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DISCIPLINA MUNCII
înzecește valoarea timpului productiv

In activitatea productivă in fabrică, 
la orice loc dc muncă, fiecare minut 
înseamnă producție si beneficiu — 
valoți potențiale alo timpului de lu
cru -ere pot fi fructificate din plin, 
dacă ‘ acesta este utilizat ra
țional. Bunăoară, la nivelul anului 
1974. economiștii au calculat că in
tr-un minut de lucru, pe ansamblul 
economici, se produc bunuri mate
riale in valoare de circa 3,3 milioane 
de lei.

Practica a demonstrat că. in ultimă 
instanță, gradul de utilizare a timpu
lui de lucru dintr-o întreprindere re
flectă. in *
disciplină 
late. Sau 
producție _____ ______ _
reală. Disciplina este. In acest sens, 
o condiție hotărâtoare a progresului, 
o cale de valorificare, la nivelul exi
gențelor snorite. a avantajelor oferi'e 
de organizarea si tehnica modernă. 
Iată de ce. asa cum a subliniat in 
repetate rinduri conducerea partidu
lui. inalta disciplină a muncii consti
tuie o obligație permanentă. fun
damentala a fiecărui om al muncii, 
o premisă esențială pentru realizarea 
programului de producție. pentru 
îndeplinirea cu succes a planului și a 
ancajamenteloc.

Sint deziderate majore, care 
fost clar intelese in numeroase în
treprinderi. Si credem că- nu exage
răm cu nimic dacă spunem că toc
mai in înțelegerea profundă, de către 
organizațiile de partid, a acestor im
perative. in acțiunile concrete initiate 
in fiecare unitate, in fiecare secție și 
atelier pentru întronarea unui riguros 
spirit de disciplină stă si cheia succe
selor obținute in realizarea planului 

V____________

ln acest an. La Hunedoara, zilnic se 
elaborează circa 250 tone otel peste 
plan. In bazinul minier Rovinari, 
luna august a fost o lună record, 
reușindu-se să se extragă o can
titate de cărbune cu 5 la sută su
perioară celei mai ridicate cote lu
nare de pină acum. De la începutul

Subiect de continuă

bună măsură, starea de 
in producție din acea uni- 
altfel sous, disciplina 
dă muncii valoarea
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tînăr...
însemnări de

Nina CASSIAN

Astăzi, cind toate generațiile 
sint deopotrivă angrenate in 
marele efort constructiv al țării, 
mi se par oțioase încercările de 
diferențiere cu orice preț, ple
doariile cu caracter de dăscă
leală, rechizitoriile cu caracter 
ce agresivitate, de la o genera
ție la alta, de la bă trim La ti
neri, de la tineri la bătrini. Nu 
am socotit niciodată — și cred 
că nici astăzi — că tinerețea 
reprezintă o etapă ușor de pre
cizat și de încadrat in anumite 
limite, după cum nici o vîrsță 
nu poate fi definită. decit prin 
generalizări și aproximații. Via
ța însăși e un gest continuu .și 
echilibrat, iar a o segmenta bru
tal sau chiar numai convențio
nal înseamnă a o sărăci de sen
sul ei fundamental.

Desigur, pe parcursul acestei 
traversări, ceva se pierde, ceva 
se cîșiigă — uneori, acest ,,ceva“ 
purtind același nume. De pil
dă : vigoarea. Pe măsura acu
mulării anilor, dacă vigoarea 
pur fizică scade, vigoarea inte
lectuală, capacitatea de a cu
prinde, de a înțelege și de a 
interpreta fenomenele * crește. 
Sau: setea de a construi. în ti
nerețe, aceasta se asociază, de 
obicei, cu nevoia de a ne chel
tui energia, cu aceea de a ve
dea „ceva făcut de mina noas
tră". de a participa, intr-un co
lectiv de muncă, la o creație o- 
biectivă și imediat utilă. La o 
virstă mai înaintată, setea de a 
construi vizează mai mult du
rata, calitatea și semnificația 
muncii noastre, iar „construcții
le" sint adesea spirituale și mo
rale.

Dar și aceste fraze sint sim
ple încercări de generalizare și 
nu ignor defel numeroasele 
excepții. Ca scriitor sint, fireș
te. captivată de „cazurile parti
culare". de existența noastră ca 
inși unici și nerepetabili in ca
drul apartenenței noastre la spe
cie, de vibrația vitală care nu 
încape in formule, intrucit nici 
rezultatul „analizelor" mele nu 
urmează a se inscrie intr-o for
mulă. ci va trebui să semene cu
(Continuare in pag. a IV-a)

orașului Hartford din S. U. A.
Președintele Republicii Socia

listo România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni după- 
amiază, pe George A. Athanson, 
primarul orașului Hartford din 
Statele Unite ale Americii, aflat 
lntr-o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte Iosif 
Uglar, președintele Comitetului 
pentru problemele consiliilor popu
lare.

A fost de față ambasadorul 
S.U.A. la București, Harry G. 
Barnes jr.

Cu acest prilej a avut loc • 
convorbire care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate și de interes comun pentru 
extinderea șl diversificarea relații
lor de cooperare și colaborare în
tre cele două țări și popoare.

preocupare 
organizațiile 

din fiecare

pentru 
de partid 
unitate,

de la fiecare loc de muncă

anului. aici s-au extras suplimentar 
245 000 tone de cărbune. Sute de 
întreprinderi au anuntat îndeplinirea 
înainte de termen a olanului pe pa
tru ani ai cincinalului. Toate aceste 
rezultate se ctitoresc, in primul 
rind.' seriozității cu care au fost și 
sint abordate problemele organizării 
si disciplinei muncii. Numai prinfr-o 
organizare temeinică, minuțioasă, 
disciplina are un suport material, 
după cum numai printr-o disciplină 
riguroasă si conștientă organizarea 
iși poate afirma conținutul.

In ansamblul preocupărilor , . 
care le au și trebuie să le aibă or
ganele de conducere colectivă din

pe

întreprinderi, organizațiile de partid, 
una din problemele esențiale pen
tru realizarea planului și a angaja
mentelor asumate in întrecere o con
stituie respectarea cu strictețe a pro
gramului de muncă, adică folosirea 
cu maximum de randament a fie
cărui minut productiv. în acest sens, 
in unele întreprinderi se constată o 
serie de ' 
tierul naval 
semestru al 
trat pesle 
nemotivate și învoiri de la program. 
Adică, s-a irosit efectiv fondul de 
timp pentru circa 150 de muncitori 
pe timp de o lună. Nu intimplător, 
aici nu s-a realizat integral planul 
productivității muncii. Intr-o altă 
unitate, la întreprinderea mecanică 
Medgidia, s-au consemnat, in aceeași 
perioadă, 13 400 om/ore absențe 
nemotivate, iar din cauza pierderilor 
de timp in cadrul programului de 
lucru și a unei pregătiri profesionale 
deficitare, peste 200 de muncitori nu 
și-au îndeplinit normele de muncă.

Asemenea fapte obligă la reflecție 
și, mai ales, la acțiuni ferme, 
pentru curmarea oricăror for
me de încălcare a disciplinei 
muncii. în condițiile producției mo
derne, in care fiecare muncitor, 
maistru sau inginer are un loc și un 
rol bine determinate in angrenajul 
organizării interne a întreprinderii, 
orice absență de la program, orice 
abatere de la disciplina muncii pro
voacă dereglări in desfășurarea pro
ducției. soldate, fără excepțife, cu 
pierderi de producție. Cum era de 
așteptat, asemenea abateri nu puteau
(Continuare in pag. a III-a)

neajunsuri. La Șan- 
din Oltenița, in primul 
acestui an s-au înregis- 
30 000 om.'ore absențe

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, 
azi sosește in țara noastră, într-o vizită oficială,

președintele Republicii Liberia, dr. William R. Tolbert jr. 
w io/t Înaltului oaspete i
William R. Tolbert jr. 6-a 

născut ia 13 mai 1913, la 
Bensonville, comitatul Mont- 
serrado. învață in localitatea 
natală, apoi la „Crumwell 
Hali", școală superioară din 
Clay-Ashland, iar in 1934 
absolvă colegiul „Liberia", 
transformat mal tirziu in 
universitate națională. In 
1952 i se acordă titlul de 
doctor in drept internațional 
civil, ulterior fiind onorat și 
cu alte titluri academice.

în perioada 1935—1943 ac
tivează in Ministerul Trezo
reriei. în 1943 este ales in 
Camera Reprezentanților din 
partea comitatului Montser- 
radn, devenind președinte a 
două importante comitete — 
cel pentru finanțe și cel pen
tru agricultură și comerț.

Consacrindu-se cu pasiune 
vastei opere patriotice de 
propășire a poporului libe
rian, in 1951 este ales vice
președinte al Republicii Li
beria. funcție in care este 
reales succesiv.

La 23 iulie 1971, în urma 
Încetării din viață a pre
ședintelui William V. S. Tub
man, William R. Tolbert jr. 
devine, conform constituției , ,
președinte al Republicii Liberia.

în primul său discurs politic după 
depunerea jurămintului. in calitate 
de cel de-al 19-lea președinte al Re
publicii Liberia, a chemat poporul 
său la „o angajare totală pentru cu
cerirea de înălțimi mai mari". Aceas
tă chemare se concretizează intr-o 
politică viguroasă, promovată in

țării.

PROGRAMUL PARTIDULUI. CARACTERISTICI ESENȚIALE, TRĂSĂTURI DEFINITORII

Permanența idealurilor libertății naționale
și sociale în istoria poporului român

scopul ridicării nivelului de trai al 
maselor populare, prin mobilizarea 
eforturilor proprii ale întregului po
por in procesul complex al progresu
lui națiunii. Dacă, in decursul primu
lui secol al existenței sale, economia 
liberiană se baza in cea mai mare 
parte pe agricultură, iar ulterior și 
pe producerea de cauciuc natural, in 
prezent ea dispune de o industrie 
extractivă in ascensiune, chemată să 
valorifice importantele resurse mine
raliere ale țârii (zăcămintele de mi
nereu de fier din Liberia sint apre
ciate printre cele mai bogate din 
Africa). Eforturi serioase se depun, 
firește, și in alte sectoare, aeționin- 
du-se, in același timp, pentru diver
sificarea producției agricole. Grație 
acestor strădanii, ritmul de dezvolta
re generală a economiei Bberiene 
este unul dintre cele mai dinamice 
de pe continentul african.

Politica externă a Reoublicii Libe
ria este consacrată lichidării stărilor 
de conflict și tensiune, promovării 
înțelegerii internaționale și cooperă
rii in lume, consolidării păcii. Liberia 
întemeiază această politică pe resnec- 
tarea independenței și suveranității 
naționale, a egalității in drepturi și 
avantajului reciproc, neintervenția in 
afacerile interne ale altor state, re
nunțarea la forță sau la amenințarea 
cu forța, integritatea teritorială și in
violabilitatea frontierelor, precum și

pe rezolvarea pe cale pașnică a tu
turor disputelor dintre state.

în evoluția pozitivă a relațiilor 
româno-liberiene, un rol determinant 
l-a avut vizita efectuată in acest an 
in Republica Liberia de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena • 
Ceaușescu, vizită care se înscrie pa 
linia acțiunilor desfășurate con
secvent de partidul și statul 
nostru In direcția promovării unei 
colaborări multilaterale cu țări
le Africii. Vizitele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe continentul 
african au reprezentat un nou și im
portant aport la întărirea solidarită
ții poporului român cu lupta po
poarelor de pe acest continent, pentru 
afirmarea identității lor- iraționale, 
pentru salvgardarea și consolidarea 
suveranității și independenței lor, o 
contribuție însemnată la întărirea 
frontului democratic, antiimperialist 
din Întreaga lume. în acest cadru, 
convorbirile purtate de președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu pre
ședintele Liberiei, William R. Tol
bert jr., Declarația solemnă comună, 
acordurile și Înțelegerile de coopera
re încheiate au pus bazele unor re
lații durabile de prietenie și colabo
rare in diverse domenii de activitate, 
au statornicit premisele unei conlu
crări active pe plan internațional in 
vederea înfăptuirii principiilor de 
egalitate, dreptate și echitate in re
lațiile dintre state, sprijinirii mișcă
rilor de eliberare națională de pa 
continentul african, promovării cau
zei păcii și progresului in întreaga 
lume. Convorbirile au evidențiat do
rința de colaborare, de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale in toate domenii
le — politic, economic, tehnico- 
științific și cultural — au dus la 
identificarea de noi căi in vederea 
dezvoltării și mai susținute a unei 
fructuoase și strinse conlucrări re
ciproc avantajoase, de natură să asi
gure progresul multilateral al țărilor 
noastre, să contribuie la lichidarea 
mai rapidă a decalajelor ce le des
part de țările avansate din punct de 
vedere, economic..

în acest context, poporul român 
apreciază vizita președintelui William 
R. Tolbert jr., convorbirile pe care 
le va avea cu președintele Nicolae 
Ceaușescu drept o contribuție la 
extinderea prieteniei și colaborării 
dintre cele doua țări și popoare, o 
contribuție la cauza generală a păcii, 
la făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Animat de sentimente de stimă și 
prietenie, poporul român adresează 
președintelui Republicii Liberia tra
diționala urare ..Bun venit pe pă- 
mintul României !“.

„Cartea de istorie" a poporului 
român este o carte de educație a 
lui. Acest adevăr pe cit de vechi, 
pe atit de axiomatic, nu a fost pus 
in valoarea sa integrală niciodată 
in trecut. Clasele dominante se
lectau din trecutul istoric numai 
acele date și fapte care sprijineau 
dominația lor. Această situație nu a 
împiedicat insă afirmarea, chiar in 
acele condiții, de către marii gindi- 
tori și militanti revoluționari, a ne
cesității punerii „cărții de istorie" a 
patriei la fundamentul luptei gene
rațiilor contemporane. Nu știm ca 
in istoriografia vreunui alt popor 
să fi fost exprimată cu o asemenea 
frumusețe de imn ideea valorii e- 
ducative a simbolului cărții de isto
rie : „Deschid sfinta carte unde se 
află înscrisă gloria României, ca să 
pun înaintea ochilor fiilor ei citeva 
pagini din viața eroică a părinților 
lor... Moștenitori ai drepturilor 
pentru păstrarea cărora părinții 
noștri au luptat atita in veacurile 
trecute, fie ca aducerea aminte a 
acelor timpuri eroice să deștepte in 
noi simțămintul datorinței ce avem 
d-a păstra și d-a mări pentru vii
torime această prețioasă moșteni
re". Grava solemnitate a cuvintelor 
lui Bălcescu, așezate in fruntea lu
crării sale „Românii sub Mihai 
Voievod Viteazul", scrisă la mij
locul veacului trecut, iși găsesc 
ecoul de maximă amplitudine in

epoca noastră, cind Partidul Comu
nist Român, continuatorul luDtei de 
veacuri a poporului nostru pen-

perioară a marilor valori afirmate 
in trecut.

Proiectul de Program al partidu-

Toate aceste tradiții ale luptei naționale, ale miș
cării revoluționare și luptei pentru socialism constituie 
un bun al întregului nostru popor. Partidul comunist, 
continuatorul celor mai bune tradiții de luptă și 
muncă ale poporului, cultivă și păstrează cu sfințenie 
amintirea momentelor hotărîtoare pentru viața și în
săși existența poporului. Trebuie să tragem în
vățăminte din istoria patriei noastre și să facem 
totul pentru a asigura dezvoltarea continuă a poporu
lui nostru, a națiunii noastre, a independenței și su
veranității naționale intrucit numai in acest fel po
porul român va putea să-și aducă contribuția la pro
gresul și civilizația omenirii.

NICOLAE CEAUȘESCU

tru libertate și progres social, a- 
cordă cea mai mare atenție culti
vării și ridicării pe o treaptă su-

lui, consacrind o amplă parte tre
cutului istoric al poporului român, 
luptelor purtate de-a lungul vcacu-

unor 
po- 

cum

rilor pentru libertate socială și 
națională, reflectă tocmai inalta 
prețuire acordată de partid tradi
țiilor luptei revoluționare. Dar pre
zența istoriei in acest document 
programatic, care trasează direcțiile 
de acțiune ale partidului și ale în
tregului popor pentru o perioadă de 
aproape un sfert de veac, nu. are 
doar un scop evocator, ci urmă
rește să pună in valoare experien
ța trecutului, spre a desprinde șl 
evidenția din ea concluzii pentru 
activitatea prezentă si viitoare. 
Este vorba de detașarea 
„permanențe" in istoria 
porului român, care, după
se exprima cindva .istoricul Ni
colae Iorga, il „înviorează" și 
„in realitatea contemporană" — cu 
alte cuvinte de identificarea unor 
particularități istorice, care, ca și 
celelalte particularități de ordin 
economic, social, cultural, definesc 
personalitatea unui popor si trebuie 
luate in considerare in aplicarea le
gităților generale ale făuririi noii 
orinduiri. in stabilirea strategiei și 
tacticii luptei revoluționare.

între aceste particularități se 
Impune in prim plan continuita
tea luptei de eliberare na
țională șl socială. După cum se 
arată in proiectul de Program, 
„întreaga istorie a poporului român
(Continuare in pag. a IV-a)

Astăzi, în jurul orei 11,30, posturile noastre de radio 
și televiziune vor transmite în direct, de la aeropor
tul internațional Eucurești-Otopeni, ceremonia so
sirii președintelui Republicii Liberia, dr. William R. 

Tolbert jr.

IN ZIARUL DE AZI
@ Obiective de largă utilitate economică și 
socială ® Semănatul griului se apropie 
@ Șantierele așteaptă ciment, iar noua fabrică 
așteaptă utilajele @ Teatrul amatorilor la 

recentul concurs republican
Rubricile noastre : Din poșta redacției, Faptul 
divers, Din instanță în fața opiniei publice, Sport, 

De pretutindeni

Zorii l-au găsit pe in
ginerul Matei Mirică, șe
ful lotului baraj de la 
șantierul Sistemului hi
drotehnic și energetic 
Cema — Motru — Tisma- 
na, sculat cu mult mai 
devreme ca de obicei. Cu 
toate că în noaptea trecu
tă la locuința sa din co
lonie luminile rămăseseră 
aprinse pină tirziu. Cu 
toate că nici in noaptea 
asta nu se culcase decit 
după miezul nopții. Două 
zile revizuise amănunțit 
programul zilei acesteia, 
ca nu cumva să rămină 
ceva nepregătit, in vede
rea evenimentului ei. E- 
venimentul ? Unul _ mult 
așteptat. O premieră : în
ceperea depunerilor de 
anrocamente la barajul 
principal. Graficul de e- 
xecuție prevedea ca a- 
ceastă operație să incea- 
pă ceva mai incolo. peste 
vreo două săptămini, dar 
comuniștii lotului baraj 
se angajaseră, in cinstea 
celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, să de
vanseze exact cu 15 zile 
termenul planificat Și 
cum respectarea angaja
mentelor asumate, e cu- 
vint de ordine pentru 
constructorii din cadrul 
T.C.H. București, de care
V____

aparține și șantierul Cer
na, iată-ne ajunși, la ter
men, in pragul eveni
mentului. Să-i urmărim 
desfășurarea...

dobite cu crengi proaspe
te, ca un alai de nuntă 
inaintind masiv in munte.

In vremea aceasta, întoc
mai ca un vătășel neas-

La Cerna
se înalfâ 
un munte
Au început lucrările la barajul principal 
- al doilea, ca mărime, din (ara noastră

La primele ore ale di
mineții, o coloană de ma
șini de mare tonaj — „Ta- 
tre“ și „Belazuri" — pă
răsesc parcul auto impo-

tîmpărat, un „Aro" stră
bate in goană, de mai 
multe ori, cei șapte kilo
metri ce despart cariera 
de anrocamente Corcoaia

X 
de locul de depunere de 
la baraj. Aceasta înseam
nă că „socrul mare", adi
că inginerul Manolache 
Stan, șeful șantierului, 
mai face o ultimă verifi
care la locurile de încăr
care și descărcare — ho- 
tăriloare pentru buna 
desfășurare a evenimen
tului.

Ora 10,30. In cariera 
Corcoaia, cupa excavato
rului condus de comunis
tul Vasile Matei îmbucă 
cu lăcomie din stinca 
pușcată de minerii mais
trului Grigore Epure, in- 
cărcind primele mașini.

La aceeași oră. la locul - 
de descărcare de la baraj, 
sub supravegherea mais
trului mecanic Nicolae 
Zboanca, buldozerul și vi- 
brocompactorul conduse 
de tinerii Constantin Ur- 
deș și Vasile Ro r.eghea 
sinj gata de „atac".

In tot acest timp, spre 
locul de depunere se în
dreaptă grupuri, grupuri 
de constructori din alte 
schimburi — un fel de ■ 
„vecini" nuntași — dor
nici să fie martori la e- 
veniment... Și, ca la 
alai de nuntă, sint
(Continuare 
în pag. a III-a)

orice 
pre-

J

Timp de aproape o săptămină, po
porul nostru a fost gazdă și mar
tor al unui eveniment de o remarca
bilă semnificație politică : vizita pe 
care, la invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a efectuat-o in 
România președintele Siriei, Hafez 
El-Assad, împreună cu soția, doamna 
Aniss4 El-Assad. Zilele dense pe 
care solul stimat al poporului sirian 
prieten le-a petrecut pe meleagurile 
române s-au dovedit a fi deosebit 
de fructuoase, marcind o etapă nouă 
in dezvoltarea colaborării multilate
rale dintre țările și popoarele noas-' 
tre, animate de spiritul unei străvechi 
prietenii, de năzuința comună de a 
înainta pe calea dezvoltării, a pro
gresului economic și social.

De-a lungul Întregului itinerar pe 
care l-au străbătut impreună — in- 
cluzind obiective economice și so- 
cial-culturale,. cartiere din Capitală, 
din județul Prahova, centrul indus
trial Brașov — cei doi președinți au 
fost aclamați de mii și mii de oa-

meni, care au exprimat astfel senti
mentele de prietenie și solidaritate 
ale poporului român cu poporul siL 
rian, cu aspirațiile legitime ale po
poarelor arabe de pace, independență 
și colaborare internațională. Pre
ședintele Siriei a manifestat un in
teres deosebit șl a acordat o înaltă 
apreciere realizărilor obținute de po
porul român in edificarea orinduini 
socialiste in România, in dezvoltarea 
industriei, agriculturii, in ridicarea 
nivelului de trai material și spiritual 
al poporului.

Continuare directă a dialogului ro- 
mâno-sirian la nivel. înalt, prilejuit 
de vizita întreprinsă cu șase luni in 
urmă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in Siria, actualele convorbiri dintre 
cei doi președinți au pus pulernic 
în lumină evoluția pozitivă, continuu 
ascendentă, a relațiilor de colaborare 
dintre cele două țări. Perioada dintre 
cele două intilniri, deși scurtă, s:a 
caracterizat printr-o intensă activita
te pentru aplicarea acordurilor înche
iate cu prilejul vizitei din februarie

Ia Damasc. In această perioadă a 
luat amploare și s-a diversificat co
operarea economică și tehnico-știin- 
țifică, s-au concretizat noi domenii 
de conlucrare, a fost încheiat acor
dul de cooperare in domeniul infor- 
mațiilor. O însemnătate determinan
tă pentru întărirea legăturilor de pri
etenie dintre țările și popoarele 
noastre are recenta semnare Ia Bucu
rești a programului de cooperare pe 
anii 1974—1975 intre Partidul Comu
nist Român și Partidul Baas Arab 
Socialist. Totodată, s-au stabilit le
gături rodnice intre parlamentele și 
sindicatele din cele două țări.

Pornind de la acest stadiu de e- 
voluție pozitivă, actualele convorbiri 
dintre cei doi președinți, desfășurate 
intr-o ambianță de deosebită cordia
litate și respect reciproc, marcate 
— așa cum s-a evidențiat pregnant 
în întreaga desfășurare a vizitei — 
de spiritul înțelegerii și frăției, au 
deschis perspectivele ridicării rela-
(Continuare in pag. a V-a)
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'FAPTUL! 
DIVERS

I Fag - marea 
| vedetă

Acum, la un an după ce i I 
„absolvit" cursurile de... dresa- | 
re. cu calificativul „foarte bine*'. 
Fag a devenit un... detectiv de I 
temut pentru orice răufăcător I 
de pe meleagurile județului * 
Bistrița-Nfisăud. Una din ultl- I 
melc isprăvi ale lui Fag. cline- I 
le-detectiv : la Silivașu de Cim- I 
p;c. din locuința lui Cornel Ia- . 
ros fuseseră furate o scrie de I 
obiecte de preț. Hoțul lucrase I 
cu dibăcie, nelăsind nici o urmă. 1 
Cercetările bateau pasul pe loc. I 
A venit la fata locului $1 Fag. I 
care i-a condus repede pe mili- I 
țicni direct la Solomon Răzoare. . 
autorul furtului. Dacă Fag ac- I 
ționează atit do repede se da- I 
toreste și faptului că c crescut. 1 
dresat și îngrijit do un pluto- I 
nier cu numele de... Repede I 
Ioan. I

în luptă cu 
lupoaica

Csaki Adalbert, eia Bcla, în • 
virstă de 15 ani. s-o dus sa a- I 
dune crengi uscate din pădurea | 
dc lingă sat — Coșeiu, județul 
Sălaj. La un moment dat, cum I 
sfjtea aplecat asupra unor I 
vreascuri. lui Bcla i-a sărit in » 
circă o lupoaică. Deși zgiriat $1 | 
mușcat, Bcla a început lupta | 
«ii scape din oh carele jivinei. | 
Cu un ultim efort, a pus mina 
pe loporașul pc carc-l avea cu I 
cl s; a lovit lupoaica.' Așa l-au I 
găsit sătenii pe Bcla. istovit șl | 
plin de răni, lingă lupoaica . 
doborîtâ. Internat dc urgență in I 
spital. Bcla sc află in prezent I 
in afară de orice pericol. •

Motocicletă

PRIN CONTRIBUȚIA OBȘTII

Obiective de largă 
utilitate

economică și socială

contra 
motocicletă

Un accident mai puțin obiș
nuit s-a petrecut pe raza comu
nei Vergulcasa. județul Olt. 
Constantin Sfirloagi și Ilic 
Neacșu ieșiseră cu motocicletele 
la plimbare. Amindouă motoci
cletele erau neinmatriculare. Și 
amindoi motocicliștii n-aveau 
permis de conducere. Și amin
doi porniseră să se răcorească, 
după ce se ..încălziseră" bine 
la restaurant. Așa sc face că, la 
t-n moment dat. șoseaua, cit e~a 
ca dc largă, n-a fost suficientă 
pentru ca cele două motociclete 
să treacă una pe lingă alfa, deși 
puteau trece și trei autobascu
lante. S-au ciocnit violent și 
unul din motocicliști. C.S.. a 
fost grav accidentat, iar celălalt, 
I N., și-a pierdui viața.

