregătitoare ale Congresului al Xl-lea — pro
iectul de Program al partidului și proiectul Directivelor — solicită 
participarea activă la organizarea și conducerea producției a maselor 
largi ale celor ce muncesc. De altfel, această participare este un drept 
și o îndatorire, decurgind din dubla calitate a oamenilor muncii — de 
proprietari ai mijloacelor de producție și de producători ai bunuri
lor materiale. Pe. această temă am avut o convorbire cu tovarășul 
Petre LUNGII, secretar al Comitetului de partid al Combinatului 
dderurgic Hunedoara.

Multe întreprinderi din județul Satu-Mare și-au îndeplinit de pe acum 
sarcinile de plan pe patru ani ai cincinalului. Intre aceste unități se situ
ează și întreprinderea de confecții „Mondiala" din Satu-Mare, de unde 
prezentăm imaginile de mai sus. ..Hotărirea colectivului întreprinderii 
noastre, ne spunea maistrul Ludovic Horvath — in fotografia din stingă, 
alătur, de muncitoarea Maria Vere? — este de a îndeplini sarcinile cinci
nalului înainte de termen, in condițiile unei înalte eficiențe economice, 
diversificării și îmbunătățirii continue a calității produselor". Cum se

înfăptuiesc aceste obiective la ..Mondiala" ? Printr-o muncă mai bine gin- 
dită, mai bine organizată și. in principal, printr-un inalt spirit gospodăresc 
și prin efortul de creație al fiecărui lucrător. O dovedesc rezultatele ob
ținute in muncă de muncitoarea Maria Munteanu — fotografia din mijloc 
— din secția de confecții pentru copil, de muncitoarele Rozalia Moraru și 
Maria Roman, din secția confecții ușoare — fotografia din dreapta — de 
întregul colectiv al întreprinderii.

Foto : E Dichiseanu

— V-am ruga să ne înfățișați 
succint direcțiile dc acțiune in 
acest sens ale comitetului de 
partid, ale organizațiilor1 de ba
ză din cadrul combinatului.

— Dispunem in prezent de un ca
dru organizatoric larg și diversificat, 
prin intermediul căruia oamenii 
muncii pot sâ-și aducă contribuția 
la conducerea producției. Am in ve
dere in primul rind adunarea gene
rală a oamenilor muncii, ca for 
muncitoresc suprem de conducere, și 
comitetul oamenilor muncii — orga
nism colectiv de conducere a între
prinderii. Principala noastră preocu
pare este de a conferi acestor forme 
un conținut bogat, de a le ajuta să 
se afirme ca organe viabile de con
ducere.

în acest scop am acordat o atenție 
deosebită pregătirii temeinice a adu
nărilor generale, punerii in dezbate
rea lor a problemelor dc prim ordin 
ale producției, ale optimizării fluxu
lui tehnologic, ale întăririi discipli
nei in muncă. Comitetul de partid 
s-a preocupat ca dările de scamă să 
analizeze profund și multilateral pro
blemele abordate, să scoată in evi
dență cauzele care au determinat 
anumite deficiențe, să se refere con
cret la munca oamenilor. In felul 
acesta s-a creat o bază bună pentru 
discuții, au fost atrași un număr 
mare de oameni.

Măsurile stabilite de partid privind 
majorarea retribuției unor largi ca
tegorii de oameni ai muncii au for
mat obiectul unei atenții speciale în 
cadrul adunărilor care s-au desfă
șurat ulterior, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii manifestindu-și recunoș
tința prin suplimentarea angajamen
telor inițiale de depășire a planului, 
spre a crea astfel o bază tot mai 
trainică politicii de ridicare continuă 
a nivelului de trai. Astfel, la secția 
oțelâria Siemens Martin II. angaja
mentul inițial de 20 000 t peste plan 
a fost dublat, la secția I furnale el 
a fost sporit cu 3 000 t fontă, la sec
ția a Ii-a cu 2 000 t fontă.

Ne-am preocupat în egală măsură 
de creșterea rolului comitetului oa
menilor muncii. Pentru a asigura o 
mai activă participare a reprezentan
ților oamenilor muncii, am indicat 
ca materialele care urmează a fi 
dezbătute In comitet să fie distri
buite din timp membrilor săi, incit 
aceștia, la rîndul lor, să poată con
sulta lucrătorii din secții, să vină 
cu cit mai multe propuneri și so
luții de rezolvare a problemelor. 
Am indicat, de asemenea, ca hotări- 
rile luate să fie aduse la cunoștința 
tuturor celor chemați să acționeze 
pentru aplicarea lor.

nilor muncii. Cum vă explicați 
acest lucru ?

— Evident, aceasta reflectă serioasa 
minusuri in munca unora dintre re
prezentanții oamenilor muncii in co
mitet, faptul că aceștia nu-și respec
tă intotdeauna îndatorirea de a-și 
consulta tovarășii de muncă șl de 
a-i informa asupra măsurilor adop
tate.

în același timp, este și o lipsă a 
organizațiilor de partid respective 
care nu au îndrumat și controlat mo
dul in care reprezentanții oamenilor 
muncii se achită de sarcinile lor sta
tutare.

— Consultarea oamenilor prin 
intermediul acestor foruri te 
face la anumite intervale. Ce 
intreprlnd Insă comitetul de 
partid, organizațiile de bază 
pentru a stimula participarea zi 
de zi a celor ce muncesc la con
ducerea și organizarea produc
ției ?

— Noi promovăm larg în acest 
scop — și așa cum a dovedit expe
riența, cu foarte bune rezultate — 
dezbaterile la locul de muncă. Da 
pildă, in legătură cu modalitățile de 
depășire a • sarcinilor de plan, 
obiectiv care unora le părea greu de 
realizat, am hotărit să consultăm în
treaga masă a muncitorilor. îndeosebi 
pe cei din secția a Il-a oțelărie, sec
ție de activitatea căreia depinde in 
bună măsură realizarea planului. 
Aici am organizat dezbateri largi, la 
care au participat și cadrele de con
ducere. Procesul tehnologic a fost 
analizat etapă cu etapă, stabilindu-se 
împreună cu muncitorii căile de rea
lizare a sarcinilor sporite, rezervele 
și posibilitățile existente de creștere 
a producției, de depășire a planului. 
Investigațiile au fost susținute activ 
de agitația vizuală, de panouri, gra
fice care făceau cunoscute diferitele 
propuneri ale muncitorilor, eficiența 
lor economică. Așa s-a ajuns la ini
țiativa ca fiecare echipă, în fiecare 
schimb, să dea cite 2 tone de oțel 
peste plan — ceea ce, pină în pre
zent, s-a concretizat în obținerea a 
peste 50 000 tone oțel.

în urma unor dezbateri asemănă
toare. la secția oțelărie electrică a 
apărut inițiativa : „In fiecare lună, 
fiecare cuptor să dea o șarjă cu 
energie electrică economisită", prin a 
cărei aplicare s-a realizat o econo

mie de 29 kWh pe tona de metal, iar 
la furnale a fost lansată inițiativa 
,.Să realizăm întreaga cantitate de 
fontă peste plan cu coca economisit".

Sintem preocupați, de asemenea, să 
mobilizăm muncitorii la dezbaterea 
unor probleme de disciplină a mun
cii, pentru a stabili măsuri precisa 
de întărire a ordinii la fiecare loa 
de muncă.

Dezbaterea documentelor Congre
sului al Xl-lea va contribui, desigur, 
în mod esențial, la adincirea acestor 
probleme, la Îmbogățirea conținutu
lui discuțiilor, la perfecționarea mă
surilor — intr-un cuvint la ridicarea 
nivelului participării oamenilor mun
cii la conducerea activității produc
tive.

— Deci, propuneri fac.
Exista insă intotdeauna recep
tivitatea necesară față de ele ? 
Căci, in lipsa unei asemenea 
receptivități, chiar $i cele mal 
valoroase propuneri pot tă ra
diind literă moartă...

— Comitetul de partid veghează ca 
fiecărei propuneri să 1 se dea un 
răspuns prompt, operativ. în majo
ritatea secțiilor există un sistem bine 
pus la punct de preluare a propune
rilor oamenilor, statomicindu-se o 
regulă ca, in cel mai scurt timp de 
la formularea lor, organele de partid, 
de sindicat 6ă răspundă celor în 
drept asupra măsurilor Întreprinse 
pentru aplicarea lor.

— Desigur, răspunsul a Im
portant, dar nu e totul, căci 
însuși răspunsul cel mai prompt 
poate să ascundă anumite men
talități comode, un spirit ruti
nier, de respingere a noului...

— Este ceea ce «-a lntlmplat șl la 
noi. de pildă, cu propunerea unor 
muncitori de asimilare, prin autodo- 
tare. a mașinii de debavurat bare 
rotunde. Primul răspuns a fost acela 
că problema ține de resortul aprovi
zionării — ceea ce însemna de fapt 
respingerea propunerii, apelul la im
port. A fost nevoie de multă stă
ruință din partea autorilor propune
rii, care pină la urmă au dovedit că 
problema poate fl soluționată prin 
mobilizarea forțelor interne. Aseme
nea situații arată că promovarea 
noului impune o permanentă preocu
pare pentru combaterea rutinei și 
inerției, a spiritului de comoditate.

Aș dori să mai subliniez că, pe 
lingă folosirea multiplelor forme de 
atragere a oamenilor muncii la con
ducerea și organizarea producției, co
mitetul nostru de partid acordă o 
atenție permanentă ridicării nivelu
lui lor de conștiință, ca și pregătirii 
lor economice, prin ctursurile de 
partid, conferințe, simpozioane etc. 
Numai în măsura în care oame
nii sint pe deplin conștienți de 
responsabilitatea ce le revine in du
bla lor calitate — de producători și 
proprietari — șl au o pregătire econo
mică solidă, există garanția că ei vor 
aduce o contribuție reală la condu
cerea activității economice.

Paul DOBRESCU

Prin intermediul „Scînteii", un apel al colectivului

La întreprinderea

metalurgică Bacău

0 preocupare permanentă
înnoirea și modernizarea

produselor
Paralel cu eforturile pe care 

le depune pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor de plan, 
colectivul de muncă de la în
treprinderea metalurgică din 
Bacău se preocupă in perma
nentă de modernizarea și spe
cializarea producției. Inginerul 
Li viu Butnaru, directorul între
prinderii, ne spunea că la ora 
actuală aici se realizează peste 
140 de tipodimensiuni de armă
turi industriale clasice, cărora li 
se adaugă alte citeva sute cu 
acționare electrică șj pneumati
că. în ultima vreme au fost 
introduse in fabricație 15 noi 
tipodimensiuni. Amintim, dintre 
acestea, robineții de reținere cu 
clapă și ajutaj inelar, robineții 
cu sertar cauciucat, robineții 
fluture cu acționare pneumatică. 
Toate aceste noi tipuri de robi- 
rieți au caracteristici tehnioo- 
funcționale superioare armătu
rilor industriale fabricate pînă 
acum și pot fi utilizați cu ran
dament sporit. Un exemplu : 
robineții fluture cu acționare 
pneumatică înlocuiesc robineții 
clasici cu sertar, folosiți in sis
temele de alimentare cu apă. in 
irigații și la rețelele de termofi- 
care. Aceș’ia asigură funcționa
litatea sistemelor respective la 
parametri mult mai ridicați de
ci: pînă acum. Pe lingă perfor
manțele fizice ridicate, noul tip 
de robinet este de 3—4 ori mai 
ușor decit robinetul clasic. Un 
calcul estimativ arată că numai 
la cele 6 tipodimensiuni care 
vor fl realizate in acest an. se 
va obține o economie de circa 
300 " ----- -tone de metaL

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

B B B B H B B
înfăptuirea programului național de 

irigații impune ca, pe lingă siste
mele mari care se fac din fondurile 
statului, să fie realiz.ate integral și 
sarcinile privind extinderea amenajă
rilor locale, gospodărești, executate 
de unitățile agricole cu mijloace și 
forțe proprii. în județul Botoșani, de 
exemplu, s-a prevăzut ca în acest an 
să se amenajeze pentru irigații in sis
teme locale o suprafață de 3 098 ha. 
Sistemele Săveni-Sirbi — cu 691 ha, 
Movileni-Havîrna — 806 ha, Joldești- 
Tulcea — 840 ha și Havîma-Tătără- 
șeni — 808 ha. a căror execuție a fost 
contractată de unitățile agricole cu 
oficiul județean de îmbunătățiri fun
ciare, au fost terminate sau se afiă 
intr-un stadiu înaintat de execuție. 
Nu la fel stau lucrurile la amenajă
rile locale care trebuie realizate prin 
forțele proprii ale unităților agricole. 
Ne oprim asupra acestui aspect, de
oarece aici se constată cele mai mul
te neajunsuri.

Legea privind principalele atribuții 
ale consiliilor populare in domeniul 
agriculturii conferă acestora răspun
deri precise in privința realizării 
programelor locale de îmbunătățiri 
funciare. După modul în care se 
realizează lucrările, în citeva unități 
agricole, cum sint cele din Răuseni 
și Buimăceni, rezultă o slabă activi
tate in acest domeniu din partea con
siliilor populare respective. La coope
rativa agricolă din Răuseni, bunăoa
ră, se execută lucrări menite să asi
gure acumularea apei necesare irigării 
a 75 ha. Numai că, în locul organi
zării unor acțiuni de masă, consiliul 
popular comunal și consiliul de con
ducere al cooperativei agricole au a- 
les soluția cea mai ușoară : contrac
tarea lucrărilor cu 15 familii din Fră- 
tăuți, județul Suceava, și aceasta cind 
forța activa de muncă a cooperativei 
trece de 1 100 de cooperatori. Evident, 
lucrările sint intirziate și nici nu se 
vor termina anul acesta. Și la coope
rativa agricolă Buimăceni, care apar
ține de comuna Albești, se execută 
lucrări pentru irigarea a 77 ha. Vice
președintele consiliului popular co
munal, tov. Valeru Grosu, ne-a spus 
că se organizează acțiuni de masă, 
despre care sint informate trimestrial 
și organele de stat județene etc. „Pe 
șantier lucrează însă permanent doar 
20—23 de cooperatori, iar sprijinul 
consiliului popular comunal nu prea 
șe face simțit" — a ținut să precizeze

inginerul-șef al cooperativei, tov. 
Pusztai Tibor.

Se pune. întrebarea : cum urmăresc 
șj controlează organele județene de 
stat și agricole modul în care consi
liile populare comunale iși îndepli
nesc atribuțiile ce le revin pentru 
executarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare ? Pentru unele cooperative 
agricole — Coțușca, Teioasa, Trușești, 
Hănești și altele — s-au Întocmit, 
incâ în urmă cu 5—8 ani, studii și

ploatare a sistemelor la termenele 
planificate.

Realizarea programului de amena
jări locale pentru irigații in județul 
Botoșani estfi ingreunată și de alte 
cauze. Pentru acest cincinal, unitățile 
agricole din județ și-au prevăzut să 
amenajeze o suprafață de 19 540 ha. 
Intrucit resursele de apă ale județu
lui sint limitate, încă de la funda
mentarea programului Departamentul 
îmbunătățirilor funciare a aprobat

Pe șantiere de irigații din județul Botoșani

Cind e secetă îi dau zor, 
cînd plouă o lasă mai ușor...
documentații pentru amenajarea unor 
sisteme locale ‘ de irigații. Dar nici 
acum lucrările nu au fost Începute. 
Consiliile populare comunale n-au 
mai analizat această problemă și, 
prin urmare, lucrările se amină de la 
un an la altul. în unitățile unde am 
fost ni s-a dat și o altă explicație a 
ritmului lent de lucru de pe șantie
rele locale de irigații — și anume, 
după cum ne declara tov. Gheorghe 
Gagea, primarul comunei Răuseni, că 
ploile din ultimele luni au slăbit in
teresul pentru lucrările de irigații. In
tr-adevăr, în unele locuri, la execu
ția noilor amenajări se lucrează pom-, 
pieri3tic : cind este secetă ii dau zor, 
iar cind plouă o lasă mai ușor. Este 
un mod de lucru care trebuie combă
tut energic. Ca in cazul oricărui 
obiectiv de investiții, și la amenajă
rile locale de irigații activitatea tre
buie să se desfășoare neîntrerupt, 
pînă la terminarea fi darea in ex-

executarea, In prealabil, a unui nu
măr de 12 acumulări complexe și zo
nale și 13 aducțiuni. Ulterior, invo- 
cind condițiile geotehnice mai grele 
sau lipsa fondurilor, Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare și Ape
lor a revenit asupra programului ini
țial, reducind numărul surselor de 
apă prevăzute a se executa la numai 
4 acumulări și 5 aducțiuni. Acestea 
pot asigura apă pentru irigarea unei 
suprafețe de 3 700 ha, ceea ce repre
zintă doar circa 20 la sută din planul 
de amenajări. Deși sursele de apă au 
fost reduse substanțial, ministerul nu 
a micșorat insă in mod corespunzător 
și planul de amenajări. Cum 
s-ar spune : ..bine că v-ați în
sușit planul, acum descurcați-vă sin
guri !“ Cum acest lucru nu este po
sibil, se conturează o nerealizare de 
peste 15 000 ha la amenajările locale 
de irigații.

