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Să intîmpinâni Congre
sul partidului perfec
ționând activitatea or
ganizațiilor de partid :

Cum asigurăm pre

gătirea adunărilor 

generale ale organi

zațiilor de bază

c ------------------------------- \
Marea întrecere 

socialista 

în cinstea 
Congresului

Rezultate ale hărniciei

Pe

au fost puse cu prilejul vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu la Monrovia

PREȘEDINTELE REPUBLICII LIBERIA,
DR. WILLIAM R. TOLBERT IR., A SOSIT IERI ÎN ROMANIA

Populația Capitalei a făcut distinsu
lui oaspete o primire caldă, pătrunsă 
de sentimentul prieteniei cu poporul 
liberian, al solidarității cu toate 
popoarele Africii în lupta pentru 
progres, pentru dezvoltare de sine 

stătătoare
La Invitația președintelui Repu

blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. marți dimineața a sosit 
la București, intr-o vizită oficială 
do prietenie in țara noastră, pre
ședintele Republicii Liberia, dr. 
William R. Tolbert jr.

Eveniment remarcabil în cronica 
relațiilor bilaterale, această vizita 
prilejuiește o continuare a dlalo- 
cul'ii la nivel iaaU-ramâno-liberian, 
dialog inaugurat atit de rodnic pen
tru ambele părți cu ocazia vizitei 
la Monrovia a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. in martie 1974.

Intilnirea celor doi șefi de stat — 
de data aceasta pe pămintu! Româ
niei — constituie o nouă și preg
nanta mărturie a dorinței celor două 
țâri și popoare de a adinei și di
versifica raporturile de prietenie și 
colaborare in diverse domenii de 
activitate, de a extinde conlucrarea 
pe plan internațional, pentru pro
movarea cauzei păcii și progresului 
in întreaga lume.

Ceremonia sosirii înaltului oaspe
te a avut loc la aeroportul Otopeni, 
împodobit sărbătorește. Pe frontis
piciul salonului oficial erau arbora
te drapelele României și Liberiei, 
care încadrau portretele celor doi 
președinți. Pe mari pancarte se 
aflau înscrise, in limbile română și 
engleză, urările : „Bun sosit in Re
publica Socialistă România Exce
lenței Sale domnului William IL 
Tolbert jr., președintele Republicii 
Liberia'* : „Să se dezvolte și să se 
întărească prietenia dintre popoare
le Republicii Socialiste România și 
Republicii Liberia".

La ora 11.30, aeronava preziden
țială, escortată de avioane cu reac
ție ale forțelor noastre armate, a 
aterizat.

La coborirea din avion, președin
tele William R. Tolbert jr. este in- 
timpinat cu cordialitate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Cei doi 
șefi de stat iși string miinile, se îm
brățișează cu căldură.
(Continuare in pag. a IIT-a)

Cei doi președinți iși string cu cdldurd mîinile

Dineu oferit de președintele 
Nicolae Ceaușescu în onoarea

VIZITA
PROTOCOLARA

președintelui William R. Tolbert jr.
Prima zi a vizitei oficiale a pre

ședintelui Liberiei, William R. 
Tolbert jr., în țara noastră s-a în
cheiat printr-un dineu oferit de 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, în 
onoarea înaltului oaspete.

La dineu au participat, din par
tea română, Manea Mănescu. prim-

ministru al guvernului, membri ai 
Comitetului Executiv și secretari 
ai C.C. al P.C.R., membri ai gu
vernului, alte persoane oficiale.

Din partea liberiană : James T. 
Phillips, Edward B. Kesselly, La
fayette K. Morgan, miniștri, R. 
Francis Okai jr., adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, cele

lalte persoane oficiale care îl în
soțesc pe președintele Liberiei în 
vizita pe care o face în țara 
noastră.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele William 
R. Tolbert jr. au rostit toasturi.

(Agerpres)

Președintele Republicii Liberia, 
William R. Tolbert jr., a făcut, 
marți seara, o vizită protocolară 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

La întîlnirea dintre cei doi șefi 
de stat au participat tovarășii : 
Manea Mănescu, Dumitru Popescu, 
Ion Pățan, Angelo Miculescu, mi
nistrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Au fost, de asemenea, de față 
James T. Phillips, Edward B. 
Kesselly, Lafayette K. Morgan,

R. Francis Okai jr., miniștri, alte 
persoane oficiale care-1 însoțesc 
pe președintele Liberiei.

întrevederea, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cordia
litate și sinceră prietenie, a prile
juit reluarea dialogului fructuos 
româno-liberian la nivel înalt, 
dialog caracterizat de dorința ce
lor două țări de a da un nou im
puls relațiilor de colaborare și 
cooperare dintre ele, în folosul 
ambelor popoare, al idealurilor 
de pace și progres ale omenirii.