Pantaloni... 
60 la sută

Tntr-o scrisoare, Mari lena Bir- 
logea. din Galați, ne semnalează 
că la începutul lunii mai a pre
dat cooperativei „Igiena" o 
pereche de pantaloni, aproape 
noi, pentru curățat. „Nici nu 
mă gindeam in cMpa aceea — 
ne scrie M.B. — că am să mă și 
„curăț" de ei. Cind m-am dus 
să-i scot, mi s-a spus că s-au 
pierdut Am început un adevă
rat carusel de telefoane, recla- 
mații. scrisori, audiente. De
geaba. Peste tot mi s-a răspuns 
că. intrucit s-au „pierdut", o să 
li se imnuțe celor vinovați. iar 
mie o să mi se dea 60 la sută 
din valoarea lor. Că asa scrie, 
chipurile, la regulament. Eu nu 
cunosc regulamentul de la „I- 
giena", dar știu că am dat pan
taloni sută Ia sută". Nu putem 
să nu fim de acord și cu con
cluzia semnatarei : „Față de 
cim s-a procedat la curățătoria 
„Igiena", nu-i lucru curat !“

Atenție 
la sticla 
din cămară

După ce Petre Rotaru, din Sld- 
nic-Prahova, întrecute măsura 
cu băutura la bufet, de cum 
a sosit acasă i s-a făcut din 
nou sete. A început să cotrobăie 
prm cămară, a dat de o sticlă 
șt a pus-o la gură. A dece
dat pe loc. In sticlă se afla 
o substanță toxică. Poate că nu 
ne-am ti oprit asupra acestui 
caz, dacă n-am fi aflat, intre 
timp, că un alt cetățean, Ștefan 
Pătrașcu. tot din Slănic-Praho- 
ra, și tot „însetat", a decedat 
exact in același fel. Două în
tâmplări tragice, parcă trase la 
indigo. Două intimplări din care 
se vede că băutura nu ia numai 
mințile, ci, și viața.

Credulii
— Eu nu-s cirpaci, eu sint 

zidar a-ntiia. Dacă vrei tot o 
lucrare a-ntiia... -

— Vreau, cum să nu. Cit ?
— Două miare înainte, restul 

după... Plus aldămașul.
Omul plătea, se bea aldăma- 

șul ți zidarul ..a-ntiia" dispă
rea. De 40 de ori s-a repetat 
dialogul de mai sus. 40 de cre
duli i-au încredințat unui oa
recare Budică Lazăr din Bucu
rești sume diferite (in total, 
75 980 lei) drept aconto pentru 
lucrări de zidărie pe care a- 
cesta nu le-a „lucrat" niciodată. 
Pc toți cei 40, care in loc să 
deschidă ochii și-au deschis... 
pungile, ii anunțăm, ți pe a- 
ecastă cale, că Circumscripția 
18 din Capitală a încheiat ur
mărirea penală și a înaintat do
sarul. împreună cu numitul 
Budică, in stare de arest, orga
nelor procuraturii.

Rubricâ redactata de
Petre POPA

I

I

I

I 
I
I
I

I
I

ți corespondenții ^Scintell” j

Din însărcinarea Consiliului de 
Stat. Comisia pentru consilii popu
lare și administrația de stat a Marii 
Adunări Naționale a analizat — cu 
citva timp in urmă — modul in 
care se aplică Legea 201971 privind 
organizarea contribuției bănești și in 
muncă pentru efectuarea lucrărilor 
de interes obștesc. Pentru a trage 
concluzii cit mai exacte și a putea 
ajuta, astfel, concret $i eficient orga
nele locale alo administrației de slot 
In aplicarea legii, membrii comisiei 
— Împreună cu specialiști al unor 
organisme departamentale — s-au 
deplasat in 42 municipii. 131 orașe si 
333 comune : au fost ascultate ra
poarte din partea unor nresedinți ai 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare județene si al sectorului 2 
din Câni tal A.

Ce concluzii s-au desprins în urma 
acestui control ?

In primul rind, s-a constatat că 
observațiile si critlcile făcute in 
urmă cu aoroaoe doi ani de către 
secretarul general al partidului refe
ritoare la inter
pretarea și apli
carea eronată a 
unor prevederi 
ale Lesii 20. mo
dificările aduse 
ulterior acesteia 
au constituit un 
snrijin deosebit 
de prețios pen
tru activitatea co
mitetelor execu
tive ale consilii
lor populare, au 
s-imulat oart'ci- 
parea cetățenilor 
la conducerea si 
executarea lucră
rilor de interes 
obștesc.

în anul 1973, cetățenii au contri
buit cu suma drt 297 milioane lei la 
efectuarea unor lucrări obștești de 
strictă necesitate. In comoletarea do
tărilor ed'litar-sociale finanțate de 
la buget. în întreaga țară s-au con
struit. in această perioadă, din con
tribuția bănească a populației, peste 
1 600 săli dc clasă centru invățămia- 
tul de cultură generală. 132 labora
toare școlare, 314 ateliere-școală. 127 
cămine culturale. S3 de grădinițe cu 
.’200 de locuri. 78 de disnensare, 17 
băi populare, 217 km rețele de ali
mentare cu apă. 17 km rețele de ca
nalizare, precum și alte ohiective 
edilitar-gospodărești si socîal-cultu- 
rale dc cel mai stringent Interes 
obștesc. Dacă adăugăm acestora și 
obiectivele executate din contribuția 
bănească prestată de organizațiile 
economice de stat, cooperatiste și 
obștești, precum și Drin contribuția 
in muncă a locuitorilor, abia alunei 
avem o Imagine completă a modului 
în care letrea îmbină efortul prooriu 
al locuitorilor cu cel al unităților 
economice dc stat si cooperatiste.

Faotul că in județe ca Bihor, Să
laj, Harghita ș.a. — sumele stabilite 
d? adunările locuitorilor pentru 
anul 1973. pe baza unor crite
rii judicioase, au încasat'' in
totalitate, iar în altele — ca Alba. 
Gori. Bistrița-Năsăud — aproape in 
totalitate demonstrează că ponulația 
este interesată să contribuie 
la ■ executarea unor astfel dc 
lucrări, prin care-și rezolvă o bună 
parte din cerințele obștești do stric
tă necesitate. în județele citate — 
tocmai ca o consecință a constituirii 
la timp a fondurilor, a conlucrării 
atente cu populația, a discutării cu 
multă chibzuință a obiectivelor — 
s-a constatat că executarea lucrări
lor obștești s-a realizat aproape in
tegral. Membrii comisiei permanente 
a M.A.N. au relevat că rezultatele 
obținute se datoresc și preocupări 
a’ente a organelor locale ale admi
nistrației de stat, care au anali
zat cu regularitate stadiul executării

Pe marginea analizei e- 
fectuate de către Comisia 
permanenîă pentru consi
liile populare și adminis
trația de stat a Marii Adu
nări Naționale nrivind anii- 

carea Legii 20 din 1971

obiectivelor, au constituit colective 
speciale caro conlucrează direct cu 
organismele alese dc obște — respec
tiv comitetele cetățenești — și par
ticipă direct la rezolvarea operativă 
a tuturor problemelor ivite pc par
cursul desfășurării lucrărilor.

Cu (oale rezultatele bune obținute 
ne ansamblu în aplicarea legii, comi
sia a constatat șl unele neajunsuri. 
Așa, de pildă, la sfirșitul anului tre
cut, volumul lucrărilor nu era „la zi" 
Intr-o serie de județe — ca Arad 
(63.5 la sulă). Argeș (49 la sută). 
Brașov (48.9 la sută), Mehedinți (48.6 
la sută). Vrancca (39.5 la sută). Vil- 
cca (34.8 la sută). în cadrul ana
lizei eu fost depistate și cau
zele care au generat această si
tuație. Ele au fost rezumate, pe 
scurt, la următoarele: organizarea cu 
ințirzierc a adunărilor de stabilire a 
contribuției bănești : neasigurarea 
la timp a documentațiilor tehnice 
și a materialelor necesare : necon- 
tractarca din vreme a constructoru
lui și ncurmărlrca executării ritmice 

a lucrărilor de 
către comitetele 
executive ale con- 
s’Iliior populare 
și de către comi
tetele cetățenești. 

Comisia Marii 
Adunări Națio
nale a constatat 
unele deficiențe 
și in legătură cu 
sistemul de înca
sare a sumelor, 
în citeva munici
pii și orașe — ca 
Timișoara, Vaslui, 
Constanța. Ieși, 
Tulcea, Ploiești, 
sectorul 7 din Ca

pitală — și-au făcut loc din nou 
unele practici birocratice de încasare 
a sumelor — respectiv prin între
prinderi. prin condiționarea eliberării 
unor acte etc. Comisia permanentă <a 
M.A.N. a cerut organelor comoetente 
să ia măsuri pentru respectarea cu 
strictețe a prevederilor legii, și 
anume ca cetățenii să achite singuri 
— in urm-a muncii politice des
fășurate de organizațiile de partid 
din cartiere, de comitetele cetățe
nești. de deputati. — contribuția ho- 
târită in adunările locuitorilor. Defi
ciente s-au semnalat, așa cum a 
rezultat din «analizele efectuate, și in 
stabilirea contribuției in muncă la 
sate. In unele comune — cazul jude- 
țelor Constanța, Timiș. Maramureș și 
Dîmbovița — s-a mers pe linia stabi
lirii unui volum de muncă exa
gerat de mare (nejustificat de 
obiectivele prepuse a fi realizate).

Pentru anul 1974, adunările locui
torilor au aprobat construirea — nrin 
contribuția bănească — «a peste 2 300 
săli de clasă, 210 cămine culturale, 
187 grădinițe. 167 dispensare și punc
te sanitare, 20 băi populare, 173 km 
rețele de alimentare cu ană etc.

Comisia permanentă a M.A.N. 
a ajuns la concluzia că — pen
tru acest an — există o mai 
bună orientare în stabilirea obiecti
velor. că ele se află in concordanță 
directă cu cerintelp si posibilitățile 
populație:. Tocmai de aceea este ne
cesar ca in spiritul legii, al conclu
ziilor desprinse din analiza amintită, 
organele locale să acționeze cu hotă- 
rire — pe baza voinței exprimate de 
obște și în colaborare permanentă cu 
reprezentanții aleși de aceasta — 
pentru realizarea tuturor lucrărilor 
stabilite pe acest an, sore a da po
sibilitate cetățenilor să beneficieze 
cit mai operativ (in fiecare cir
cumscripție, și nu numai pe ansam
blul localității) de eforturile pe 
care le fac, de munca deousă. în 
fond, in aceasta constă și caracterul 
stimulativ al legii.

Constantin PRIESCU

Un popas reconfortant:
motelul „Buda“-Argeș

La numai 19 kilometri de centrul 
Capitalei, pe șoseaua București— 
Alexandria, in pădurea de pe ma
lul Argeșului, se află o atractivă 
unitate a cooperației dc consuni — 
motelul „Buda". El dispune de ca
mere de cazare confortabile, un 
restaurant, loc de parcare auto.

Datorită apropierii de Capitală, mo
telul „Buda" atrage un mare număr 
de bucureșteni, dornici să-și pe
treacă o zi reconfortantă în mijlo
cul unui peisaj . pitoresc. Motelul 
„Buda" este un agreabil loc de 
popas deschis în tot timpul anului.

DE LA C. E. C

DIN POȘTA REDACȚIEI

• FAPTE
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Casa de Economii și Consemna- 
țiuni aduce la cunoștința celor care 
doresc să participe la tragerea ha 
sorți pentru trim. IV. 1974 a libre
telor de economii cu dobindă și 
ciștiguri in autoturisme că pot 
efectua la unitățile C.E.C. depune
rile necesare pină la data de 30 
septembrie a.c. inclusiv. Astfel, după 
cum s-a mai anunțat, pentru libre- > 
tele de economii cu dobindă și 
ciștiguri in autoturisme se vor or
ganiza, incepind cu tragerea la 
sorți pentru trim. IV.1974, două tra
geri Ia sorți separate : una pentru 
libretele de acest fel emise de uni
tățile C.E.C. din to«ate județele țării 
si o altă traeere pentru libretele 
emise de unitățile C.E.C. din muni
cipiul București. în acest scop, 
pentru fiecare tragere la sorți in

parte se va întocmi cite o listă cu 
libretele de economii cu dobindă și 
ciștiguri care au drept de partici
pare la tragerea la sorți respecti
vă : una in care vor fi înscrise 
libretele emise de unitățile C.E.C. 
din tară in ordinea alfabetică a ju
dețelor și alta cuprinzind libretele 
emise de unitățile C.E.C. subordo
nate sucursalei municipale Bucu
re șt'. in ordinea numerelor sectoa
relor Capitalei. De asemenea, pen
tru fiecare din aceste trageri la 
sorți se vor calcula fonduri de 
ciștiguri separate, in funcție de sol
dul general al depunerilor, pe baza 
cărora se va stabili numărul de 
ciștiguri in autoturisme care se vor 
acorda depunătorilor la fiecare tra
gere in parte.

Detectivi 
ad-hoc

Noapte. Un individ se apropie pe furiș 
de unul dintre geamurile chioșcului din 
Piața Universității. Se uită in stingă, in 
dreaota — se asigură că nu-1 vede nimeni. 
După care soarge geamul chioșcului și-și 
însușește 1 027 lei și mai multe bilete de 
loz in plic.

Este ora 1.30. Cine să-1 vadă ? !
Si Lotuși, deodată :
— Stai așa !
Apoi o altă voce :
— Acttle dumitale.
Prins asupra faptului. Ludovic Octavian 

Grigorescu din București, șos. Olteniței 
67—69. se dă bătut. Prezintă actele de iden
titate Și se abandonează in miinile celor 
doi detectivi „ad-hoc" : Dănuț Peptea — 
str. Razachiei, nr. 5 și George Petrescu — 
Aleea Crăiești, bloc 47. Așteptind autobu
zul. după ieșirea din schimb, cel doi au 
observat infracțiunea și au intervenit. 
Prompt, in numele calității lor de cetățeni.

Pentru industria locală din Ju
dețul Maramureș, anul 1974 are, 
printre altele, semnificația unei 
substanțiale dezvoltări a activi
tăților productive in localitățile 
rurale, in consens cu cerințele 
valorificării mai raționale a re
surselor de materii prime exis
tente și a forței de muncă din 
această parte a țării. Vorbin- 
du-ne despre planul de dezvol
tare a acestui sector de activi
tate. tovarășul Iuliu Ghișa. di
rectorul întreprinderii județene 
de industrie locală, preciza că 
toate secțiile și atelierele nou 
create au fost realizate din mici 
mecanizări și autodotâri, folo- 
sindu-se spații construite ante
rior și neutilizate in scoouri 
productive nină acum. Astfel, la 
Dumbrava s-a deschis, de cu- 
rind, o secție de timplărie pen

tru articole mărunte de folosin
ță locală, iar in Tirgu-Lăpug. 
una de mobilă și de tapițerie. 
De asemenea, in comuna Fărca- 
șa, unde există un mare număr 
de meșteri sticlari, și-a început 
activitatea o fabrică de sticlă, 
care produce și articole de arti
zanat. Alte două ateliere noi au 
intrat in producție in comuna 
Seini. O secție de covoare si 
alta de împletituri din răchită 
au luat , ființă in comuna Bog
dan Vodă, pe valea Izei, unde 
in 'perspectivă se prevede con
struirea unei fabrici. Din fon
duri de investiții, La Borșa s-a 
construit o hală destinată sec
ției de binale și mobilă cu spe
cific local.

Gheorcnhe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

0 1 490 000 Id bene^c^ Peste Plan Și aproape 1 000 000 lei 
economii la prețul de cost a realizat, de la începutul anului, colectivul 
întreprinderii de reparat utilaj electric Cimpina. în cinstea Congre
sului al XI-lea al P.C.R., harnicii muncitori de aici s-au angajat să 
presteze aceeași muncă de calitate, eficientă și să majoreze rezulta
tele obținute pină acum. (Ion Negrei, controlor de calitate).

® ComparCții. anul 1944, în pctrIla existau doar două
școli cu 22 cadre didactice, frecventate de circa 400 elevi. In anul 
1974, aici funcționează 8 școli, cu 184 cadre didactice, unde învață 
circa 4 600 elevi. (Constantin Băduță. mașinist. Preparatia cărbunelui 
Petrila).

o De aproape un an, ln c<,rnun!1 homviw. județul 
Maramureș, a fost adusă o betonieră pentru reconstruirea unul 
dig pc malul riului Iza. Tot de atunci stă insă nefolosită 
și se degradează pe zi ce trece. în aceeași situație se află 

și magazia construită in preajmă. Dacă cei căror.a le aparțin n-au 
nevoie de ele, de ce nu le-o fi transferind oare consiliului popul?, r 
comunal ? (Victor Poloca, șeful postului de miliție Rozavlca, jud - 
țul Maramureș).

® Plin inStnlnrCC! unor avertizoarG de turație la elevatoa
rele și transportoarele pentru sodă calcinată de la Combinatul de 
produse sodice Govora, se evită pierderea a zeci dc tone dc car
bonat de sodiu brut șl cheltuielile suplimentare pentru înlocuirea 
pieselor defecte. Soluția, adoptată în urma unor studii efectuate de 
serviciul energetic «al combinatului, in colaborare cu Institutul de 
proiectări pentru automatizări București, a pus capăt avariilor re
petate și permite ca procesul de producție să se desfășoare normal. 
(Gheorghe Ispâșoiu, tehnician).

© Zestrea edilitara a comunel Băișoara. Județul Cluj, spo
rește continuu. După ce, recent, a fost pus la dispoziția sătenilor un 
modern magazin mixt, aprovizionat cu un larg sortiment de măr
furi, in curind sc vor da in folosință incă două săli de clasă, se vor 
încheia lucrările de reparații la 15 km de drum și de asfaltare la incă 
4 km. Pină la sfirșitul anului, valoarea lucrărilor efectuate Drin mUn- 
că patriotică va depăși 1 000 lei pe un locuitor. (Mihai Mitea, Cluj).

O Chiar dacă-i vorba de fier vechi,spiri,ul gospo_ 
dăresc nu trebuie să lipsească. La depozitul din Tg. Jiu, din cadrul 
Centralei de prelucrarea și colectarea deșeurilor metalice, zeci de 
tone de deșeuri metalice stau îngrămădite multă vreme sub cerul li
ber, in loc să fie expediate operativ spre oțelăriile patriei. Dacă ac
tivitatea la acest depozit ar fi mai bine organizată, metalul strins 
aici ar intra mai rapid in circuitul productiv. (T. Nicolae, Piața 8 Mai, 
Tg. Jiu).

Q Îîl IWnWrOUSG aulobuze ’’ troleibuze care circulă pe 
traseele I.T.B., barele de susținere sint deteriorate sau lipsesc. Aștep
tăm din partea șefilor de garaje să ia măsuri pentru înlocuirea lor si 
asigurarea unor condiții civilizate de transport. (FI. Nicolescu, strada 
Brâncuși nr. 11, București).

Cînd formula

jusmi ars ImmmA DR&m" 
stâ h haz® organizării și fssntțhnarii serviciilor gMice
în județul Neamț, indus

tria a crescut din 1965 pină 
azi de aproape 3 ori. Un 
județ in care mai bine de 
jumătate din populație s-a 
mutat in case noi. Un a- 
semenea județ nu putea să 
nu-și dezvolte, pe mă
sură, și serviciile publice. 
Intr-adevăr, in județul 
Neamț acest sector a cres
cut in 9 ani de circa 7 ori 
(la orașe) și de peste 3 ori 
(la sate). Drept urmare, 
prin ritmul realizat, jude
țul a depășit cu mult me
dia pe țară, numărindu-se 
astăzi printre cele cu cea 
mai dinamică creștere. 
O asemenea dezvoltare a 
venit in intimpinarea ce
rințelor și exigențelor me
reu in creștere ale cetățe
nilor, corespunzind tot
odată sporirii puterii lor de 
cumpărare. Se cuvine, deci, 
să subliniem, încă de la 
Începutul acestor rinduri, 
că in județul Neamț for
mula „Clientul are intot- 
deaun.a dreptate" a stat la 
baza organizării și funcțio
nării serviciilor publice 
chiar și atunci cind anumite 
solicitări păreau — la pri
ma vedere — neîntemeiate 
ori foarte greu de satis
făcut.

— în mediul urban, unde 
ne desfășurăm cu precă
dere activitatea — ne spu
nea Constantin Dabija, pre
ședintele uniunii județene 
a cooperației meșteșugă
rești — se realiza in 1965 
un volum de servicii de 
204 lei 'locuitor ; adică mai 
puțin de 20 de leipelun,ășl 
mult mai puțin decit me
dia pe tară. Ce am făcut ?

Am pornit să înființăm noi 
unități, să calificăm noi 
meseriași (numărul lor a 
crescut de atunci de ceste 
5 ori), să diversificăm 
gama profilelor (de aproa
pe 3 ori). în privința sarci
nilor actualului cincinal, 
sintem hotăriți ca pină la 
mijlocul lunii in curs să le 
realizăm in totalitate, oen- 
tru toți cei 5 ani. Drept 
rezultat, cooperația mește
șugărească din județul nos
tru. care ocupa in 1968 
unul din ultimele locuri 
din Moldova in ce privește 
volumul de activitate, este 
astăzi pe primul loc, depă
șind cu mult alte județe cu 
potențial economic și tradi
ție industrială mult mai 
bogate ca ale noastre.

— In mediul rural — 
îie-a declarat Gheorghe 
Eigu. președintele uniunii 
județene a cooperației de 
consum — am creat in 
primă urgență trei secții 
(croitorie, frizerie, cizmă
rie) in absolut toate co
munele, după care am 
trecut la organizarea de 
noi activități. Astăzi fie
cărei comune ii revin, 
in medie, 8 profile de 
servicii, numărul lor to
tal fiind de peste p«atru ori 
mai mare decit in urmă cu 
5 ani.

Creșteri semnificative au 
cunoscut și celelalte sectoa
re de servire publică din 
județul Neamț. Bunăoară, 
comerțul asigură astăzi în 
absolut toate localitățile ur
bane ale județului trans
portul la domiciliu al măr
furilor de folosință în

delungată și al combustibi

lului. iar volumul de acti
vitate a secțiilor „Gospodi- 
na" s-a mărit, din 1973 
pină acum, cu 30 la sută, 
urmind ca pină in 1975 să 
crească de peste 6 ori față 
de 1972. In domeniul trans
portului interurban, au fost 
înființate 7 noi linii (in de
curs de num«ai un an), iar 
transportul in comun s-a 
extins pe alți 34 de km.

Vorbind de experiența 
județului Neamț in organi
zarea și dezvoltarea servi-

D!?l EXPERIENȚA
JUDEȚULUI NEAMȚ

ciilor publice, merită a fi 
menționat in mod distinct 
și un alt aspect : preocu
parea care există aici pen
tru aplicarea cu bune re
zultate a Legii nr. 7, pri
vind prestațiile de servicii 
in mediul rural. Dacă în 
unele județe această lege a 
fost înțeleasă și aplicată 
nu tocmai potrivit, crein- 
du-se ,unele unități parale
le —' ce nu-și Justifică 
existența — in județul 
Neamț, printr-o bună co
ordonare realizată de con
siliul județean al aprovi
zionării și prestărilor de 
servicii, s-a asigurat o dez
voltare proporțională, in- 
ființîndu-se unități numai 
acolo unde ele sint necesa
re și de către sectoarele 
care au condiții să le or
ganizeze. Astfel, contrar vi
nei „tradiții" larg răspindi-

te — precum că locul co
operației meșteșugărești- ar 
fi doar in mediul urban 
— in județul Neamț coope
rația meșteșugărească a 
organizat și organizează in 
continuare — împreună cu 
cooperația dc consum — 
noi și noi unități in mediul 
rural. Că un asemenea ex
periment este util și bine
venit o demonstrează atit 
creșterile ce le înregistrea
ză volumul general al ser
viciilor din mediul ru
ral (pină in 1975 el va fi 
de 4 ori mai mare față de 
1970), cit și situația finan
ciară a unităților nou crea
te și a celor existente ; 
toate noile unități din me
diul rural sint rentabile, u- 
nitâțile deja existente ale 
cooperației de consum spo- 
rindu-și beneficiile de a- 
proape două ori in ultimii 
5 ani.

In legătură cu prestările 
de servicii de la sate, iată 
și opinia președintelui co
operativei meșteșugărești 
din Roznov, loan Curcă.

— în 1970, cind s-a în
ființat cooperativa noastră, 
sectorul serviciilor publice 
era reprezentat in comună 
doar de 3 secții. Pentru 
orice reparație de cerință 
curentă, cetățenii trebuiau 
să se deplaseze pină la 
oraș, calc de 14 km. Astăzi 
avem in comună 67 de 
secții cu 32 de profile. Vo
lumul serviciilor raportate 
la un locuitor : 1 100 lei'an, 
adică peste nivelul celor
lalte comune din județ și 
chiar peste nivelul orașe
lor din județ. Dar, pentru 
a putea realiza un aseme
nea progres, am ținut cont

de două lucruri : să înfiin
țăm unitățile in ordinea de 
prioritate pe care o solici
tă populația (și pentru a- 

■ ceasta ne-am consultat per
manent cu cetățenii, cu 
consiliul popular) și in al 
doilea rind, să organizăm 
unitățile de așa manieră 
incit să se justifice econo
mic existența lor. Ca atare, 
am adoptat formula unită
ților complexe, in care 
funcționează cel puțin două 
activități. Avem astfel, u- 
nități pentru închirieri 
de obiecte, reparații te
levizoare și reparații foto, 
comenzi pentru mobilă 
și reparații de ceasorni
cărie etc. Am mers pină a- 
colo incit la Roznov — ac
tualmente incă comună — 
am organizat și un centru 
de decorațiunL interioare, 
specialiștii cooperației ofe
rind sugestii clienților pri
vind mobilierul pe care 
să-l comande și cum anume 
să-1 aranjeze in casă.