în legătură cu această problemă,

— Este ceea ce am putut con
stata la cele mai multe locuri 
de muncă. Totuși, in unele sec- 
f;i am intilnit muncitori, prin
tre care și șefi de echipă, 
care nu cunoșteau problemele 
dezbătute și hotăririle adopta
te in cadrul comitetului oame-

0 e 0 0 e a n
tov. Gheorghe Ghinea, secretar al 
Comitetului județean Botoșani al 
P.C.R.. sublinia : „Această situație 
este consecința modului defectuos de 
stabilire de către Departamentul îm
bunătățirilor funciare a sarcinilor pri
vind amenajările de irigații pentru 
județul nostru. Spu i aceasta deoa
rece intii s-a'u stabilit sarcinile pe 
baza unor calcule estimative și abia 
mai tirziu s-au făcut studiile de te
ren, care au dat peste cap toate soco
telile. Firesc era să se procedeze in
vers". O părere asemănătoare a fost 
exprimată și de tov. Constantin Pu
rice. directorul oficiului județean de 
îmbunătățiri funciare : „Departamen
tul îmbunătățirilor funciare a mers 
pe linia de a ne convinge să accep
tăm intii cifrele de plan, Urmind ca, 
ulterior, să se asigure baza materială. 
Ulterior insă, noi am rămas cu pla
nul, fără a ni se asigura condiții pen
tru realizarea Iui in totalitate".

Aflăm, totodată, că Departamentul 
îmbunătățirilor funciare a repartizat 
din oficiu județului Botoșani amena
jarea pentru irigații a incâ 2 6O0 ha, 
urmind ca identificarea acestor tere
nuri să se facă ulterior. Se pune în
trebarea : ce garanție prezintă aceste 
cifre, cind nu există condiții pentru 
realizarea lor ? Desprindem de aici 
necesitatea intensificării acțiunilor de 
identificare a tuturor terenurilor care 
pot fi amenajate in sisteme locale, 
renunțindu-se cu desăvirșire la stabi
lirea lor arbitrară, fără un studiu 
profund, pe teren.

In județul Botoșani există reale 
posibilități de extindere a suprafețe
lor irigate in sisteme locale, care tre
buie insă examinate cu mai multă a- 
tenție. Totodată, este nevoie, după 
cum s-a văzut, ca in activitatea lor 
consiliile populare comunale, spriji
nite de comitetele comunale de partid 
și organizațiile de partid din unită
țile agricole, să-și îndeplinească cuJ 
strictețe sarcinile ce le revin, mobili- 
zind pe toți locuitorii apți de muncă 
la executarea amenajărilor pentru iri
gații. Acționîndu-se energic, cu hotă- , 
rire șl răspundere in aceste direcții, 
se pot crea condițiile necesare ca*uni-  
tățile agricole din județul Botoșani 
să-și Îndeplinească intocmai sarcinile 
ce le revin in ce privește extinderea 
suprafețelor irigate in sisteme locale.

Aurel PAPADIUC

de la „Grivița roșie" adresat beneficiarilor:

„Preluați neîntârziat
utilajele!“

Problema a devenit stringentă ai 
reclama o urgentă rezolvare. Este 
vorba de peste 1 100 tone utilaje teh
nologice complexe, realizate in termen 
și chiar in avans de către construc
torii de utilaj chimic de la între
prinderea bucureșteană „Grivița 
roșie", care — datorită dimensiunilor 
agabaritice ce nu permit să fie ex
pediate pe calea ferată — așteaptă 
să fie preluate de către beneficiari. 
Sint ușor de identificat aceste uti- 
laie. după numărul de comandă si 
numele beneficiarului înscrise po ele 

i • ?a^,n^ria Teleajen, Combinatul 
chimic Craiova, Combinatul industrial 
petrochimic Pitești, Grupul indus
tria] petrochimic Borzești, Combi
natul de îngrășăminte chimice Arad 
ș a. Intirzierea preluării lor de către 
beneficiarii în cauză îngreunează 
buna desfășurare a activității de pro
ducție din întreprindere, deoarece 
aproape că nu se mai găsește loc 
unde să fie puse : pe liniile uzinale 
de manipulare, in spațiile din veci
nătatea secțiilor. _ După aprecierea 
ing. ion Popovici, șeful serviciului 
producției, numai în hala de cazange- 
rie grea sint gata de livrare, in aș
teptarea beneficiarilor, peste 500 tone 
utilaje, impiedicind și prejudiciind 
din acest motiv procesele de pregăti- 

• re și montaj ale altor produse. ,,în 
acest an am fi putut realiza la 
..Griyita roșie" cel puțin 500 tone 
utilaje complexe pentru industria 
chimică, in plus, dacă un» benefi
ciari de utilaje ar urmări cu mal 
mult interes realizarea lor și le-ar 
prelua din întreprindere chiar a doua 
zi după încheierea recepției", ne-a 
6pus șeful serviciului producție, pe 
drept cuvint nemulțumit că potenția
lul tehnic și uman al uzinei — din 
motivul arătat — nu poate sâ fie pus 
și mai eficient in valoare.

Șeful biroului transport de la în
treprinderea de utilaj chimic „Grivița 
roșie", Marin Raiciu, a adăugat ;

— Colectivul uzinei și-a pus La 
inimă sarcinile importante pe care 
le are de realizat in cadrul investi
țiilor. nu-și cruță deloc puterile, zl 
și noapte, pentru îndeplinirea și de
pășirea prevederilor de plan si a an
gajamentelor. De. aceea. ne întrebăm : 
cum de un» beneficiari ai utilajelor 
pe care le fabricăm nu se preocupă 
ca, de îndată ce acestea sint gata, să 
și le preia, pentru a fi cit mai de
grabă montate și puse tn funcțiune,

pentru ca 
beneficieze____ __
lite si. chiar mai repede, de aportul 
noilor capacități de producție ?

Înde mină apoi pentru edificare o listă cuprinzind 
denumirea utilajelor și tonajul pe 
care îl au și care imediat pot 
li urcate pe trailere și transportate 
pe șantierele de investiții, pentru 
montaj. Astfel, pentru Combinatul 
chimic Craiova, sint la rampa de 
livrare în total 275 tone utilaje. 
Intre care un reactor (47 de tone) ce 

să fie preluat din 30 oc
tombrie 1972, precum șl un converti- 
zor (comanda nr. 71 904) in greutate 
de 84 tone, ce putea fi ridicat incă 
de la data de 31 ianuarie 1973. Pen
tru Rafinăria Teleajen : gata de li
vrare 497,6 tone. în legătură cu con
tractul nr. 98/1974, cu comanda in
ternă nr. 74 919 — insumind 67 tone 
pentru această rafinărie și avind 
termen de livrare 30 august a.c., dar 
realizată In avans, la 30 iunie a.c.— 
tovarășul Marin Raiciu ne-a relatat 
un fapt Incredibil. Nu facem altceva 
decit să reproducem exact cele a- 
<jte si anume că beneficiarul ar 
fi refuzat să preia — în avans — a- 
ceastâ comandă, pentru că... era tata 
înainte de termenul prevăzut in 
contract (?!). Pentru Combinatul chi
mic din Pitești sint gata de livrare 
168 de tone, pentru Combinatul de 
îngrășăminte chimice Arad — 44,5 
tone, pentru întreprinderea de prefa
bricate din beton celular autoclavizat 
Adjud — 20 de tone. Și o veste 
bună : Combinatul de îngrășăminte 
chimice Tr. Măgurele a preluat la 4 
septembrie a.c. cele 32 tone utilaje 
noi care erau gata incă de la 30 
aprilie a.c.

— Organizația de partid de Ia în
treprinderea de utilaj chimic „Grivița 
roșie", ne-a spus tov. Ilie Bologa, 
secretarul comitetului de partid, 
solicită prin Intermediul ziarului 
„Scinteia" un sprijin permanent din 
partea organizațiilor de partid din 
cadrul unităților beneficiare ale uti
lajelor tehnologice, in sensul ca de 
îndată ce acestea sint gata pentru li
vrare, neintlrziat să și fie preluate, 
ceea ce va contribui la lansarea rit
mică în fabricație si realizarea In 
termen, chiar in devans, a unor noi 
utilaje necesare șantierelor de in
vestit».

economia națională să 
astfel la termenele 6tabi-

Sever UTAN

nent.ru
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I FAPTUL I
DIVERS
afla adresa

Ne acrie ștefan Psnchlosu 
din l’ngureni-Buzău : ..în timp 
ce mă urcam in trenul 507 din 
Gara de Nord. o tânără 
m-a rugat să-i țin geanta, pl- 
nă-și face fl ea loc să se urce, 
pentru că — trebuie «-o spun 
— era mare înghesuială. I-am 
luat geanta, m-am urcat, tre
nul a plecat, dar pe fată n-am 
mai eăsit-o să i-o dau. Am 
căutat-o, am strigat-o, degeaba. 
Apucase să-mi spună doar aUt 
că merge la Focșani. Cind am 
cnborit la Buzău, am strigat 
din nou. de la vagon la vagon : 
..Care mi-ai dat geanta ?“. Gin- 
dindu-mă că nu s-o fi putut 
urca in tren, am deschis gean
ta să dau de vreo adresă. Nici 
urmă. în schimb, in geantă se 
află multe obiecte de valoare. 
Daci-mi trimite adresa, i 
pediez imediat".

Cine
plătește ?

Dacă rărnfneam numai 
uzarea șefului stației 
Căzinețti (Ialomița), 
Ivațcu, fi n-am fi văzut 
chii noștri. faptul ni scchii noștri. faptul ni sc părea 
dc-a dreptul fantezist, incredi
bil. Si totuși sesizarea c ab
solut reală : ..De mai bine de 
doi ani de zile, pe rampa pâ
rii din Căzănești se află patru 
piese grele din beton prefabri
cat. care aparțin întreprinderii 
de drumuri $i poduri din Slo
bozia. Intrueit cei de la dru
muri n-au avut pină acum 
..drum" pe aici să le ridice. în
treprinderea in cauză a plătit 
locații în valoare de 35 045 Ici". 
Tot de mai bine de doi ani de 
zile, șeful gării a trimis adre
se după adrese, a dat telefoa
ne după telefoane, dar degeaba. 
Pentru a ajuta organele de an
chetă asupra acestui caz, men
ționăm doar că din banii plă- 
titi cu locațiile pentru cele 4 

8
fiți cu locațiile pentru cele 
p:ese se puteau procura alte 
piese similare !

Diagnostic
Tn cadrul unei acțiuni între

prinse de Inspectoratele județe
ne Timiș. Harghita si Mureș 
ea fost depistați (și sancționați 
cu amenzi contravenționale sau 
trimiși in fața instanței de ju
decată, in baza Decretului 153/ 
1970) o serie de scandalagii cer
tați cu normele de conviețuire 
socială. Cițiva dintre indivizii 
prinși in flagrant, săvirșind di
ferite infracțiuni, au acuzat gra
ve ..dureri de cap“ spunind că 
suferă de „rătăcirea minții"... Cu 
alte cuvinte, că nu răspund de 
actele lor iresponsabile. Cu 
sprijinul organelor de resort, 
lucrătorii de miliție i-au înso
țit pe respectivii in clinici de 
specialitate, unde au fost inter
nări imediat, spre a li se preci
za diagnosticul. Și diagnosticul 
s-a precizat : scandalagii. Ur
mează tratamentul de rigoare. 
Abia de-acum încolo o 
doară capul—

să-i

Urmarea
unei „pozne“

Directorul Direcției județene 
de postă si telecomunicații Hu
nedoara, inginer D. Mircea, ne 
scrie că sesizarea din faptul di
vers apărut in 10 august, cu ti
tlul „Poznă cu urmare-, a avut 
...urmări imediate. Factorul poș
tal Pozna Ana. care își însușise, 
prin falsuri și sustrageri, suma 
de 17 000 lei. a fost obligată la 
restituirea banilor și condam
nată la o detenție de 3 ani. în 
plus, li s-au desfăcut contrac
tele de muncă oficiantei Nițu 
Maria și factoriței Toma Paras- 
chiva, care i-au ..împrumutat" 
acesteia, din gestiunea lor. in 
timpul controalelor efectuate, 
diferite sume de bani, „ajutân
d-o" să scape basma curată.

Nesăbuință
Pe o șosea, un tractor cu re

morcă transporta îngrășăminte 
naturale. Aparent, nimic deo
sebit. Numai că tractorul nu 
avea număr de înmatriculare. 
Deci, nu avea voie să circule 
pe drumuri publice. în plus, 
conducătorul său. Viorel Bor- 
cheș. din satul Geomal (Alba), 
nu avea permis de conducere. 
Deci, n-avea voie să conducă. 
Două abateri grave soldate cu 
o urmare tragică. în timp ce 
cobora o pantă, tractorului i 
s-a defectat bara de direcție. 
Un sătean, sesizind pericolul, a 
sărit din remorcă. Remorca s-a 
răsturnat peste el și omul și-a 
pierdut viața.

4 si toti 4» f
Patru vinători mehedinteni _—■ 

Vijan Traian. J. Pirvănescu. Gh. 
Drâghici fi D. Surdu — pusese
ră ochii, intr-o pădure. pe ci
teva căprioare. De la „ochire" 
au trecut la apăsarea pe tră
gaci si trei dintre ele au fost 
doborite. Tocmai cind se întor
ceau cu ..trofeele" in circă, su
parăți că nu dobnriserd patru, 
să a-.bă cite una de căciulă, au 
to st prinți de oraanele de mi
liție. Pe loc. celor patru le-a 
p-erit pofta de friptură. Si. ca 
primă mătură, toti 4 au fost 
excluși din rindurile vinăforilor. 
Acum urmează să dea seamă fi 
In fața legii.

seamd fi

Rubricâ redoclolâ 
Petre POPA 
*i corespondenții 

de

.Scinieir

Esrte bine cunoscut faptul că auto. 
rltat»M sau capacitatea educativă a 
brigăzilor artistice de acitAție se 
pcmtr afirma. In cel mai deplin sens 
al cuvlntulut. la locul de muncă. în 
mijlocul colectivelor pe care le re
prezintă. primele In măsură să a- 
prcciczc veridicitatea șl oportunita
tea conținutului programelor sus
ținute de accsîe formalii, calitățile 
artistice fi eficiența lor concretă.

Dar pentru a putea judeca in an
samblu nivelul calitativ a) brigăzilor 
artistice de agitație, stadiul actual al 
dezvoltării lor. tendințele care se 
manifestă In ce privește formula lor 
scenică sau în îndrumarea lor. este 
fără îndoială necesară o confruntare 
mai amplă, mai cuprinzătoare, cu 
participarea unul cit mai more nu
măr de brigăzi artistice de agitație 
d n cele mal diverse sectoare de ac
tivitate.

Recentul concurs republican al ar
tiștilor amatori de la orașe $1 sate, 
închinat importantelor evenimente 
ale acestui an jubiliar, la care au 
participat peste 5 000 de brigăzi ar
tistice de agitație, dintre care cite
va sute s-au prezentat în etapa fi
nală — organizată in 12 centre — a 
fost un asemenea prilej de aprecie
re globală a „momentului actual" 
din activitatea lor și a perspective
lor de dezvoltare ale acestui atlt de 
eficient mijloc al muncii politice și 
cultural-educative.

Cele citeva sute de programe vi
zionate la Oradea sau Slobozia, la 
Brăila sau Ploiești în fața unui mare 
număr de spectatori vădit interesați, 
rcacționind spontan și cu sincerita
te. au confirmat din plin popularita
tea ascendentă a unei asemenea for
mule de spectacol, certa capacitate 
a brigăzilor artistice de agitație de 
a exprima deschis, cu un dezvoltat 
simt partinic și cu o Ifialtă respon
sabilitate, punctul de vedere al co
lectivelor pe care le reprezintă, asu
pra celor mai importante probleme 
privind procesul de producție, rela
țiile dintre oameni, atitudinea lor 
In întreprindere și in afara el. in 
familie și in societate. Brigăzi ar
tistice de agitație ca acelea de la 
..Electromotor" Timișoara. Uzina de 
autocamioane Brașov, căminul cul
tural din comuna Șimand—Arad. 
Trustul de construcții industriale 
Ploiești, O.C.L. Roșiori, Casa de 
cultură a sectorului 8, cooperativa 
meșteșugărească „Artă și precizie" 
București si multe altele au re
dat cu putere de convingere hotări- 
rea oamenilor muncii de a îndeplini 
și depăși prevederile cincinalului și 
angajamentele luate in întrecerea 
socialistă, de a milita pentru instau
rarea unui climat al principialității 
și echității comuniste, de a combate 
cu intransigentă lipsa de răspundere, 
neglijența, indisciplina, tot ceea ce 
poate împiedica mersul lor înainte.

Ca in fiecare toamnă, cu 
prilejul sărbătorii naționale 
a Bulgariei de la 9 sep
tembrie, pe ecranele noas
tre sint prezentate, in spec
tacole de gală, creații cine
matografice reprezentative 
din țara prietenă. Anul 
acesta, in contextul celei 
de-a XXX-a aniversări a 
victoriei revoluției socia
liste in Bulgaria, „Zilele 
filmului bulgar" (6—8 sep
tembrie) dobindesc o sem
nificație aparte : ele mar
chează împlinirea a trei 
decenii de cinematografie 
socialistă.