(Agerpres)

și entuziasmului 

in muncă
Au îndeplinit planul 

pe patru ani ai cincinalului
• Centrala minereurilor și me- 

talurgiei neferoase din Bala Mare 
a atins cota finală a sarcinilor pre
văzute pentru patru ani ai cincina
lului. Avansul ciștigat de lucrătorii 
din această importantă ramură a 
economiei naționale sc va materia
liza, pînă la finele anului, in reali
zarea unei producții .suplimentare 
In valoare de 1.5 miliarde lei. Un 
aport deosebit la realizarea acestui 
succes, consacrat Congresului al 
XI-lca al partidului, au avut mine
rii de la Ilba, Cavnic, Baia Spr'.c, 
Borșa, Combinatul minier din Su
ceava, întreprinderea metalurgică 
de metale neferoase din Baia Mare, 
precum și colectivele de metalur- 
giști din Copșa Mică și ZIatna.
• TÎRGOVIȘTE (Corespondenții 

„Scinteii" C. Soci). — Zece colecti
ve de unități economice din jude
țul Dîmbovița raportează, in cin
stea celui de-al XI-lea Congres al 
partidului, îndeplinirea sarcinilor 
pe primii 4 ani ai cincinalului și 
obținerea unor importante sporuri 
de producție. Din rindul celor 10 
unități fac parte centrala electrică 
Doicești, schela de extracție Găcști, 
„Steaua electrică" Fieni, întreprin
derea de utilaj chimic Găești, în
treprinderea mecanică Mija. I.A.T. 
Viforita, unitățile Întreprinderii de 
industrie locală și ale cooperației 
meșteșugărești, întreprinderea viei 
și vinului șl altele. Pînă in prezent, 
sporurile de producție s-au mate
rializat în 31 721 000 kWh energie 
electrică, 6 734 tone țiței, 588 tone

gazolină, 14 808 000 mc gaze utiliza
bile, 225 000 mp țesături bumbac, 
877 tone construcții metalice, 94 
tone bare și blocuri forjate, 9 161 
perechi racorduri speciale ș.a.

• PITEȘTI (Corespondentul 
„ScinteiiGli. Cirstea). — Recent, 
harnicul colectiv de la întreprinde
rea de poduri metalice șl prefabri
cate (lin beton din Pitești a rapor
tat îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție pe 4 ani ai cincinalului. 
Evaluindu-și resursele productive 
și umane, colectivul unității șl-a 
propus să realizeze suplimentar 
pînă la finele anului o producție 
in valoare de 83 335 000 Ici, echiva
lentă cu 1 350 tone confecții meta
lice și cu o însemnată cantitate 
de utilaje tehnice — poduri rulan
te, vlnciuri de ridicat locomotive, 
macarale portante de mare tonaj 
pentru porturi maritime.

• Colectivul Întreprinderii „VI- 
trometan" din Mediaș anunță în
deplinirea planului pe patru ani ai 
cincinalului. Acest succes de presti
giu va permite harnicilor sticlari 
medieșeni să atingă cotele finale 
ale cincinalului în mai puțin de 
patru ani și șase luni șl să onore
ze sarcinile la export cu trei tri
mestre mai devreme. Pină in pre
zent, 16 întreprinderi din județul 
Sibiu au îndeplinit sarcinile de 
plan pe patru ani ai cincinalului. 
Ele vor realiza împreună, pînă la 
sfirșitul acestui an, o producție su
plimentară in valoare de 1,4 miliar
de lei.

ROVINARI

Suplimentar - 250 000 tone cărbune
Minerii din carierele bazinului 

carbonifer Rovinari au ridicat la 
un sfert de milion tone cantitatea 
de cărbune energetic extrasă peste 
sarcinile de plan, de la în
ceputul anului. Succesul amintit a

permis minerilor din acest bazin 
fruntaș al Gorjului să depășească 
de 1,5 ori angajamentul asumat in 
întrecere po întregul an.

(Agerpres)

REȘIȚA

30 000 tone de
REȘIȚA (Corespondentul „Scîn- 

teii“, Nicolae Cătană). — Hotărî ți 
să intimpine Congresul al XI-lea 
al partidului cu noi și importante 
succese, .siderurgiștii reșițenl au 
realizat a 30 000-a tonă de oțel 
peste plan, de la începutul anului. 
Această realizare se bazează, în
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25 de întrebări și răs
punsuri despre proiec

tul de Directive :

Ce rol se atribuie cer
cetării științifice și 
tehnologice în dez
voltarea economico- 

socială a țării ?

oțel peste plan
principal, pe creșterea randamentu
lui cuptoarelor, scurtarea duratei 
de elaborare a șarjelor șt alte mă
suri de ordin organizatoric și teh
nic care asigură atingerea in acest 
an a celui mai înalt virf de pro
ducție la Combinatul siderurgic din 
Reșița : un milion tone de oțel.
_____ J

Pașii 
omului

însemnări de
Miko ERVIN

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte,
Dragi prieteni și tovarăși,
îmi face o deosebită plăcere ca, in numele Consiliului 

i-‘ S'-at, al guvernului român și al meu personal, să vă 
adr< .-L-z dumneavoastră, domnule președinte, și colabora- 
tonicrr care vă însoțesc un călduros salut de bun venit 
in România socialistă, împreună cu urarea de a vă simți 
cit mai bine in mijlocul poporului nostru, care vă pri- 
meș’e cu cele mai sincere sentimente de prietenie și 
ospitalitate.