...Despre experiența jude
țului Neamț in organizarea 
și dezvoltarea serviciilor 
publice ar fi încă mult de 
scris. Ea prezintă interes 
și, deci, vom mai scrie. 
Acum insă nu putem în
cheia fără a preciza — așa 
cum ne-au sugerat înșiși 
tovarășii de la Neamț cu 
care am stat de vorbă — 
că e doar un început, de 
bun augur, și nu înseamnă 
că in județ au fost satis
făcute integral și ideal ce
rințele populației. Evident, 
au mai rămas încă multe 
de făcut în acest sector de 
larg interes cetățenesc.

Mihai IONESCU

După care „detectivii" au apărut in in
stanță pentru a depune mărturie in cali
tate de... simpli martori.

Cine umblă 
cu... apărarea 

vopsită
Pentru o serie de abateri grave săvirșite 

in timpul serviciului. Constantin Gheorghe 
Trică — fost inspector in cadrul InsDccto- 
ratului de stat pentru controlul prețurilor 
Ilfov — a fost sancționat de către condu
cerea unității cu desfacerea contractului de 
muncă. Măsură no cere C. Gh. Trică a 

contestat-o In fața instanțelor judecătorești.
Firește, ținind seama de incompatibilita

tea dintre funcția deținută de reclamant și 
faptele săvirșite, atit judecătoria, cit și tri
bunalul au menținut hotărîrea unității și 
au respins cererea vinovatului. Ceea ce 
reține atenția este insă altceva. în dosar, 
printre alte acte, se găsește și o „notă ex

plicativă" dată de C. Gh. Trică in legătură 
cu însușirea unor bunuri proprietate ob
ștească : 3 kg vopsea albă. 1,5 litri diluant, 
2 pensule și... o cutie de scrisori făcută pe 
com«%ndă. Faote pe care .„beneficiarul" nu 
le contestă, dar in legătură cu care, „apă- 
rindu-se". precizează : „Le-am luat, e ade
vărat. dar toate mi-au fost date după ce 
au fost scoase in afara întreprinderii".

Ciudată ootică ! Așa cum demonstrează 
însăși hotărîrea judecătorească in cauză, 

V ceea ce contează este dacă fapta se Detrece 
în limitele sau în afara legii, nu înăuntrul 
sau in afara întreprinderii. Altfel, degeaba 
„vopsești" apărarea.

Prea multă 
„naivitate" 

strică!

intervin pe lingă cineva, ci, așa, să-i arăt 
drumul.

De la o vreme, Lisandra Polifrone, din 
București, se ocupa 911... diferite^ „proble
me" de Capitală : unuia ii „băga" un copil 
in școala profesională — așa cum i-a pro
mis Ioanei Stalcu ; altuia ii „aducea" un 
fecior „răzlețit" de familie în alt oraș — 
așa cum i-a promis lui Nicolae Niță ; 
pentru un al treilea lua „măsuri preventi
ve" : fiul va face stagiul militar aici, in 
inima tirgului — așa cum i-a promis lui 
Stoian Nicolae.

Evident, promisiuni imposibil de onorat. 
Promisiuni in schimbul cărora pretindea, 
anticipat, onorarii : o masă la restaurant, 
800. 1 000 sau 1 500 lei — după caz. Fapte 
pentru care instanța — judecătoria secto
rului 4 — a condamnat-o la doi ani închi
soare. Sentința consemnează — drept 
sancțiune pentru „naivitatea victimelor" — 
și trecerea sumelor in cauză in patrimoniul 
statului. Potrivit legii.

Cind îi ceri...
— Sint nevinovată, onorată instanță. Este 

adevărat că m-am dus cu fiica reclaman- 
ților pină la școală ; dar nu în scopul să

Lucru știut : un contract pentru crește
rea și vinzarea de animale către stat pre
zintă numeroase avantaje : avansuri bă

nești. furaje Ia prețuri scăzute etc. Avan
taje de care au beneficiat și Natalia și 
Constantin Văcărașu din Dărmănești-Bacău. 
Numai că ei s-au mulțumit... cu avanta
jele ; de livrat nu au livrat nici unul din
tre vițeii contractați. Motiv pentru care. Ia 
cererea contractantului — întreprinderea 
industria cărnii Bacău — instanța i-a sanc
ționat cu plata despăgubirilor plus cit© 
1 050 lei amendă civilă.

— Hotărîrea este netemeinică și nele
gală, tovarășe președinte — susține C. Vă
cărașu in fața instanței de recurs.

— De ce ? — întreabă președintele com
pletului.

— Contractele nu le-am putut onora nu 
atit din cauza noastră, cit, mai ales, din 
cauze obiective : unul dintre vițeii con
tractați s-a inămolit in piriu, celălalt a 
fost sfișiat de un urs.

După care C. V. se retrage liniștit, con
vins de „tăria" argumesntedor sale.

— Si ceilalți trei ? întreabă judecătorul. 
„Păi, cinci erau ? !“ — se miră „nedrep- 

tătitul".
în goană după „cauze obiective". Con

stantin Văcărașu uitase pină și numărul 
vițeilor contractați. Și pentru ca atit el, cit 
și alți amatori de beneficii contractuale să 
nu mai acționeze potrivit „principiului" 
„cind ii dai, îi fată vaca ; cind ii ceri, ii 
moare vițelul", recursul a fost respins.

Tltus ANDREI-------------- —>
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FAPTE DE MUNCA
RODNICĂ

Au îndeplinit pianul pe patru ani ai cincinalului

Șantierele așteaptă ciment,

• Un număr de S nnltitl economice din ju
dețul Neamț — printre care întreprinderea fo
restieră de exploatare și transport, cea de con
strucții-montaj. ..Comuna din Paris" și „8 Mar
tie", din Piatra Neamț — și-au indeplinit sarci
nile de plan la producția globală pe patru ani 
ai cincinalului, iar Fabrica de produse ceramice 
dm Roman a atins cotele prevederilor pe 4 ani 
la producția-marfă. Pină la 31 decembrie, ce’e 
6 unități vor realiza in plus o producție in va
loare de peste 70 milioane lei.

• Fabric* de confecții „Porțile de Fier", sta- 
ția feroviară Drobeta Tumu-Severin si stațiu
nile d? mecanizare a agriculturii s-au alăturat 
j'n ultimele zile celorlalte unități economico din 
județul Mehedinți care au raportat îndeplinirea 
sarcinilor de plan revenite pe patru <anl din 
cincinal'— numărul acestora ajungind acum la 
zece. Potrivit calculelor, colectivele acestor in- 
treprind-r,n vor realiza peste plănui anilor 
1971—1974 o producție de peste un sfert de mi
liard lei.

• Colectivul întreprinderii do vagoane din 
Arad a început o nouă săptăminft de lucru sub 
semnul unui frumos și notabil succes : harnicii 
constructori de vagoane arădani au raportat 
realizarea sarcinilor de plan la producția 
globală pe primii 4 ani din actualul cincinal. 
Acest succes, dedicat celui de-al XI-lea Congres 
al partidului, creează condiții favorabile ca pină 
la sfirșitul anului întreprinderea arădană să 
obțină un avans de 116 zile in realizarea îna
inte de termen a cincinalului. Cu alte cuvinte, 
pină la sfirșitul anului, întreprinderea de va
goane din Arad va obține peste prevederi o 
'producție in valoare de peste 090 milioane lei. 
Subliniem, totodată, că întreprinderea de va
goane din Arad este a 8-a unitate economică 
din județ care raportează îndeplinirea planului 
pe 4 ani ai cincinalului.

au fost extrase peste planul ..la zi" aferent cin
cinalului mai mult de 120 000 tone minereuri. 
Planul pe patru ani a mai fost Îndeplinit de 
minerii de la exploatările Ilba. Nistru și Toro- 
ioaga.

iar noua fabrică așteaptă utilajele
completă a fronturilor necesare lichi
dării stocurilor actuale de utilaje. 
Din această perspectivă, luna sep
tembrie trebuie să coincidă pentru 
constructori cu un „vîrf" de activita
te, care nu poate fi insă atins decit 
pe baza unui program intens de lu
cru, bine concep it și îndeplinit rgu- 
ros, pas cu pas.

— Dispunem de tot ceea ce ne tre
buie pentru a respecta termenele 
predare a lucrărilor rămase in urmă, 
ne-a precizat ing. Arcadie Grigorean, 
director tehnic al trustului brașo
vean. Și sub aspectul asigurării cu 
forță de muncă — pe șantier se află 
peste 1 200 oameni — și sub aspectul

■

Prevederile
cincinalului

au fost realizate
Colectivul Șantierului 3 instalații 

al Trustului de construcții din 
Bacău anunță un succes deosebit : 
îndeplinirea prevederilor cincinalu
lui la toate capitolele. Oamenii 
muncii de aici au realizat înainte 
de termen instalațiile la 855 de a- 
partamente, precum și lucrările de 
specialitate de la secția ..Fibrotex" 
a întreprinderii de pielărie și în
călțăminte „Partizanul", de la noile 
secții productive ale Fabricii de 
postav din Buhuși. de la între
prinderea de confecții. Pină la fine
le cincinalului, instalatorii băcăoani 
s-au angajat să realizeze supli
mentar un volum de producție de 
140 milioane lei.

Cu 30 de zile

in avans
La întreprinderea ..Victoria" din 

Iași a început să producă, cu 30 
de zile in avans față de graficele 
stabilite, noua capacitate a secției 
de țesătorie. Prin intrarea în func
țiune a noului obiectiv, întreprin
derea va realiza un spnr de pro
ducție de peste 12 milioane 
anual.

Succese ale
siderurgiștilor

Fumaliștii. oțelarii, laminoriștii și 
ceilalți lucrători care muncesc in 
combinatele și întreprinderile side
rurgice ale țării intimpină Ziua 
metalurgistului cu importante rea
lizări in producție. Potrivit datelor 
furnizate de ministerul de resort, 
ei au realizat, de la începutul anu
lui și pină acum, peste sarcinile de 
plan mai mult de 130 000 tone la
minate finite pline și țevi. In acest 
interval au fost introduse in fabri
cația curentă o serie de noi sorti
mente. Printre acestea figurează 
produsele tubulare pentru forajul 
la mare adincime. țevile pentru 
cazane, rezistente la presiuni și 
temperaturi mari, cele din oțel 
inoxidabil. In vederea ridicării gra
dului de tehnicitate a instalațiilor 
românești pentru forajul la mare 
adincime, specialiștii au trecut la 
aplicarea tehnologiei de acoperire 
cu aliaje dure, prin jet de plasmă, 
a prăjinilor de foraj.

• Exploatarea minieră Herja, județul Mara
mureș. a anunțat printre primele unitâti indus
triale maramureșene îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe patru am ai cincinalului. Pină acum

• Colectivul Trustului de construcții indus
triale Cluj, care in cei 3 ani și 8 luni din acest 
cincinal a construit și dat in funcțiune nu mai 
puțin de 248 capacități de producție, a realizat 
sarcinile de'plan pe primii 4 ani ai cincinalu
lui. Printre cele mai importante obiective se 
numără întreprinderea de ceramică fină pentru 
construcții, fabrica de mașini de rectificat. în
treprinderea de cazane mici șl arzătoare Cluj, 
noile laminoare și trăgătorii la „Industria sir- 
mei" Cimpia Turz.i. complexele avicole și aba
torul de păsări. Fabrica de nutrețuri combinâ’e 
Cluj, noile capacități la întreprinderile „Carbo- 
chim" și „Terapia". După calcule preliminare, 
pină la finele cincinalului, care se va încheia 
in patru ani și jumătate, se vor executa supli
mentar lucrări de construct ii-montaj in valoare 
de peste 400 milioane lei.

numără prin-întreprinderea „Automatica" se __  .
tre primele unități industriale din Capitală si din 
țară care și-au indeplinit înainte de termen sar
cinile pe patru ani ai cincinalului — la 15 iu
nie a.c. în acest an, după opt luni, volumul pro
ducției marfă realizat de colectivul întreprinde
rii bucureștene era superior cu 8,2 la sută celui 
planificat. Iată, in imaginile alăturate, trei din
tre miile de autori 
prestigiu. în fotografia 
Prisăcaru. în fotografia 
leria Taus. In imaginea 
de echipă.

ai acestor succese de 
nr. 1 : maistrul loan 
nr. 2 : muncitoarea Va- 
nr. 3 : Marin Rotea, șef

Foto : E. Dichiseanu
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Economii de materii prime

în urmă cu un an, șantierul de la 
Hoghiz abia „răsărise" din pămint. 
Astăzi, fabrica de ciment se găsi ște 
foarte aproapd de conturul ei defini
tiv . în răstimpul ia care ne referim, 
lucrările de construcții au evoluat în 
ritm rapid șl pc un front larg, cea 
mai marc parte din restanțe a fo- t 
recuperată și, o precizare esențială, 
constructorii au acordat o egală a- 
tenție atit. instalațiilor componente 
ale primei linii de fabricație, cit și 
celor cuprinse in capacitatea finală 
a obiectivului — cu termen do pu
nere in funcțiune mai îndepărtat — 
așa cum o cere, de altfel, strinsa 
lor conexiune după intrarea în'pro
ducție. Exploata
rea carierei, sta
ția de conexiuni 
electrice, morile 
de făină sint 
practic realizate ; 
la alte instalații 
principale. cum 
sint stațiile de 
concasare calcar 
și argilă, estaca
dele pentru trans
port, silozurile 
de făină clc., 
lucrările au in
trat in faza finală.

Revirimentul produs. în ultimul an, 
își are explicația firească in serio
zitatea și răspunderea cu care au 
acționat, la unison, toți factorii de 
pe șantier și, in primul rind, lucră
torii Trustului de construcții indus
triale Brașov. întreaga activitate de 
execuție a cunoscut o apreciabilă 
schimbare in bine, vizibilă de la o 
lună la alta, datorită organizării a- 
mănunțite a punctelor de lucru și 
spiritului sporit de conlucrare intre 
antreprize, înrădăcinate in munca 
de zi cu zi. prin aplicarea unei largi 
game de măsuri tchnico-organizato- 
rice. cu țintă precisă și efecte ime
diate. Integrindu-se perfect in acti
vitatea intensă desfășurată pe șan
tier, beneficiarul a devenit practic 
„mina dreaptă" a constructorilor, 
preluind cu forțe proprii montajul 
unui important număr de utilaje și 
echipamente tehnologice. La toate 
acestea se adaugă, firesc, aportul 
deosebit al puternicei organizații de 
partid din șantier, al comuniștilor, 
care au imprimat un climat general 
de ordine și disciplină in muncă.

Pină la terminarea definitivă a tu
turor lucrărilor și punerea in func
țiune a primei linii de producție — 
eveniment prevăzut pentru trimes
trul I 1975 — mai sint insă destule 
de făcut, atit in ce privește partea 
de construcții, cit mai ales montajul 

■ tehnologic — problema cea mai ar
zătoare la ora actuală. între aceste 
două categorii de lucrări există o 
discrepanță evidentă și intensificarea 
vitezei de montaj impune asigurarea

Ce măsuri se impun pentru
ca primele capacități de la Hoghiz

să intre in funcțiune la termen

echipării cu mașini și dispozitive de 
construcții, sintem bine pregătiți. 
Adăugind la acestea și plusul de ex
periență ciștigat pe parcurs in orga
nizarea activității noastre, avem ga
ranția sigură că ne vom onora obli
gațiile la timp.

Același punct de vedere optimist 
11 exprimă și montorul principal al 
lucrărilor — Trustul de instalații 
montaj din București. Ing. Oprea 
Bcrbecaru, șeful șantierului, ne-a 
schițat principalele măsuri întreprin
se, pe diverse planuri, pentru grăbi
rea montajului la toate instalațiile 
noii fabrici.

— Dar. a continuat interlocutorul, 
trecerea cu succes a examenului de. 
intrare in funcțiune nu depinde nu
mai de noi. ci mai ales de felul in 
care furnizorii de utilaje vor res
pecta integral planurile de livrări 
stabilite.

Intr-adevăr, aproape 70 la sută din 
utilajele primei linii de fabricație 
n-au sosit incă la montaj. Dacă mo
dul necorespunzător in care decurge, 
in prezent, livrarea utilajelor tehno
logice nu va fi de urgență și defini
tiv înlăturat, există perspectiva nedo
rită ca eforturile depuse de construc
tori, montori și beneficiar să rămină 
ineficace. Lipsesc incă 4 mori de 
făină, buncărul metalic necesar silo
zului de argilă, cuptorul nr. 2. un 
număr de 3 virole de- la cuptorul 
nr. 1. separatoarele dinamice de la 
morile de ciment —- cum se vede, 
toate utilaje-cheie pentru începerea 
producției. în lipsa lor, linia intii

de fabricație nu va putea funcționa.' 
Este clară, deci, răspunderea caro 
apasă asupra principalilor furnizori 
restanțieri — întreprinderea de ma
șini grele din București. întreprin
derea de utilaje și piese de schimb 
din Suceava. întreprinderea „23 Au
gust" dih București, fabrica de ci
ment „Temelia" din Brașov — si. in 
ultima instanță, asupra titularului a- 
ce.îtcl investiții. Ministerul Econo
mici Forestiere și Materialelor d« 
Construcții.

Lucrurile trebuie analizate rapid 
și cu toată seriozitatea, deoarece 
restanțele consemnate nu datează de 
azi, de Ieri, ci de luni de zile și, 

în plus, in afară 
„ de promisiuni, 

furnizorii nu ofe
ră nimic altceva. 
Bunăoară, funda
țiile pentru • mo
rile de făină sint 
terminate din 
luna octombrie a 
anului trecut, in
terval de timp in 
care întreprinde
rea de mașini

— grele din Bucu-
“ rești a încălcat

succesiv 4 rinduri 
de termene stabilite pentru li
vrare. Care va fi, totuși, terme
nul real cind, in sfirșit, vor sosi 
morile de făină, nu se știe pe șan
tier. Trebuie arătat limpede : dacă 
nu se pune capăt, cit mai curind, 
acestei sarabande de promisiuni 
neonorate, valabilă și In cazul ce
lorlalți furnizori, timpul rămas la 
dispoziție pină la data fixată pentru 
intrarea in funcțiune nu va fi sufi
cient pentru montajul acestor utilaj» 
și efectuarea probelor tehnologice.

Primele șarje de ciment „de Ho
ghiz" trebuie produse și livrate be
neficiarilor la termenul prevăzut de 

. planul de stat, așa cum o cer inte
resele economiei naționale, nevoile 
in creștere ale atitor șantiere de in
vestiții aflate un plină activitate. Din 
perspectiva acestor imperative sint 
chemați să acționeze imediat atit 
ministerul titular al acestei investi
ții, cit și furnizorii menționați. Asu
pra modului concret in care furni
zorii și-ay proous să depășească 
momentele dificile create pe șantier 
dm vina lor vom reveni intr-unui 
din numerele viitoare ale ziarului 
nostru.

Ing. Cristian ANTONESCU

La întreprinderea

de geamuri din Buzău

DISCIPLINA MUNCII
(Urmare din pag. I)

rămine fără consecințe. Uneori, ele 
»-au concretizat in nerealizarea pla
nului Ia indicatori de bază — cum ar 
fi producția fizică, productivitatea 
muncii. Ca să atenueze aceste efecte 
nefavorabile, unele comitete ale oa
menilor muncii au angajat muncitori 
In plus față de numărul aprobat prin 
plan : 230 la I.M. Medgidia, 100 la 
unitatea amintită din Oltenița, alte 
citeva sute la „Electroputere" și în
treprinderea de mașini agricole din 
Craiova ș a. Dar nu s-au îngrijit, 
cum era firesc, ca noii lucrători să-și 
realizeze productivitatea muncii pla
nificată.

In alte Întreprinderi, pentru a se 
acoperi irosirea timpului de lucru se 
recurge cu ușurință la practica ore
lor suplimentare. Uneori, in mod 
obiectiv, este necesară prestarea de 
ore suplimentare, din dorința de a 
realiza in avans o anumită lucrare 
sau un anumit produs — urgent re
clamate de nevoile economiei, lată 
insă- că in unele întreprinderi, în
deosebi din industria constructoare 
de macini, orele suplimentare au de
venit un fel de „colac de salvare" 
pentru indeplinirea planului. Or, se 
Înțelege că. chisr —— 
moment par a fi mulțumiți 
muncitorul — care iși asigură un 
ciștig in puls — cit și directorul — 
carp știe că planul va fi realizat —- 
totuși se scapă din vedere un fapt 
esențial : permanentizarea unei ase
menea practici poate duce la scă
derea randamentului in pro
ducție, poate afecta calitatea 
producției. Pe ce raționament 
se bazează acele cadre de con
ducere care apelează nejustificat 
la ore suplimentare este greu de în
țeles, atit timp cit nu acționează 
ferm pentru a lichida cauzele de 
fond ale nerealizării ritmice a pla
nului : „golurile" in aprovizionarea 
cu materii și materiale (la întreprin
derea de strunguri din Tirgovișțe), 
Întreruperile in producție (întreprin
derea de frigidere din Găești), ab- 
•ențe fi Învoiri („Tehnofrig" și În
treprinderea „Flacăra" din Cluj),

chiar dacă pentru
.......... atit

slaba asistență tehnică în schimbu
rile II și III ș.a. Judecind lucrurile 
priD prisma acestor realități, des
prindem concluzia, in fiecare caz in 
parte, că este nu numai necesar, ci 
și pe deplin posibil să se renunțe la 
practica orelor suplimentare.

Faptul că in unele întreprinderi 
se mai recurge cu ușurință la solu
ții neeconomice pentru atenuarea e- 
fectelor negative ale abaterilor de la 
disciplina muncii se datorește. in 
bună măsură, necunoașterii cauzelor 
reale ale unor atari situații. Solu
ționarea eficientă și de durată a pro
blemei disciplinei muncii se poate 
realiza numai pe baza cunoașterii a- 
mănunțite a tuturor cauzelor de în
călcare a programului de lucru. De 
ce intirzie oamenii de la program ? 
De ce absentează ? De ce nu folosesc 
rațional cele 480 de minute de lu
cru ? Râspunzind realist la aceste în
trebări și acționind prin măsuri teh
nice si organizatorice adecvate pen
tru înlăturarea neajunsurilor semna
late in transportul lucrătorilor la lo
cul de muncă, pentru aprovizionarea 
ritmică a secțiilor cu materii pri
me și materiale, pentru aplicarea 
unor măsuri cu caracter social, vor 
putea fi prevenite abaterile de la 
disciplină, vor putea fi ciștigate zeci 
și zeci de mii de ore prețioase pen
tru producție. întărirea disciplinei, 
respectarea ei cu strictețe in fieca
re întreprindere constituie sarcini 
politice primordiale pentru fiecare 
organizație de partid. Ele sint che
mate să desfășoare o muncă politică 
susținută, de la om la om. să cul
tive atitudinea înaintată fată de 
muncă in rindurile colectivului, să 
creeze o opinie activă, intransigentă 
față de orice abatere de la normele 
de disciplină. Avind in vedere că 
abaterile de'la disciplină se reper
cutează direct asupra producției, se 
impune ca ele să fie analizate opera
tiv in formațiunea de lucru in care 
se produc, sa se ia atitudine fermă, 
constructivă pentru preintîmpinarea 
lor. urmărindu-se angajarea cu toate 
forțele a tuturor oamenilor muncii 
pentru îndeplinirea zi de zi a sar
cinilor de producție.

DEVA (Corespondentul 
„Scinteii", Sabin Ionescu). 
In toate unitățile economi
ce din județul Hunedoara 
se desfășoară o ampla ac
țiune pentru reducerea 
cheltuielilor de producție 
și creșterea, pe această 
bază, a eficienței econo
mice. Atenția colectivelor 
este îndreptată, cu deose
bire. spre diminuarea con
tinuă a consumurilor spe
cifice de materii prime, 
materiale, combustibil și 
energie. Ca urmare, în 
anul acesta, față de nivelul 
anului 1970, la C.S. Hune
doara consumurile specifi-

ce au fost reduse cu 59 kg 
cocs metalurgic pe tona de 
fontă, cu 25 kg metal in 
șarjă pe tona de oțel la 
oțelăriile Martin’și cu 13.kg 
metal la oțelăria electrică.

Realizările obținute in 
acest domeniu de între
prinderile industriale hu- 
ne.dorene au permis ca pe 
ansamblul județului să se 
înregistreze in acest an e- 
conomii de peste 43 milioa
ne lei. O însemnată con
tribuție la acest succes 
au adus-o colectivele de 
la C.S. Hunedoara, între
prinderea de utilaj minier 
Petroșani și I.M, Barza.

(Urmare din pag. I)

PRODUSE DE MARE

Angajamente suplimentate
ILFOV (Corespondentul 

„S c i n t e i i“, Alexandru 
Brad). — Angajate in ma
rea întrecere socialistă des
fășurată in cinstea Con
gresului al XI-lea al parti
dului, numeroase colective 
de muncă din județul Il
fov și-au suplimentat an
gajamentele anuale. Intre 
acestea se numără Trustul 
petrolului Bolintin-Vale, 
întreprinderea de poduri 
din beton Giurgiu, Schela

de extracție Cartojani. în
treprinderea de rețele elec
trice București, întreprin
derea de industrie locală 
Oltenița, „Oxigenul"-Bu- 
ciumeni. In acest fel. pină 
la sfirșitul anului vor fi 
obținute peste angajamen
tul inițial 5 000 tone țiței, 
10 milioane metri cubi ga
ze de sondă, 2 000 metri 
cubi prefabricate din be
ton, numeroase alte produ
se și beneficii suplimenta
re de peste 10 milioane lei.

zenți și copiii, 
pionieri, fii ai 
îndeamnă spre ......... _
însoțiți de Monica Cehan, 
rectoarea școlii generale, școală 
mai tinâră chiar decit acest 
șantier foarte tinăr... în grupul 
purtătorilor cravatelor roșii, su
rorile Dana și Carmen Suiian, 
fiicele buldozeristului Titu Su- 
han, sint cele mai vorbărețe și 
arată mereu cu mina spre bul
dozere : s-a nimerit ca tatăl lor 
să lucreze chiar in acest schimb.