în acest interval de timr>. 
filmul bulgar a cunoscut o 
dezvoltare impresionantă. 
Iată doar citeva cifre bi- 
lanțiere : au fost realizate 
2 233 de filme — dintre care 
234 lung-metraje. 1777 fil
me documentare și de ști
ință popularizată. 222 pe
licule de animație ; in pal
maresul filmului bulgar fi
gurează aproape 250 de 
recompense internaționale ; 
s-a ajuns la o producție 
anuală constantă de 20 de 
lung-metraje. Dincolo de 
aceste cifre, filmul bulgar 
a parcurs in anii socialis
mului un consecvent drum 
de maturizare artistică.

„Zilele filmului bulgar" 
din această toamnă prile
juiesc publicului nostru în
tâlnirea cu o creație recen
tă. „Ultimele lor cuvinte", 
reprezentativă pentru sta
diul actual de evoluție al 
cinematografiei bulgare. 
Tema luptei antifasciste 
constituie unul dintre prin
cipalele filoane ale drumu
lui creator parcurs de ci
neaștii bulgari de-a lungul 
celor trei decenii. De data 
aceasta, narațiunea cuprin
de povestea ultimelor zile 
de viață a citorva femei, 
prizoniere politice, incar
cerate In celula condamna
telor la moarte. Autoarea. 
Binka Jeliaskova — care 
semnează deopotrivă sce

Campionatele europene de atletism
A doua medalie pentru România — de argint, prin 

Argentina Menis la aruncarea discului
ROMA (prin telefon). — Campio

natele europene de atletism, reluate 
ieri, după o binemeritată zi de odih
nă. au prilejuit cucerirea — cum ne 
așteptam, de altfel — a unei noi me
dalii de către reprezentanții țării 
noastre. Ea a fost obținută de Ar
gentina Menis, la aruncarea discu
lui. în pasionanta ei dispută cu so
vietica Faina Melnik, sportiva noas
tră a realizat — ca și la Jocurile 
Olimpice de la Miinchen — o perfor
manță (64,62 m) cu care a ocupat 
locul doi, cucerind deci medalia de 
argint. Titlul european a revenit, așa 
cum se și anticipa. Fainei Melnik, 
care, din prima incercare, a aruncat 
discul la 69 m — cel mai bun rezul
tat al concursului. Medalia de bron2 
a revenit Gabrielei Hinzmann 
(R.D.G.) cu 62.50 m. O bună com
portare a avut și cealaltă atletă ro
mână. Olimpia Cataramă (locul 6, 
cu 58.30 m). «

Dintre celelalte „mari finale" de

Cu foarte rare excepții, conținutul 
programelor brigăzilor artist ier de 
agitație se situează sub somnul ac
tualității. oportunității și combativi
tății. Se cere Insă un efort mult mal 
susținut din partea instructorilor 
pentru găurea unor formule expre
sive de redare a ceea ce este nou 
și înaintat, de promovare a exemplu
lui pozitiv. Se mai practică încă În
șiruirea monotonă a unor nume de 
fruntași și inovatori, a unor procen
te sau a unor produse, ca pe niște 
litanii care nu conving și nu emoțio
nează pe nimeni. Se Impune, de a- 
Rcmenea, mAi mult discornămint In 
selecționarea materialului faptic. In 
soeciAl a celui negativ, in așa fel 
încit combativitatea brigăzii artisti
ce de agitație să nu se exercite asu-

însemnări pe marginea 

concursului republican 

al artiștilor amatori

pra unor domenii periferice, asupra 
unor aspecte neesențiale. Se consu
mă prea multă energie pentru com
baterea celor, puțini la număr, care 
6int certăreți si clevetitori, se îmbra
că excentric etc., etc., in timo ce o 
defectuoasă organizare a produc
ției, o aprovizionare necorespunză
toare. indisciplina, neglijența care 
provoacă uneori pagube însemnate 
sint tratate cu menajamente sau une
ori enunțate cu puncte de suspen
sie. pentru a nu leza pe cei vinovați.

Au surprins, de asemenea, neplăcut 
stereotipia și monotonia unor pro
grame de brigadă. Aceasta provine 
mai ales din defectuoasa folosire a 
unor materiale publicate in diferite
le culegeri de texte destinate să 
vină in ajutorul brigăzii artistice de 
agitație care nu beneficiază de spri
jinul unor instructori calificați. A- 
ceste texte nu sint publicate pentru 
a fi preluate identic la Satu-Mare 
sau la Brăila, la Cluj sau la Călă
rași, intr-o fabrică de dantelă sau 
la un șantier naval, într-o coope
rativă agricolă de producție sau in
tr-un combinat de celuloză. Ele au 
scopul de a oferi instructorilor cî- 
teva modalități artistice, citeva for
mule scenice pe care aceștia să le 
preia pentru exprimarea unui con
ținut specific întreprinderii sau in
stituției lor.

Alături de preocuparea față de 
conținutul programului de brigadă 

nariul și regia acestui film 
— a investit in „Ultimele 
lor cuvinte" un prețios ca
pital de istorie trăită.

Șase femei sint reunite 
intr-o aceeași situație-limi- 
tă. Fiecare dintre ele. in
tr-un grad diferit, este a- 
sociată ideilor si cauzei 
revoluției. Fiecare dintre 
ele suportă altfel apropie
rea ineluctabilă a execu-

taurare" : din perspectiva 
împlinirilor prezente, regi
zoarea — cu participarea 
emoționantă prin sincerita
tea trăirilor a unor actrițe 
sensibile, Țvetana Maneva. 
Leda Taseva. Beta Toneva, 
Aneta Petrovska. Doroteca 
Tonceva, Iana Gurova — 
realizează o fuziune intimă 
cu trecutul evocat, adre- 
sind contemporanilor un

„Zilele filmului
bulgar"

nuare o creație de perma
nentă referință : pelicula, 
o clipă dramatică de viață 
din zilele primului război 
mondial, este remarcabilă, 
in continuare, prin densi
tatea trăirii personajelor, 
prin finețea observațiilor 
psihologice.

Filmul bulgar, in anul 
aniversar, este prezent pe 
ecranele noastre cu creații 
reprezentative ca ținută 
artistică și ca mesaj etic, 
uman.

Călin CALIMAN

tării sentinței. Dar fiecare 
dintre ele poartă in suflet 
o aceeași credință in 
triumful ideii pentru care 
au luptat și au suferit. In
tre zidurile închisorii nu 
există gratii pentru spe
ranță și vis. O femeie a- 
duce pe lume, in întuneri
cul celulei, un copil. O 
mină pricepută pictează pe 
pereți soarele și stelele, 
lumea Întreagă. Celula de
vine o explozie de lumină, 
de culoare, de vis. Copilul 
trece din mină in mină : 
miini puternice, miini tan
dre. miini obosite. miini 
frumoase. Ultima dorință 
a condamnatei la moarte, 
pentru care viitorul este 
atit de aproape, in proprii
le miini. este să-și alăpte
ze copilul...

Deosebit de remarcabil în 
acest film, a cărui premie
ră de gală a avut loc a- 
seară. este impactul pe 
care il realizează intre tre
cut și prezent. Istoria unui 
trecut de luptă și sacrificii 
nu este, pentru cineaști, 
un simplu obiect de „res-

mesaj cu mare forță de 
exemplu moral.

în cadrul „Zilelor" vor 
mai fi proiectate două pe
licule cunoscute publicului 
nostru, dar care sint edifi
catoare, fiecare in felul ei. 
pentru drumul artistic rod
nic parcurs de cineaștii 
bulgari. „Cel mai bun om 
ne care il cunosc", un film 
de Lubomir Șarlandjiev. cu 
Nevena Kokanova. iși pro
pune să prospecteze pro
blematica actualității, un 
alt filon tematic care a 
prilejuit in ultimii ani ci
nematografiei bulgare afir
mări prestigioase. Răspun
derea personală și socială 
a fiecărui membru al so
cietății este privită prin 
prisma unei povestiri di
namice și poetice, a cărei 
acțiune se desfășoară in
tr-un liceu tehnic de „se- 
raliști". Cit despre „Hoțul 
de piersici" (scenariul și 
regia : Vâlo Radev), acest 
film care a împlinit un de
ceniu. constituie in conti

în deschiderea „Zilelor 
filmului bulgar", organizate 
de Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste cu prile
jul celei de-a XXX-a ani
versări a victoriei revolu
ției socialiste in Bulgaria, 
vineri seara a avut loc la 
Casa Filmului din Capitală 
un spectacol de gală cu fil
mul „Ultimele lor cu
vinte", producție cinemato
grafică inspirată din lupta 
antifascistă a poporului ve
cin și prieten.

La manifestare au luat 
parte loan Jinga. vice
președinte al Consiliului 
Culturii și Educației So
cialiste, funcționari supe
riori din Ministerul Aface
rilor Externe, oameni de 
cultură și artă, un nume
ros public.

Au participat Ivan Stefa
nov Abagiev, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la Bucu
rești, alți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in 
România.

înainte de spectacol a 
vorbit Mircea Mureșan, 
vicepreședinte al Asocia
ției cineaștilor. în numele 
cineaștilor oaspeți a luat 
cuvintul actorul Filip Iva
nov Trifonov.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT

ieri, atenția a fost concentrată asu
pra curselor de 200 m plat bărbați 
și femei. Publicul italian a primit 
cu vie satisfacție victoria lui Pietrp 
Mennea, cate, in absența sovieticu
lui Borzov, a ciștigat — la mare 
luptă, rețineți timpii primilor trei — 
cursa de 200 de metri cu 20"60/100. 
Pe locul doi — Ommer (R.F.G.) in 
20"76'100 ; pe trei — Bombach 
(R.D.G.) in 20”83/100. La 200 m fe
mei. titlul a revenit marii favorite, 
poloneza Irena Szewinska. in 
22"51 100. cu un avans de numai 17 
sutimi față de Stecher (R.D.G.), cla
sată a doua.

După mai bine de 6 ore. săritura 
cu prăjina s-a încheiat cu victoria 
sovieticului Vladimir Kishkun. care a 
trecut din a doua Încercare peste șta
cheta înălțată la 5.35 m. Cu același 
rezultat, dar obținut din a treia in
cercare, polonezul Wlrdlslaw Koza- 
kiewiez s-a clasat pe locul II.

Cit privește ceilalți sportivi români 

trebuie stea și grija pentru cali
tatea artistică a Acestuia. Brigada 
artistică de agitație nu este și nu 
trebuie să fie o „gazetă vorbită", o 
„ședință versificată'*  despre bune șl 
rele do-a valma. Ea este — s-a de
monstrat doar de atllea ori — o for
mulă de spectacol pentru realizarea 
căreia pot concura modalitățile de ex
primare snecifico tuturor artelor. Este 
o formație care-și exercită funcția 
agitatorică prin intermediul artei, 
prin forme simple, accesibile, expre
sive. pregnante, care conving și emo
ționează deopotrivă.

Renunțindu-se la spectaculosul In 
sine, la decoruri complicate sau cos
tuma costisitoare, cu totul improprii 
unor spectacole care „se simt ca 
acasă" in hale, in secții, pe o scenă 
improvizată din lăzi sau electrocare, 
nu înseamnă să se treacă în extrema 
cealaltă și să se desconsidere orice 
modalitate de exprimare artistică. 
Simplitate nu înseamnă simplism, iar 
sobrietatea nu este sinonimă cu mo
notonia și platitudinea.

Faptul că interpreții unor brigăzi 
din județele Satu-Mare, Brăila, Co- 
vasna, Tulcea sau Ilfov .se mulțu
meau să debiteze, cind în versuri, 
cind în proză, clntlnd (pe melodii 
alese absolut la Intimplare. in func
ție de „repertoriul" corepetitorului) 
un text neinspirat, așezați invariabil 
in linie dreaptă sau semicerc, legă- 
nindu-se exasperant de pe un pi
cior pe altul, nu Înseamnă că s-a 
adoptat „o linie simplă", sobră, ci că, 
putxși simplu, din pricina comodității 
sau a lipsei de pregătire a instruc
torilor. aceștiA au renunțat la căutări 
artistice, optind pentru bătătorita cale 
a minimei rezistente.

De aceea, ni se pare necesar ca. In 
cadrul Studioului artistului amator 
— acolo unde acestea există — In 
consfătuiri sau schimburi de expe
riență, la cursuri de pregătire a in
structorilor, să se dezbată mai insis
tent relația între însușirea brigăzii 
de a fi „de agitație" și aceea de a fi 
„artistică". îmbinarea armonioasă a 
acestor calități fiind determinantă 
pentru asigurarea capacității brigăzii 
de a convinge și totodată de a emo
ționa pe spectatori.

O condiție sine qua non a evolu
ției mereu ascendente a forței edu
cative a brigăzilor artistice de agi
tație o reprezintă asigurarea unui a- 
iutor concret, efectiv din partea co
mitetelor de sindicat, a organizațiilor 
U.T.C., a comitetelor oamenilor mun
cii. a unei îndrumări și unui con
trol permanente din partea organi
zațiilor de partid — pentru a se asi
gura brigăzilor artistice de agitație 
un conținut corespunzător nevoilor 
reale ale vieții și muncii colectivelor 
pe care le reprezintă.

Lucia BOGDAN

intrați ieri In concurs, se cuvine a 
fi remarcată doar calificarea in fi
nala probei de 100 m garduri a Va- 
leriei Ștefănescu, clasată pe locul doi 
in grupa sa, după recordmana mon
dială Annellie Erhardt (R.D.G.), a 
lui Ilie Floroiu la 5 000 m, și la 
săritura in înălțime a Virginiei loan, 
care a trecut baremul stabilit (1,80 
m). Erwin Șebestyen — al patrulea, 
cu 14”14 100 in serii — a intrat in 
semifinalele probei de 110 m garduri. 
Surprinzător de modest ne-am pre
zentat. din păcate, in două din pro
bele de demifond ; Gheorghe Ghipu 
șl Nicolae Ionescu n-au reușit să se 
califice in semifinalele probei de 
1 500 m. iar Natalia Andrei, deși s-a 
aflat tot timpul in plutonul fruntaș, 
a terminat cursa pe locul patru, pă
răsind deci competiția.

între surprize — o surpriză chiar 
de mari proporții ! — se înscrie, de
sigur. și eliminarea la aruncarea cio
canului a însuși campionului olim
pic al probei. Anatoli Bondarciuk 
(U.R.S.S.). El a aruncat 66.62 m. sub 
baremul necesar.

Radu BOGDAN

cinema
CONVORBIRI ECONOMICE 

ROMÂNO-SIRIENE
• CĂZUI Astrid t FESTIVAL — 
a; n: 13; 15; 17; 10; 21, la gri- 
dln*  — 19.45.
• Rlul Ro*U  t PATRIA — I: U; 
15; 1A; 21. BUCUREȘTI — «45; 
11,30; 14.30; 17,30; 20,15. la RrAdl- 
nA - 19,30, GRADINA DINAMO
— 19,30.
• Piele <1e niAgar : CAPITOL — 
0.30; 11.45; 14; 14; 11,13; 20,30. la 
grădină — 19,30.
• Stejar — extrem*  urgenț*  :
VICTORIA — 9,15; 11,30; 13.45;
16; 18.15; 20.30, FAVORIT — 9.15; 
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; 18.13; 20.30, la grAdlnA — 19.30.
• Poliția sub acuzare : SCALA —
8.30: 11.00; 13,30; 16; 1R.30; 21,
GRADINA LUCEAFĂRUL — 19.30.
• Cel mal bun om pe eare-I cu
nosc : CASA FILMULUI — 10; 
12.30; 15.45; 18: 20,13.
• Planeta sAlbntlc*  : CENTRAL
— 9.15: 11,30; 13.45: 10; 18.13; 20.30.
• Tu numele poporului Italian :
FEROVIAR — 9; 11,15; 13.30;
15.43; 18; 20.15, GLORIA — 9;
11.15; 13.30; 16; 18,15, GRADINA 
TITAN — 19,45.
• Un comisar acuzA : LUMINA
— 9; 11,15; 13,30; 16: 18,13; 20.30.
• Program de desene animate t 
DOINA — 9.45.
• Doamna șl vagabondul : DOI
NA - 11; 13,15; 15,45; 18; 20,15
• Joc Limonada : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA- 
CARA — 15,30: 18; 20,15.
• Represalii la Roma : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,13;
20.30.
• Capcana : LIRA — 15,30; 18. la 
grAdlnA — 20.
• 36 de ore : GRIVIȚA ,— 9 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA — 
9.30; 12; 15,30; 18; 20,30.
• Veronica ge întoarce i UNI
REA — 15,30; 17,30, la grădină —
19.30.
• Tunurile din Navarone : BU- 
CEGI — 10; 19.30, la grAdlnA —
19.30. COTROCENI — 13,30; 16,30;
19.30.
• Roman vesel : CIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
• Apartamentul î BUZEȘTI — 9; 
11.30; 14; 16,30; 19, la grâdlnfi —
19,30.
• Cronica verii fierbinți : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 19.
• 50 000 de dolari recompensă t 
FERENTARI — 14; 16; 18; 20.
• Cleopatra : TOMIS — 8,30; 12;
15.45, la grădină — 19,30.
• De bună voie șl nesilit de ni
meni : PACEA — 16; 18; 20.
• Vandana: FLOREASCA —15.30; 
19, MIORIȚA — 9; 12.30; 16; 19,30.
• Fluturii : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• 12 oameni furioși : VIITORUL
— 15,30; 18; 20,15.
• Țara lui Sannikov : CRINGAȘI
— 16; 18.15.
• Fâră un adio : FLAMURA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
GRADINA AURORA — 19.30.
• Frații Jderi : MOȘILOR — 16; 
19, la grădină - 19.15.
• Clntecul 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; 13; 20.15.
• Urmăreștc-mă : ARTA — 15; 
17,15; 19,30, la grădină — 19,45.
• Ce drum să alegi : RAHOVA
— 15.30; 18: 20.15.
O Căluțul roib : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15.30; 18; 20,15.
• Copiii căpitanului Grant : CLU
BUL UZINELOR REPUBLICA.

Expoziția f
„Pictorii 

din Plovdiv"
Sub auspiciile Consiliului 

Culturii și Educației Socia
liste, vineri la amiază s-a 
deschis in București expo
ziția „Pictorii din Plovdiv", 
manifestare cuprinsă in 
suita de acțiuni organizate 
in țara noastră cu prilejul 
împlinirii a 30 de ani de la 
victoria revoluției socialis
te in Bulgaria. Expoziția 
cuprinde o selecție de 62 de 
tablouri, semnate de 19 pic
tori care iși desfășoară ac
tivitatea intr-unui din cen
trele culturale cu vechi tra
diții din țara vecină și. prie
tenă.

La vernisaj au participat 
loan Jinga, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, repre
zentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, artiști 
plastici, alți oameni de artă 
și cultură, un numeros pu
blic.

Au luat, de asemenea, 
parte Ivan Stefanov Aba
giev, ambasadorul Republi
cii Populare Bulgaria la 
București, șefi ai altor mi
siuni diplomatice acredi
tați in România, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Au rostit alocuțiuni, cu 
acest prilej. Paul Erdds, 
vicepreședinte al Uniunii 
artiștilor plastici, și Di- 
mitar Nicolov Kirov, secre
tar al filialei din Plovdiv a 
Uniunii artiștilor plastici 
din Bulgaria.

(Agerpres)

ÎN
DINAMOVIADA INTERNAȚIO

NALA DE HANDBAL. — Ieri, in ca. 
drul competiției internaționale de 
handbal (masculin) „Dinamoviada", 
care se desfășoară pe terenul central 
din parcul sportiv Dinamo din Capi
tală, au (ost înregistrate următoa
rele rezultate : Dinamo București — 
Levski Spartak Sofia 20—7 (6—3) ; 
Dynamo Berlin — Dosza Budapesta 
9—6 (5—4) ; Gwardia Varșovia — 
Ruda Hvezda Praga 8—8 (4—4). As
tăzi. de la ora 15, au loc partidele : 
Dinamo București _ Ruda Hvezda ; 
Levskl — Dosza ; Gwardia — Dyna
mo Berlin.

JOCURILE SPORTIVE ASIATICE. 
— La Teheran, in mijlocul unui in
teres general, continuă întrecerile 
Jocurilor sportive asiatice. în con- x 
cursul de natație, dominat in conti
nuare de înotătorii japonezi (care 
au ciștigat pină in prezent 15 probe), 
Hideaki Hara a terminat învingător 
in proba de 100 m fluture (58**21/100) , 
la 400 m liber femei a învins Fusae 
Nakamura (4’48”73/100), iar in pro
ba masculină de ștafetă 4 X 100 m 
mixt, Japonia a fost cronometrată 
in 401"66/100, Proba masculină de 

Tovarfișil Ion Pățan, vlccprim-ml- 
nlstru al guvernului, ministrul co
merțului exterior șl cooperării eco
nomice internaționale, și Gheorgh® 
Oprea, vlceprim-minlsfru al guver
nului. au avut întrevederi cu Mou- 
hammad Haydar, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri pentru pro
bleme economice al Republicii A- 
rabe Siriene.

La convorbiri au participat din 
partea română loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini grele. Angelo Miculescu, minis
trul agriculturii, industriei alimen
tare și apelor, Bujor Almfișan, mi
nistrul minelor, petrolului șl geolo
giei, Vasile Pungan, consilier al 
președintelui Republicii Socialiste 
România, membri ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale.

Solemnitatea înmînării unor ordine și medalii
La Palatul Consiliului de Stat a 

avut loc, vineri la amiază, solemni
tatea luminării de ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România, 
conferite prin decret prezidențial an
trenorilor și componenților selecțio
natei studențești de fotbal a Româ
niei, pentru comportarea remarcabilă 
și ocuparea locului I la cea de-a IV-a 
ediție a Campionatului mondial uni
versitar de fotbal din 9—21 iulie 1974.

La solemnitate au participat tova
rășii Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
general-locotenent Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
Ion Traian Ștefănescu. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. mi
nistru pentru problemele tineretului. 
Constantin Manolescu, adjunct al mi
nistrului educației și invățămîntului, 
Constantin Boștină, președintele 
U.A.S.C.R., Nicu Ceaușescu, vicepre
ședinte al U.A.S.C.R.

înminind înaltele distincții, tovară
șul Ștefan Voitec, in numele Consi
liului de Stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a felicitat pe cei decorați, 
pentru succesele remarcabile obținute 
in confruntările internaționale, subli
niind că acestea constituie dovezi ala

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii Filipine

în cursul zilei de vineri au con
tinuat convorbirile oficiale intre mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei. George Macovescu. și ministrul 
afacerilor externe al Republicii Fi
lipine. general Carlos P. Romulo.

în timpul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă caldă, prietenească, 
au fost abordate aspecte ale rela
țiilor bilaterale, reliefindu-se posibi
litățile multiple de dezvoltare a a- 
cestora. precum și dorința ambelor 
părți de a-și aduce contribuția la În
tărirea prieteniei dintre România și 
Filipine.

LUCRĂRILE CONGRESULUI INTERNAȚIONAL
DE STUDII SUD-

Lucrările celui de-al IlI-lea Con
gres internațional de studii sud-est 
europene au continuat joi. caracte- 
rizindu-se printr-un amplu schimb 
de opinii și informații științifice. 
Abordindu-se diferite aspecte ale 
genezei popoarelor sud-est europene 
și ale formării statelor medievale din 
această regiune, s-a reliefat influen
ta favorabilă a unor factori istorici 
ca persistența civilizației urbane in 
perioada de trecere de la antichitate 
la evul mediu, vitalitatea culturii 
materiale și spirituale romano-bizan- 
tine. rezistența populației romaniza
te de la nordul Dunării in contact 
cu elementele migratoare, locul cul
turii slave in perioada feudală tim
purie.

O atenție deosebită a fost acorda
tă mișcărilor sociale și naționale din 
țările balcanice in procesul de afir
mare a conștiinței de sine a popoa
relor. subliniindu-se caracterul de
cisiv al emancipării acestora și rolul 
lor in destrămarea imperiilor multi
naționale. lupta lor comună pentru 
libertate și progres social. Analizind 
situația statelor balcanice in contex
tul relațiilor internaționale din 
veacurile al XVIII-lea — al XX-lea, 
o serie de comunicări s-au oprit a- 
supra principalelor trăsături ale po
liticii altor state europene față de 
programele înnoitoare ale națiunilor 
din spațiu] balcanic pentru crearea 
premiselor propășirii economice și 
culturale. între problemele de etno
grafie istorică ce au suscitat un 
viu interes consemnăm pe cele 
referitoare la unitatea și spe
cificitatea culturii materiale a 
popoarelor balcanice. Au fost 
puse in lumină, cu această o- 
cazie. modele tradiționale ale orga
nizării sociale și modul de reflectare 
a acestora in culturile naționale. In 
același cadru au fost semnalate noi

CÎTEVA RÎNDURI
sărituri din turn a prilejuit afir
marea înotătorului chinez Sieh Tsal- 
ming, ciștigător al medaliei de aur 
cu 520,08 puncte. La tir, in proba de 
armă standard, victoria a revenit 
lui Han Dong Kyu (R.P.D. Coreea
nă) — 564 puncte. în competiția de 
haltere, la categoria mijlocie a ter
minat învingător Kim Joeng (R.P.D. 
Coreeană) cu un total de 330 kg. La 
ciclism, proba de 100 km contratimp 
pe echipe a fost ciștigată de forma
ția Iranului cu timpul de 2 h 17’47”

TENIS. — Tinărul tenisman ame
rican Roscoe Tanner continuă să se 
afirme in turneul internațional de 
la Forest Hills. După ce in turu*  
trei l-a eliminat pe Ilie Năstase, in 
sferturile de finală Tanner a furni
zat o nouă surpriză, ciștigind cu 
7—6, 6—2, 3—6, 6—1 partida susți
nută cu compatriotul său Stan 
Smith, un alt favorit al concursu
lui. Pentru semifinale s-au mai ca
lificat Jimmy Connors (3—6, 6—3, 
6—4, 6—1 cu Metreveli), John New
combe (4—6. 6—3. 3—6, 7—6, 6—4 cu 
Ashe) și Rosewall (2—6, 6—3, 6—3, 
6—2 cu Vijay Amritraj).

Din parte*  «Irlană au luat parte 
Mouhammad Al-Imadl, ministrul e- 
cnnomicl și comerțului exterior, 
Chteoul Seifo, ministrul industriei, 
Muhsem Sayadi, Însărcinat cu afa
ceri ad-interim. , „în cadrul convorbirilor, desfășura
te intr-o atmosferă de caldă priete
nie, au fost stabilite măsuri concre
te pentru transpunerea In practici 
a prevederilor acordurilor și înțele
gerilor convenite cu ocazia vizitei 
din februarie a președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nioolac 
Ceaușescu, In Republica Arabă Si
riană. S-au examinat, de asemenea, 
căile șl mijloacele pentru extinde
rea In continuare a relațiilor econo
mica româno-slriene.

(Agerpres)

traducerii In viață a hotăririlor Ple
narei Comitetului Central al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice șl sportului șl le-a 
urat noi succese In munca pentru 
perfecționarea măestriei sportive șl 
In cea universitară. \

în numele celor decorați, au luat 
cuvintul Constantin Cernăianu. antre
nor al echipei „Universitatea" Craio
va și al selecționatei universitare da 
fotbal a României, șl Gheorghe Mul- 
țescu. component al selecționatei uni
versitare de fotbal, care au exprimat 
mulțumiri călduroase conducerii de 
partid șl de stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru marea cinste ce li 
s-a făcut, expresie a grijii deosebite 
ce o poartă mișcării sportive din țara 
noastră, celor care se dăruiesc cu 
demnitate si cinste afirmării sportului 
românesc in întrecerile Internaționale. 
Vorbitorii s-au angajat să nu precu
pețească nici un efort pentru a ridic*  
tot mai mult prestigiul României pa 
tărimul sportului și să se pregătească 
temeinic pentru a contribui din plin 
la construcția societății socialista 
multilateral dezvoltate !n patria

■ noastră. (Agerpres)

în seara aceleiași zile, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Fi
lipine. Carlos P. Romulo. a oferit un 
dineu in onoarea ministrului aface
rilor externe al Republicii Socialista 
România. George Macovescu.

Au participat Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor. loan Ursu. pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Ion Iosefide. adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de. 
mașini grele, alte persoane oficiale.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială. (Agerpres)

EST EUROPENE
aspecte demografice generate de pro
cesul activ de urbanizare și prefa
cerile intervenite in viața socială * 
popoarelor din zonă in epoca moder
nă și contemporană. Un alt punct da 
pe ordinea de zi l-au constituit crea
țiile juridice și instituționale in so
cietățile sud-est europene, dreptul 
cutumiar, receptarea celui romano- 
bizantin și formarea sistemelor de 
drept modern.

Discuții fructuoase au prilejuit 
problemele interferențelor lingvisti
ce și prezența elementului românesc 
in limbile balcanice, locul său impor
tant in cristalizarea unor trăsături 
comune ale acestor limbi. Au fost, 
totodată, relevate progresele cerce
tării științifice in acest domeniu, ca 
urmare a aplicării unor noi metod*  
de investigație, ca statistica matema
tică. tipologia cantitativă ș.a. Puncta 
de vedere interesante au fost expri
mate in legătură cu geneza romanu
lui istoric in literaturile sud-est eu
ropene și apariția teatrului balcanic 
modem. S-a insistat asupra necesi
tății aprofundării studiului compa
rat al fenomenelor literare din a- 
ceastă parte a lumii, asupra impor
tanței problemelor de ordin metodo
logic in cercetarea unor curente cum 
sint iluminismul și romantismul. In
tre personalitățile evocate pentru 
contribuția lor teoretică la dezvol
tarea literaturilor moderne a fost 
subliniat rolul lui C. Dobrogeanu- 
Gherea.

Au mai fost abordate teme privind 
tezaurul folcloric sud-est european, 
varietatea motivelor liricii populare, 
inventivitatea și perenitatea epicii 
populare, funcția ei mobilizatoare In 
lupta de eliberare națională.

Seara, in onoarea participanțllor t 
fost oferit un spectacol de folclor 
românesc.

(Agerpres)

1ACHTING. — După cinci regate. în 
clasamentul campionatului european 
de yachting, la clasa „Soling" (între
cerile se desfășoară la Clydeside in 
Scoția), continuă să conducă vest- 
germanul Willi Kuhweide (10 punc
te).

BOX. — Reuniunile zonale ala 
campionatelor naționale de box vor 
avea loc intre 17 și 21 septembrie 
in orașele București, Oradea, Sibiu, 
Bacău, Pitești, Reșița, Brăila și Tg. 
Mureș. Finalele campionatelor se 
vor desfășura intre 20 și 27 octom
brie la București. La fazele de zonă 
nu participă cel 11 boxeri care ne-au 
reprezentat la campionatele mon
diale de la Havana. Ei vor evolua 
direct în finale.

Astăzi, în cadrul etapei a șa
sea a campionatului național 
de fotbal, la Brașov echipa lo
cală Steagul roșu primește vi
zita formației Steaua. Jocul 
poate fi urmărit $i pe micul 
ecran.
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CU PRILEJUL CELEI DE-A XXX-A ANIVERSĂRI 
A VICTORIEI REVOLUȚIEI SOCIALISTE ÎN BULGARIA

Adunarea festiva din Capitală
Vineri dupft-amiazfc a avut loc. In 

aaia teatrului ..Rapsodia română", 
din Capitală, adunarea festivă con
sacrată celei dc-a XXX-a aniversări 
a victoriei revoluției socialiste in 
Bulgaria, adunare organizată de Co
mitetul municipal București al 
Partidului Comunist Român si Con- 
f liul municipal București al Fron
tului Unității Socialiste.

Au participat tovarășii Gheorche 
Râdulescu. membru al Comitetului 
Executiv al CC al P.C R.. vice- 
prim-ministru al guvernului. Leonte 
Răutu. membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
pârtii române in Comisia mixtă gu
vernamentală româno-bulgarâ de co
laborare economică si tchnico-stiin- 
titicâ. Tamara Dobrin, vicepreședinte 
*1 Consiliului National al Frontului 
Unității Socialiste, Maria Groza, vi
cepreședinte al Marii Adunări Națio- 
rw.Cornel Pacoste, adlunct al mi
nistrului afacerilor externe, general- 
locotenent Constantin Oprită, adjunct 
al ministrului apărării naționale. Con
stantin Mindreanu. secretar al Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, reprezentanți ai unor 
ministere, instituții centrale si orga
nizații obștești, ai vieții științifice și 
culturale, numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderile li instituțiile 
bucurestene.

Au luat parte ambasadorul R.P. Bul
garia ia București. Ivan Stefanov 
Abagiev. si membri ai ambasadei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Bulgariei și României.

Adunarea a fost deschisă de tovară
șul Constantin Nicolae. secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R.

Despre semnificația celei de-a 
XXX-a aniversări a. victoriei revo
luției socialiste in Bulgaria a vor
bii tovarășul Gheorghe Rădulescu. 
Arătlnd că ne aflăm in ajunul unui 
eveniment remarcabil in viat-a Bul
gariei socialiste, vecine si prietene — 
a XXX-a aniversare a victoriei re
voluției socialiste — vorbitorul a 
spus :

P septembrie 1944 reprezintă un 
moment de cotitură in istoria po
norului bulgar. Acest moment a 
marcat începutul procesului revolu
ționar de cea mai mare întindere și 
profunzime in istoria ponorului bul
gar. In înfăptuirea actului revolu
ționar de la 9 Septembrie 1944. rolul 
principal l-a avut Partidul Comunist 
Bulgar, care a mobilizat forțele re
voluționare fi patriotice. întregul 
popor bulgar la lupta pentru sfări- 
marea dictaturii monarho-fasciste si 
instaurarea puterii populare.

In anul 1944. un rol esențial în 
desfășurarea evenimentelor au avut 
marile victorii obținute pe front de 
armatele sovietice, care au dus greul 
celui de-al doilea război mondial. 
Armatele tarilor aliate obțineau im
portante succese in lupta împotriva 
Germaniei. Lupta celorlalte popoare 
europene, cotropite de Germania, a 
mișcărilor de partizani și forțelor de 
rezistență din diferite țâri, a mase
lor largi populare împotriva fascis
mului înregistra un puternic avint. 
Victoria insurecției naționale arma
te antifasciste și antiimperialiste de 
la 23 August in țara noastră și parti
ciparea României cu întregul său 
potențial militar, alături de armata 
sovietică, la lupta împotriva mașinii 
de război hitleriste au exercitat o 
puternică lnriurire asupra desfășură
rii evenimentelor in întreg spațiul 
sud-est european, in mersul războ
iului in general.