Așteptare, nerăbdare, clipe ur
mărite pe ceas... Deodată, din
tre munți, pe drumul de acces, 
își face apariția coloana de ma
șini încărcate. Se apropie. La 
volan, in fruntea coloanei, sint 
zăriți șoferii Ion Rada și Vasile 
Pirvu. Li se strigă vorbe de u- 
rare, dar ei privesc drept îna
inte, vădit emoționați.

Ora 11.45. Șoferul Ion Rada 
manevrează basculanta benei 
„Belazului". De la un hidromoni- 
tor, maistrul constructor Tudor 
Martie, „omul din inima bara
jului", cum i se spune pe șan
tier (punctul său de lucru este 
denumit in documentele șantie
rului nucleu baraj), îndreaptă 
spre benă un șuvoi puternic de 
apă.

semUnaiul griului
Cum of/ pregătit terenul ?

în județul Teleorman, pe întreaga 
suprafață care urmează «după plan
te premergătoare timpurii, și care 
reprezintă 45 la sută din plan, ară
turile au fost încheiate încă pe data 
de 25 august Totuși, intre arături 
și pregătirea propriu-zisă a patului 
germinativ s-a creat un decalaj în
semnat. Din terenurile arate au fost 
pregătite pentru semănat mai puțin 
de jumătate, ceea ce poate crea greu
tăți la semănatul .griului in epoca 
optimă. Cit privește calitatea acestor 
lucrări, am urmărit situația pe teren 
insotit de tov. Vasile Boncotă, direc
tor adjunct al direcției agricole ju
dețene. și tov. Ionel Căciulă, directo
rul tehnic al Trustului S.M.A.

La cooperativa agricolă Piatra, te
renurile eliberate de leguminoase și 
păioase — 641 ha — au fost arate. 
Totuși, pentru semănat nu s-a pre
gătit incă nici un hectar. Pămîntul 
este foarte uscat, si din această cau
ză arăturile au ieșit bolovănoase. E- 
rau necesare lucrări de discuire si 
tăvălugire. „Așteptăm, poate cade o 
ploaie, să ne ușureze munca" — ne 
spunea președintele cooperativei. Si 
in cooperativele agricole Orbească de 
Sus. Băbița. Frăsinet etc., in aștep
tarea ploii, mijloacele mecanice nu 
sint utilizate la pregătirea terenu
lui. In legătură cu această situație 
trebuie făcută o precizare. Lipsa în
delungată a precipitațiilor a creat, 
îndeosebi pentru unitățile agricole 
din zona de sud și de mijloc a ju
dețului. condiții dificile de lucru la 
executarea arăturilor și acum la pre
gătirea terenului. Numai că timpul 
Înaintat nu mai Justifică așteptarea 
condițiilor ideale pentru pregătirea 
terenului. Acum este nevoie să se 
acționeze cu toate mijloacele la pre
gătirea unui pat germinativ afinat,

bine mărunții și uniform. Dar con
ducătorii unor unități agricole ma
nifestă un spirit de economie gre
șit înțeles, reducind numărul lucră
rilor necesare pentru o bună pre
gătire a terenului. Este cazul coope
rativei agricole din Olteni, care va 
cultiva cu griu 1 000 ha. „Pe cele 500 
ha arate după premergătoare tim
purii — ne spunea președintele coo
perativei, Ghiță Marin — mai dăm 
un disc și sint gata de semănat". 
Numai că, in cimp. situația s-a do
vedit a fi cu totul alta. Arăturile, 
fiind discuite o singură dată, sint bo
lovănoase, cu denivelări, făcind prac
tic imposibilă înaintarea unei semă
nători.

Pe directorul S.M.A. Roșiori de 
Vede, tov. Nicolae Marin, l-am ln- 
tilnit ne terenurile cooperativei agri- 
oole Măldăeni. unde se ara pentru

erna UTILITATE ECONOMICA

Un grup 
constructorilor, 
viitorul baraj 

~ ' di-

Apoi izbucnește șuvoiul a- 
plauzelor. Sint rostogoliți din 
benă primii metri cubi de stinci 
ce vor sta la temelia barajului. 
Primii din cei aproape trei mi
lioane metri cubi de stincă și 
argilă, ci(i vor fi depuși in cor
pul barajului principal de la 
Cerna, al doilea ca mărime din 
(ară (116 in) după barajul dc 
la Lotru.

...Numai Cerna, neostoitul rîu 
de munte, pare că nu vrea să 
participe la eveniment : nărăvaș, 
ocolește locul dd depunere, dar 
nu pentru că așa vrea el. ci 
pentru că i s-a pregătit o gale
rie dc deviere, săpată în stincă 
de ortacii maistrului miner Ion 
Coste.

...Și astfel începe să se nască 
un munte. Ca-n basme. Dar 
pentru copiii .șantierului — mici 
ca Alexandra, fetita inginerului 
Matei Miricâ, care a venit aici 
cu tatăl ei, sau măricei ca pio
nierii — va trebui să inventăm 
alte povești nemaivăzute. Căci, 
pentru ei, poveștile cu Feți Fru
moși care mută munții și schim
bă cursul apelor nu vor mai fi 
ceva de basm. Ascultindu-le, 
s-ar putea pă ne trezim că ne 
spun : „Așa cum am văzut noi 
la 'Cerna..."

D. MATEUȚA

APROPIE
griu o parcelă eliberată de porumb. 
Se ară foarte greu si cu bolovani. 
Imediat au fost aduse discurile și 
tăvălugii inelari pentru a mărunți 
bulgării de pămint. Așa trebuie să 
se lucreze peste tot.

Peste 62 000 ha cu griu se vor se
măna duoă premergătoare tirzii — 
porumb, floarea-soarelui. sfeclă de 
zahăr etc. Pentru a nu se intîrzia 
semănatul, este nevoie ca in fiecare 
unitate agricolă, toate forțele să fie - 
concentrate la recoltarea și elibera
rea cu prioritate a terenurilor des
tinate culturii griului, ca acestea să 
fie arate și pregătite in timpul cel 
mai scurt. Organizațiile dc partid 
la sate au datoria de a mobiliza 
toți cooperatorii la recoltarea si 
liberarea imediată a terenurilor 
vor fi insămînțate cu griu. să urmă
rească executarea arăturilor si pre
gătirea patului germinativ la un ni
vel calitativ superior, ele constituind 
un factor hotăritor al producției.

de 
pe 
e- 
ce

Aurel PAPADIUC

Dar seminfele?
In județul Sălaj, mergindu-se pe 

linia indicațiilor date la Consfătuirea 
griului, s-a stabilit ca in fiecare u- 
nitate să se însăminteze cel puțin 2 
soiuri de griu. Una din cerințele e- 
lementare pentru obținerea unor pro
ducții mari o constituie insă asigu
rarea unei semințe de calitate, pen
tru care buletinele de analiză să a- 
rate indicatori superiori de germina
ție și puritate. Analizind modul cum 
a fost asigurată săminta de gnu și 
orz pentru această campanie, se pare 
că nu toti specialiștii și președinții 
de cooperative sînt pe deplin con
vinși de importanta acestei cerințe. 
Există cooperative care nici Pină la 
această dată nu ii-au condiționat să-

mintă, cu toate că ultimul termen a 
expirat la.data de 1 septembrie. In 
multe altele această operațiune s-a 
făcut superficial, inspectoratul jude
țean pentru calitatea semințelor și 
materialului săditor fiind nevoit să 
respingă probele de semințe. Așa este 
bunăoară cazul probelor aduse de 
cooperativele agricole din Rus. Cras- 
na. Slirci, Bănișor etc. Acestea, deși 
au raportat terminarea condiționării, 
nu au trimis probele pentru analiză. 
Situația a fost sesizată din timp, fapt 
pentru care direcția agricolă a tri
mis delegați in fiecare unitate, unde 
s-a identificat si controlat calitatea 
seminței de griu. S-a trasat sarci
na ca pină la 1 septembrie operațiu-

nea să fie practic încheiată. Numai 
că atunci cind delegații insnectora-' 
tului județean pentru calitatea se
mințelor au ajuns în cooperative 
pentru ridicarea probelor, au con
statat că acestea nu îndeplinesc con
dițiile stabilite, griul fiind selectat 
doar o singură dată, iar procentul 
de impurități depășea cu' mult li
mitele admise. O constatare de care 
și-au dat seama de fapt și specia
liștii din cooperative, asa cum ne 
mărturiseau cei din Cuzăplac. Ip si 
Camăr. ca să amintim numai de cei 
cu restantele cele mai mari. Toti 
sint de părere că semănatul orzu
lui trebuie să înceapă cel tirziu săp- 
tămina viitoare. Se pune insă între
barea : cum se va putea trece la se
mănat de vreme ce nici măcar pen
tru 40 la sută din cantitatea de se
mințe nu sint efectuate anAlizele ? 
S-ar putea spune că nu e tirziu să 
se trimită de acum probele pentru 
analize. Așa s-ar părea, dar rezul
tatul probelor se poate primi cel 
mai devreme după 7 zile de la în
ceperea analizelor, or, pentru cea 
mai mare parte din sămîntă Încă 
nu s-au trimis nici măcar delegații 
in unitățile agricole.

Pentru fermele și lbturile semin- 
cere, Ministerul Agriculturii a dat o 
repartiție de peste 2 300 tone. Dar 
nici, la această dată nu s-au stabilit 
furnizorii și nici perioada in care 
urmează a fi primită. Or. potrivit 
planului operativ, aceste suprafețe 
sint programate a fi semănate în 
prima urgentă. Trebuie să fie clar 
pentru fiecare specialist si președin
te de cooperativă că problema asi
gurării semințelor de înaltă produc
tivitate este in primul rind o sar
cină a unităților agricole și că de* 
felul in care acționează acum va de
pinde si producția anului viitor.

Șl GOSPODĂREASCĂ
Cei care au vizitat „EREN — 

74“ au luat cunoștință in pa
vilionul Centralei industriale a 
geamului cu o serie de produse 
noi purtind emblema întreprin
derii buzoiene : oglinzi veneție-* 
ne, uși din sticlă pe țimplărie 
de aluminiu, geam termopan, 
parbrize cu parasolar și multe 
altele.

— Printre direcțiile principale 
de acțiune in acest an — ne 
spunea inginerul Onofir Podar, 
directorul întreprinderii de gea
muri Buzău — colectivul nostru 
și-a înscris pe agenda de lucru 
diversificarea continuă a pro
ducției, in condițiile creșterii 
eficienței economice. Eforturile 
creatoare ale muncitorilor și 
specialiștilor noștri au fost în
cununate de succes. Lărgirea 
gamei de sortimente, de pildă, 
s-a soldat cu dublarea valorii 
produselor realizate dintr-un 
metru pătrat de geam. Au fost 
introduse in fabricație o serie 
de repere pentru mobilierul co
mercial și de uz gospodăresc, 
mese din geam, rafturi și tonele 
pentru etalarea mărfurilor in 
magazine și altele.

întreprinderea buzoiană, ca 
principal furnizor de parbrize, 
lunete și laterale pentru auto
turismele românești, se preocu
pă permanent de îmbunătățirea 
calității acestora. De curind au 
fost realizate prototipurile 
parbrizului cu antenă pentru 
aparatele de radio montate in 
autoturisme și lunetei cu in- 
călzire-antiaburire. Tot aici se 
fabrică oglinzi parabolice ■ desti
nate intersecțiilor cu vizibilitate 
redusă. Gama noilor produse ale 
întreprinderii s-a îmbogățit și 
prin fabricarea cărămizilor din 
sticlă cu goluri pentru edificii 
social-culturale și industriale.

Mihal BÂZU i 
corespondentul „Scînteli'
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PITEȘTENE SE AFIRMĂ
In anii construcției socialiste, 

la întreprinderea de textile din 
Pitești, producția globală a cres
cut de 18 ori, firele de bumbac 
răsucite de 15 ori, iar țesăturile 
finite de *'* ' * ' ’
struite și 
secții noi 
și finisaj, 
cele mai 
tent s-a ____ _____
mentală. Față de numai citeva 
tipuri de țesături care se reali
zau aici inatnte de naționali
zare, textilistele piteștene fa
brică in prezent 100 de articole 
in 450 poziții coloristice. Și ac
țiunea de înnoire a produselor 
se află in plină desfășurare. 
Numai in ultimele luni, textilis
tele de aici au introdus în fa
bricație 36 de articole noi din 
fire pieptănate, de mare finețe, 
cum sint tereotul ” ' “
„Voineag", „Muscel"........... ......
etc. Produsele Durtind emblema 
întreprinderii de textile Pitești 
sint acum cunoscutg și solici
tate in numeroase țări ale lumii.

Gh. CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteli"

16 ori. Ău fost con- 
date in exploatare 
de filatură, tesătorie 
dotate cu utilaje din 
moderne. Concomi- 

lărgit și gama sorti-

„Bratia", 
„Vilsan"
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Teatrul amatorilor cinema
la recentul concurs republican

Dc curlnd. cele mal reprezentative 
formații teatrale de amatori a-au în- 
blnii in finala concursului național 
dedicat aniversării eliberării patriei 
si Congresului al XI-lea al partidu- 
T.'i. Confruntarea a scos In lumină 
trxte dramatice Inedite, inspirate din 
trecutul luptei revoluționare sau o- 
ehndind efortul, de cultivare, in so
cietatea românească de azi. a unor 
relații bazate pc principiile eticii 
» echității. Sc poate constata cu sa- 
t'sfacfie că pc olan tematic reperto
riul a Înregistrat evidente sporuri 
calitative; firește, aceste sporuri ar 
fi fost și mai bine fructificate, for
ța de convingere a spectacolelor ar 
fi crescut și mai mult, dacă in toate 
cazurile conținutul de idei ar fi fost 
mai bine sprijinit prin forme de ex
presie artistică valoroase. Remar- 
cmd ca excepții pozitive pagini sem
nate de Paul Everac, Al. Mirodan, 
Dan TărchUS. trebuie totodată ară
tat că recentul concurs a evidențiat 
persistența unor neajunsuri mai 
vechi. Este vorba de unele nocon- 
cordanțe intre conținut și formă, de 
manifestare a părerii eronate că 
un conținut de idei just, bine orien
tat ar permite rabaturi fața de exi
gențele artistice. In acest sens, un.i 
din dramaturgii prazenti in con
curs P3r să considere piesa in
tr-un act drept necesitind reduse e- 
forturi scriitoricești, un superficial 
travaliu de finisare artistică.

Interpret ii amatori și-au dovedit 
in general talentul, dcccrnindu-se 
sumedenie de medalii de aur. 
Pe scenele concursului s-au intilnit 
formații numeroase (5 746 in faza de 
masă — inclusiv montajele), unele 
cu o activitate neîntreruptă in ulti
mele decenii, altele debutînd cu a- 
cest prilej. Spectatorii s-au reintilnit 
cu actori amatori sau cu instructori 
de mult deveniți notorii (Silvia Pon- 
ciu. Georeeta Verbic. Reghir.a Olar, 
Octavia Mezei. Const. Iugan. S'dor 
Filipoi, Gh. Cosma. Virgil Cosma, 
Justin Pipernea ș.a.m.d.) și s-au 
bucurat dc apariția unor noi 
talente. Am reținut numeroase 
gesturi semnificative pentru dragos
tea fată de artă : actori-amatori. a- 
junși la virste venerabile (V. Fellner. 
D. Mâreineanu sau octogenara Ana 
Olteanul, s-au pensionat din activi
tatea productivă insă nu au părăsit 
scena. Ca să repete cu formația 
fostului loc de muncă, petrolistul 
Victor Fellner, retras la pensie in 
București, făcea de trei ori De săo- 
tămină cite 200 de kilometri. „Ama
torul lucrează de plăcere morală si 
ce produce ii face întotdeauna plă
cere" — scria Caragiale. (..Amatorul 
si Artistul" : 1897). Această ferme
cătoare plăcere dc a crea a fost Dre- 
ron’ă si in spectacolele din concurs. 
Cei care, șase zile săptăminal, creau 
in producție bunuri materiale se vă
deau De scenă, plenar, și creatori de 
bunuri spirituale.

Concursul a demonstrat incă o dată 
că a’unei cind artiștii amatori, in loc 
să fie ei înșiși, se opintesc să co
pieze modalități artistice ale profe
sioniștilor, rezultă surogate, se 
dovedesc a fi simpli epigoni hibrizi.

In schimb, au colectat sufragii spre- 
taco’cle cu amprentă specifică, impli- 
clnd mijloace de expresie succinte, 
dar lnvrs‘;zd mari resurse dc inventi
vitate scenică. Dc exemplu, prin impli- 
carca in spectacol a clne-știlor ama
tori, au rezultat remarcabile manifes
tări cu tehnici mixte (piesa „Accldcn- 
l 'l" d? Cri'bm Munteanu la Teatrul 
popular Buzău). Dc asemenea, pentru 
prima oară in istoria românească a 
scenei dc amatori s-au realizat 
spectacole în formula teatrului ro
tund (Teatrul popular Tirgoviștc), a- 
tarc practică nefiind abordată ca 
experiment formal, ca performanță 
in s-ne. ci pentru a prilejui un con
tact cit mai strins. un dialog cit

împliniri, dar și probleme 
încă nerezolvate pe drumul 
maturizării și perfecționării 
unei „scene" cu mii de in

terpret!

mai nuantat cu spectatorii din cen
ți ele petroliere dimbovițene. do baza 
unui text („Adincimi" de Constantin 
Chi.rită) care dezbate aspecte din 
munca de astăzi a petroliștilor. Se 
demonstrează astfel că actorii 
amatori trebuie să-și aleagă parti
turi circumscrise preocupărilor lor și 
ale spectatorilor in fata cărera apar 
in mod frecvent. Nu intimplâlor au 
excelat In concurs formațiile dc la 
Geoagiu (Hunedoara) și Zlatna 
(Alba), cu texte (frumoase texte !) 
de Paul Everac si Dan Tărchilă în
chinate trecutului revoluționar al 
moților, sau cele din Teleorman, 
montind. la Roșiorii de Vede și la 
Peretu. comedii rustice de Gh. Vlad.

O notă aparte se cuvine acelor 
formații care nu numai că au căutat 
Uxle adecvate, ci și le-au întocmit 
singure. Pot cita astfel cazul săte
nilor de la Sânt (Bistrița-Năsăud) și 
de la Gohor (Galați), care au fost 
promotorii unor spectacole-dezbatere. 
bazate ne improvizații in jurul unor 
cazuri concrete ilustrind încălcări ale 
n-'r-^elor d° conviețuire soci^’ă. 
Merită scoase la iveală cit mai multe 
asemenea dovezi ale nestinsei inge
niozități populare in domeniul moda
lității teatrale : problematica com
plexă a zilelor noastre implică forme 
de expresie cit mai diverse, cit mai 
convingătoare, de un larg ecou la 
public.

Din această perspectivă, la recenta 
manifestare un punct nevralgic l-au 
constituit montajele literar-muzicale. 
Prin însăși natura lor. ele oferă 
cimp vast fanteziei, spiritului selec
tiv și asociativ al amatorilor, pot 
s imula consumatorul de poezie sau 
de dramaturgie ca. treptat, să în
ceapă a crea el însuși texte care 
sâ-i râsfringă preocupările. Cu toate 
acestea, montajele au fost uneori 
înțelese stereotip, ca o alăturare in- 
timplătoare de versuri. Unele forma
ții. de pildă, s-au mulțumit să copie-

ze spectacole anterioare ale colegilor 
lor. In recentul concurs au nbvnd it 
astfel de spectacole trase parcă la șa- 
pirograf, pornind cam dc la aceleași 
texte cu enract.T general, depânind 
(neapărat .') toată istorLa noastră cu 
versurile scandate de grupuri încre
menite de recitatori, predilect in co
mentarea sonoră a „Rapsodiei româ
ne" a Iul Enescu ssu a „Baladei" lui 
Ciprian Porumbescu, totul pigmentat 
cu succesiuni de diapozitive tip 
O.N.T. Și totuși, destule formații au 
intuit posibilitățile generoase ale 
montajelor. Repere domne de luat 
in considerație nc-au oferit «siderur- 
giștii dc la Reșița (atit combinatul, 
cit si Casa de cultură a sindicatelor) 
si cei de la Hunedoara, care, por
nind de la realitățile vieții lor de 
familie si de uzină (reșițenii ajutați 
fiind de o peliculă poetică a cine- 
amatorilor localnici) au incercat. cu 
succes, extragerea sensurilor genera
le, sublinierea semnificației lor la 
scara intregii națiuni. Interesant s-a 
dovedit montajul cooperației mește
șugărești de la Sibiu și al țăranilor 
dintr-un sat teleormănean (Pietro- 
șani). Atunci cind există vibrație 
autentică, chiar șase recitatori (Dăr- 
mănești-Bacâu) au izbutit Intr-un 
dispozitiv scenic minim să emoțio
neze. Numeroase județe, deși nu be
neficiază dc sprijinul vreunei for
mații profesioniste de teatru locale, 
care să le poată acorda îndrumarea 
de specialitate, au reușit prinlr-o a- 
siduă strădanie (căci „omul sfințeș
te locul") rezultate globale lăudabile 
si. uneori, remarcabile succese de 
virf : județele Alba, Bistrița-Năsăud, 
-Buzău. Dîmbovița, dar, mai ales, Te
leormanul, colecționarul unui im
presionant număr de medalii de aur.

La încheierea acestui mare’ con
curs al amatorilor se poate aprecia 
câ teatrul neprofesionist a urcat noi 
trepte pe drumul perfecționării si 
maturizării sale. Valențele educative 
ale spectacolului dramatic au fest 
preponderente, ilustrind posibilită
țile acestui gen de largă audiență. 
Rămine ca activitatea viitoare să de
monstreze in ce măsură experiențele 
pozitive vor deveni cu adevărat un 
fenomen de masă.

Mihai D1MIU

• Riul roșu : SALA PALATULUI
— 19,30 (scriA dc bilete — 5166), 
PATRIA — 9; 12; 15; 19; 21. BUCU
REȘTI — 9.45; 11,30; 14.30; 17.30;
20.15, la grădină - 19,30. FAVO
RIT — 9.30; 12,15; 15; 17.45; 20.30.
• Nu este timp : LUMINA — 9; 
11,15; 13.39; 16; ,18.15; 20,30.
• Program dc desene ■"*—*“ 
pentru copil : DOINA —
• Neînfricatul Ataman :
— 11.15; 13,15: 15,45; 10; 20.
a Planeta sălbatică : CENTRAL
— 9.15; 11.30: 13,45; 16; 18.15; 20.30.
• Piele dc măgar : CAPITOL — 
9,30; 11.45; 14; 16, In grădină —
19.30. FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15.
a Simon Blanco — spectacol de 
gală In cadrul .săptftmlnli filmului 
din Statele Unite Mexicane : CA
PITOL — 20.
• Goana după nur : SCALA — 9; 
11; 13: 15; 17; 19; 21. FESTIVAL
— 9; 11; 13j 15: 17; 19: 21. la gră
dină — 20. GRADINA DINAMO —
19.15, GRADINA LUCEAFĂRUL —
19.30.
• Fata care vinde flori (Zilele 
filmului din Republica Populară 
Democrată Coreeană) : CASA FIL
MULUI — 10; 12,30; 15,15; 18; 20,15.
• Stejar — extremă urgență :
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15, TOMIS — 9; 11.15: 13,30;
15,45; 18; 20,15, la grădină — 19. 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,15, GRADINA TITAN —
19.30.
o Tunurile din Navaronc : VIC
TORIA — 9; 12.30; 16; 19.30, FLO- 
REASCA — 15,30: 19.
• Apașii : BUZEȘTI — 
13,30; 16; 18,30; 20,30, la
— 20.
• Asediu cu surprize :
— 16; 18, la grădină — 
e în numele poporului 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Poliția sub acuzare : MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 13.30; 20,45,
MODERN - 9; 11.15; 13,30: 16;
18,30; 20,45, la grădină — 19,15.
• De bună voie și nesilit de ni
meni : COTROCENI — 14; 16;
18; 20.
• Fără un adio : GRIVITA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 13.15; 20,30, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Aurul negru din Oklahoma : 
LIRA — 15,30; 18, la grădină — 
19,45.
A Vandana : DACIA — 0; 12,30;

animate
9.45.
DOINA

9; 11.15; 
grădină

Să fii
(Urmare din pag. I)

însăși viața — aș zice, chiar, 
să fie viață.

In perioada primelor mari 
șantiere naționale am cunoscut 
tineri care s-au remarcat prin- 
tr-un entuziasm intim legat și 
aureolat de radiația etică a ace
lui timp. Am cunoscut alții care 
năzuiau doar la o aventură, sau 
să învețe, o meserie, sau să fugă 
de singurătate. Am cunoscut un 
bătrin de o colosală vigoare 
constructivă, care nu și-a pără
sit masa de lucru decit în jur 
de optzeci de ani. cind și-a în
cheiat edificiul: Tudor Arghezi. 
Am cunoscut oameni tineri sau 
maturi a căror forță s-a exerci
tat in a distruge ceea ce alții 
au construit

Nu trebuie uitate miile de 
nuanțe care compun un carac
ter. miile de caractere care com
pun o categorie. De aceea, mi-e 
cu neputință să spun: tinerii de 
azi. de ieri, de miine sint, au 
fost sau vor fi așa. maturii au 
fost, sint sau vor fi altminteri, 
etita vreme cit ceea ce-i inte
resează pe cercetătorii de psiho
logii și de mentalități este toc
mai ceea ce-1 deosebește pe un 
individ de altul, cifrul persona-

lității, al atitudinilor, al voca
țiilor — spre mai marea înțele
gere și glorie a vastului spec
tacol uman.