In perioada imediat următoare, ca 
rezultat al înaintării victorioase a 
armatelor sovietice, a fost eliberată 
Bulgaria, creindu-se astfel condițiile 
favorabile pentru înfăptuirea revo
luției socialiste.

Importanța politică fundamentală 
a victoriei revoluției socialiste de la 
9 Septembrie in Bulgaria, ca și a 
insurecției naționale armate antifas
ciste fi antiimperialiste din Româ
nia. — a subliniat vorbitorul — con- 
fă în perspectiva clară pe care ele 
au deschis-o popoarelor celor două 
țări.

Acum, la a XXX-a aniversare a 
eliberării, cele două țări vecine și 
prietene, in care socialismul a în
vins definitiv, obțin succese deose
bite în toate domeniile vieții. de- 
monstrind superioritatea orinduiril 
socialiste, care asigură unirea tutu
ror forțelor popoarelor in direcția 
făuririi bunăstării și fericirii lor.

Drumul parcurs in acești 30 de 
ani d< poporul frate bulgar este dru
mul unor remarcabile izbinzi pe ca
lea progresului economico-social. a 
înfloririi patriei sale. Bulgaria fră
țească a cunoscut in această perioa
dă transformări profunde in toate 
domeniile vieții, prezentind imagi
nea grăitoare a unei țări cu un pu
ternic avint de dezvoltare și cu un 
nivel de trai in continuă creș
tere. S-au produs radicale mo
dificări in economie : dintr-o țară 
agrară înapoiată, cum era înainte 
de cel de-al doilea război mondial, 
Bulgaria a devenit azi o țară cu o 
industrie și agricultură moderne.

Programul adoptat la cel de-al 
X-lea Congres și la Conferința Na
țională ale Partidului Comunist Bul
gar indică direcțiile dezvoltării ne
contenite a țării și stabilește ca o- 
biecîiv fundamental construirea so
cietății socialiste dezvoltate in Bul
garia.

Oamenii muncii din România, 
care urmăresc cu sentimente de a- 
dincă prețuire activitatea creatoare 
a poporului bulgar, se bucură sincer 
de marile sale înfăptuiri.

După ce a făcut o trecere in re
vistă a prieteniei și colaborării ro- 
mâno-bulgare in trecutul istoric, re- 
levind lupta comună a popoarelor 
noastre împotriva dominației străine, 
pentru cucerirea independenței națio
nale. participarea armatei române la 
războiul din 1877—1878, legăturile care 
au unit pe revoluționarii din cele 
două țări, vorbitorul a spus : Este 
pilduitoare forța solidarității interna
ționaliste dintre mișcările muncito
rești si socialiste din cele două țări, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar si bătăliile 
duse Împotriva reacțiunii 6i exploa
tării. a fascismului, pentru apărarea 
intereselor vitale ale oamenilor mun
cii.

In anii socialismului, relațiile ro- 
mâno-bulgare au căpătat noi dimen- 
giuni și valențe, au intrat intr-un 
gtadiu calitativ superior. Asa cum 
vechiul tratat încheiat la 16 ianuarie 
1948 a adus o contribuție de seamă 
la adincirea relațiilor de prietenie si 
colaborare dintre țările noastre, noul 
tratat de prietenie, colaborare si a- 
gistență mutuală din noiembrie 1970, 

încheiat între Republica Socialistă 
România sl Republica Populară Bul
garia. constituie un document de im
portantă esențială pentru întărirea si 
dezvoltarea continuă a alianței fră
țești dintre cele două țâri si popoare, 

îniilnirile si convorbirile fructuoa
se. devenite tradiționale, dintre to
varășii Nicolae Ceausescu si Todor 
Jivkov. hotăririle adoptate cu aceste 
prilejuri au constituit momente deo- 
sobit de importante ne linia adincirii 
prieteniei româno-bulgare.

Hotărirea privind folosirea poten
țialului Dunării in sectorul comun 
prin construirea complexelor hidro
tehnice de la Turnu-Măgurele—Ni- 
cooole si Cernavoda, precum șl alte 
acțiuni de cooperare, aflate in stu
diu, exprimă cu putere hotărirea ce
lor două partide, țări si ponoare de 
a folosi tot mal dcnlin avantajele 
colaborării pentru accelerarea dez
voltării lor economico-sociale. Parti
dul Comunist Român și Guvernul Re
publicii Socialiste România sînt ho- 
tărite să amplifice tot mai mult re
lațiile de prietenie frățească româno- 
bulgară. corespunzător intereselor 
ambelor popoare, precum si ale tutu
ror popoarelor din Balcani, ale so
cialismului. păcii si securității in Eu
ropa și in lume.

Amintind că recent poporul român 
a sărbătorit intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm si avint creator cea 
de-a 30-a aniversare a eliberării pa
triei de sub dominația fascistă, vor
bitorul a spus : Bilanțul pe care po
porul nostru il face acum evidențiază 
cu putere posibilitățile nelimitate de 
progres ale orinduiril noastre socia
liste. Strins uniți in jurul partidului, 
al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, toti oa
menii muncii din Republica Socialistă 
România, indiferent de naționalitate, 
muncesc cu elan și pasiune revolu
ționară pentru continua înflorire și 
dezvoltare a patriei. bucurindu-se 
din plin de roadele muncii.

Se înfăptuiesc marile obiective 
stabilite de Congresul al X-lea al 
P.C.R. pentru dezvoltarea continuă, 
intr-un ritm intens a industriei și 
agriculturii, a bazei tehnico-mate- 
riale a țării in vederea edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. a egalizării cit mai rapide a 
nivelului de dezvoltare a României 
cu al țărilor socialiste avansate, a- 
propierii de statele cele mai dez
voltate din punct de vedere econo
mic ale lumii. Succesele deosebite 
ale primilor trei ani ai actualului 
cincinal și realizările remarcabile 
obținute de oamenii muncii in cele 
opt luni ale anului in curs consti
tuie o dovadă elocventă a abnegației 
cu care poporul român, intreaga 
noastră națiune acționează pentru 
atingerea obiectivelor stabilite și a 
hotăririi oamenilor muncii de a în
deplini planul cincinal înainte de 
termen:

Peste cîteva luni va avea loc 
Congresul al XI-lea al partidului, 
care va marca un moment nou pe 
calea înfăptuirii politicii de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Congresul XI va adopta 
Programul Partidului Comunist Ro
mân privind făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comunism, 
al cărui proiect a fost supus recent 
dezbaterii întregului popor, precum 
și Directivele cu privire la planul 
cincinal 1976—1980 și liniile direc
toare ale dezvoltării economico-so
ciale a României in perioada 1981— 
1990.

Prefacerile profunde în viața eco
nomică. socială și culturală a țârii 
s-au reflectat și in activitatea inter
națională a României socialiste, a 
spus in continuare tovarășul Gheor
ghe Radulescu. In politica sa exter
nă. țara noastră militează cu hotă- 
rire pentru afirmarea tot mai puter
nică in lumea contemporană a voin
ței popoarelor de a trăi libere și 
suverane, de a se dezvolta indepen
dent și de a promova raporturi ba
zate pe respectarea principiilor ega
lității in drepturi, neamestecului în 
treburile interne și respectului reci
proc. România desfășoară o activi
tate neabătută pentru abolirea ve
chilor raporturi de inegalitate, do
minație și dictat, a politicii impe
rialiste. colonialiste și neocolonla- 
liste.

Republica Socialistă România si
tuează in mod constant in centrul 
politicii sale externe dezvoltarea 
prieteniei și a relațiilor de strinsă 
colaborare, pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, cu toate 
țările socialiste.

Promovăm, in același timp, o poli
tică de extindere a relațiilor cu sta
tele care urmează calea dezvoltării 
independente, sprijinim eforturile a- 
ccstora de a valorifica in interesul 
propriu resursele naționale. Poporul 
român sprijină activ mișcările de 
eliberare națională, militează cu ho- 
tărire pentru lichidarea ultimelor 
vestigii ale colonialismului, a orică
ror politici imperialiste de domina
ție și asuprire.

România desfășoară, de asemenea, 
o politică de extindere a relațiilor 
cu celelalte state, fără deosebire de 
orinduire socială.

Politica externă promovată de 
Partidul Comunist Român și de Re
publica Socialistă România corespun
de intereselor naționale ale poporu
lui român și se află In deplină ar
monie cu interesele generale ale so
cialismului, progresului și păcii, ale 
înțelegerii și cooperării intre toate 
popoarele lumii.

In încheiere, vorbitorul a transmis 
comuniștilor bulgari, Întregului po
por bulgar cele mai calde felicitări 
pentru izbinzile sale pe calea Înflo
ririi patriei, in cei 30 de ani glorioși 
de la eliberare și a adresat cele mai 
bune urări de noi și tot mai mari 
succese in înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al X-lea și ale Conferin
ței Naționale ale P.C. Bulgar, pentru 
edificarea societății socialiste dez
voltate in Bulgaria vecină și prie
tenă.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
R. P. Bulgaria. Ivan Stefanov Aba
giev. care a mulțumit pentru fru
moasele cuvinte rostite la adresa 
partidului și poporului bulgar la 
adunarea festivă consacrată celei 
de-a XXX-a aniversări a victoriei 
revoluției socialiste in Bulgaria.

însuși mersul istoriei — a spus 
vorbitorul — a așezat aniversarea dv. 
cu cîteva zile mai devreme, ceea c« 

ne-a permis să fim martorii marilor 
dv. festivități, martorii entuziasmu
lui șț bucuriei oamenilor muncii ro
mâni. mindri de succesele obținute, 
îngăduiți-mi ca. de la această înaltă 
tribună, incâ o dată să felicit. In nu
mele Bulgariei, poporul român pen
tru marile sal? succese obținute in 
opera de edificare a societății socia
liste.

Relevind schimbările radicale sur
venite in viața poporului bulgar, 
ambasadorul a spus :

In cele trei decenii de putere so
cialistă. sub conducerea partidului, 
Bulgaria s-a transformat intr-un stat 
industrial-agrar dezvoltat.

Producția industrială a crescut de 
50 de ori. Astăzi industria bulgară 
dispune de o bază tchnico-materială 
solidă și modernă. O dezvoltare im
punătoare s-a înregistrat in ramura 
construcțiilor de mașini, in plin pro
ces de specializare in ramurile cele 
mai importante. Un impuls puternic 
a căpătat in ultimii ani industria 
chimică.

Pină la 9 septembrie 1944 agricul
tura noastră era una' dintre cele 
mai înapoiate, acum ea este coma
sată. modernizată, specializată. în cei 
30 de ani. producția agricolă a eres*-  
cut de peste două ori și jumătate.

• Teatrul „Lucia Stur'dza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg —
19.30, (sala din str. Alex. Sahia): 
Lozul cel mic — 19,30. (la Mu
zeul Curtea Veche) : Timpul și 
piatra — Spectacol de sunet și 
lumină — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala

Pină la 9 septembrie 1944, in ciuda 
hărniciei sale și interesului său față 
de știință, poporul nostru era lipsit 
de posibilitatea de a învăța, de a 
dezvolta o adevărată activitate cul
turală și științifică. Acum. 65 la sută 
din tineret termină școlile de invă- 
țămint mediu. Institutele de invăță- 
mint superior sint frecventate de 
peste 100 mii de studenți. Tineretul 
dispune realmente de toate condi
țiile de a crește și de a se dezvolta, 
de a învăța și de a munci așa cum 
numai o societate socialistă dezvol
tată o poate face.

Plenara C.C. al P.C. Bulgar 
din 1972 a adoptat un program 
national de ridicare a nivelu
lui de trai al poporului. In dome
niile principale care determină nive
lul de trai — retribuirea muncii, 
asigurarea fondului de mărfuri de 
consum, pensiile, asigurările sociale, 
sănătatea și invățămintul, locuințele, 
partidul nostru duce o politică fer
mă cu sarcini clare.

In fața noastră — a spus mai de
parte vorbitorul — se pun sarcini 
noi. de amploare, in edificarea socie
tății socialiste mature. Recent, la 
Conferința Națională a partidului nos
tru. tovarășul Todor Jivkov a for
mulat drept sarcină națională ridica
rea productivității sociale a muncii. 
Partidul urmărește modernizarea ac
celerată a economiei noastre, ridica
rea calității produselor noastre, pen
tru a fi la nivel mondial si de mare 
competitivitate.

Marele merit pentru succesele noas
tre ue pină" acum. dar’si pehfru’ceie' 
viitoare, in edificarea socialismului 
— a spus voroiiorul — revine Parti
dului Comunist Bulgar.

Partidul nostru este pe deplin con
știent ae răspunderea sa istorică, 
ivtarii noștri conducători — Dimitar 
Biagoev și Gneorgni Dimitrov — 
ne-au lăsat îndrumări neprețuite 'și 
o mare moștenire revoluționara, in 
noile condiții, opera lor este con
tinuată de tovarășul Toaor jivkov — 
prim-secretar al P.C.B.. președintele 
Consiliului de btat al nupuoiicn 
Populare Bulgaria. Aflat de 2U ae 
ani in fruntea C.C. ai partidului, to
varășul Jivkov acționează cu clarvi
ziune și pricepere, pleeind de la in
teresele poporului și ale socialismu
lui. Partidul conduce țara cu fermi
tate și pricepere.

Țara noastră acordă o mare atenție 
politicii sale internaționale. Ea pune 
ni centrul atenției sale colaborarea 
cu țăriie comunității socialiste, par
ticiparea sa la C.A.E.R. și la 1 ratatul 
de ia Varșovia.

Vorbitorul a relevat întărirea prie
teniei si dezvoltarea pe toate planu
rile a colaborării bulgaro-sovietice, 
suoliniind in acest context aportul 
multilateral al U.R.S.S. prin impartă- 
șirea experienței frățești in făurirea 
socialismului.

Vorbind despre colaborarea dintre 
țările socialiste, a spus in continuare 
ambasadorul, noi relevăm cu deose
bită satisfacție linia ascendentă a 
relațiilor dintre Bulgaria și România. 
Se dezvoltă legăturile economice și 
culturale dintre cele două state, ia 
amploare schimbul de experiență. 
Noi apreciem după merit faptul că 
cu ajutorul Romanici frățești reali
zăm o parte importantă din schim
burile noastre. Prin teritoriul român 
trec magistrale de transport de im
portanță pentru Bulgaria — sint in 
exploatare 3 linii de transport de 
energie electrică, iar zilele trecuie 
s-a dat in folosință conducta de 
gaze. Prin aceste magistrale. țara 
noastră primește din U.R.S.S. anual 
peste 3 miliarde kW/h energie elec
trică și 3 miliarde metri cubi gaze 
naturale, lngăduiți-mi să exprim 
recunoștința noastră conducerii de 
partid si de stat a României vecine 
și prietene pentru înțelegerea de 
care dă dovadă fată de interesele 
țării noastre.

Viitorul relațiilor noastre reciproce 
este mai luminos și mai imbucurător. 
Avem de depus impreunâ o mare 
activitate in realizarea unor noi 
obiective, in înfăptuirea unei adevă
rate cooperări și specializări in do
meniul producției. de importanță 
pentru ambele țări. S-a si convenit 
ca intr-un viitor apropiat să înceapă 
lucrările de construcție a marelui 
complex hidroenergetic Nicopol- 
Turnu Măgurele, pe Dunăre.

Vom lupta umăr la umăr pentru 
pace și colaborare in lumea întreagă, 
pentru întărirea colaborării frățești 
dintre țările comunității socialiste. 
Sintem in fața unor noi înfăptuiri in 
folosul cauzei marxism-leninismului 
și socialismului.

Nu demult, cu prilejul întilnlrii 
lor in Bulgaria. tovarășii Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu au 
reafirmat dorința comună de dez
voltare și întărire pe toate planurile 
a relațiilor bulgaro-române.

In încheiere, ambasadorul Ivan 
Stefanov Abagiev a urat oamenilor 
muncii români noi cuceriri pe dru
mul făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România.

In încheierea adunării a fost pre
zentat un frumos și bogat program 
artistic.

(Agerpres)

Cronica zilei
O delegație a ziarului „Jenmin- 

jibao" din R.P. Chineză, condusă de 
tovarășul Hsiao Hang, a făcut, la in
vitația ziarului „Scinteia". începind 
cu 15 august, o vizită de schimb de 
experiență in tara noastră.

Ziariștii din R. I’. Chineză au par
ticipat la festivitățile prilejuite de 
sărbătorirea zilei de 23 August, au 
vizitat unitătl industriale si agricole 
din județele Timiș. Argeș. Olt. Dolj, 
Mehedinți, Brașov. Prahova și Mureș, 
s-au intilnit cu activiști ai comitete
lor județene de partid si au avut 
convorbiri la Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare șl Apelor. Mi
nisterul Educației și Invățâmlnlu- 
lui. Ministerul Afacerilor Externe 
și la Maica Adunare Națională.

Ziariștii din R.P. Chineză au fost, 
de asemenea, primiți la C.C. al 
P.C.R de tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului E- 
xccutiv. secretar al C.C. al P.C.R. A 
participat tovarășul Li Tin-ciuan, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești.

★
La invitația ziarului „Scinteia", o 

delegație a ziarului „Nodom Sinmun" 
din R.P.D. Coreeană, condusă de to
varășul Maeng Gi Rok, rcdactor-șef 
adjunct, a făcut, începind de la 21 
august, o vizită de schimb de expe
riență in țara noastră.