Totuși, pentru că aceste rin- 
duri nu tind să fie literatură, 
aș spune că „Să fii tinăr în
seamnă..." (cum începea o mal 
veche poezie a mea) să-ți men
ții trează capacitatea de a în
registra realul și de a te adapta 
la complexitatea solicitărilor 
lui, să nu visezi confortul pe 
baza unor concesii de principiu 
și de structură, să te ferești de 
rugina spiritului, de tot ce de
vine uzură, rutină neluminată, 
automatism searbăd, lene și 
inerție, să nu...

...Dar constat că sînt pe cale 
să fac și eu concesii didacticis
mului. ca și cind aș deține for
mularul complet al însemnelor 
tinereții. Departe de mine ase
menea trufie. Știu prea bine că 
fiecare ’ ’ '
ționare 
zeci de ________ _____  ___
riori și interiori, că „să fii ti
năr" nu e nicicum o recoman- 
dație ce privește virsta înscrisă 
in buletinul de identitate, ci în
demnul de a merita acest 
nume, cu toate implicațiile lui 
morale și creatoare, îndemn pe 
care, bineînțeles, mi-1 adresez 
și mie însămi.

Iubitorii bucureșteni ai 
cinematografului au par
ticipat, ieri, la intiia pro
iecție din „Zilele filmului 
coreean", .organizate cu 
prilejul celei de-a 26-a 
aniversări a întemeierii 
R.P.D. Coreene.

Recent întors din Phe
nian, Nan Po și Wonsan, 
unde am prezentat citeva 
filme din producția noas
tră in fața unor specta
tori ale căror manifestări 
de înțelegere pasionată 
și prietenie caldă pentru 
poporul român, pentru 
cultura noastră socialis
tă -ne-au mișcat adine, 
imi este imposibil să dis
cut despre filmul coreean 
numai din punctul de ve
dere al profesionistului 
de cinema. Dimensiunile 
ideologice și emotive ale 
cinematografului coreean, 
înscrise intre tragedie și 
entuziasm, între duoere 
și elan revoluționar, de
curg din istoria luptelor 
pentru libertate, vie nu 
numai in conștiința po
porului, ci in destinul 
concret al fiecărui om, al 
fiecărei familii și din u- 
riașele speranțe, devenite 
realități, in anii construc
ției socialiste.

Tragedia și revolta sînt 
transfigurate artistic dc o 
cinematografie in care 
acționează, cu rezultate

uimitoare, creația colec
tivă, sint înnobilate de 
cintecele pe care le-a 
creai, in anii aceștia, po
porul eliberat, dar este 
greu să se înțeleagă ex
traordinarul patetic al 
filmului coreean fără ra
portare la originea sa is-

JJ

torică: lupta armată îm
potriva ocupației colonia
liste și a agresiunii im«- 
perialiste din anii 1950— 
1953.

Pe 
mă, 
greu 
care ........ ,..., . ___
unificare, nu se pot face 
filme, este omenește im
posibil să se facă 
despre .............
despre neliniști 
duale. oricit de comple
xe. despre sentimente 
strict personale, oricit de 
gingașe. Arta coreeană, in 
acord cu istoria și cu 
simțirea fiecărui coreean, 
este la ora marilor între
bări și răspunsuri, la ora 
marilor sentimente, la ora 
ideilor vizionare.

acest fond de dra- 
sacrificii și victorii 
plătite, intr-o țară 
luptă pașnic pentru

artă 
conflicte izolate, 

indivi-

(Urmare din pag. I)

micron dc autoperfec- 
se petrece în luptă cu 
factori adversari, exte-

„ROMÂNIA • FILM" prezintă

In cadrul programului
MARI SUCCESE ALE ECRANULUI filmul american

GOANA DUPĂ AUR“
Regia și rolul principal : Charlie Chaplin

1 ■ ijf,

sc înfățișează ca istoria 
contenite lupte de clasă, 
lor purtate de masele . . _ _ .. 
pentru libertate și dreptate socială, 
pentru apararea ființei naționale și 
neatîrnarc, pentru progres și civi
lizație".

Dezvoltindu-se în condiții deose
bit de vitrege, avind de infruntat 
nenumărate cotropiri, politica de do
minație a unor mari imperii, poporul 
roman a trebuit sâ duca, timp de 
sule de ani, o neîncetată luptă 
pentru a supraviețui ca popor, pen
tru dreptul de a ti liber si 
stâpin in propria țară. Cite bătălii 
pentru apărarea independenței nu 
au susținut micile, dar vitezele oș
tiri române sub conducerea unor 
domnitori ca Mircea cel Bătrin, 
Șieian cel Mare sau Mihai Vitea- 
zu ?! Ele au intrat de mult in le
gendă. Dar dacă astăzi „legendele" 
ne emoționează, ele nu încetează 
ae a exprima o realitate isto
rică trăită de poporul nostru, pe 
care avem datoria, -fiecare genera
ție, s-o cunoaștem, s-o cinstim și 
sa tragem invățămintele cuvenite 
din ea.

Dominația străină a afectat grav 
dezvoltarea economico-socială a 
poporului român, a intirziat evo
luția sa pe calea progresului, dar 
n-a putut împiedica realizarea as
pirațiilor sale de libertate și inde
pendență, tocmai datorită hotăririi, 
eroismului și abnegației neasemuite 
cu care el a luptat pentru a și le 
împlini. Cind poetul spunea : „Capul 
ce se pleacă sabia nu-1 taie. Dar cu 
ușurință lanțu-1 inconvoaie". el În
carcă aceste cuvinte cu o îndelun
gată experiență istorică: poporul 
a învățat că pierderea libertății 
sale este mai gravă decit orice jert
fă. că libertatea se plătește scump, 
dar merită să fie plătită. Iar 
odată cucerită, ea trebuie apărată 
cu orice preț, ca supremul sâu 
bun. Atașamentul ferm al poporu
lui nostru la cauza libertății și in
dependenței naționale și-a pus am
prenta asupra întregului sâu mod 
de a fi și de a gindi, asupra a în
suși destinului istoric al României.

Evenimentele istorice amintite in 
proiectul de Program relevă că, a- 
semenea unul fir roșu, veacuri 
după veacuri sint străbătute de 
lupta fărâ preget a poporului pen
tru a pune capăt iănmițârii sta
tale, pentru făurirea statului na
țional unitar. Statul national uni
tar român modern esle încununa
rea năzuinței Înflăcărate care și-a 
găsit expresie in acea primă Unire, - 
înfăptuită de Mihai Viteazu, în 
scrierile cronicarilor și ale lui Di- 
mitrie Cantemir, in îndemnul adre
sat de Tudor Vladimirescu in 1821

unor ne- 
a batălii- 
populare

Ifl; 19,30, FLACĂRA — 10; 14,30; 
17,15; 20,15, GRADINA VITAN -
19.30.
• Fluturii t VITAN — 15.30; 10.
• Joc Limonada : ARTA — 15,30; 
17,30; 19,30, |a grădină — 19,45.
• Cazul Astrid : G1ULEȘT1 — 
15.30; 18: 20,15.
• Luminile orașului : UNIREA — 
15,30; 17,30, la grădină — 19,30.
• Mary Poppins : VIITORUL — 
15; 17.45.
« Proprietarii : VIITORUL —
20.30.
• Trccătonrelc iubiri : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
• Represalii la Roma : MIORIȚĂ
— 9: 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
• Capcana : RAHOVA — 16;
18; 20.
• Urmăreștc-mă : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 13; 20,15.
• Săptămina nebunilor : MUN
CA — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Șapte păcate : FERENTARI — 
14; 16; 18; 20.
• 50 700 dc dolari recompensă t 
PACEA — 15.30; 18; 20,15.
• Călărețul fără cap : MOȘILOR
— 15,30; 18; 20. la grădină — 19,30.
• Ilibcrnatus : CRINGAȘI — 16;
18.15.
• Băiatul cu un cal alb : COS
MOS — 15,30; 18.
• Petrecerea : COSMOS — 20,15.
• Ce drum să alegi : PROGRESUL 
15,30; 18; 20,15.

Roman vesel : ÎNFRĂȚIREA
NTRE POPOARE — 15,30; 18;

20.15.
• 36 dc orc : GRADINA AURORA
— 19,30.

teatre
• Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Clșmigiu) : Amintirea 
scriitorilor (Spectacol de sunet și 
lumină) •"
• Teatrul Ciulești (parcul Heră
strău, lingă Expoflora) : Nopți de 
vară (Spectacol de sunet șl lu
mină) — 20.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19,30, (gră
dina Boema) : Un băiat do zahăr... 
ars ! — 20.
• Teatrul de revistă șl comedie 
..ion Vasilescu" : Școala blrfelllor 
— 19,30.
• Circul de stat (în cartierul Ti
tan) : Spectacol prezentat de Cir
cul Busch (R.D.G.) — 16; 20.

Temele cinematografu
lui coreean, prețuit de 
popor ca o artă de avan
gardă, sint patria, inde
pendența, renașterea na
țională, trecutul eroic 
care l-a determinat și 
munca devotată, abnega
ția sobră, exaltarea con-

ținută, stăpinită, cu care 
se acționează pentru vii
torul socialist și unifica
rea pașnică.

Filmele pe care le vom 
vedea in săptămîna a-

19,30.

ceasta sînt construite, 
cum am zice noi, pe ca
zuri limită, pe situații li
mită. Este reflectarea e- 
xactă — artisticește și 
general perceptibilă, și 
specific coreeană — a 
problemelor societății co
reene intr-un moment 
crucial al istoriei sale.

Trebuie să salutăm, în 
săptămina filmului co
reean, prilejul care ni se 
oferă pentru cunoașterea, 
prin intermediul artei mi
litante, a unui popor pe 
care il prețuim și respec
tăm pentru contribuția sa 
majoră la cauza progre
sului in lumea contem
porană și pentru comuni
tatea noastră de idealuri.

Eugen MANDRIC
★

In deschiderea „Zilelor filmului coreean", organizate 
de Consiliu] Culturii si Educației Socialiste, luni seara 
a avut loc la Casa Filmului din Capitală un spectacol 
de gală cu filmul „Soarta unui combatant din Corpul 
de autoapărare".

La manifestare au luat parte loan Jinga. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, 
loan Petru Botar, secretar general al I.R.R.C.S., Stanciu 
Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, membri ai conducerii 
Asociației de prietenie româno-coreene. funcționari su
periori din M.A.E., oameni de cultură și artă, un nu
meros public.

Au participat Pak Zung Guc, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, alți șefi de misiuni diplomatice 
acreditați in România.

★

divanului de la București, in che
mările revoluționarilor de la 1818, 
in lupta necurmată care a dus la 
Unirea Principatelor in 1859 și la 
Unirea Transilvaniei cu Româ
nia in 1918. Caracterul mul
tisecular al luptei pentru uni
tatea și integritatea teritorială a sta
tului, grelele jertfe pe care poporul 
român a fost nevoit să le dea spre 
a o dobindi explică atașamentul 
său fierbinte față -de această cuce
rire măreață. Avem deplin temei 
de satisfacție că dezbaterea proiec
tului de Program, configurind înfă
țișarea societății comuniste in 
România, are loc in condițiile în 
care unitatea statală a dobindit o 
temelie de nezdruncinat prin fău-

cratizarea invățămîntului etc. — au 
fost înscrise pe steagul de luptă al 
partidului marxist al clasei munci
toare din România, creat in 1893. 
„Rolul nostru, spunea M. Gh. Bu
jor, la congresul Partidului Social- 
Democrat din România din 1910, 
este profund național... Cind ce
rem îmbunătățiri și reforme, lu
mină și bunăstare, noi luptăm nu 
numai pentru realizarea intereselor 
unei clase, ci luptăm pentru țara 
întreagă".

O caracteristică a mișcării revo
luționare din Romania o constituie, 
fără îndoială, aportul ei la îmbogă
țirea gindirii teoretice a mișcării 
revoluționare mondiale. Este cu
noscut faptul că opera strălucitei

Personalitate marcantă
a luptei pentru făurirea

României moderne
Se împlinesc in aceste zile o sută 

de ani de la moartea lui Ștefan Go
lescu, acel care — cum nota in epo
că ziarul „Românul" — „imbrățișind 
In viața publică ideile cele mai no
bile și generoase, s-a consacrat cu 
suflet, corp și avere la realizarea 
lor". Era omagiat in aceste calde 
cuvinte nu numai revoluționarul pa
șoptist. tovarășul de idei și do luptă 
al lui Bălcescu. al lui Magheru și 
Rosetti, alături de care avusese un 
rol important In pregătirea și desfă
șurarea revoluției de la 1848. ci și 
omul politic care iși pusese întreaga 
energie in slujba luptei pentru uni
rea Moldovei cu Țara Românească, 
pentru consoli
darea politică si 
organizatorică a 
tinărului stat mo
dern român.

Ștefan Golescu 
s-a născut in anul 
1809 in familia 
cunoscutului bo
ier patriot Dinicu 
Golescu. formindu-se în atmos
fera spirituală a unei vremi de 
căutări înnoitoare, asupra căreia 
Iși lăsaseră cu putere amprenta eve
nimentele revoluționare din 1821 ; 
pregătirea intelectuală, Începută in 
țară, și-a desăvirșit-o in apusul Eu
ropei unde, alături de alți tineri 
români aflați la studii, a fost cucerit 
de ideile inaintate ale timpului.

întors in patrie, s-a înrolat in mi
litia păminteană, ajungind aghiotant 
al domnitorului. Profund îndurerat 
de starea mizeră a milioanelor de lo
cuitori săteni, revoltat de „abuzurile 
de tot felul" care „au invadat biata 
țară", a adresat la 1 ianuarie 1839 o 
scrisoare domnitorului Alexandru Di- 
mitrie Ghica, cerindu-i să pedep
sească „cu severitate și fără nici o 
distincție pc cei care produc abuzuri 
atit în partea administrativă, cit și 
în partea judecătorească, pe aceia 
care vexează țăranul șl-1 asupresc 
prin toate mijloacele de care dispun". 
Pentru înlăturarea acestor vetuste 
orinduieli, Ștefan Golescu, alături de 
alți militanți revoluționari, avea să 
desfășoare, in cadrul „Societății fi
larmonice" și al „Asociației pentru 
înaintarea literaturii române", o in
tensă activitate de pregătire a spiri
telor in vederea înfăptuirii unor 
transformări înnoitoare.

Membru al comitetului revoluțio
nar, sub conducerea căruia s-a pre
gătit declanșarea revoluției, Ștefan

100 de ani de la moartea
lui Ștefan Golescu

Golescu a luat parte la definitivarea 
principalelor documente revoluționa
re, la alcătuirea planului de dezlăn
țuire a mișcării in care se prevedea 
Izbucnirea sa simultană in mai multe 
centre de pe Întreg cuprinsul , tăriL 
Potrivit planului. ' Ștefan Golescu 
și I. Eliade Rădulescu au ple
cat in taină Ia Islaz, unde au ri
dicat steagul revoluției la 9 iunie.

Ștefan Golescu a fost cooptat in 
organele de conducere ale revolu
ției : ca „mădular" al noului guvern 
— emanație a revoluției — el avea 
să-și lege numele de toate înfăptui
rile acestuia, semnătura sa puțind fi 
lntllnită pe hotăririle care au con

sfințit desființa
rea privilegiilor 
feudale, întărirea 
independenței ad
ministrative și le
gislative a țării, 
libertatea presei, 
a cuvintului și a 
întrunirilor. Ală
turi de Nicolae 

parte din delegaț aBălcescu, a făcut . _ . ...
revoluționară plecată să apere (a 
Constantinopole, in fața sultandlui, 
cauza revoluției române, drepturile 
'istorice ale poporului român.

Siliți sâ ia drumul exilului după 
înăbușirea revoluției prin interven
ția trupelor rcactiunii externe, con
ducătorii pașoptiști au ținut trează 
ideea revoluției și speranța in victo
ria forțelor progresiste. Stabilit la 
Paris. Ștefan Golescu a întreprins 
acțiunț de organizare a emigrației 
unite, in scopul organizării unei 
noi revoluții. în același timp, 
el a pledat, ca și ceilalți revoluțio
nari, cu pasiune și competentă, in 
fața opiniei publice europene in fa
voarea idealurilor noastre de unitate 
națională. Reîntors in țară in 1857, 
Ștefan Golescu s-a încadrat cu toate 
puterile in lupta pentru înfăptuirea 
unirii. După alegerea lui Alexandru 
Ioan Cuza ca domn al ambelor țări 
române, el a ocupat înalte funcții 
in stat, militind pentru recunoașterea 
lui Alexandru Ioan Cuza ca singur 
domnitor al Principatelor Unite, pen
tru consolidarea Unirii.

Patriot înflăcărat, om politic cu 
vederi progresiste, Ștefan Golescu 
rămine in analele istoriei naționale 
ca unul din -ctitorii României mo
derne, care au contribuit prin întrea
ga lor activitate la progresul ei.

Prof. Paul GRIGORIU

t
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. Mens Sana in 
corpore sano.

9,30 Activitățile tehnico-apllcative 
ale tineretului școlar.

10,00 Un mare poet șl muzicienii 
săi. Versurile Iui Tudor Ar
ghezi și muzica lui 
Jora, Paul —**
Dlamandi 
Donceanu.

10,25 Pagini din 
nical.

11,05 Cintec nou
In jurul orei l.-,—, ---------- ----

directă de Ia aeroportul in
ternațional ■'

____  Mihail
Constantlnescu, 

Gheciu, Felicia

Albumul duml-

In țară nouă.
11,30, transmisie

___________ Bucurcști-Oto- 
pcnl : ceremonia sosirii pre
ședintelui Republicii Liberia, 
dr. William R. Tolbert-jr. 
care, la invitația președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu, face o vizită ofi
cială In țara noastră.

10,00 — 17 Matineu de vacanță.

Se cuvine relevat că, paralel cu 
susținerea necesității organizării 
partidului politic al proletariatului, 
a luptei revoluționare pentru cu
cerirea puterii de stat și instaura
rea dictaturii proletariatului — 
prevăzute incă în programul din 
1886, socialiștii români au dezvoltat, 
prin gindirea lui C. Dobrogeanu- 
Gherea, Constantin Miile, M. Gh. 
Bujor. Ottoi Călin și alții, idei ori
ginale cu privire la modul de apli
care a principiilor socialismului 
științific în tara noastră. — cum 
erau necesitatea antrenării țărăni
mii ca aliat principal in lupta cla
sei muncitoare, semnalarea unor 
caracteristici proprii luptei clasei 
muncitoare în țări mai puțin dez-

naționale si sociale
rirea unității social-politice a între
gului popor, ca rezultat al profun
delor prefaceri revoluționare pe
trecute in structura socială in anii 
socialismului. Iar această unitate 
— izvor al forței si trăiniciei orin- 
duirii noastre — se va intări con
tinuu in procesul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate si 
al înaintării spre comunism.

Este meritul istoric al mișcării 
noastre muncitorești de a se fi 
afirmat, incă de la apariția ei pe 
arena socială, drept continuatoarea 
firească și consecventă a tradiții
lor patriotice si revoluționare ale 
poporului, dc a fi ridicat pe o 
treaptă superioară lupta înaintași
lor și de a fi asigurat, sub steagul1 
Partidului Comunist Român. împli
nirea idealurilor eliberării sociale 
și naționale.

Tot ceea ce iși propusese să ln- 
făotuiască revoluția română de la 
1818 și nu reușise — democrafza- 
rea țării (inclusiv regim republi
can). unitatea națională deolină, 
eliberarea țărănimii'de sub asupri
rea moșierească — la care socia
liștii au adăugat obiectivele isto
rice ale luptei clasei muhcjtoare : 
socializarea mijloacelor de produc
ție, legislația muncitorească, egali
tatea in drepturi a femeilor, demo-

pleiade de cărturari și militant! 
revoluționari de la 1848 s-a consti
tuit ca un tezaur de gindire filo
zofică, politică, socială cu un bogat 
conținut democratic, umanist, in 
patrimoniul spiritual al poporului 
român, enunțind idei dintre cele 
mai Înaintate ale lumii de atunci, 
militind pentru ca „puterea statu
lui șl drepturile lui să fie in mina 
poporului întreg", care să-și fie 
„domn sie însuși".

Ulterior, pe măsura dezvoltării 
mișcării noastre muncitorești, avea 
să se afirme tot mai pregnant, ca 
una dintre trăsăturile ei caracte
ristice, efortul spre aplicarea crea
toare a marxismului, potrivit con- 
d’țiilor societății romanești, realită
ților economice, politice și sociale 
ale României. Are o semnificație 
deosebită sublinierea in studiul 
„Ce vor socialiștii români", primul 
program revoluționar marxist d n 
țara noastră, a orientării princi
piale care avea să fie urmată cu 
consecvență de-a lungul deceniilor : 
„Școlari ai socialismului științific, 
membri ai marii familii socialiste 
europene, noi știm că felul activi
tății noastre atirnă de condițiile 
reale ale țării noastre șl mai ales 
de cele economico-sociale".

voltate din punct de vedere eco
nomic ș.a.

Aceste tendințe și orientări și-au 
găsit o puternică afirmare și crista
lizare in noua etapă de dezvoltare 
a mișcării muncitorești, deschisă 
prin constituirea Partidului Comu
nist Român. In dezvoltarea ulteri
oară a luptei revoluționare, sub 
conducerea Partiduiui Comunist 
Român, tocmai aplicarea creatoare 
a legilor generale ale revoluției so
cialiste la particularitățile și cerin
țele specifice ale României a che- 
zășuit victoriile dobindite în opera 
de făurire a noii orînduiri sociale.

Cu deosebire și-a găsit exnresie 
acest spirit creator in perioada 
marcată de Congresele IX și X, 
perioadă caracterizată prin inves
tigarea aprofundată a realităților 
economico-sociale' ale tării, prin 
permanenta confruntare a teoriei 
cu practica si larga deschidere sure 
nou, prin efortul de a Înlătura for
me și metode de activitate peri
mate. de a găsi soluțiile cele mai 
adecvate problemelor dezvoltării 
60?ietătil românești.

Privind retrospectiv, în lumina 
paginilor proiectului de Program 
al partidului. drumul 
tut de mișcarea noastră

străbă- 
munci-

* i,Gulliver" — film de desene 
animate,

17.30 Telex.
17,35 Vîrstele peliculei — magazin 

de cultură cinematografică.
18,10 Birult-au glndul. Delavran- 

cea — un scriitor, un orator, 
un om.

18.30 Legile țării — legile noastre. 
18,40 Lecții TV pentru lucrătorii

din agricultură.
19.20 1001 de seri : „Stan șl Bran".
19.30 Telejurnal « Proiectul de 

Program, marea cartă a co
muniștilor, a întregii noastre 
națiuni.

20,00 Revista economică TV.
20.20 Seară de teatru : „Femela 

fericită" de Corneliu Leu. A- 
daptare pentru televiziune de 
Corneliu Leu și Nicolae Mo- 
tric. Regla artistică : Nicolae 
Motrlc. In distribuție : Silvia 
Popovicl, Colea Răutu, Octa
vian Cotescu, Melania Cirje, 
Viorel Comănicl, Cornelia 
Turian, Ion Simlnie și alții.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL TI
20.00 Desene animate.
20,15 Pe scenă, tinerețea — sn-'ctn- 

col susținut de artiști ama
tori din Oradea.

20,45 Film serial : „Viata mea". 
Regia : Grigori Niculin șl 
Viktor Sokolov.

torească de la întemeiere, ne apar 
in toată plenitudinea, ca trăsături 
proprii ce ii definesc fizionomia : 
credința neclintită în forțele crea
toare ale poporului, legătura orga
nică cu clasa muncitoare, cu ma
sele largi ale celor ce muncesc, i- 
dentificarea pină la contopire cu 
interesele vitale și cu cele mai îna
intate năzuințe ale națiunii, fidelita
tea de nezdruncinat față de cauza 
solidarității internaționale. In vir
tutea acestor trăsături au izbutit 
comuniștii să înfrunte furtunile ile
galității, să nu se lase doboriți de 
teroarea și prigoana dezlănțuite de 
clasele exploatatoare, să unească in 
jurul lor masele largi populare și 
să le conducă la victorie in lupta 
revoluționară.

Și tocmai de aceea ponorul a încre
dințat cu hotărire si încredere 
Partidului Comunist Român rolul 
de forță politică conducătoare 
a societății. Iar atașamentul nea
bătut cu care întregul nostru po
por înfăptuiește politica partidului 
se datorește convingerii adine în
rădăcinate in conștiința tuturor fii
lor patriei că dacă azi trăim in
tr-o țară liberă, înfloritoare, în 
care poporul descătușat, liber și 
stăpîn pe soarta sa, iși făurește o 
viață din ce în ce mai bună, a- 
ceasta se datorește faptului că in 
fruntea sa se află un asemenea 
conducător ferm și încercat cum 
este Partidul Comunist Român.

Evocarea in proiectul. de Pro
gram a glorioaselor tradiții patrio
tice și revoluționare ale clasei 
muncitoare și poporului nostru pun 
pregnant in lumină grelele sacrifi
cii și jertfe, încercările cu prețul 
cărora au fost dobindite. în con
cepția partidului nostru, prețuirea 
acestor nobile tradiții nu se limi
tează însă la simpla lor omagiere, 
dimpotrivă, ea este strîns îmbinată 
cu relevarea înaltei răspunderi ce 
revine comuniștilor, întregii noas
tre națiuni, in eforturile de a con
solida neîncetat aceste cuceriri is
torice, de a duce mai departe lup
ta a nenumărate generații dc pa
triot! înaintați și luptători revolu
ționari.

Asimilarea organică de către 
Partidul Comunist Român a trăsă
turilor caracteristice mișcării noas
tre muncitorești de-a lungul între
gii sale existențe, devotamentul 
său neclintit in slujirea interese
lor fundamentale ale națiunii 
noastre insuflă întregului popor în
crederea neabătută că prevederile 
proiectului de Program Iși vor găsi 
îmulinire spre binele și fericirea 
patriei, chezășuind succesul operei 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

Dr. Nicolae COPOIU
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ADEZIUNE DEPLINĂ
FATĂ DE DOCUMENTELE PROGRAMATICE 

ALE CONGRESULUI AL XI-LEA

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a victoriei 

revoluției socialiste în Bulgaria

Recepție la Ambasada R. P. Bulgaria
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

întruniți In plenare rIo activului de 
partid, pentru dezbaterea proiectelor 
Programului partidului și Directivelor 
Congresului al XI-lea, comuniștii din 
numeroase sectoare de activitate iși 
exprimii, in telegrame adresate Co
mitetului Central al P.C.R.. tovară
șului Nicolae Ceaușescu. adeziunea 
deplină la prevederile cuprinse in 
aceste documente de istorică insem- 
■nălate pentru viața poporului nostru, 
la întreaga politică internă șl externă 
a partidului, angajindu-se, in numele 
oamenilor muncii, să traducă in via
ță cu hotărire și responsabilitate

Președintele Marii Adunări Națio
nale. Nicolae Giosan, a primit, luni 
seara, delegația parlamentarilor egip
teni. condusă de deputatul Ahmed 
Mustafa Abdel Akher. care a efec
tuat o vizită in țara noastră.

Au participat Dumitru Coliu și 
Traian lonașcu. președinți de Comisii 
permanente ale M.A.N.. Iuliu Fejes, 
sccc tar al M.A.N., alți deputați.

A luat parte Osman Assal. amba
sadorul R. A. Egipt la București.

în cursul întrevederii, care a decurs 
!ntr-o atmosferă cordială, s-a proce
dat la un schimb de informații pri
vind activitatea și atribuțiile celor 
două parlamente și s-au relevat bu
nele relații existente intre România 
|i Egipt.

★
Duminică noaptea a sosit in Ca

pitală Ivo Kuștrak. președintele Co
mitetului Federal pentru Agricultură 
a! R.S.F. Iugoslavia, care, la invitația 
Ministerului Agriculturii. Industriei 
Alimentare și Apelor, va face o vi
zită in tara noastră. Oaspetele va 
avea convorbiri privind dezvoltarea 
colaborării in domeniile agriculturii, 
industriei alimentare și apelor intre 
cele două țâri și va vizita unități a- 
grieole de stat și cooperatiste.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Angelo 
Miculescu. ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor, de alte 
persoane oficiale.

A fost prezent Petar Dodik. amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

+
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de împlinirea a 30 de ani de la resta
bilirea unității sindicale prin înfiin
țarea sindicatelor unice revoluționare, 
luni după-amiază a avut loc in Ca-

.« SPORT * SPORT * SPORT * SPORT
FOTBAL

Se apropie ora cupelor europene
Trel echipe merg mai departe pe 

un drum presărat cu jocuri de ca
litate contradictorie si cu rezultate 
sub valoarea loturilor respective. U- 
niverșitatea Craiova. Steaua si Spor
tul studențesc isi Dun serios De gin- 
duri suporterii Drin noile infringeri 
suferite duminică la o diferență de 
cite două goluri. Dacă pentru Steaua 
și Sportul studențesc situația se ju
decă numai prin Drisma campiona
tului — și mai rămin suficiente e- 
tape In vederea unei eventuale re
dresări — in schimb. Universitatea 
Craiova se află de De acum la ora 
Cuoei camoionilor euroDeni, nrimul 
meci cu Aatvidaberg urmind să aibă 
loc sâptămina viitoare (18 septem
brie).

Singura echipă din campionatul 
nostru care a fructificat pină in pre
zent fiecare meci e. in continuare. 
Dinamo. Partida cu F.C. Argeș a fost 
grea, victoria au smuls-o bucureste- 
nii in ultimele clipe : de vină pen
tru această situație poate fi si infa
tuarea prematură a actualilor lideri, 
poate fi si rezistenta in nouă apă
rători a celor de la F.C. Argeș — 
care au încercat și au reușit să ștear
gă impresia neplăcută de la sfirsi- 
tul campionatului trecut — dar. pro
babil. una dintre cauzele dificultă
ților din jocul dinamoviștilor e $1 
absenta de la pregătirile săptămâna
le a nu-mai puțin de zece fotbaliști 
chemați la Irei loturi reprezentative 
li reintorsi la club abia joi sau chiarÎN CÎTEVA RÎNDURI

BASCHET. — Turneul internațio
nal masculin de baschet desfășurat 
la Miskolc (Ungaria) s-a încheiat cu 
victoria selecționatei României, care 
a terminat neînvinsă competiția. Pe 
locurile următoare s-au clasat echi
pele Ungaria (A), Viena și Unga
ria CB).

In partida decisivă, baschetbaliștii 
români au intilnit prima reprezen
tativă a Ungariei, pe care au in- 
vins-o cu scorul de 76-*-64 (39—36).

CAIAC-CANOE. — în ultima zi a 
competiției internaționale de caiac- 
canoe de la Potsdam, sportivul ma
ghiar Wichman a terminat invingă- 
tor in proba de canoe 1—1 000 m. cu 
timpul de 4'45”33 100. Pe locul doi 
s-a situat campionul român Ivan 
Patzaichin — 4'45”58 100. urmat de 
sovieticul Sorovik — 4'49”90,100. In 
proba de canoe 2—1 000 m. cistigată 
de Bans cev—Vinogradov (U.R.S.S.) 
in 4T3”79 100. echipajul român Ghe- 
rasim Munteanu—Serghei Vasile a 
ocupat locul doi. cu timpul de 
4T7”79/100. Proba de caiac 2—1 000 m 
a revenit echipajului maghiar Ado— 
Bako cu 3'46”38.100. sportivii români 
Serghei Larion si Policarp Malihin 
clasindu-se pe locul trei, in 3’50” 
68 100.

TENIS. — întrerupt timp de două 
zile din cauza ploii, turneul de tenis de 
la Forest Hills a fost reluat duminică 
cu disputarea partidelor care aveau 
să-i desemneze ne finalistii acestui 
tradițional concurs. în proba de sim
plu bărbați, finala se va juca in a- 
cest an intre tinărul jucător ameri
can. Jimmy Connors (22 ani) $i ve
teranul australian Ken Rosewall (39 
de ani), reeditindu-se astfel finala 
turneului de la Wimbledon, in care, 
după cum se Știe. Jimmy Connors 
a obținut • categorică victorie cu 

mărețele sarcini ce reies din aceste 
documente programatice.

Asemenea telegrame ru Rdrcsat 
pl^nnrcle comitetelor dc partid din 
aparatul și instituțiile Consiliului Po
litic Superior al Armatei, Consiliului 
Politic al Marelui Stat Major, Consi
liului Politic al Marinei militare, co
mitetelor municipale Lugoj, Sighi
șoara și Timișoara ale P.C.R., Comi
tetelor dc partid ale sectorului 1 
București. Institutului politehnic din 
Capitală, Combinatului petrochimic 
Brazi. întreprinderii de transport 
București.

Cronica zilei
pitală un simpozion organizat de In
stitutul de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al P.C.R. și 
Consiliul Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor.

Tovarășul Ion Popescu-Puțuri. di
rectorul institutului, in cuvintul de 
deschidere, precum și Gheorghe Pe
trescu. vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Nicolae Nico- 
lacscu și Gheorghe Țugui, cercetă
tori științifici l.a Institutul de studii 
istorice și social-politico de pe lingă 
C.C. al P.C.R.. au subliniat, in refe
ratele prezentate, principalele mo
mente din lupta mișcării sindicale din 
România pentru unitate și apărarea 
intereselor clasei muncitoare, aspecte 
ale participării active a sindicatelor 
la construcția societății socialiste 
multilateral dezvoltate in țara noas
tră.

*
Ca răspuns la vizita efectuată In 

luna iulie a.c. de nava-școală ..Mir
cea** in portul egiptean Alexandria, 
luni a sosit in portul Constanța, in 
cadrul unei croaziere de instrucție, 
un detașament de nave militare 
egiptene, format din fregatele-școală 
„Tarik“ și ..Port-Said".

După sosire, comandantul detașa
mentului. 'amiralul de brigadă An
war Hegazi. însoțit de un grup de 
ofițeri egipteni, a făcut o vizită 
protocolară președintelui Consiliului 
popular județean Constanța. Vasile 
Vilcu. Oaspeții au făcut, dc aseme
nea. vizite protocolare comandantu
lui marinei militare și comandantu- 

vineri. Oricum, pe plan psihic, bucu- 
reștenii s-au arătat ambițioși, greu 
de îngenuncheat, iar ca forță de a- 
tac menționăm că au tras la poarta 
adversă peste 30 de șuturi ! De a- 
ceea. e de presupus că in partidele 
din Cupa U.E.F.A. contra echipei 
turce Boluspor (duminică, la egali
tate. 1—1. pe teren propriu, cu Kay- 
serispor) bucureștenii vor reuși con
centrarea de joc necesară califică
rii. Reintrările efective in formație 
ale unor jucători ca Sandu Gabriel, 
Dumitrache. Moldovan si. eventual, 
folosirea lui Ștefan ar conferi mai 
multă calitate formației noastre. 
Menționăm că atit Jiul cit si tStea- 
gul roșu dovedesc elan și putere de 
asalt pe terenurile proprii — ceea 
ce ne face să credem că acasă am
bele not obține rezultate corespun
zătoare in cupele europene la care 
sint înscrise.

Pe suporterii din t-ară ai Rapidu
lui. care i-au rămas credincioși chiar 
dacă această echipă joacă in divizia 
B. ii informăm că duminică Giuleș- 
tiul a fost arhiplin — peste 15 000 
de spectatori : casele de bilete s-au 
închis la ora meciului : mii de sus
ținători au ascultat desfășurarea jo
cului dincolo de... zidurile stadionu
lui ! După cum se știe. Rapid a mai 
cistigat două puncte, evidentiindu-se 
tinerii Manea si Bartales.

Vaîeriu MIRONESCU

3—0. In semifinală, Connors l-a în
vins cu 7—6, 7—6, 6—4 pe ambi
țiosul său compatriot Roscoe Tan
ner. revelația actualei ediții (cel care 
ii eliminase in tururile anterioare De 
doi dintre favoriți : românul Ilie 
Năstase și americanul Stan Smith). 
In cealaltă semifinală, Rosewall l-a 
Întrecut in patra seturi : 6—7, 6—4, 
7—6. 6—3 pe celebrul său compatriot 
John Newcombe.

LUPTE. — La Varșovia au luat 
sfirsit întrecerile tradiționalului con
curs internațional de lupte greco- 
romane „Memorialul Pytliasinski**, 
La care au participat sportivi din Bul
garia, U.R.S.S.. Romania, R. D. Ger
mană, Cehoslovacia, Ungaria și 
Polonia. La categoria 52 kg, in 
care victoria a revenit polone
zului Mihalik, luptătorul român 
Nicu Gingă s-a situat pe locul 
doi, fiind urmat de Schmidt 
(R. D. Germană). Tot ne locul se
cund s-a clasat si Ion Păun (62 kg). 
Învingător la această categorie fiind 
sportivul polonez Lipenj.

în localitatea cehoslovacă Tern- 
cianske Teplice s-au încheiat Între
cerile concursului international de 
lupte greco-romane al armatelor 
prietene. Pe echipe, victoria a re
venit sportivilor din U.R.S.S. — 47 
puncte, urmați de cei din Bulga
ria — 41 puncte. România — 32
puncte. Cehoslovacia — 30 puncte. 
Ungaria — 23 puncte si R. D- Ger
mană — 18 puncte.

Dintre luptătorii români, cea mai 
bună evoluție au avut-o Marian To
fan (52 kg). Nicolae Neguț (90 kg) 
si Roman Codreanu (peste 100 kg), 
clasați pe locul doi la categoriile res
pective. Marian Ciutan si Ion FLscu- 
teanu au ocupat locul trei la cate
goriile 62 kg și, respectiv, 82 kg.

Cu prilejul celei dc-a XXX-a ani
versări a victoriei revoluției socia
liste în Bulgaria, ambasadorul aces
tei țări la București, Ivan Stefanov 
Abagicv. a oferit, luni după-amiază. 
o recepție.

Au participat tovarășii Manca 
Mftnescu, Gheorghe Pană, Lconte 
Răutu, Ștefan Voitor. Ion Ionilft, 
Ștefan Andrei, Gheorghe Oprea, vi- 
ccprlm-ministru al guvernului, loan

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, a primit In cursul zilei de 
luni, in vizită protocolară de prezen
tare, po Thanh Ha, ambasadorul 

lui institutului de marină „Mircea 
cel Bătrîn".

★
Luni a părăsit Capitala delegația 

Asociației de prietenie a poporului 
chinez cu străinătatea și a Asocia
ției de prietenie China-România, 
condusă dc Li En-tziu, vicepreședin
te al celor două asociații, care, la 
invitația Asociației de prietenie ro
mâno-chineză și a Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, a făcut o vizită in țara noastră.

în timpul vizitei, oaspeții au fost 
primiți la Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste, la comite
tele de partid ale județelor Cluj. Hu
nedoara și Dolj, la Comitetul de 
partid al municipiului Hunedoara, la 
conducerea Asociației de prietenie 
româno-chineză și la conducerea 
I.R.R.C.S., au vizitat obiective eco
nomice și socia'l-culturale din Capi
tală și din județele Alba. Cluj, Hu
nedoara.' Mehedinți și Dolj, coope
rativa agricolă de producție „Prie
tenia româno-chineză** din comuna 
Munteni-Buzău, județul Ialomița, și 
stațiunile de pe Valea Prahovei.

La plecare, delegația a fost con
dusă de Ștefan Pavel, vicepreședinte 
al Asociației de' prietenie româno- 
chineză, loan Botar, secretar general 
al I.R.R.C.S., membri ai comitetului 
de conducere al Asociației de priete
nie româno-chineză.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Republicii Populare Chineze la 
București.

★
Luni s-au deschis la Galați lucră

rile conferinței directorilor între
prinderilor de navigație pe Dunăre 
membre ale Convenției de la Bra
tislava. Participă reprezentanți ai în
treprinderilor specializate din Aus
tria, Bulgaria, Cehoslovacia, R. F. 
Germania, Iugoslavia, România, Un
garia, Uniunea Sovietică și un dele
gat din partea Comisiei Dunării. 
Iau parte, de asemenea, observatori 
din R- D. Germană.

în cadrul conferinței vor fi anali
zate posibilitățile de îmbunătățire a 
condițiilor de navigație pe Dunăre, 
mai buna exploatare a flotei și pro
blemei? de standardizare a acesteia.

*
La Academia de științe agricole și 

silvice s-a deschis, luni dimineața, 
simpozionul anual româno-francez 
pe tema „Bolile și dăunătorii porum
bului și sorgului**. Aceste culturi 
prezintă o importanță deosebită in 
agricultura celor două țâri. România 
și Franța se situează pe primele 
locuri in Europa, după Uniunea So
vietică. in ceea ce privește suprafața 
cultivată cu porumb și producțiile 
globale.

★
Luni au început la Craiova lucră

rile unei consfătuiri cu tema „Me
tode de ameliorare a calității la 
principalele plante agricole", organi
zate sub egida Academiei de științe 
agricole și silvice, de Institutul de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea in colaborare cu 
Stațiunea de cercetări agricole Șim- 
nic.

*
Delegația Uniunii Centralelor Coo

perativelor Agricole din Finlanda, 
condusă de Martti Mietunen, guver
nator. care, la invitația Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, a făcut o vizită de docu
mentare in țara noastră, a plecat luni 
dimineața spre patrie.

(Urmare din pag. I)

țiilor româno-siriene pe o treaptă 
nouă, superioară, in deplină concor
danță cu interesele celor două po
poare, ale luptei pentru independența 
și progresul popoarelor, pentru fău
rirea in lume a unei noi ordini eco
nomice și politice, la baza căreia să 
fie așezate statornic principiile și 
normele universal valabile ale eticii 
și justiției internaționale.

In această ordine de idei, ca o 
chintesență a dialogului româno-si- 
rian la nivel inalt apare Declarația * 
solemnă comună semnată de pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
El-Assad — document care dă ex
presie voinței țărilor noastre de a 
lărgi relațiile de prietenie și cola- 

, borare in domeniile politic,, economic, 
științific, tehnologic, cultural și, tot
odată, de a conlucra pentru promo
varea păcii, destinderii și cooperării 
in întreaga lume, astfel ca politica 
internațională să capete un curs nou, 
pozitiv, conform intereselor popoare
lor. Declarația proclamă asemenea 
principii fundamentale de relații in
terstatale ca respectarea indepen
denței și suveranității naționale ; e- 
galitatea in drepturi și avantajul re
ciproc ; neamestecul in treburile in
terne sau externe ale altui stat ; i- 
nadmisibilitatea dobindirii de terito
rii prin forță ; obligația statelor de 
a se abține in relațiilor lor interna
ționale de la amenințarea cu forța 
sau folosirea forței ; soluționarea di
ferendelor dintre state prin mijloace 
pașnice.

Consacrind asemenea norme de va
loare universală, ce constituie che
zășia afirmării de sine stătătoare a 
fiecărei națiuni și a asigurării păcii 
și securității internaționale, docu
mentul constituie nu numai o Carlă 
a prieteniei româno-siriene, dar șl o 
contribuție însemnată la promovarea 
principiilor noi in relațiile interna
ționale, la împlinirea obiectivului de
mocratizării vieții internaționale.

In deplină concordanță cu spiritul 
și litera Declarației solemne, vizita 
s-a încheiat cu rezultate îmbucură
toare pe planul colaborării bilaterale 
— colaborare cu largi perspective, 
care slujește atit intereselor dezvol
tării independente a Siriei prietene, 
cit și propășirii continue a României 
socialiste. Voința de a impulsiona 

Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere șl instituții 
centrale, generali și ofițeri superiori, 
oameni do cultură și artă.

Erau prezenți șefi dc misiuni di
plomatice acreditați la București, 
alțl membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Republicii Democrate Vietnam la 
București, și pe Josep Hartfort Gra
ham, ambasadorul Republicii Liberia 
in tara noastră.

Lucrările celui dc-al IlI-lea Con
gres internațional de studii sud-est 
europene au fost reluate luni prin 
dezbaterea pe secțiuni a unei largi 
sfere de probleme privind istoria si 
civilizația popoarelor balcanice.

In intervențiile pe marginea rela
țiilor politice dintre Europa de sud- 
est și țările occidentale ale continen
tului nostru intre secolele al XV-lea 
și al XX-lea s-au adus noi contribu
ții care au pus in evidență lupta 
comună a națiunilor din această 
parte a lumii pentru libertate și 
progres social, eforturile statelor mo
derne din zona balcanică pentru in
staurarea unui climat de pace și 
securitate colectivă in perioada din
tre cele două războaie mondiale. în 
legătură cu dezvoltarea economică, 
socială si instituțională a țârilor sud- 
est europene, temele abordate s-au 
referit îndeosebi la revoluțiile națio
nale din anul 1848. la mișcările mun
citorești si confruntările de clasă din 
anii imediat următori celui de-al doi
lea război mondial. In acest context 
a fost subliniat rolul partidelor co
muniste si muncitorești in mobili; 
zarea si conducerea maselor largi 
populare la lupta pentru eliberare 
socială si națională.

O serie de rapoarte si comunicări 
au înfățișat vechimea si diversitatea 
relațiilor' culturale dintre țările sud- 
est europene și lumea mediteranea
nă și pontică.

★
Luni au început in Capitală cursu

rile primei ediții a Școlii internațio
nale de vară in domeniul biofizicii, 
organizate de Uniunea internaționa
lă de biofizică pură și aplicată in 
colaborare cu Institutul central de 
biologie din țara noastră și labora
torul de biofizică al Institutului de 
medicină și farmacie din București.

Timp de o săptămină, cei peste o 
sută de cursanți — specialiști și stu- 
denți din țara noastră și de peste 
hotare — vor audia prelegeri și vor 
asista la demonstrații practice de 
specialitate. Cursurile st bucură de 
participarea unor reputați profesori 
și oameni de știință din țara noas
tră și de peste hotare — Marea Bri
tanic. Franța. R.F. Germania.; Iugo
slavia. Statele Unite ale Americii, 
Uniunea Sovietică.

★
în cadrul manifestărilor organizate 

In țara noastră cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a revoluției socia
liste in Bulgaria, la magazinul „Vic
toria" din Capitală s-a deschis o ex
poziție cu vinzare de mărfuri din 
R.P. Bulgaria. Manifestarea urmea
ză unei acțiuni asemănătoare, orga
nizată in luna august la Sofia.

La deschidere au participat Radu 
Abagiu, adjunct al mi*nistrulur co
merțului interior, și Ivan Stefanov 
Abagijev, ambasadorul R.P. Bulgaria 
la București.

(Agerpres)

vremea
Ieri in (ară : Vremea s-a menținut 

frumoasă in cea mai mare parte a 
țării. Cerul a fost mai mult senin, 
în zona de munte și izolat in Tran
silvania, in prima parte a zilei, s-a 
produs ceață. Vintul a suflat in ge
neral slab. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 21 grade la In- 
torsura Buzăului și 29 grade la 
București. Alexandria. Videle și 

in continuare extinderea și diversi
ficarea acestei colaborări și-a găsit 
expresie in încheierea, cu prilejul 
vizitei, a unei cuprinzătoare game 
de acorduri in domenii de marc în
semnătate pentru progresul econo
mic, incluzind exploatarea și utili
zarea gazelor din zăcămintele petro
lifere, lucrări de explorare și exploa
tare in domeniul petrolier, agricul
tura, transporturile etc. Prin infăp- 
tuirea acordurilor încheiate, pe har
ta Siriei vor apărea noi obiective e- 
conomice, intre care rafinăria ce se 
va construi de România la Banyas. 
Totodată, s-a stabilit intensificarea 
relațiilor culturale, a schimburilor 
tehnico-științifice.

Exprimind voința de a adinei re

Prietenia și colaborarea 
româno-siriană

lațiile dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Baas Arab Socialist, 
cei doi președinți s-au pronunțat, 
totodată, pentru intensificarea rela
țiilor dintre organizațiile sindicale, 
de tineret și studenți, și alte organi
zații de masă și obștești din țările 
noastre, pentru crearea reciprocă de 
asociații de prietenie. Apreciind e- 
ficacitatea convorbirilor româno-si- 
ricne la nivel inalt pentru intensifi
carea legăturilor reciproce, cei doi 
președinți au hotărit să confere con
tactelor și convorbirilor lor un ca
racter de permanentă și periodicita
te, stabilind să se întâlnească cel puțin 
o dată pe an — la fel urmind să pro
cedeze miniștrii de externe ai celor 
două țări.

Sintetizînd rezultatele vizitei sale 
în România, președintele Hafez 
Ei-Assad a declarat : „Țin să exprim 
aprecierea pentru întrevederile de 
deosebită cordialitate pe care le-am 
avut cu președintele Ceaușescu, în
trevederi caro au fost permanent

LUCRĂRILE REUNIUNII
GENERALE A COMISIEI

ELECTROTEHNICE

în sala Palatului Republicii s-au 
deschis, luni după-amiază, lucrările 
celei de-a 39-a Reuniuni gene
rale a Comisiei Electrotehnice Inter
naționale (C.E.I.) — for mondial de 
standardizare in această ramură.

La lucrări Iau parte peste 1 000 de 
oameni de știință șl specialiști din 
35 dc țări de pe toate meridianele, 
reprezentanți a 11 organizații inter
naționale.

La ședința inaugurală nu participat 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, membri ai conducerii 
unor ministere, instituții centrale 
și institute de cercetare, academi
cieni, cadre didactice din invățămin- 
tul tehnic superior.

în numele guvernului român, par- 
ticipanții la reuniune au' fost salutați 
de VirgII Actarian, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini-unelte 
și electrotehnicii, președintele Comi
tetului electrotehnic român, care a 
subliniat poziția consecventă a Româ
niei dc promovare a cooperării inter
naționale. astfel ca toate țările să-și 
aducă contribuția la progresul civi
lizației umane. El a arătat că Româ
nia dă o inaltă apreciere spiritului 
de înțelegere și colaborare care ca
racterizează reuniunile și, in gene
ral, toate lucrările Comisiei Electro
tehnice Internaționale, aportului aces
tei organizații in domeniul standar
dizării, in pas cu evoluția extrem de 
rapidă a electrotehnicii, electronicii, 
automaticii, tehnicii de calcul și 
telecomunicațiilor. în încheiere, 
președintele Comitetului electro
tehnic român și-a exprimat con
vingerea că lucrările celei dc-a 
39-a Reuniuni a C.E.I. vor repre
zenta o nouă contribuție de seamă 
la întărirea colaborării internațio
nale.

A luat apoi cuvintul S.E. Goodall, 
președintele Comisiei Electrotehnice 
Internaționale, care. in numele 
C.E.I.. al participanților. a adresat 
guvernului român călduroase mulțu
miri pentru găzduirea la București 
a acestei reuniuni. Comitetului elec
trotehnic român pentru eforturile 
depuse in scopul asigurării unei 
reușite depline a lucrărilor acestei 
importante manifestări științifice.

Vorbitorul a subliniat că reuniu
nea de la București, care marchează 
și aniversarea a 70 de ani de lk, în
ființarea Comisiei Electrotehnice In
ternaționale, și-a propus să dezvolte 
in continuare colaborarea internațio
nală in ’domeniul standardizării, co
laborare care a confirmat pe deplin 
eficiența muncii acestui for mondial. 
In acest context, S.E. Goodall a re
levat preocupările Consiliului C.E.I. 
de a-și perfecționa in continuare for
mele de activitate, de a-și îmbună
tăți și lărgi mijloacele de colaborare 
și cooperare cu comitetele naționale, 
cu oameni de știință, ingineri, alți 
specialiști de înaltă calificare pen
tru a face ca rezultatele in domeniul 
standardizării să fie utilizate intr-un 
număr tot mai mare de state și, în
deosebi, să vină in sprijinul țărilor 
in curs de dezvoltare.

Timp de 12 zile, participants Ia 
lucrări vor dezbate, in cadrul a 33 
dc comitete tehnice de specialitate, 
rezultatele cercetărilor efectuate in 
țările membre ale C.E.I. și vor efec
tua un larg schimb dc opinii in sco
pul găsirii celor mai bune soluții 
de coordonare și unificare a stan
dardelor din domeniile electrotehni
cii, electronicii, automatizărilor, teh
nicii de calcul și aparaturii nuclea
re, de a contribui astfel la progre
sul tehnicii mondiale.

(Agerpres)

Adamclisi In București : Vremea a 
fost frumoasă și călduroasă. Cerul 
senin. Temperatura maximă a fost 
de 30 grade.