Ziariștii coreeni au participat la 
manifestările prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă, au 
vizitat Întreprinderi industriale, uni
tăți agricole și așezăminte culturale 
din județele Vilcea, Sibiu. Brașov, 
Argeș și Constanța, s-au intilnit cu 
activiști ai comitetelor județene de 
partid.

Delegația a fost, de asemenea, pri
mită la C.C. al P.C.R. de tovarășul 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. La întrevedere a participat 
tovarășul Pak Zung Guc, ambasado
rul R.P.D. Coreene la București.

★
Cu ocazia sărbătorii naționale a 

Republicii Federative a Braziliei, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor ex
terne brazilian. Antonio Francisco 
Azeredo Silveira.

*•
Delegația Uniunii Elvețiene pen

tru Comerț si Industrie — VOROT, 
condusă de Etienne Junod, președin
tele uniunii, care ne-a vizitat țara 
la invitația Camerei de- comerț și 
industrie, a părăsit, vineri după-a- 
miază, Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Roman Moldovan, 
președintele Camerei de comerț si 
industrie, de alte persoane oficiale.

A fost de față Pierre Henri Au- 
baret, ambasadorul Elveției la Bucu
rești.

★
La Galati s-au deschis vineri lu

crările unei sesiuni științifice orga
nizate In cinstea Zilei metalurgistu
lui. In cadrul sesiunii sint prezen
tate comunicări și referate pri
vind perfecționarea tehnologiilor de 
-elaborare a-oțelului—și- asimilarea- 
unor tehnologii noi. reducerea con
sumului de metal și feroaliaje, îm
bunătățirea exploatării utilajelor si
derurgice și obținerea unor sortimen
te metalurgice cu caracteristici su
perioare.

(Agerpres)

vremea
Ieri !n țară : Vremea a fost frumoa

să, cu cer variabil, mai mult senin in 
cea mal mare parte a țării, exceptind 
centrul și sudul Moldovei, jumătatea 
de răsărit a Munteniei șl Dobrogea, 
unde vremea s-a menținut Instabilă, cu 
cerul mai mult acoperit șl au căzut 
ploi temporare șl sub formă de aversă. 
Ploi cu totul izolate s-au mai semnalat 
in sud-estul Transilvaniei șl in munții 
Bucegl. Vintul a suflat slab pină la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila intre 12 grade la Cimpulung Mol
dovenesc șl 25 de grade la Gurahonț, 
Caransebeș, Vârădia, Moldova Veche și 
Băilești. In cursul dimineții, pe alocuri, 
în Transilvania șl la munte, s-a sem
nalat ceață. în București : Vremea a 
fost umedă șl răcoroasă, cu cerul aco
perit. A plouat Intermitent. Tempera
tura maximă a fost de 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 
9 și 10 septembrie. In țară : Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea ploi lo
cale sub formă de aversă, mal frec
vente in zona de deal și de munte. 
Vint potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 6 șl 16 grade, mal ri
dicate pe litoral, iar maximele Intre 17 
și 27 de grade. In București : Cerul va 
fi variabil. Ploaie de scurtă durată. 
Vintul va sufla slab pină la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.
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PROGRAMUL I

9,00 O viață pentru o Idee : Tra
ian Lalescu.

9,30 Film serial pentru tineret : 
„Cireșarll". Episodul IV.

10,10 Melodii... melodii... cu Ga
briela Stănescu, Jeanlna Ma
tei, Nlcu Pop, Ion Bănică șl 
formația ,,Venus N“.

10,23 Film documentar „A doua 
scrisoare către Scinteia" — 
producție „Al. Sahia".

10.33 Muzică populară cu orches
tra „Rapsodia română".

In jurul orei 11,15, transmisie di
rectă de la Palatul Republi
cii : Solemnitatea semnării 
documentelor oficiale româ- 
no-slrlene.

în jurul orei 12,30, transmisie di
rectă de la aeroportul in
ternațional Bucureștf-Oto- 
penl : Ceremonia plecării se
cretarului general al Partidu

MAREA SĂRBĂTOARE 
A COREEI POPULARE

La 9 ncpicmbrie se împlinesc 26 de ani de la crea
rea Republicii Populare Democrate Coreene — c- 
venlmcnt memorabil, care a creat pentru prinia dată 
in istoria milenarii a poporului coreean bazele unui 
stat cu adevărat liber si Independent. Rezultat al unor 
lupte îndelungate, pline de abnegație, purtate impo- 
trlva ocupației japoneze, pentru telurile eliberării na
ționale șl sociale, acest act Istoric. înfăptuit sub con
ducerea Partidului Muncii. In frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen. a deschis poporului coreean cale largă pentru 
împlinirea aspirațiilor sale de progres economic si so
cial, de făurire a vieții noi, socialiste.

în anii care nu trecut de atunci, oamenii muncii din 
Coreea populară și-au vădit din plin dragostea de pa
trie. atașamentul fată de euceririle revoluționare, înal
tele lor însușiri creatoare. Cu toate că munca lor a 
fost întreruptă de agresiunea imperialistă, ci nu izbu
tit. in scurtă vreme de la marea victorie cucerită in 
războiul de eliberare, să-și refacă orașele șj satele 
distruse, să înainteze cu succes pe făgașul dezvoltării 
economico-sociale.

Realizările remarcabile obținute de poporul coreean 
In dezvoltarea industriei șl agriculturii, a silinței sl 
tehnicii, invățămintului sl culturii, in ridicarea siste
matică a standardului de viată al maselor, in înfăp
tuirea tuturor sarcinilor trasate de cel de-al V-lca 
Congres nl Partidului Muncii se bucură de o înaltă 
apreciere in rindurile poporului nostru, ale forțelor 
progresiste de pretutindeni.

Aceste Izbinzi, îmbogățind continuu viata tuturor lo
cuitorilor R.P.D. Coreene, reprezintă, in același timp, 
o bază de nădejde, un puternic stimulent pentru lupta

dusă dc întreaga națiune coreeană In vederea unifi
cării Independente și pașnice a patriei, obiectiv pentru 
a cărui înfăptuire conducerea de partid $1 dc stat a 
R.P.D. Coreene desfășoară o neobosită activitate. Așa 
mm este cunoscut. România socialistă acordă întregul 
său sprijin Inițiativelor și propunerilor prezentate in 
acest sens de Corcea populară, a militat șl militează 
neabătut, inclusiv la O.N.U. șl in alte foruri interna
ționale. pentru respectarea dreptului Imprescriptibil al 
poporului coreean de a realiza unificarea Independentă 
și pașnică a patriei sale.

Năzuințele șl lupta poporului coreean s-au bucurat 
întotdeauna de calda simpatie și solidaritatea frățeasca 
a poporului nostru. După cum e binecunoscut, intre 
Romănia șl R.P.D. Coreeană, intre popoarele noastre 
există trainice legături dc prietenie sl colaborare mul
tilaterală. care se dezvoltă continuu, pe baza princi
piilor marxlsm-lcninismulul si intcrnationalIsnVuJ’ii so
cialist. O inriurire hotăritoare pentru amplificarea 
acestor legături pe toate planurile o exercită raportu
rile dc colaborare ?i solidaritate dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncii din Coreea, contactele 
directe, intilnirile și convorbirile intre conducerile de 
partid și de stat din cele două țări, in primul rlnd 
intre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Klm Ir Sen, 
schimburile fructuoase de experiență in cele mai va
riate domenii ale operei de edificare a orinduiril noi.

Dc Ziua națională a R.P.D. Coreene, poporul român 
transmite poporului coreean cele mal calde felicitări, 
11 urează să repurteze no| și mari izbinzi In construc
ția socialistă, in înfăptuirea idealului unității naționale 
intr-o patrie liberă, independentă, prosperă.

Recepție la Ambasada R.P.D. Coreene
Cu prilejul celei de-a XXVI-a a- 

niversări a creării Republicii 
Populare Democrate Coreene, Pak 
Zung Guc. ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, a oferit vineri 
o recepție

Au participat tovarășii Ilie Ver- 
deț, Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al

Pe piscurile Muntelui de Diamant
Tn Coreea populară am avut pri

lejul să fac cunoștință cu „cetățenii 
râsfățați" ai acestei țări : copiii, 
în școli, la creșe, pe stradă, in să
lile de spectacole ori la seceratul 
orezului, in palatele destinate nu
mai lor. ori in parcuri. Din miile 
de imagini strinse. una se ridică la 
suprafață cu deosebire : poate pen
tru simbolica ei semnificație. Pe 
pernuțele in care copiii iși făceau 
somnul de amiază la creșa unui 
combinat textil din Phenian, am 
văzut scris cuvintul FERICIRE. 
Obrâjorii invăpăiați de joaca de 
pină atunci erau mingiiați, ocrotiți, 
legănați de acest unic cuvint. in 
căutarea căruia omul a pornit, a 
aspirat de la intiiul descălecat din 
legendă.

Pornind de aici, am căutat să aflu 
de-a lungul și de-a latul Republicii 
Populare Democrate Coreene „nu
mele propriu" al fericirii oamenilor 
ce-alcătuiesc acest popor cu cinci 
milenii de istorie lăsate în urmă, 
cu un destin de luptă demnă șl 
eroică in Istoria umanității. Am 
crezut, o clipă, că m-am apropiat 
de adevărul pe care-1 căutam cind 
am surprins cit de generoasă și dar
nică in frumuseți este natura cu 
acest colț de lume, cit de armonios 
este alcătuit trupul acestei țări. 
„Dar, a replicat la Keson unul din 
miile de oameni intilniți, ț-ara avea 
și înainte cimpii, văi și dealuri, 
munți semeți și ape. Și totuși, co
reeanul nu avea parte de bucurii".

Simplu și cu delicatețe, prietenul 
nostru ne îndemna să aflăm in altă 
parte, izvorul fericirii pc care și-o 
construiește omul Coreei populare...

Privim .o roabă la Uzina de con
strucții de mașini din Hamhîn. O 
roabă obișnuită, cum erai' și p-» 'a 
noi. Obiectul, aici — piesă de mu
zeu. „Asta am produs imediat a. pă 
eliberare, ne spune Kim Meong 
Sing, unul din miile de constructori 
de mașini. Totuși, cit de greu se 
muncea pe atunci ! Greu pentru că 
după plecarea inginerilor japonezi c _ _ _ _ _ _
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„ROMÂNIA-FILM" prezintă între 9 și 14 septembrie la Casa filmului din Capitală

ZILELE FILMULUI COREEAN"

• Soarta unui combatant din „Corpul de autoapărare” • Fata care vinde flori
• Fata de pe muntele de diamant © Drumul spre satul natal © Raportul

agentului nr. 36 ® Fiul mecanicului de locomotivă.

»

lui Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Si
riene, Hafez El-Assad, Îm
preună cu soția, Anlsse El- 
Assad, care, la Invitația se
cretarului general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu, au 
efectuat o vizită oficială de 
prietenie tn țara noastră.

16,00 Fotbal : Steagul roșu—Steaua 
(Divizia A). Transmisie di
rectă de la Brașov.

17.43 Telex.
17,50 Caleidoscop cultural-artistic.
18,10 Crișule, Mureșule. Cintece 

șt Jocuri populare din zona 
Aradului.

18,33 Din țările socialiste.
18.43 Jurnal de festival (II). Se- 

lectlunl din recitalurile in 
afara concursului, susținute 
la Festivalul național de mu
zică ușoară — Mamaia '74.

19,05 Imagini din Brazilia — Mic 
'dicționar.

19,20 1001 de seri. Mica Lulu.
19,30 Telejurnal.

M.A.N.. George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe. Corneliu 
Mănescu. vicepreședinte al Consi
liului Național al F.U.S.. Nicolae 
Agachi, ministrul industriei meta
lurgice. general-colonel Ion Gheor
ghe. prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale, conducători ai 
unor instituții centrale și organiza

noi pornisem lucrul cu un singur 
inginer care se impărțea intre o 
mie dc treburi, fiecare absolut ne
cesare. una fnai urgentă decit alta".

Privim presa de 6 000 tone-forță 
— sortiment obișnuit, azi, al pro
ducției uzinei amintite. Privim 
strungurile circulare, instalațiile 
pentru minerit, pentru industria 
chimică ; privim utilajele pentru 
marele combinat de vinalon, ca și 
cele destinate uzinei de amoniac.

Însemnări de călătorie

(azi, producția pe 2 zile a uzinei 
este cit aceea a întregului an 1948). 
Un singur inginer la eliberare. Azi 
— 700 de ingineri și peste 2 000 de 
tehnicieni veghează clocotul vibrant 
al muncii și creației in acest plâ- 
min de oțel al Hamhinului.

In ceea ce este esențial, etapele 
devenirii acestei uzine refac datele 
biografice fundamentale ale tuturor 
uzinelor țării reconstruite după 
război cu o concentrare eroică de 
energii sub conducerea Partidului 
Muncii. Dezvoltate apoi continuu, 
potrivit orientării riguroase, con
secvente a politicii de industriali
zare socialistă. De la roaba aceea și 
pină la înfăptuirile prezente s-a 
parcurs un uriaș spațiu de efort. 
Numai astfel se poate înțelege cum 
izbutește industria coreeană să rea- 
lizezț in mai puțin de 12 zile o 
producț id echivalentă cu a între
gului an 1944. Sortimente devenite 
și ele obișnuite — locomotive elec
trice, prese de mare capacitate, 
nave oceanice, mașini diverse, trac
toare, strunguri cu comandă pro
gram, o mare varietate' de oțeluri 
speciale etc. „Era frumoasă și l>o- 
gată țara noastră și înainte, aud 
parcă vocea prietenului din Keson.

20,10 Teleenclclopedia. Păsări că
lătoare ; Vehicule de miine ; 
Pictura șl tainele el — Pom
pei : „Arta elenistică In Im
periul roman" (II). Prezintă 
Ion Frunzettl ; Surfing.

20.50 Film serial „Un August In 
flăcări". Scenariul : Eugen 
Barbu, N. Mihail. Episodul 
12 : „Fuga".

21,40 Telejurnal.
21.50 Săptămlna sportivă.
22,00 Intîlnlrea de la ora 10 — 

emisiune muzical-dlstractlvă.

teatre 

ții obștești, generali și ofițeri su
periori. reprezentanți ai vieții cul- 
tural-artistice și științifice.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

Dar ogoarele ei nu erau brăzdate 
de 70—80 de mii de tractoare ca 
acum. Nu se tăiaseră vastele siste
me de irigații, care ne ajută in 
strădania noastră de a realiza 6,5—7 
milioane tone de cereale anual. 
Coreeanul nu mai cunoaște grijile, 
neliniștile generate de sărăcie — 
lipsa de alimente, îmbrăcăminte, 
adăpost...".

Vara, la Kumgansan — Muntele 
de Diamant — ca și iarna ori pri
măvara, ca și toamna, vin turiști 
intr-un pelerinaj fără sfirșit. Stu- 
denți din cele peste 140 institute de 
învățămint superior, ori elevi ai 
celor peste 500 școli tehnice iși 
oglindesc chipurile in apele limpezi 
și albastre ale lacului de acolo. 
Făuritorii miliardelor de kilowați- 
ore, ce pulsează in magistralele 
electrice, hidrocentralele și ter
mocentralele R. P. D. Coreene urcă 
piscurile semețe ale Kunigansanului, 
de unde -privirea cuprinde lesne 
văile largi, cerul limpede și Înalt, 
codrii întinși. Vin la cascadele 
Muntelui de Diamant constructorii 
celor peste 13 000 de diferite obiec
tive industriale ridicate in numai 
trei ani de zile, ai celor 12 000 re
zervoare de apă. stații de pompare 
și alte amenajări. Vin muncitori, 
țărani, intelectuali, elevi, tineri și 
bătrini, modelatorii noului chip al 
țării : vin constructorii de azi ai 
Coreei socialiste, cei care dau viață 
obiectivelor șesenalului : înnoirea 
tehnologică in industrie și agricul
tură, reducerea diferențelor dintre 
munca grea și ușoară, dintre munca 
agricolă și cea industrială, elibera
rea femeii de muncile casnice grele.

Sint toți acești oameni, pe care 
i-am intilnit și la muncă și la odih
nă, creatorii socialismului pe pă
mântul Coreei populare. Iar dacă fe
ricirea are un izvor, aici, el se află 
numai in uriașa forță de creație a 
acestor oameni, fii dirji și iscusiți 
ai unei țări generoase.