Timpul probabil pentru 11. 12 și 
13 septembrie. In (ară : Vreme in 
general frumoasă și călduroasă. Ce
rul va fi variabil. Vor cădea averse 
izolate de ploaie, mai ales in a doua 
parte a intervalului. Vint potrivit. 
Minimele vor fi cuprinse între 8 și 
18 grade, iar maximele intre 21 șl 
31 grade, local mai ridicate. In 
București : Vreme in general fru
moasă și călduroasă. Cer variabil. 
Vint slab. Temperatura in creștere.

marcate de sentimentul frăției șl în 
cadrul cărora s-a realizat înțelege
rea asupra tuturor problemelor ce 
au făcut obiectul discuțiilor".

Cuprinzătoare și rodnică s-a do
vedit, de asemenea, trecerea in 
revistă, întreprinsă de cei doi 
președinți, a principalelor probleme 
internaționale actuale. „;n aceste zile 
— sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — am avut un larg 
schimb de păreri asupra dezvoltării 
relațiilor bilaterale și asupra unor 
probleme internaționale. S-a ajuns 
la semnarea unor acorduri șl înțele
geri de mare importanță în domeniul 
colaborării economice, tehnice și ști
ințifice. Toate acestea așează rela
țiile de cooperare dintre România șl

Siria pe o bază trainică. Vom face 
totul pentru ca toate aceste acorduri 
și înțelegeri să fie realizate în cele 
mai bune condiții".

Așa cum se arată In Comunicatul 
comun, pornind de la rezultatele ob
ținute in efortul general de imbună- 
tățire a climatului politic internațio
nal, șefii de stat ai României și Si
riei au apreciat că actualul curs spre 
destindere și colaborare a avut in
fluențe pozitive în întărirea mișcări
lor de eliberare, favorizind succesul 
luptei popoarelor împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste șl neocolo- 
nialiste de dominație, dictat și asu
prire, pentru pace, libertate, inde
pendență națională și o viață mai 
bună.

Vizita a constituit un nou prilej 
pentru România de a-și reafirma 
calda solidaritate cu lupta popoare
lor arabe pentru consolidarea inde
pendenței naționale, pentru propăși
rea lor economică și progres social.

Cum este și firesc, in cadrul con-

Perspective favorabile evoluției 
relațiilor româno-filipineze

La încheierea vizitei secretarului pentru afacerile 
externe al Republicii Filipine, Carlos P. Romulo

în ziarele apărute luni. 9 septem
brie. s-a publicat textul Comunicatu
lui privind vizita in România a secre
tarului pentru afacerile externe al 
Republicii Filipine, general Carlos 
P. Romulo. Așa cum reflectă conținu
tul comunicatului, întreaga desfășu
rare a vizitei s-a Înscris pe linia 
cursului ascendent din ultimii ani al 
relațiilor româno-filipineze, dcschi- 
zind perspective promițătoare inten
sificării mai departe a acestor rela
ții, spre avantajul ambelor țări șl 
popoare.

Un moment culminant al vizitei 
l-a constituit primirea oaspetelui 
fiiipinez de către președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. Cu acest prilej, ministrul 
de externe fiiipinez a inminat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu invitația in 
scris a președintelui Republicii Fili
pine, Ferdinand E. Marcos, de a vi
zita această țară — invitație care a 
fost acceptată cu plăcere.

IntrC miniștrii de externe ai Româ
niei și Filipinclor a avut loc un 
schimb de vederi asupra stadiului 
actual și perspectivelor dezvoltării 
relațiilor bilaterale, precum și a unor 
aspecte de interes comun privind si
tuația internațională. Constatând cu 
satisfacție că de la stabilirea rela
țiilor diplomatice schimburile s-au 
intensificat in continuare, cei doi mi
niștri de externe au împărtășit punc
tul de vedere că există largi posibi
lități pentru dezvoltarea relațiilor 
politico-diplomatice, economice, co
merciale și cultural-științifice. El au 
evocat, ca exemple, cooperarea deja 
începută in unele domenii și au ex
primat speranța că noi acorduri în 
domeniile economic, cultural, tehnic 
și științific se vor încheia în viitorul 
apropiat, subliniind, totodată, posibi
litatea înființării de societăți mixte 
de cooperare intre cele două țări.

La realizarea acestor intenții co
mune va contribui hotărirea celor 
două guverne de a deschide cit mai 
curînd posibil ambasade la București 
și Manila.

După cum se arată in comunicat, 
in cadrul schimbului de vederi asu
pra situației internaționale, cei doi 
miniștri si-au reafirmat părerea că 
principiile unanim recunoscute ale 
respectării suveranității naționale, 
deolinei egalități in drepturi, nea
mestecului in treburile interne, res-

Sărbătoarea ziarului 
„l’Humanite"

Apreciadă ca una din cele mai 
mari festivități populare din Franța, 
sărbătorirea ziarului „I'Humanitâ", 
organ central al P.C. Francez, a cu
noscut in acest an. la a 39-a ediție 
a sa. un deosebit succes. Ca in fie
care toamnă, parcul de la Courneuve, 
localitate din apropierea Parisului, a 
cunoscut o uriașă afluență de vizi
tatori (Peste 700 000 după primele 
estimații).

Mii de persoane au fost prezente, 
luind parte activă la dezbaterile po
litice. la care au participat Geor
ges Marchais. secretar general al 
P.C.F.. membri ai Biroului Politic 
și secretari ai Comitetului Central al 
P.C.F.

De o amploare fără precedent. „O- 
rașul Internațional" a întrunit pa
vilioanele ziarelor frățești, reprezen
tate la sărbătoare de delegații sosi
te din peste 30 de țări. Din țara 
noastră a participat o delegație con
dusă de tovarășul Alexandru Iones- 
cu. membru al C.C. al P.C.R., re- 
dactor-șsf al ziarului „Scinteia". 
Pavilionul „Scinteii" s-a bucurat 
de un mare succes, fiind vi
zitat de zeci și zeci de mii de oa
meni. Expoziția, intitulată „România 
s v?ialistă la 30 de ani după elibera
re", a prezentat vizitatorilor ima
gini sugestive ale marilor eforturi 
creatoare desfășurate de poporul 
nostru sub conducerea P.C.R.. ale în
făptuirilor din anii vieții noi.

vorbirilor s-a acordat o mare aten
ție situației din Orientul Mijlociu, 
de ambele părți exprimindu-se preo
cuparea față de persistența încordă
rii in zonă, menținerea de către Is
rael a ocupației militare asupra te
ritoriilor arabe ocupate in urma 
războiului din 1967 constituind — așa 
cum a susținut in permanență și 
țara noastră — o permanentă sursă 
de tensiune și conflicte. Apreciind 
că acordurile de dezangajare milita
ră din Sinai și Golan constituie un 
prim pas in direcția stabilirii unei 
păci trainice in zonă, cei doi pre
ședinți s-au pronunțat pentru relua
rea, in cel mai scurt timp, a Confe
rinței de la Geneva in problema Ori
entului Mijlociu, cu participarea tu

turor părților interesate, și au evo
cat posibilitatea ca la aceste tratati
ve să poată lua parte șl alte state 
iubitoare de pace pentru a-și aduce 
contribuția la normalizarea situației 
din zonă. Este convingerea fermă a 
României că soluționarea deplină a 
conflictului necesită retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate, asigurarea integrității teri
toriale și suveranității fiecărui stat 
din această zonă, rezolvarea, in ace
lași timp„ a problemei poporului pa- 
lcstinean — al cărui singur repre
zentant este Organizația pentru Eli
berarea Palestinei — in conformita
te cu interesele naționale legit’me ale 
acestui popor. înalta apreciere pe 
care președintele Hafez El-Assad a 
dat-o poziției juste a României și 
activității intense și perseverente 
depuse de președintele Nicolae 
Ceaușescu pentru statornicirea unei 
păci drepte și durabile in Orientul 
Mijlociu reflectă larga aprobare de 
care se bucură politica principială și 

pectării Integrității teritoriale «I a- 
vanlajulul reciproc trebuie să stea 
la baza relațiilor dintre toate sta
tele. S-a evidențiat că principalele 
tendințe ale contemporaneității slnt 
consolidarea voinței popoarelor pen
tru afirmarea independentă si su
verană, larga dezvoltare a cooperă
rii reciproc avantajoase, dorința de 
pace si securitate. De acord că toa
te statele, indiferent de mărime sau 
sistemul lor politico-social, trebuie să 
contribuie la statornicirea unor re
lații internaționale echitabile, a Ur
nei noi ordini politice și economice 
corespunzător aspirațiilor de pace și 
progres ale tuturor popoarelor, in
terlocutorii au subliniat in context 
rolul important ce revine în această 
privință țărilor mici și mijlocii. Tot
odată. s-a subliniat că pentru țâri 
In curs de dezvoltare, cum sint 
România sl Filiplnele. este deosebit 
de important să se acționeze ferm 
pentru reducerea decalajului dintre 
țările dezvoltate din punct de ve
dere economic și țările in curs de 
dezvoltare, pentru consacrarea drep
tului tuturor statelor de a dispune 
liber de toate resursele lor. in con
formitate cu propriile interese.

România sl Filipine se pronunță 
pentru întărirea rolului O.N.U. în 
viata internațională, pentru soluțio
narea diferendelor Internationale p« 
cale pașnică, fără recurgerea Ia for
ță sau amenințarea cu forța ; pen
tru continuarea eforturilor in ve
derea soluționării crizei din Cipru, 
statornicirii unei Dăci juste si trai
nice in Orientul Mijlociu, pentru 
respectarea drepturilor popoarelor 
din Vietnam. Laos si Cambodgia- de 
a-și hotărî singure soarta, fără nici 
un amestec din afară. Constituie o 
necesitate urgentă luarea de măsuri 
pentru dezarmarea generală si totală, 
în nrimul rind cea nucleară.

Vizita ministrului de externe fiiipi
nez s-a înscris ca o contribuție remar
cabilă la promovarea relațiilor prie
tenești dintre tarile noastre : este 
neîndoielnic că viitoarele intilniri si 
convorbiri la nivel inalt. ce vor a- 
vea loc ca urmare a invitației a- 
dresate președintelui Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescy. 
de a vizita Filipinele. vor deschide 
noi si ample perspective colaborării 
dintre cele două țări, in interesul 
reciproc, al destinderii, păcii și În
țelegerii internaționale.

De un deosebit interes s-au bucu
rat imaginile care ilustrează boga
ta și prestigioasa activitate desfășu
rată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in viața politică internațională. în 
cursul vizitelor și. al intilnirilor avu
te cu șefi de state și conducători de 
partide din numeroase țări ale lu
mii.

In „Orașul Cărții", la care au fost 
prezente toate marile case de edi
tură din Franța și zeci de edituri 
din alte țări, standul românesc a o- 
ferit cumpărătorilor numeroase vo
lume. traduse in limba franceză, 
din lucrările secretarului general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și cărți pe teme politice, c- 
conomice și sociale, manuale de is
torie. volume de literatură și artă.

In cursul celor două zile cit au 
durat festivitățile s-au înregistrat 
peste 5 000 de noi adeziuni la Par
tidul Comunist Francez și aproape 
12 000 de adeziuni la mișcarea Tine
retului Comunist Francez.

Prezenta la manifestări a unor de
legații ale partidului socialist, alo 
mișcării radicalilor de stingă, ale al
tor grupări politice progresiste a I- 
lustrat. dună cum scria ziarul „l’Hu- 
manită" de luni, „voința unanimă a 
participanților de a realiza unirea 
poporului francez in lunta pentru o 
transformare democratică a țării".

Paul DIACONESCU

constructivă a României !n această 
problemă, ca și in toate marile pro
bleme care preocupă omenirea de 
azi.

Ca țări care-și concentrează efor
turile in direcția propășirii lor eco
nomice și sociale, România și Siria 
consideră că un factor de cea mai 
mare însemnătate pentru consolidarea 
păcii il constituie diminuarea si. in 
cele din urmă, lichidarea decalaju
lui dintre țările dezvoltate și cela 
în curs de dezvoltare. Dialogul ro- 
mâno-sirian a evidențiat, in acest 
cadru, necesitatea, soluționării juste 
și eficiente a problemelor materii
lor prime si energiei.^otrivit drep
tului imprescriptibil al popoarelor de 
â beneficia de resursele lor natura
le. al necesității dș â se asigura țâ
rilor în curs de dezvoltare accesul 
la cuceririle științei și tehnologiei 
moderne. Si cu acest prilej a fost 
subliniată prioritatea eforturilor fie
cărei țări pentru deplina valorifica
re a resurselor materiale și umana 
și, totodată, necesitatea unei largi 
cooperări internaționale, ne baze e- 
chitabile, fără discriminări si bariere 
artificiale.

Apreciind rolul Conferinței gene- 
ral-europene pentru promovarea 
securității și cooperării in Europa, 
cei doi președinți au evidențiat, tot? 
odată, necesitatea de a se acționa 
ferm pentru ca Mediterana să de
vină o mare a păcii. Ca țări situa
te in imediata vecinătate a zonei do 
conflict din Cipru, România si Si
ria ș-au pronunțat ferm pentru so
lutionarea politică a acestei proble
me prin respectarea indeoendenței sl 
suveranității Republicii Cipru, lichi
darea bazelor militare și retragerea 
tuturor trupelor străine din insulă.

Opinia publică din țara noastră, 
întreg poporul român, salutând cu 
deosebită satisfacție rezultatele vizi
tei înaltului sol al poporului sirian 
prieten, nutresc convingerea fermă 
că această vizită, convorbirile dintre 
cei doi președinți marchează o eta
pă nouă, deosebit de importantă, și 
deschid ample orizonturi fertile dez
voltării relațiilor de prietenie si co
laborare multilaterală dintre cel» 
două țări, atit in interesul reciproc, 
cit și al cauzei păcii și cooperării in
ternaționale.

AI. CAMPEANU
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După semnarea acordului privind 
transferarea puterii 

către poporul din Mozambic
IMPORTANTUL DOCUMENT A FOST APROBAT 

DE PREȘEDINTELE PORTUGALIEI

Adunarea festivă de la Phenian

LISABONA 9 (Agerprcs). — Pre
ședintele Portugaliei, generalul An
tonio de Spinola. a aprobat proto
colul de acord semnat la Lusaka de 
delegația guvernului portughez șl a 
Frontului dc Eliberare din Mozam
bic — FRELIMO, anunță un comu
nicat oficial, dat publicității la Lisa
bona.

Comunicatul înregistrează cu satis
facție rezultatul negocierilor si isi 
exprimă speranța că procesul de 
decolonizare in curs se va desfășura 
în ordine, in așa fel Incit să permită 
instaurarea unui climat de pace $1 
solidaritate intre Portugalia, statul

LUĂRI DE POZIflE ALE AUTORITĂȚILOR DIN LISABONA 
Șl ALE FRELIMO ÎMPOTRIVA ACTELOR ILEGALE 

ALE MINORITĂȚII REACȚIONARE DIN MOZAMBIC
LISABONA 9 (Agerpres). — Intr-un 

comunicat ai guvernului Portugaliei, 
in legătură cu situația din Mozambic’ 
8o arată că la Lourenco Marques „o 
minoritate reacționară ocupă încă 
clădirea postului de radio și continuă 
să difuzeze știri false asupra celor ce 
se petrec in oraș și in restul țării". 
Comunicatul informează, de aseme
nea. că doi reprezentanți ai președin
telui Antonio de Spinola au sosit la 
Lourenco Marques pentru a analiza 
situația la fața locului. „Guvernul 
portughez, se spune in continuare in 
comunicat, continuă să mențină con
tacte cu conducătorii FRELIMO care 
au demonstrat o dată in plus realis
mul și spiritul lor de cooperare". 
..Guvernul nu poate să nu sublinieze 
diferența de atitudine intre FRELIMO 
și o minoritate reacționară care în
cearcă in mod criminal să împiedice 
procesul de decolonizare in curs de 
desfășurare11, precizează comunicatul.

Comisia coordonării mișcării forțe
lor armate a dat publicității, la Lisa
bona. un comunicat in care califică 
drept acte ..de înaltă trădare" acțiu
nile inițiate la Lourengo Marques 
de o minoritate reacționara si ires
ponsabilă.

Aceste acte, ..săvirștte într-un dis
preț total ai acordurilor semnate la 
Lusaka, sint contrare intereselor su
perioare ale popoarelor Portugaliei 

Mozarnbicului". arată comunicatul.
Referindu-se la evoluția eveni

mentelor de la Lourengo Marques, 
primul ministru al Portugaliei, 
Vasco Goncalves, a arătat că guver
nul portughez a luat contact cu pre- 
ș dintele Frontului dc Eliberare din 
Mozambic. Samora Machel. „in ve
derea adoptării unor acțiuni practi
ce comune, care să asigure că acor
dul de la Lusaka nu va fi afectat, 
pentru ca procesul de decolonizare 
să nu poată fi întrerupt".

Totodată, șeful Statului Major Ge
neral al forțelor armate portugheze, 
generalul Costa Gomez, a Lansat un 
a pel in care se arată câ guvernul 
provizoriu și Statul Major General 
repudiază orice acțiuni ilegale ce nu 
pot face decit să contribuie la lan- 
s-.rea Mozarnbicului in tragedia unui 
război fratricid. Apelul informează 
că s-a dat ordin comandamentelor 
militare să restabilească liniștea și 
pacea la Lourengo Marques, pentru

GUINEEA-BISSAU

DEPLINĂ APROBARE PENTRU ACORDUL 

SEMNAT CU GUVERNUL PORTUGHEZ
GUINEEA-BISSAU 9 (Agerpres). 

— Comitetul Executiv al Partidului 
African al Independenței din Gui- 
neea-Bissau și Insulele Capului Ver
de (P.A.I.G.C.) și Consiliul de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau au a- 
probat acordul semnat la 26 august, 
la Alger, cu guvernul Portugaliei, a- 
nunță un comunicat dat publicității 
la încheierea reuniunii acestor orga
nisme. care s-a ținut in localitatea 
Gabu. din estul țării. Acordul dă în
treaga satisfacție revendicărilor jus
te ale poporului din Guineea-Bissau 
și va permite crearea și dezvoltarea 
unor raporturi de tip nou in relațiile 
cu Portugalia. Cele două principale 
organe de decizie din Guineea-Bis
sau evidențiază, totodată, importan
tele victorii repurtate de către 
P.A.I.G.C. in Arhipelagul Capului 
Verde, unde partidul continuă să se 
■firme indiscutabil ca singura orga

Republica Liberia, 
pe calea înfloririi economice

Cind. cu 127 de ani in urmă, la 26 
Iulie 1347. era proclamată prima re
publică liberă pe continentul african 
— Liberia — nu mulți erau aceia 
care credeau in viabilitatea noului 
8-at „Dragostea de libertate ne-a 
adus aici- — sint cuvintele înscrise 
de fondatorii lui pe emblema țării. 
Spiritul de care au fost animați pri
mii liberieni — negrii din S.U.A. 
reintorși pe solul continentului na
tal al strămoșilor lor — s-a trans
mis de-a lungul generațiilor, care cu 
tenacitate, vrednicie și dirzenie, au 
edificat, pas cu pas. pe coasta de 
vest a Africii, o țară liberă, indepen
dentă. in plin progres.

îndeosebi in ultimele decenii, da
torită unei politici avind ca sursă 
aspirațiile poporului, republica libe
ri ană — cu o suprafață de 111369 
kmp și o populație de 1,5 milioane 
locuitori — cunoaște o dezvoltare 
economică remarcabilă, prin punerea 
In valoare a importantelor sale re
surse și bogății naturale. Un ritm 
dinamic de 6 la sută caracterizează 
dezvoltarea generală ecopomică a 
țării.

...Șoseaua ce leagă capitala țării, 
Monrovia, de unul din cele mai ti

mozambican și celelalte popoare afri
cane.

★
Printr-un decret al președintelui 

Antonio de Spinola. in Portugalia a 
fost înființată o Comisie pentru pro
blemele decolonizării. Ea se va ocupa 
de problemele legate de constituirea 
noilor state pe teritoriile care au fost 
colonii portughezo. După cum rela
tează presa din Lisabona.- comisia se 
va ocupa, de asemenea, de probleme 
alo lărgirii colaborării dintre Portu
galia și noile state pe baza indepen
denței, respectului mutual și egali- 

a permite ca acordurile de la Lu
saka să poată fi puse total in apli
care.

LUSAKA 9 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Lusaka. Fron
tul de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) a subliniat că este ne
cesar să se pună urgent capăt acte
lor inițiate de minoritatea reacțio
nara a populației albe din Mozani- 
bic, nemulțumită de prevederile a- 
cordului semnat simbătă. împreună 
cu reprezentanții guvernului portu
ghez. cu privire la proclamarea in
dependenței statului mozambican și 

Ttrecerea. Puterii in miinile 
FRELIMO. In acest sens, se men
ționează că — in conformitate cu 
prevederile documentului amintit, 
care stipulează că FRELIMO și tru
pele portugheze staționate in Mo
zambic vor acționa împreună pentru 
a anihila orice încălcare a ordinii 
publice — actuala situație din Lou- 
rențo Marques trebuie soluționată 
prin cooperarea dintre forțele 
FRELIMO și cele ale armatei portu
gheze.

„Guvernul portughez și Comanda
mentul Statului Major al forțelor 
armate — se spune in declarație — 
au făcut in mod separat declarații 
condamnind aceste acțiuni reacțio
nare. garantind un sprijin total față 
de acordul de la Lusaka și expri- 
mind hotărirea de a se asigura în
deplinirea lui integrală".

Referitor la urmările pe care le va 
avea rebeliunea minorității extre
miste. declarația relevă că aceasta 
este menită să ducă ta „o deterio
rare a cursului relațiilor din Mo
zambic. lipind să saboteze eforturile 
depuse de FRELIMO pentru crearea 
unei societăți eliberate de rasism și 
de oricare alt gen de discriminare și 
pentru stabilirea adevăratei păci in 
Mozambic.

Această acțiune — se arată in în
cheiere — este sortită eșecului, de
oarece este combătută in mod ferm 
de întregul popor mozambican și de 
larga majoritate a populației albe 
din Mozambic, ca și de poporul por
tughez. întregul continent african 
condamnă această acțiune. Africa 
este sigură că actul criminal nu va 
reuși să saboteze acordul de la Lu
saka și independența Mozarnbicului11.

nizație și singura forță politică in 
relațiile cu Portugalia.

★
Comisariatul de stat pentru aface

rile externe al Republicii Guineea- 
Bissau a anunțat că prima aniversare 
a proclamării republicii va fi mar
cată la 24 septembrie la Boe. în a- 
ceastă localitate din estul tării, in 
zona eliberată de forțele patriotice', 
a avut loc — la 24 septembrie 1973 
— proclamarea Republicii Guineea- 
Bissau.

Localitatea Boe va mai găzdui, tot 
Ia 24 septembrie, aniversarea a 50 
de ani de la nașterea lui Amilcar 
Cabrai, fondator al Partidului African 
al Independenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
născut la 12 septembrie 1924 si asa
sinat la 20 ianuarie 1973, precum și 
cea de-a 18-a aniversare a fondării 
P.A.I.G.C., la 19 septembrie 1956.

nere orașe — Nimba. după munții 
cu același nume — ilustrează sugestiv 
etapele evoluției economice. Drumul 
străbate plantațiile perfect aliniate 
de hevea — dovadă vie a eforturilor 
de a înlocui vegetația haotică a jun
glei prin culturi utile.

Nimba este simbolul unei noi etape 
in dezvoltarea țării. Descoperite in 
1955, imensele zăcăminte de minereu 
din muntele Nimba au antrenat vaste 
activități industriale — de extracție, 
înnobilare și prelucrare. Minereul în
cărcat in vagoane se îndreaptă spre 
portul Buchanan, unde este supus 
operațiilor de spălare și selectare 
pină ajunge un produs cu un con
ținut de 65 la sută fier, foarte căutat 
pe piața mondială. Dezvoltarea aces
tui sector poate fi ilustrată cu cîteva 
cifre : in 1953, extracția de minereu 
de fier însuma 7 500 000 tone ; in 
1972. producția minelor din munții 
Nimba și din regiunea Bomi Hills 
era de 24.6 milioane, adică s-a tri
plat. Liberia este astăzi al treilea ex
portator de minereu de fier dip lume. 
Se afirmă tot mai insistent ideea că 
marile resurse miniere justifică din 
plin implantarea unei industrii side
rurgice locale.

Vizita ministrului ANIVERSAREA JUBILIARA A VICTORIEI
afacerilor externe REVOLUȚIEI SOCIALISTE IN BULGARIA

al României in Israel
TEL AVIV 9 (Agerprcs). — Mi

nistrul afacerilor externe al Româ
niei, George MacoveScu. a sosit, la 
9 septembrie, intr-o vizită oficială 
in Israel, la invitația viccprim-minis- 
trului și ministrului afacerilor ex
terne aJ acestei țări. Yigal Allon, 
care l-a intimplnat pe aeroportul 
Lod.

In aceeași zi. ministru] de externe 
al României. George Macovescu, a 
fost primit de primul ministru al 
statului Israel. Yitzhak Rabin. Cu 
acest prilej, primul ministru israe- 
lian și ministrul român al afacerilor 
externe au efectuat un schimb de 
păreri asupra relațiilor bilaterale 
dintre cele două țări și cu privire 
la situația politică din Orientul A- 
propiat și perspectivele realizării 
păcii in această regiune. I>a între
vedere au luat parte Yigal Allon, 
Yohanan Cohen, ambasadorul Isra
elului in România, alte persoane 
oficiale. A fost prezent, de aseme
nea. Ion Covaci, ambasadorul Româ
niei 'in Israel.

„Zilele culturii 
românești"

BERLIN 9 (Corespondență de la 
C. Varvara). — „Zilele culturii Re
publicii Socialiste România in 
R.D.G.11 s-au încheiat cu un reușit 
spectacol de gală dat de ansamblul 
folcloric „Rapsodia română11 in sala 
teatrului „Volksbuhne" din Berlin.