Ilie TANASACHE

Magheru) : Aici a dormit G. Wa
shington — 19.30.
• Teatrul Mic . (la rotonda scrii
torilor din Cișmiglu) : Amintirea 
scriitorilor. Spectacol de sunet șl 
lumină — 20.
• Teatrul Ion Creangă (la Tea
trul de varâ din parcul Herăs
trău) : Nota zero la purtare —
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : O 
seară veselă — 19,30.
• Teatrul Ciulești : Simbâtâ la 
Veritas — 19.30, (in parcul He
răstrău, llngâ Expoflora) : Nopți 
de vară. Spectacol de sunet șl 
lumină — 20.
O Teatrul „Țăndărică" (la Școa
la generală nr. 174 din cartierul 
Militari) : Stnziana șl Pepelea —
19.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu": Școala blrfelilor 
(premieră) — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzical ,,C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar 1 — 19,30. (gră
dina Boema) : Un băiat de za
hăr... ars ! — 20.
• Circul de stat (in cartierul Ti
tan) : Circul Busch (R.D.G.) — 
16; 20.
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Omagierea personalității
președintelui

Nicolae Ceaușescu
In cadrul ședinței solemne de remitere

a premiului decernat
„Guvernator

de fundația belgiană 
Emile Cornez"

Reirezentantul personal al președintelui

Rapubliai Cipru
[

ZIUA NAȚIONALĂ A BRAZILIEI

Excelenței Sale
Domnului general ERNESTO GEISED

Președintele Republicii Federative a Braziliei

BRUXELLES 6 (Corespondență 
de la N. Popescu-Bogdănești). — 
Joi. la Palatul Guvernoratului pro
vinciei Hainaut din orașul belgian 
Mons a avut loc ședința solemnă 
de remitere a premiului pe anul 
1974 «1 fundației „Guvernator E- 
mile Cornez". decernat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România.

Prestigioasa fundație belgiană 
decernează In fiecare an acest pre
miu în semn de omagiu acordat 
unei personalități care a adus servi
cii eminente societății umane. Este 
pentru prima oară cind funda’ia 
conferă această Înaltă distincție 
unui șef de stat.

La solemnitate au luat parte 
Joseph Michel, ministrul afacerilor 
interne. Leo Collart și Louis de la 
Vinelie. miniștri de stat. A. Knoops, 
ministru secretar de stat, reprezen
tanți personali ai primului ministru, 
Le<-> Tindemans. și ministrului afa
cerilor externe. R. van Elslande, 
guvernatorul provinciei Hainaut, 
Emilicn Vaes, primarul orașului 
Mons, Abel Dubouis. primari ai al
tor localități belgiene, senatori șl 
deputați, consilieri provinciali, 
membri al conducerii Partidului 
Comunist din Belgia. Partidului 
Social-Creștin. Partidului Liberal, 
Partidului Socialist Belgian, pre
ședintele Universității Muncitorești 
„Paul Pastur", rectori ai altor in
stituții de invfițămint superior, oa-

meni de afaceri și cultură, ofițeri 
superiori, reprezentanți ni presei și 
radioteleviziunii. Au participat, de 
asemenea. ambasadori și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

A fost prezent Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul țârii noastre la 
Bruxelles.

In cuvintul lor, Richard S ti eve
nart, deputat permanent, președin
tele Consiliului provincial Hainaut, 
președinte al Fundației ..Guverna
tor Emile Cornez". și Robert Ur- 
bain, deputat, secretar parlamen
tar al secției belgiano-române a 
Uniunii interparlamentare, secre
tar, al fundației, au evocat perso
nalitatea șefului sfatului român, 
subliniind contribuția sa remarca
bilă, in fruntea partidului și statu
lui. la propășirea si dezvoltarea 
multilaterală a României socialiste, 
la creșterea nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului po
por. Vorbitorii au dat o înaltă a- 
preciere activității neobosite a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în fa
voarea destinderii, securității și 
păcii, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

In Încheierea ședinței 
îu fost intonate Imnurile 
ale Republicii Socialiste 
și Regatului Belgiei.

Asistența a ovaționat. Îndelung, 
călduros, pentru președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

NICOSIA 6 (Agerpres). — La 6 
septembrie, Mircea Malița. ministru 
secretar de stat, reprezentantul per
sonal al președintelui Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
a fost primit de Rauf Denktaș. vice
președintele Republicii Cipru, căruia 
l-a transmis un mesaj din partea șe
fului statului român.

Vicepreședintele cipriot a mulțumit 
pentru mesaj si a dat o deosebită 
apreciere interesului României fată

de solutionarea justă si durabilă a 
situației existente In Cipru.

La întrevedere au participat Ion 
Anghel, însărcinatul cu afaceri a.L al 
României la Nicosia, și colaboratori 
ai vicepreședintelui cipriot.

In aceeași zi. Mlrcca Malița a avut 
întrevederi cu ministrul de externe 
cipriot. Ioannis Chrlstophidos. cu re
prezentantul O.N.U. in Cipru. Luis 
Weekmann Munoz, și cu Prem Chand, 
comandantul forțelor O.N.U. din 
insulă.

Evoluția problemei cipriote
NICOSIA 6 (Agerpres). — Repre

zentanții celor două comunități din 
Cipru, președintele interimar. Glaf- 
kos Clerides, și . vicepreședintele 
Rauf Denktaș. au ajuns, vineri. la 
un acord privind persoanele deținu
te in cursul recentelor lupte și re-< 
fugiații. Potrivit unui comunicați 
difuzat la Nicosia și reluat de a- 
gcnțiile United Press International 
și Associated Press, acordul preve
de stabilirea unor liste complete alo 
prizonierilor și persoanelor reținute,

GRECIA

solemne 
de stat 
România

Activizarea vieții politice

AZI VA FI SEMNAT

Acordul privind independența

Mozambicului

ATENA 6 (Corespondență de la 
I. Badea) : Un comitet al Uniunii 
de Centru, cel mai mare partid al 
Parlamentului grec de dinaintea lo
viturii de stat de la 21 aprilie 1967, 
a dat publicității o declarație prin 
care convoacă pc foștii deputați ai 
partidului intr-o reuniune progra
mată pentru duminică. 15 septem
brie. Declarația a fost adoptată in
tr-o ședință a comitetului, la care 
au participat, intre alții, vicepre- 
mierul Gheorghios Mavros și fostul 
ministru Ioannis Zigdis. In declara
ție se arată că, întrucit primul mi
nistru Caramanlis a anunțat hotă- 
rirea guvernului de a pune in miș
care, in curind. mecanismul alege
rilor, Uniunea de Centru se consi
deră datoare să treacă rapid la ac
tivizarea sa intensă.

liste care vor fi inminate reprezen
tanților Crucii Roșii. Acordul pre
vede. de asemenea, un plan pentru 
eliberarea generală a prizonieriloț și 
a persoanelor reținute. Purtătorul 
de cuvint al O.N.U. a precizat că a- 
cordul nu specifică dacă sint incluși 
și prizonierii greci deținuți de ar
mata turcă.

Clerides și Denktaș au convenit, 
de asemenea, să se Intilnească o 
dată pe săptămină sau chiar de mai 
multe ori dacă va fi necesar in ve
derea discutării problemelor referi
toare la situația celor peste 200 000 
de refugiați. precum și alte aspecte 
cu caracter umanitar. Prima reuniu
ne a fost fixată pentru vineri 13 sep
tembrie.

PARIS. — Ministrul de externe al 
Greciei, Gheorghios Mavros, in vi
zită oficială la Paris, a fost primit 
de președintele Franței, Valăry Gis
card d’Estaing. Au fost abordate as
pecte ale situației din Cipru, relațiile 
bilaterale, stadiul actual al raporturi
lor dintre Grecia și Piața comună.

Ulterior, in cadrul unei conferințe 
de presă, Gheorghios Mavros a res
pins orice formulă care are ca bază 
Împărțirea geografică a insulei.

WASHINGTON. — Cu prile
jul depunerii jurămîntului de că
tre noul ambasador al S.U.A. la 
Atena. Jack Hubisch, secretarul 
stat american, Henry Kissinger, 
declarat că „ar fi inutil" să se afir
me că. din cauza crizei din Cipru, re
lațiile dintre guvernul de la Atena 
și S.U.A. nu au fost umbrite. El și-a 
exprimat totuși. convingerea că 
înăsprirea survenită in relațiile din
tre cele două țări a fost depășită.

GENEVA 6 (Corespondență de la 
C. Vlad). — La reluarea lucrărilor 
Conferinței pentru securitate și coo
perare In Europa, eforturile au fost 
concentrate in organe de lucru cu 
profil economic.

în ședința de vineri a subcomisiei 
pentru cooperare tchnico-științiflcă, 
desfășurată, In conformitate cu prin
cipiul rotației, sub președinția dele
gatului României, s-a convenit asu
pra unui text privind cooperarea sta
telor participante in cadrul unor 
programe internaționale de cerce
tări in diferite domenii ale științei 
și tehnologici. In acest sens, la pro
punerea delegației române, au fost 
avute in vedere o serie de progra
me eșalonate pe 5—10 ani, ca : De
ceniul hidrologic internațional, Pro
gramul biologic internațional, Omul 
și biosfera, Programul de cercetări 
oceanografice și altele.

In cadrul aceleiași subcomisii, s-a 
trecut la examinarea unor propuneri 
privind transferul noilor cuceriri ale 
științei șl tehnicii.

BRASILIA

Cu prilejul marii gărbătorl naționale a Republicii Federative a 
Braziliei — ziua proclamării independenței — îmi face o deosebită plă
cere să vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, cor
diale felicitări și cele mai calde urări de sănătate și fericire, de progres 
și prosperitate pentru poporul brazilian prieten.

Doresc să folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea 
că, prin eforturi comune, relațiile de prietenie și colaborare dintre 
România și Brazilia vor progresa continuu, dezvoltîndu-Re pe multiple 
planuri. în folosul popoarelor român și brazilian, al cauzei păcii, înțe
legerii șl conlucrării fructuoase dintre națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

de

LUSAKA 6 (Agerpres). — Agen
țiile T.A.S.S.. Reuter și Associated 
Presa informează că. la încheierea 
a două zile de negocieri, delegația 
Frontului de Eliberare din Mozam- 
bic. condusă de Samora Machel. pre
ședintele FRELIMO. și delegația 
guvernului Portugaliei, condusă de 
Mario Soares, ministrul de externe, 
eu anunțat că au ajuns la un acord 
deniin privind independenta Mozam
bicului. După cum au precizat surse 
oficiale ale ambelor delegații, acor
dul va fi semnat, simbătă. la ora 10,00 
G.M.T.

După cum s-a relatat anterior, ac
tualele negocieri au fost consacrate 
soluționării problemelor ce decurg 
din transferarea puterii către po
porul mozambican si din fixarea u- 
nei date precise pentru recunoașterea 
oficială a viitorului stat.

Prin elaborarea acordului privind 
Independența Mozambicului. acest 
teritoriu african iși va redobindi li-

bertatea după 400 de ani de domi
nație colonială, se va pune capăt ce
lor 10 ani de lupte desfășurate de 
patrioții înrolați sub drapelul 
FRELIMO pentru obținerea in
dependentei naționale și se va a- 
junge la o nouă modificare a hăr
ții continentului african, printr-o 
restrângere considerabilă a statelor 
aflate sub administrație colonială sau 
regimuri rasiste.

Intr-o declarație făcută presei ime
diat după anunțarea acordului. Joa
quim Chissano. secretarul FRELIMO 
pentru problemele apărării si secu
rității, a spus : „Sintem foarte sa
tisfăcut!. Am ajuns fără dificultăți 
in ultimul stadiu al negocierilor, care 
s-au desfășurat cu mult mai bine 
decit nc-am așteptat". La rindul său. 
Antero Sobral, membru al delega
ției portugheze, a confirmat faptul 
că s-a ajuns la un acord complet al 
ambelor părți si că documentul 
mează să fie semnat simbătă.

Inițiative privind normalizarea
relațiilor cu Cuba

UT-

RAPORTUL ANUAL AL O. N. U..

Cerințe prioritare

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Trei țări membre ale Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.) — Costa 
Rica, Columbia și Honduras — vor 
cere ridicarea blocadei economice și 
comerciale impuse Cubei de către 
O.S.A. in urmă cu 10 ani. anunță 
agențiile internaționale de presă. 
Președintele Consiliului Permanent 
al O.S.A.. Nander Pittv (Panama), a 
declarat că. pină la sfîr.șitul acestei 
săptămini. ambasadorii țărilor men
ționate vor înainta organizației o 
notă oficială — a cărei copie a fost 
pusă la dispoziția agenției de presă 
U.P.I. — potrivit căreia miniștrii de 
externe ai țărilor membre ale O.S.A. 
urmează a fi convoca ți la data de 
11 noiembrie a.c. in Ecuador, pentru 
a vota ridicarea embargoului econo
mic și comercial împotriva Cubei.

Totodată, reprezentantul Hondura
sului. Robert Alonzo Cleaves, a a- 
nunțat că guvernul său s-a alăturat 
celorlalte țări membre ale O.S.A. 
care se opun sancțiunilor dictate de

organizație împotriva Cubei și 
căror număr se ridică in prezent 
13 state.

al 
la

GENEVA 6 (Corespondentă de la 
George Serafin). — Conferința inter
națională a organizațiilor neguvema- 
mentale împotriva apartheidului și 
colonialismului s-a incheiat prin 
adoptarea unei serii de rezoluții.

Rezoluția generală asupra Nami
biei cere Adunării Generale a O.N.U. 
să studieze, cu prilejul apropiatei 
sale sesiuni, măsuri eficace pentru a 
obliga Republica Sud-Africană să se 
supună rezoluțiilor organizației.

Declarația privind coloniile por
tugheze — salutind schimbările sur
venite in Portugalia, acțiunile forțe
lor democratice portugheze hotărite 
să pună capăt vechii politici colonia
liste — exprimă solidaritate cu po
poarele din Guineea-Bissau inde
pendentă. din Angola și Mozambic, 
care, prin lupta lor, au atins o nouă 
etapă pe calea eliberării, aflindu-se 
in fata perspectivei de a-și dobindi 
independenta totală. Conferința se 
pronunță pentru stabilirea de noi 
relații intre Portugalia și teritoriile 
din Africa in baza principiilor Car
tei O.N.U.

O ultimă rezoluție din categoria 
celor politice face apel la un larg 
sprijin internațional al mișcărilor de 
eliberare națională, pentru elimina
rea apartheidului, rasismului și co
lonialismului. recunoașterea acestor 
mișcări ca singurele purtătoare de 
cuvint ale popoarelor și țărilor res
pective.

„Prioritatea numă
rul unu a strategiei 
noastre economice — 
declara președintele 
Braziliei. Ernesto Gei- 
sel — va fi menține
rea ritmului înalt de 
creștere a produsului 
real, urmărind trece
rea intr-o etapă supe
rioară. care să ducă 
la consolidarea unei 
economii moderne". 
Definind astfel prin
cipala preocupare a 
guvernului brazilian 
in domeniul econo
mic. președintele țării 
reafirma, in fond, de
cizia de a continua 
procesul de dezvoltare 
economică in care 
Brazilia este angajată 
de mai multă vreme, 
obtinind. după cum 
se știe, o serie de re
zultate remarcabile. In 
perioada 
ritmul de 
economică a 
trat o rată 
cuprinsă Intre 9 si 11.5 
la sută, fapt care a 
dus la o importantă 
sporire a produsului 
intern, la dezvoltarea 
schimburilor comer
ciale externe, a căror 
valoare a ajuns în 
1973 la peste 12 mili
arde de dolari.

Pină recent o țară, 
prin excelentă, a ca
felei, Brazilia are as
tăzi capacitatea nu 
numai de a exporta 
produse textile, con
fecții sau Încălțăminte 
de certă competitivi
tate. dar și produse 
ale industriei de au
tomobile. electroteh
nice si siderurgice. 
Sint roadele politicii 
de industrializare ac-

1968—1973. 
creștere 
înregis- 
anuală

celeratâ, menită să 
transforme Brazilia 
Intr-o țară dezvoltată 
in cursul unei gene
rații. In realizările 
actuale, un rol im
portant II are secto
rul de stat al econo
miei, care concen
trează o bună parte 
din ramurile de bază, 
în ciuda unei con
juncturi externe nefa
vorabile. îndeosebi da
torită scumpirii prețu
lui petrolului, guver
nul brazilian este de
cis să mențină un 
ritm inalt de dezvol
tare (10 la sută in 
1974), preconizindu-se 
în acest scop o suită 
de măsuri, cum ar fi 
crearea unor noi in
strumente financiare, 
menite să sprijine a- 
vansul industriei na
ționale. Îndeosebi in 
ramurile construcțiilor 
de mașini, metalelor 
neferoase și Îngrășă
mintelor. Importante 
acțiuni sint initiate și 
in domeniul agricul
turii. urmărindu-se 
modernizarea acestui 
sector prin crearea 
unor complexe agro
industriale, concomi
tent cu continuarea 
integrării In circui
tul economic a vaste
lor regiuni din inte
riorul țării. în special 
din nord-est, centru- 
vest și Amazonia. Ca
drul general al pre
ocupărilor guverna
mentale In vederea a- 
sigurării condițiilor de 
a menține ritmul 
inalt al procesului de 
dezvoltare include și 
inițiative In sfera co
merțului exterior, res-

pectiv de diversifi
care a acestei activi
tăți. astfel incit să 
Includă șl zone mai 
puțin solicitate pină 
acum, inclusiv țările 
socialiste, de amplifi
care a volumului 
tranzacțiilor și de a- 
fezare a lor pe prinV ' 
cipii care să cores
pundă intereselor eco
nomiei naționale.

între România și 
Brazilia s-au stator
nicit și se dezvoltă 
relații de prietenie și 
colaborare in spiritul 
respectării indepen
denței și suveranității 
naționale, neameste
cului in treburile in
terne. egalității in 
drepturi și avantaju
lui reciproc. Aceste 
relații cunosc un curs 
ascendent. In benefi
ciul ambelor țări. 
Anul acesta, nivelul 
de reorezentare diplo
matică, la București și 
Brasilia, a fost ridi
cat. dună cum se știe, 
la rang de ambasadă. 
Volumul schimburilor 
comerciale, colabora
rea bilaterală in alte 
domenii înregistrează 
o continuă creștere. 
Corespunzind intere
selor reciproce, dez
voltarea raporturilor 
multilaterale româno- 
braziliene, pentru care 
există in continuare 
largi disponibilități, se 
Înscrie. In același 
timp, ca un aport 
cert la cauza păcii si 
Înțelegerii internațio
nale.

V. PAUNESCU

ale vieții internaționale
• Apel în favoarea dezarmării • Sinf necesare acțiuni pentru 
reglementarea negociată a diferendelor ® Decolonizarea — 

un proces istoric ireversibil

Apărarea suveranității ■ 
cauza națională 

a poporului panamez

agențiile de presă transmit:
3

Guvernele U.R.S.S. și 
S.U.R. au convenit asupra reluării, 
la 18 septembrie, la Geneva, a con
vorbirilor sovieto-americane in pro
blema limitării armamentelor stra
tegice — s-a anunțat oficial la Mos
cova.

La Solia a avut loc' vinerl- 
Inaugurarea oficială a gării feroviare 
centrale (prima etapă), una dintre 
cele 30 de noi construcții cu care lo
cuitorii capitalei bulgare intimpină 
aniversarea a 30 de ani de la victoria 
revoluției socialiste in Bulgaria. In 
marea piață din fața corpului cen
tral al noii gări a fost organizat un 
miting, in cadrul căruia primul se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, Todor Jivkov, a rostit o 
cuvintare.

Atac israelian asupra Li- 
banului. Artileria grea israeliană a 
bombardat. In noaptea de 5 spre 6 
septembrie, o regiune libaneză din 
sectorul sudic al frontierei, concen- 
trindu-și atacul asupra localităților 
Ramia, Marvahin. Sala ha ni. Aita Aș- 
Saab. Iarun și Blida. Totodată, ve
dete militare israeliene au pătruns 
din nou.in anele teritoriale ale Liba
nului. iri regiunea orașului Saida, re
latează agenția T.A.S.S. In cursul zi
lei de vineri, forte armate israeliene 
au trecut pe teritoriul Libanului, re- 
trăgindu-se in momentul declanșării 
focului de către armata libaneză.

țărilor membre confruntate cu difi
cultăți ale balanței de plăți, o hotă- 
rire definitivă in această chestiune 
urmind a fi luată de Consiliul mi
nisterial al comunității. Se apreciază 
că fondul va dispune de aproxima
tiv 1 000 milioane dolari, cu 4 000 mi
lioane dolari mai puțin decit se pre
coniza inițiaL

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— In raportul asupra activităților 
anuale ale Organizației Națiunilor 
Unite — document care reflectă, in 
mod tradițional, concluziile, reco
mandările și opiniile secretarului ge
neral al O.N.U. — Kurt Waldheim, 
abordind problema dezarmării, a lan
sat un apel pentru încheierea unui 
acord general privind încetarea tu
turor experiențelor nucleare, cerind, 
totodată, să se acorde „prioritate ab
solută limitării înarmărilor strategi
ce". Arătind că, in prezent, există 
peste zece țări care nu au semnat 
Tratatul de neproliferare a armelor 
nucleare, care pot dobindi, in foarte 
scurt timp, capacitatea nucleară și că 
numărul acestora riscă să se dubleze 
Ln cițîva ani, secretarul general al 
O.N.U. apreciază că o „răspindire 
■rit de largă a tehnologiei nucleare, 
creșterea stocurilor de plutoniu, 
precum și proliferarea dispozitivelor 
nucleare pot reprezenta primejdii ini
maginabile pentru civilizația noastră 
și umanitate, fără a mai vorbi de 
multiplicarea îngrijorătoare a riscu
rilor unui război accidental, datorită 
unei erori de calcul sau de interpre
tare".

Referindu-se la situația din Orien
tul Apropiat, el lansează un apel 
pentru reluarea cit mai urgentă a lu
crărilor Conferinței de la Geneva 
pentru pace in această regiune. Evo- 
cind „faptele pozitive și încurajatoa
re" obținute pină acum In acest ca
dru, rezultatele diplomației bilaterale 
și multilaterale, precum și rolul 
O.N.U., Waldheim apreciază că acor
durile de dezangajare militară egip- 
teano-Israelian și siriano-israelian 
reprezintă măsuri preliminare care 
asigură „răgazul necesar pentru re
zolvarea principalelor aspecte ala 
conflictului arabo-israelian". „Aces
ta acorduri au oferit condiții pentru 
Înaintarea spre pace și ele trebuie 
folosite. Miezul problemei — a men
ționat secretarul general al O.N.U. — 
rimine, încă, să fie rezolvat. In a- 
ceastă privință, trebuie continuate 
contactele și pregătirile pentru relua
rea cit mai curind posibil a Confe
rinței de pace de la Geneva".

In legătură cu- situația din Cipru, 
Waldheim apreciază că „numai hotă- 
rirea politică și dorința părților de a 
rezolva diferendele dintre ele pe ca
lea negocierilor vor permite să se 
ajungă la o reglementare".

Abordind problema decolonizării, 
secretarul general al O.N.U. arată că 
pașii făcuți In această direcție In te
ritoriile portugheze din Africa au

demonstrat „că mersul popoarelor 
coloniale pe calea autodeterminării 
și independenței reprezintă un pro
ces istoric ireversibil". Adresindu-se 
regimurilor minoritare din Republica 
Sud-Africană și Rhodesia, el și-a ex
primat speranța că ele vor recunoaș
te acest adevăr și vor proceda, fără 
noi aminări, la începerea de convor
biri cu reprezentanții populațiilor 
majoritare din aceste țări, pentru so
luționarea pe cale pașnică a proble
melor politice din zonă.

In domeniul economic, raportul se
cretarului general menționează că de
ficitul pe care il vor înregistra, o 
anumită perioadă, balanțele de plăți 
ale majorității statelor industriali
zate constituie, împreună cu inflația 
galopantă, o problemă gravă și ime
diată. „Pentru a evita repercusiuni 

• nedorite vor trebui folosite, cit mai 
intens posibil, mecanismele interna
ționale existente. Dacă aceste grave 
probleme pot fi dominate, sentimen
tul sporit de interdependență va des
chide perspective noi pentru negocie
rea stabilirii de relații mai echitabile 
intre țări — o astfel de negociere 
ar putea Bă se desfășoare cel mai 
bine in cadrul sistemului O.N.U.", se 
menționează in Încheierea raportului.

DECLARAȚIA PREMIERULUI 
TORRIJOS

CIUDAD DE PANAMA 6 (Ager- 
pres). — Poporul panamez a înregis
trat victorii in lupta sa pentru afir
marea suveranității si demnității na
ționale. dar aceasta nu s-a sfirșit 
încă — a declarat premierul pana
mez. Omar Torrijos. in cadrul unei 
cuvintări rostite cu prileiul reluării, 
de către compania nord-americană 
„United Brands Co1', a exportului de 
banane. După cum s-a anunțat, ex
portul de banane fusese suspendat 
la 24 iulie, cind guvernul panamez 
a fixat noi preturi, mai echitabile, 
la acest produs. Omar Torrijos a de
clarat că. in curind. la Ciudad de 
Panama vor începe negocieri intre 
„United Brands Co“ și guvernul pa
namez, în vederea transferării pro
prietăților companiei sub controlul 
statului și inițierii acțiunilor de des
păgubire a tuturor muncitorilor afec
tați de suspendarea unilaterală a 
exporturilor de banane. „Politica 
noastră, in sprijinul apărării cauzei 
naționale — a subliniat premierul 
panamez — este împărtășită 
populația tării".

Președintele Fran|ei, Va* 
lery Giscard d’Estaing, invită, la 14 
septembrie, la Paris, pe șefii de gu
verne din țările membre ale Pieței 
comune, in vederea examinării in 
comun a „stării actuale a proble
melor comunitare" — se relevă ln- 
tr-un comunicat dat publicității la 
Paris, Șefii de guverne din Dane
marca, Marea Britanie, R.F.G. și 
Italia au răspuns favorabil.

La Berlin au ^ncePut convor
birile oficiale dintre Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G., și Nguyen Huu 
Tho, președintele Prezidiului C.C. al
F. N.E. din Vietnamul de Sud, pre
ședintele Consiliului Consultativ al
G. R.P. al R.V.S., care se află in vi
zită in R.D.G.

Londra. Intervenția unor mașini de pompieri pentru înlăturarea apei de 
pe o magistralb rutierâ din nordul orașului, inundată in urma unor pu

ternice precipitații

Convorbirile oficiale dln' 
tre primul ministru al guvernului 
pakistanez. Zulfikar Aii Bhutto, și 
primul .ministru al guvernului Repu
blicii Sri Lanka, Sirimavo Bandara- 
naike, aflat in vizită în Pakistan, 
s-au incheiat prin afirmarea hotări- 
rii celor două țări de a intări rela
țiile de prietenie existente, de a con
tribui la instaurarea unui climat de 
pace în Asia de sud și în alte re
giuni ale lumii.

în Columbia, Congresul Na- 
țional l-a ales pe Julio Cesar Turbay 
vicepreședinte al țării. Potrivit con
stituției columbiene, vicepreședintele 
se alege de către organul legislativ 
suprem o dată la doi ani. Cesar 
Turbay este unul din liderii Partidu
lui Liberal, de guvemămint, și a 
fost pină în prezent președintele 
Congresului National al Columbiei.

Secretarul general al 
Consiliului Național al 
P. C. din India, RaJeswara na», 
a chemat toate forțele de stingă și 
democratice din țară să acționeze cu 
hotărire împotriva transformării 
insulei Diego Garcia din Oceanul 
Indian' in bază militară maritimă |i 
aeriană a S.U.A.

Protocolul de colaborare 
între Radioteleviziunea română șl 
Radioteleviziunea sudaneză, care pre
vede efectuarea unor schimburi de 
programe, filme și delegații, precum 
și organizarea unor emisiuni speciale 
dedicate celor două țări, a fost sem
nat la Khartum.

fl luat sfîrsit Conferința 
T.U.C. Vineri au luat sfirșit, la 
Brighton, lucrările celei de-a 106-a 
conferințe anuale a Congresului Sin
dicatelor Britanice (T.U.C.). Cei peste 
1 000 delegați, reprezentind circa 10 
milioane membri de sindicat. au 
examinat aspecte ale situației poli
tice din tară, precum și dificultățile 
economice cu care este confruntată 
Marea Britanie — inflația, crește
rea deficitului balanței de plăți, șo
majul.

în sprijinul decolonizării 
insulelor Comore. c°asta de 
Fildeș. Republica Mali, Tunisia, 
Tanzania și Trinidad-Tobago au pre
zentat Comitetului de decolonizare al 
O.N.U. un proiect de rezoluție pri
vind Insulele Comore, in care se 
recomandă inițierea tuturor măsurilor 
necesare în vederea procesului de 
obținere a autodeterminării și inde
pendenței.

Wallace E. Rowling • 
fost ales lider al partidului laburist 
— de guvernămint — din Noua Zee- 
landă. devenind in acest fel noul 
prim-ministru al tării.'El îi succede 
lui Norman E. Kirk, care a decedat 
săptămină trecută, in urma unui ataa 
de cord.

Un protest în le«ătură ou •»- - 
trevederea dintre șeful administrației 
saigoneze și amiralul Noel Gayler, 
comandantul șef al forțelor navale 
americane din Pacific, a fost dat pu
blicității de purtătorul de cuvint al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
G.R.P. al Republicii Vietnamului de 
Sud. Faptele arată, se spune in de
clarație. că Statele Unite iși continuă 
angajamentul militar și amestecul in 
treburile interne ale Vietnamului de 
6ud. ceea ce constituie o încălcare 
a Acordului de pace de la Paris.

Șapte mari companii pe- 
tîOliCrȘ — Mobil, Exxon, Texaco, 
Amoco, Shell, Gulf și Sunoco — au 
fost acuzate de executivul statului 
american New York că au urmat de
liberat o politică petrolieră de na
tură să provoace falimentul firmelor 
de desfacere mai mici din S.U.A. 
In cazul in care vor fi găsite vino
vate, companiile vor fi amendate cu 
cite 50 000 de dolari fiecare.

Un ajutor în alimente, 
medicamente și îmbrăcă- 
Rlinta ’n val°are totală de 3,3 
milioane dolari a fost oferit de gu
vernul pakistanez populației dix^ 
Bangladesh, care a avut de suferit de 
pe urma recentelor inundații.

Comitetul monetar al
Pieței comune a finalizat p~- 
lectul creării unui Fond de îm
prumut al C.E.E., destinat sprijinirii

Supertancul olandez 
„MetUlfl" cu un deplasament de 
195 000 tone, a eșuat în zona strim- 
torii Magellan, o parte a Încărcăturii 
sale revărsindu-se In apele mării — 
au anunțat serviciile de coastă ale 
S.U.A. Operațiunile de salvare sint 
îngreunate de furtună.

Un principal bulevard 
din Caracas va primi nu
mele de Salvador Allende, 
In semn de omagiu față de fostul 
președinte chilian — a anunțat mu
nicipalitatea capitalei venezuelene.

BERLIN — Exponatele româ
nești la actuala ediție a Tirgu- 
lul internațional de toamnă de 
la Leipzig au întrunit aprecie
rile specialiștilor din tara gaz
dă și din alte țări, ale numeroși
lor vizitatori ai standurilor 
României. Acest fapt și-a găsit 
ilustrarea în cele două medalii 
de aur ciștigate de țara noastră. 
De asemenea, întreprinderea de 
comerț exterior „Romănoex- 
port" a primit diploma de o- 
noare pentru 25 de ani de par
ticipare neîntreruptă la tirguri- 
le de la Leipzig.

PRAGA. — La Praga a fost 
Inaugurată, vineri, expoziția da

fotografii documentare „30 de 
ani de construcție socialistă a 
României".

CAIRO. — Televiziunea egip
teană a transmis, joi, o nouă 
emisiune dedicată României In 
cadrul programului „Istoria ce
tății". Făclndu-se o prezentare 
a istoriei poporului român, in 
cadrul emisiunii s-a acordat o 
deosebită importanță actului is
toric de la 23 August 1944, par
ticipării României la războiul 
antihitlerist șl marilor realizări 
obținute de poporul român In 
cele trei decenii care au trecut 
de la eliberare.

• TURNUL DE LA 
OSTANKINO, ASTĂZI. 
Cu cei 533 de metri 
turnul de televiziune 
Ostankino (U.R.S.S.) ----
mai inalt edificiu din lume. In 
ultima vreme insă a mai 
„crescut" cu 7 metri, datorită 
unor instalații tehnice montate 
in virf. Totuși, rezistența este 
desăvirșită, așa cum s-a și do
vedit în decursul anilor care au 
trecut de la realizarea construc
ției. S-a constatat, de pildă, că 
la o tărie a vintului de 35 metri 
pe secundă (Un veritabil ura
gan) oscilația la virf a turnu
lui nu a depășit 3,5 metri. A fost 
verificat, de asemenea, si găsit 
ireproșabil sistemul de protec
ție împotriva trăsnetelor, care, 
potrivit statisticii întocmite, lo
vesc in medie tumul de nn 
pe an.
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• LA 94 ANI 
MONT BLANC. Sa 
spune că pentru savantul elve
țian Nicolas Oullanoff, profesor 
onorific la Universitatea din 
Lausanne, cunoașterea și stu
dierea masivului Mont Blanc a 
reprezentat pasiunea 6a de o 
viată. Si acum, la respectabila 
etate de... 94 de ani. el parcurge 
culmile masivului și împărtă
șește apoi, in cadrul unor con
ferințe publice, constatările sale 
științifice. Decanul de virșlă al 
universitarilor din Lausanne a 
fost primul care a realizat (in 
Franța) o cartografie geologică 
amănunțită a Mont Blanc-ului. 
Recent, Societatea geologică a 
Franței i-a acordat cea mai înal
tă distincție — Premiul Gaudry.

• PENTRU VALORIFI
CAREA DEȘEURILOR DE 
HIRTIE. După cum anunță 
agenția France Presse, într-un 
viitor apropiat urmează să fie 
creat In Franța un Comitet 
pentru valorificarea deșeurilor 
de hirtie. Misiunea sa va fi de 
a contribui la găsirea unei so
luții a penuriei de hirtie cu 
care este confruntată tara. In
tre altele, comitetul va avea 
menirea să ducă tratative cu în
treprinderile de colectare a hir- 
tiel vechi și cu patronii fabri
cilor de prelucrare, in vederea 
elaborării de tehnologii și me
tode mai eficiente de valorifi
care a deșeurilor de hirtie.

• SE FURĂ... APA.
Seceta îndelungată care bintuie 
în Sicilia a creat. In numeroase 
localități ale insulei, o situație 
dificilă In ce privește aprovi
zionarea populației cu apă. 
Cișmelele publice au fost închi
se ; totodată, și-a făcut apariția 
o „bursă neagră", unde un litru 
de apă potabilă se vinde la pre
țul de 50 de lire. In aceste 
condiții, sute de locuitori în
cearcă să obțină prețiosul lichid 
in mod „ilegal", din conductele 
publice, iar politia este supra
solicitată In depistarea „hoților 
de apă".
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