Timp de 11 zile, la Berlin și in 
alte orașe ale R. D. Germane au 
fost organizate ample manifestări 
culturale dedicate împlinirii a 30 de 
ani do la eliberarea țării noastre. în 
capitala R.D.G.. marea orchestră a 
Radiodifuziunii din Berlin, sub ba
gheta lui Cornel Trăilescu și cu 
participarea unor soliști români de 
valoare, a obținut un remarcabil 
succes.

BUDAPESTA 9 (Corespondență de 
la A. Pop). — In cadrul „Zilelor 
culturii românești11 organizate in R.P. 
Ungară. Teatrul Național din Bucu
rești întreprinde un turneu la Buda
pesta și Szeged. Cu acest prilej, la 
Uniunea ziariștilor din Budapesta a 
avut loc o conferință de presă.

Artistul poporului Radu Beligan, 
directorul teatrului, a vorbit color 
prezenți despre succesele Naționalu
lui bucureștean. Marton Andras, di
rectorul Teatrului Național din Buda
pesta. a relevat că „Teatrul Național 
din București este binecunoscut și 
in Ungaria, unde se bucură de un 
renume deosebit. Turneul constituie 
un nou prilej de întărire a prieteniei 
dintre cele două popoare vecine și 
prietene".

ROMA 9 (Corespondentă de la 
R. Bogdan). — In localitatea Ga- 
latro. important centru al regiunii 
Calabria, au fost inaugurate „Zilele 
culturii românești", manifestare or
ganizată de primăria orașului, in 
colaborare cu Ambasada Republicii 
Socialiste România la Roma și 
Aecademia di Romania din capitala 
Italiei. Au fost prezente oficialități 
locale, reprezentanți ai autorităților 
regionale și provinciale, precum si 
peste trei mii de localnici.

încheierea consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste din țările Europei de nord

HELSINKI 9 (Agerpres). — Par
tidele comuniste din țările Europei 
de nord declară că sint gata să cola
boreze cu toate forțele iubitoare de 
pace pentru întărirea securității eu
ropene. pentru convocarea cit mai 
urgentă, la cel mai înalt nivel, a 
celei de-a treia etape a Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa — se spune in comunicatul 
dat publicității la încheierea consfă
tuirii reprezentanților partidelor co
muniste din Danemarca. Finlanda, 
Norvegia și Suedia, care a avut loc

S B a S Eî s □
Convorbiri româno-alge- 

H6Î1&. cadrul vizitei pe care o 
face cu prilejul deschiderii în capi
tala algeriană a Tirgului internațio
nal. Nicolae M. Nicolae. ministru se
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale, a avut convorbiri 
cu Layachi Yaker. ministrul comer
țului. Ait Messaoudine. ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor. Vab- 
dullah Araboui, secretar de stat pen-

Preocuparea de a dinamiza dez
voltarea țării s-a concretizat in ul
timii ani intr-un plan de amploare 
care jalonează transformările ce vor 
avea loc in viitor, prin folosirea bo
gățiilor și resurselor naționale, con
form dorinței și intereselor poporu
lui liberian.

In această perspectivă se acordă 
o accentuată atenție dezvoltării sis
temului de invățămînt pentru asigu
rarea cadrelor naționale necesare 
diferitelor activități din industrie, a- 
gricultură, știință și cultură. Un plan 
generat de aceste cerințe preconi
zează extinderea invățămintului su
perior, a celui secundar șl elemen
tar, înființarea de centre pentru for
marea cadrelor tehnice. Dacă in 1950 
erau cuprinși in școli 20 000 de elevi, 
in 1968 numărul acestora a crescut 
la peste 175 090.

Sint meritorii, de asemenea, efor
turile autorităților de a asigura și 
dezvolta asistența socială la scara În
tregii populații.

în eforturile pentru realizarea as
pirațiilor sale de progres, in stră
daniile depuse pentru dezvoltarea sa 
economico-socială, poporul liberian 
se bucură de profunda simpatie a

SOFIA 9. — (Corespondență de la 
C. Amari țoi). — Cu prilejul împli
nirii a 30 de ani dc la victoria revo
luției socialiste in Bulgaria, hi Sofia 
au avut loc luni parada militară șl 
manifestația oamenilor muncii din 
capitala țării.

In tribuna din piața „9 Septem
brie" se aflau Todor Jivkov. prim- 
si'cretar al C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului de Stal al R.P. Bul
garia. șl alți conducători dc partid 
și de stat bulgari, precum și delega
țiile de peste hotare invitate la 
festivități. Delegația de partid și 
de stat română este condusă de to
varășul Gheorghc Rftdulescu, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-minist.ru al gu
vernului.

Parada militară și manifestația oa
menilor muncii au durat trei orc. In 
tot acest timp, piața din fața mau
soleului lui Gheorghi Dimitrov, lo
cul tradițional pentru desfășurarea 
marilor manifestări de masă, a ofe
rit un grăitor tablou al succeselor 
obținute de poporul bulgar, sub con
ducerea partidului său comunist, in 
ultimele trei decenii, in toate dome
niile vieții materiale și spirituale.

★
După cum au relatat ziarele care 

apar luni, in sala „Universiada" din 
Sofia a avut loc, duminică, aduna
rea festivă.

Primul secretar al C.C. al P.C. Bul
gar. președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria. Todor Jivkov. a 
rostit o amplă cuvintare, in care a

KUWEIT

AMBASADORUL ROMÂNIEI 
Sl-A PREZENTAT 

SCRISORILE DE ACREDITARE
KUWEIT 9 (Agerpres). — Amba

sadorul României in statul Kuweit, 
Constantin Căruntu. a prezentat 
scrisorile de acreditare emirului ad- 
interim, prințul moștenitor Seic Al 
Ahmed al Jaber Al-Sabah. Ambasa
dorul român a transmis emirului ad- 
interim al statului Kuweit, din par
tea președintelui Republicii Socia
liste România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un salut cordial și cele 
mal bune urări de sănătate și feri
cire personală, prosperitate și pro
gres poporului kuweitian prieten.

Mulțumind pentru mesaj, emirul 
ad-interim al statului Kuweit a ru
gat să se transmită președintelui 
Republicii Socialiste România urări 
de sănătate, fericire și noi succese 
in bogata sa activitate pe plan in
tern și internațional, precum și u- 
rări dc pace, prosperitate si progres 
poporului român prieten, subliniind 
dorința personală și a conducerii 
statului Kuweit pentru continua 
dezvoltare a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două state 
și popoare, in interesul păcii și coo
perării internaționale.

La ceremonia prezentării scrisori
lor de acreditare au participat $eic 
Sabah al Ahmad Al Jaber, ministrul 
afacerilor externe, alte persoane ofi
ciale kuweitiene. precum și mem
bri ai Ambasadei române din Ku
weit.

intre 5 și 7 septembrie, in localita
tea Karjaa, din sudul Finlandei.

Comunicatul evidențiază rolul im
portant al politicii de pace promova
te de țările socialiste. Se adresează 
un apel oamenilor muncii din țările 
Europei de nord de a întări solida
ritatea pentru restabilirea drepturi
lor democratice ale poporului chilian.

O parte importantă din comunicat 
este consacrată sarcinilor luptei îm
potriva puterii crescinde a mono
polurilor. pentru ridicarea nivelului 
de trai și extinderea libertăților de
mocratice ale celor ce muncesc.

q g s n n e

agențiile de presă transmit:
tru lucrări hidrotehnice. Abdalah 
Kastel, secretar general al Ministe
rului Energiei și Industriei, cu alți 
reprezentanți ai vieții economice al
geriene. Au fost abordate probleme 
privind relațiile economice bilaterale.

poporului român prieten — solidar 
in mod consecvent cu lupta pentru 
libertate și inflorire socială a popoa
relor africane, ca și a tuturor po-? 
poarelor lumii. Se poate aprecia că, 
spre satisfacția ambelor părți, rela
țiile dintre țările noastre înregis
trează o evoluție continuu ascenden
tă. Rolul determinant in această evo
luție l-au avut intilnirile la nivel 
înalt prilejuite de vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Liberia. Pri
mirea deosebit de călduroasă, săr
bătorească. rezervată de poporul libe
rian și conducătorii săi președinte
lui României, a dat expresie senti
mentelor de prietenie și stimă, de 
admirație față de progresele po
porului nostru in făurirea unei vieți 
noi. Hotărîrile și înțelegerile conve
nite cu prilejul dialogului rodnic din
tre președinții Nicolae Ceaușescu și 
William Tolbert jr. au stimulat dez
voltarea pe multiple planuri a rapor
turilor de prietenie și cooperare in
tre România și Liberia, au pus baze 
sigure și trainice pentru extinderea 
unei colaborări de perspectivă pe 
multiple planuri. S-au statornicit și 
se dezvoltă, de asemenea, relații 
bune de colaborare între Partidul 
Comunist Român și „The True Whig 
Party11,

Vizita în România a președintelui 
William Tolbert jr. constituie o nouă 
dovadă a stimei și interesului pe 
care le nutresc unul față de altul 
popoarele român și liberian, a voin
ței celor două țări de a impulsiona 
relațiile de colaborare dintre ele. în 
interesul reciproc, al cauzei păcii șl 
progresului.

Petre STANCESCU 

evocat drumul victorios străbătut de 
poporul bulgar In cele trei decenii.

„în istoria de 13 secole a Bulgariei, 
a spus el. nu există o altă perioadă 
de 30 de ani care ar putea fi pusă 
alături dc cele trei decenii care au 
trecut dc la 9 Septembrie 1944, atit ca 
profunzime si cuprindere a schimbă
rilor radicale intervenite in viata tării 
sl a maselor populare, cit si prin 
perspectivele care se deschid in fața 
ei".

Subliniind marile transformări înre
gistrate in economic tării, vorbitorul 
a scos in evidentă însemnătatea lor 
pentru întreaga societate bulgară. 
Astăzi, valoarea totală a fondurilor 
de producție din economia națională 
se ridică la peste 38 miliarde leva, 
ceea ce. pentru dimensiunile Bulga
riei. reprezintă o uriașă bogăție na
țională, creată prin munca plină de 
dăruire a poporului bulgar, condus 
dc partidul său comunist

In cadrul acestei puternice dezvol
tări. factorul principal care determină 
caracteristica economică a Bulgariei 
de astăzi este ascensiunea impetuoasă 
a industriei, iar in cadrul industriei, 
ritmuri inalte înregistrează ramurile 
moderne, care constituie premisa 
unei dezvoltări rapide a întregii eco
nomii naționale, a introducerii celor 
mai noi cuceriri tchnico-științifice. 
Industria bulgară asigură 64 la sulă 
din produsul social șl 52 la sută din 
venitul național al tării.

Todor Jivkov a arătat că o cuce
rire esențială a revoluției socialiste 
in Bulgaria este structura socială de 
clasă, cu totul nouă, neantagonistă, 
unul din cei mai sensibili indicatori 
ai saltului calitativ realizat de socia
lism, în sfera progresului social, a 
relevat caracterul cu adevărat demo
cratic și uman al societății socialiste. 
Vorbitorul a evidențiat că victoriile 
și cuceririle socialiste ale țării 6int 
o întruchipare strălucită a forței și 
unității poporului in jurul Partidului 
Comunist Bulgar, a alianței clasei 
muncitoare, țărănimii muncitoare și 
intelectualității populare, a activității 
comune a comuniștilor și a celor fără 
de partid.

O însemnătate deosebită pentru 
progresul general al țării au avut-o 
Congresul al X-lea șl Conferința Na
țională din acest an ale P.C.B. ale 
căror hotăriri au asigurat poporului 
bulgar condiții din ce in ce mai bune 
pentru creșterea nivelului de trai.

Todor Jivkov s-a referit apoi la 
participarea Bulgariei la viața inter
națională și creșterea prestigiului ei 
in relațiile internaționale. El a subli
niat că Bulgaria va depune toate 
eforturile pentru întărirea păcii, pen
tru crearea condițiilor celor mai fa
vorabile construirii socialismului și 
comunismului, pentru dezvoltarea 
victorioasă a procesului revoluționar 
mondial.

Cuceririle poporului bulgar în cele 
trei decenii in domeniile economic, 
cultural și social, a spus Todor Jiv
kov, au la bază colaborarea frățească 
cu țările membre ale C.A.E.R. El a 
arătat că Bulgaria va dezvolta și 
aprofunda și in viitor colaborarea, 
specializarea, cooperarea cu țările 
C.A.E.R.

In cadrul cuvintării sale, Todor 
Jivkov s-a referit la unele probleme 
actuale ale vieții internaționale, re- 
marcind contribuția partidului și sta
tului bulgar la evoluția procesului de 
destindere.

In legătură cu situația din Cipru
Declarația președintelui Makarios

GENEVA 9 (Agerpres). — După 
convorbirile avute la Geneva cu 
Gheorghios Mavros, ministrul de ex
terne al Greciei, președintele Cipru
lui, arhiepiscopul Makarios. a afir
mat câ se va întoarce in insulă in 
aproximativ o lună — timpul consi
derat necesar pentru ca Grecia să-și 
repatrieze ofițerii din Garda Națio
nală, care au participat la complotul 
ce a declanșat actualele evenimente. 
Președintele Makarios a arătat că 
ministrul de externe al Greciei s-a 
declarat de acord ca ofițerii respec
tivi să părăsească insula cit mai 
curind posibil.

Președintele Tito 3 Primlt< 
la 9 septembrie, delegația Comitetu
lui pentru problemele externe al 
Bundestagului vest-german. condusă 
de Gerhard Schroeder, președintele 
comitetului. Convorbirea s-a referit 
la probleme actuale ale situației 
internaționale, in special cele legate 
de șituația din Orientul Mijlociu și 
Cipru — relatează agenția Taniug.

Președintele Partidului 
Socialist din Japonia, T°- 
momi Narita, care întreprinde o vi
zită la Phenian, in fruntea unei de
legații a P.S.J., și-a exprimat deza
probarea față de „Tratatul nipono— 
sud-coreepn", față de orice politică 
ostilă R.P.D. Coreene și a relevat că 
Partidul Socialist din Japonia depu
ne toate eforturile pentru normali
zarea relațiilor de stat dintre Japo
nia și R.P.D. Coreeană.

Republica Populară De
mocrată Coreeană 8 sUbi,lt 
relații diplomatice la nivel de am
basadă cu Republica Niger — anun
ță agenția A.C.T.C.

Intr-o proclamație sem
nată la Casa Elbă, 
tele Gerald Ford a anunțat că acor
dă „amnistie completă, liberă și ab
solută lui Richard Nixon. pentru 
toate actele ne care le-a comis sau 
le-ar fi comis împotriva Statelor 
Unite, ori la care a luat parte in 
perioada de la 20 ianuarie 1969 pină 
la 9 august 1974". Intr-o declarație 
dată publicității la San Clemente. 
Richard Nixon a arătat că. acceptind 
amnistia hotărită de președintele 
Gerald Ford, speră că „ea va contri
bui la eliberarea tării de povara 
Watergate-ului11.

PHENIAN 9 (Agerpres). — La Pa
latul Culturii Poporului din Phenian 
a avut loc, in prezența lui Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea ți pre
ședinte al R.P.D. Coreene, o mare 
adunare festivă consacrată celei de-a 
26-a aniversări a proclamării R.P.D. 
Coreene.

Cu acest prilej a luat cuvintul Pak 
Sen Cer, membru al Comitetului Po
litic al C.C, al Partidului Muncii șl 
vlcepremier al Consiliului Adminis
trativ al R.P.D. Coreene, care a sub
liniat că, prin proclamarea R.P.D. Co
reene la 9 septembrie 1948, poporul 
coreean a ciștigal o marc victorie, 
rezultat al unei Îndelungate lupte 
pentru libertatea și independența ță
rii — eveniment de o deosebită im
portanță istorică in lupta revoluțio
nară a poporului coreean, in marșul 
său Înainte spre socialism și comu
nism. Relevînd succesele obținute pe 
plan economic, vorbitorul a arătat că 
producția industrială a țării a cres
cut in perioada care s-a scurs de 
atunci Intr-un ritm rapid, ajungind 
să fie in 1973 de 44,7 ori mal mare 
decit in 1948. Pe ogoarele noastre, a 
spus vorbitorul, se înaintează rapid 
spre industrializarea și modernizarea 
completă a agriculturii.

Rcfcrindu-se la etapa imediat ur
mătoare, Pak Sen Cer a declarat că 
poporul R.P.D. Coreene va realiza 
toate prevederile planului șesenal, 
înainte de termen, înainte de cea 
de-a XXX-a aniversare a fondării 
Partidului Muncii din Coreea, care 
se va sărbători la 10 octombrie 1975.

In legătură cu problema reunifică-

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

GENEVA 9 (Corespondență de la 
C. Vlad). — In cadrul lucrărilor Con
ferinței pentru securitate și cooperare 
In Europa, luni au ținut ședințe sub
comisiile pentru principii, educație, 
cooperare industrială, contacte uma
ne, organul special de. lucru și grupul 
care elaborează Declarația in proble
ma Mediteranci, continuindu-se mun
ca concretă de elaborare a textelor 
documentelor finale.

In subcomisia pentru .principii, 
munca de redactare a fost precedată 
de declarațiile in problema cipriotă 
ale reprezentanților unor state parti
cipante. Deschizind discuția, șeful 
delegației Republicii Cipru a subli
niat că această conferință, chemată 
să elaboreze documente menite «ă 
așeze relațiile dintre statele partici
pante pe baze noi, nu poate să ignore 
evenimentele din țara sa, in acest 
moment cind Ciprul este victima in
tervenției străine.

In continuare, au luat cuvintul re
prezentanții Maltei. Greciei, Iugo
slaviei, Turciei, Franței. Angliei, 
U.R.S.S., României și Italiei. In ca
drul dezbaterilor a fost evidențiată 
necesitatea respectării independenței, 
suveranității și integrității teritoriale 
a Ciprului.

S-a desprins acordul unanim că, 
deși la această conferință nu se Dot 
organiza negocieri de fond pentru so
luționarea acestei probleme, conferin
ța trebuie să tină seama de conclu
ziile care se impun in elaborarea do
cumentelor ce se preconizează a fi 
adoptate la nivel înalt. Mulți vorbi

Totodată, arhiepiscopul Makarios a 
menționat că el continuă să rămină 
președintele legitim al Ciprului, pină 
la noi alegeri.

In ceea ce privește solutionarea 
problemei cipriote. Makarios a de
clarat că, in cadrul convorbirilor a- 
vute cu Gheorghios Mavros. s-a că
zut de acord să nu se înceapă nici 
un fel de negocieri cu Turcia pină 
cind forțele armate turcești nu vor 
fi retrase la liniile de încetare a 
focului, din 9 august, și pină cind 
cel aproximativ 200 000 de refugiați 
ciprioți greci nu se vor reîntoarce la 
căminele lor.

Ministrul de externe al 
Cubsif ■^au^ a sosit ia Lisa
bona, pentru o vizită oficială. El va 
avea convorbiri cu primul ministru, 
Vasco Goncalves, cu ministrul de 
externe, Mario Soares, precum și cu 
alte oficialități. Ministrul de externe 
cubanez va avea, de asemenea, o în
trevedere cu secretarul general al 
Partidului Comunist Portughez. Al
varo CunhaL

La Vientiane 8 8VUt 100 0 
reuniune a Guvernului Provizoriu de 
Uniune Națională din Laos, sub 
conducerea vicepremierului și minis
trului de externe Fumi Vongvicit. 
După cum informează agenția Khao- 
san Pathet Lao, in cadrul reuniunii 
s-au adoptat o serie de măsuri și s-a 
aprobat componența delegației Lao- 
sului la viitoarea sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., care va fi condu
să de Fumi Vongvlcit.

In comunicatul comun, 
referitor la vizita președintelui ye- 
menit la Cairo, se arată că pre
ședintele Egiptului, Anwar Sadat, și 
președintele R.D.P. a Yemenului, 
Salem Rubaya Aii, au trecut in re
vistă stadiul relațiilor bilaterale, ex- 
primindu-și satisfacția față de dez
voltarea lor progresivă și intenția 
de a Ie dezvolta in continuare. Cei 
doi președinți au convenit, totodată, 
asupra necesității de a continua con
sultările interarabe in legătură cu 
situația din această zonă și au arătat 
că retragerea trupelor israeliene de 
pe teritoriile arabe ocupate, garan
tarea drepturilor naționale ale po
porului palestinean, care aspiră la 
autodeterminare, reprezintă singure
le căi în vederea restabilirii unei 
păci juste și permanente. 

ril Coreei, Pak Sen Cer a spus : „Am 
susținut și încă susținem că proble
ma reunlficăril Coreei trebuie să fia 
rezolvată de coreenii înșiși pe baza 
principiilor democratice, prin mijloa
ce pașnice. In mod independent, fără 
nici un amestec din afară11.

O ptopuncre pentru retragerea tu
turor trupelor străine staționate In 
Coreea de sud, ce urmează să fie 
prezentată Adunării Generale a 
O.N.U. de 34 de țări, a spus vlcepre- 
mlerul nord-coreean. este o măsură 
absolut corectă, in deplină concor
danță cu dorințele poporului coreean 
de a soluționa independent chestiu
nea reunlficăril naționale. Guvernul 
R.P.D. Coreene consideră că O.N.U. 
trebuie să ia, la apropiata sesiune a 
Adunării Generale, măsuri pentru 
retragerea din Coreea de sud a tru
pelor de ocupație ale S.U.A., aflat®, 
acolo sub acoperirea O.N.U.

Pe de altă parte, vorbitorul a ex
primat, In numele poporului și gu
vernului R.P.D. Coreene, recunoștin
ța față de guvernele și popoarele ță
rilor socialiste, ale țărilor din Asia, 
Africa și America Latină și ale tu
turor țărilor iubitoare de pace din 
lume, pentru sprijinul activ și încu
rajarea dată cauzei reunificărli na
ționale coreene. în încheiere, el a 
declarat că guvernul și poporul 
R.P.D. Coreene vor continua să lupte 
cu vigoare pentru triumful cauzei 
păcii și democrației, al independenței 
naționale și socialismului, in strinsă 
unitate cu popoarele țărilor scrialis- 
te. cu clasa muncitoare inter iațio- 
nală, cu popoarele lumii a treia și cu 
toți oamenii iubitori de pace din 
lume.

tori au arătat că principiile in curs 
de elaborare trebuie să guverneze 
încă de pe acum relațiile dintre sta
tele participante.

Luind cuvintul In numele delega
ției române. Romulus Neagu a evi
dențiat faptul că evoluția situației pe 
insulă a confirmat îngrijorarea pe 
care partea română a exprimat-o la 
conferință încă de la început. Ne 
pronunțăm, in continuare, in modul 
cel mai ferm, a spus el. pentru retra
gerea trupelor străine din această 
tară, pentru respectarea independen
ței și integrității teritoriale a Cipru
lui. pentru rezolvarea pe cale politică 
a problemei cipriote și asigurarea 
unei' conviețuiri pașnice între cele 
două comunități, pentru deplina ega
litate in drepturi a tuturor cetățeni
lor Ciprului. O soluție durabilă pre
supune desigur participarea ' unui 
număr cit mai mare de țări inte
resate intre care, in primul rind. ță
rile direct implicate, țările membre 
ale Consiliului de Securitate, țările 
din Mediterana și din zonă.

In lumina evenimentelor din* Cipru 
apare și mai urgentă necesitatea fi
nalizării documentelor pe care le 
elaborăm la această conferință, 
menite să statornicească relații noi 
între state pe continent, bazate pe 
respectarea strictă a principiilor in
dependentei si- suveranității națio
nale, neamestecului in treburile in
terne. nerecurgerea la forță si la a- 
menintarea cu forța, soluționării pe 
cale pașnică a diferendelor.

de PREimmi
• NECROPOLĂ U- 

RIASĂ. o necropolă de di
mensiuni cu totul ieșite din co
mun. cuprinzind, din estimările 
arheologilor egipteni, nu mai 
puțin de 100 000 morminte, a 
fost descoperită pe cimpia din 
apropierea localității Abu Bollo, 
in delta Nilului. Necropola, da- 
tînd din perioada greco-romană 
a Egiptului, constituie, prin bo
găția neobișnuită a dovezilor 
materiale, un element valoros 
în vederea reconstituirii epocii 
istorice respective. Patru sculp
turi in stil arhaic grec, dezgro
pate din sectorul pentru femei 
al necropolei, reprezentind-o 
pe zeița Venus, au atras in mod 
deosebit atenția specialiștilor 
prin valoarea lor plastică. 
Avind in vedere mărimea ne
cropolei, arheologii egipteni sint 
convinși că ea le rezervă incă 
multe surprize.

• O NOUĂ TERAPEU
TICĂ A DURERILOR DE 
SALE. Nu puțini sint oamenii 
care se plîng de „dureri de 
spate11. Denumită științific lom- 
balgie sau dorsalgie de origine 
vertebrală, această afecțiune 
și-a găsit un remediu corespun
zător in urma unei noi expli
cații a originii sale. în majori
tatea cazurilor, durerile resim
țite in partea de jos a spatelui 
nu provin — au demonstrat in
tr-o comunicare la Congresul 
de vertebroterapie medici de la 
Spitalul central din Paris — de 
la cele două ultime discuri 
lombare, ci mult mai de sus — 
cel mai adesea la nivelul celei 
de-a 11-a și a 12-a vertebre. 
Ca atare, in această regiune tre
buie intervenit. Cum ? Printr-o 
manipulare ortopedică constind 
într-o intervenție bruscă in ar
ticulație. După 3—l ședințe, 
segmentul dorsal respectiv este 
„deblocat" și devine, treptat, 
nedureros.

•„FRANKFUR
TER ALLGEMEINE" ISI 
MAJOREAZĂ PREȚUL, 
într-o comunicare adresată ci
titorilor. cunoscutul ziar vest- 
german „Frankfurter Allge- 
meine11 anunță că, începind 
cu 1 octombrie, costul a- 
bonamentului lunar va fi 
majorat cu 1,90 mărci. Moti- 
vind măsura adootată. ziarul a- 
rată că de la sfîrșitul anului 
trecut prețul hîrtiel a crescut 
cu peste 50 la sută, la care se 
adaugă majorarea considerabilă 
a tarifelor poștale. Pentru a 
menține actuala calitate, cit și 
volumul ziarului, se subliniază 
în comunicare, această sporire 
a prețului de vinzare a devenit 
inevitabilă.
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