Vizita ce o faceți in România, ca și vizita pe care am 
făcui-o in primăvara acestui an in Liberia, constituie o 
expresie a dorinței țărilor și popoarelor noastre de a 
promova relații tot mai bune intre ele, de a se cunoaște 
mai bine șt de a colabora rodnic. în interesul propășirii 
lor economico-soclale independente, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale. Sint Încredințat că aceasta 
nouă intilnire a noastră, convorbirile pe cart le vom 
purta și înțelegerile la care vom ajunge vor da noi im
pulsuri raporturilor prietenești dintre țările și popoarele 
noastre, vor crea condiții și mai bune pentru înfăptuirea 
colaborării multilaterale româno-liberiene.

Ne este cunoscută istoria poporului liberian, înteme
ietor încă la mijlocul secolului trecut al primei repu
blici independente de pe continentul african. Apreciem 
eforturile $j realizările poporului dumneavoastră pe ca
lea redeșteptării naționale, a dezvoltării economice și 
sociale independente — și, ca prieteni sinceri, vă dorim 
din inimă noi și mari succese in dezvoltarea economi- 
co-socialâ, in ridicarea bunăstării și fericirii poporului 
liberian.

In timpul vizitei veți avea prilejul, domnule președinte, 
să cunoașteți nemijlocit unele din realizările și preocu
pările poporului român în cei 30 de ani de ia eliberarea 
sa de sub dominația fascistă, dorința șl hotărixea sa de

(Continuare in pag. a IXI-a)

Toastul președintelui 
William R. Tolbert jr.

Domnule președinte, mare și bun prieten,
Dragi prieteni,
Doamnelor și domnilor,

Sint profund mișcat de spontaneitatea și entuziasmul 
care au caracterizat primirea ce ne-a fost rezervată, de
legației mele și mie, in această vizită istorică, de talentatul 
și cu adevărat dinamicul popor român. Sint încredințat că 
d-na Tolbert ar. fi împărtășit intru totul aceste senti
mente, iar noi regretăm cu adevărat faptul că ea nu a 
fost in măsură să vină cu noi.

Intr-adevăr, aducem un adine prinos do recunoștință 
dumneavoastră, domnule președinte, și doamnei Elena 
Ceaușescu. Partidului Comunist Român, guvernului și po
porului acestei istorice națiuni, pentru atenția cu care am 
fost înconjurați de la sosirea noastră in acest fascinant 
oraș. Ne-ați primit cu adevărat La cel mai inalt nivel și 
ați dat dovadă de grijă meticuloasă și de o atenție spe
cială, fâcindu-ne să ne simțim ca și cum ne-âm fi aflat 
acasă. Aceasta este o adevărată dovadă a unei prietenii 
autentice de care lumea noastră unică are atita nevoie 
astăzi. Folosesc acest prilej pentru ca, in numele Parti
dului Libera! autentic, al guvernului și al poporului din 
Liberia, precum și al meu personal, să vă exprim dv., 
guvernului și poporului acestei națiuni progresiste înalta 
noastră apreciere, apreciere față de partidul dumneavoas
tră term, precum și întreaga noastră recunoștință sinceră, 
nu numai pentru amabila invitație pe care ne-ați adre
sat-o cu atita generozitate de a vizita țara dv., cit și pen
tru înaltul nivel la care avem plăcerea să constatăm că 
au fost ridicate relațiile dintre cele două țări ale noastre.

Cu 191 de zile in urmă, Excelența Sa președintele Nicolae 
Ceaușescu a pus piatra de hotar in relațiile romăno-libe- 
riene atunci cind, domnia sa și prima doamnă a națiunii 
române, doamna Elena Ceaușescu. au făcut o vizită ofi
cială în Liberia. Vizita in Liberia și in alte țări africane,

(Continuare in pag. a III-a) in timpul intilnlrll protocolara

Cu cîtva timp în urmă, intr-un 
buletin de știri, crainicul de la 
radio anunța cu o voce emoțio
nată știrea referitoare la o des
coperire a arheologilor noștri, 
care au dat de urma unui pas 
de om de acum 15 mii de ani. 
M-a cuprins și pe mine emoția 
ascultind această știre. Ne nu
mărăm deci printre cei dinții 
care și-au Jăsat amprenta pe 
bătrinul continent, in aceste ți
nuturi, udate de apele fertile 
ale Dunării noastre, străjuite 
de munții noștri bogați, cu 
codri verzi, palate subterane cu 
pereți albi, negri, argintii și 
aurii, de sare, fier și metale 
prețioase. Dar am simțit și o 
altă căldură, mergind pe urmele 
înaintașilor noștri de acum 15 
mii de ani. M-a copleșit un 
■sentiment puternic de recunoș
tință pentru acel om foarte în
depărtat in timp, care in cine 
știe ce împrejurări grele a știut 
să facă acel pas prin care noi 
am intrat în istorie. Aceeași re
cunoștință o port deopotrivă 
bravilor arheologi, care, fără 
îndoială, au căutat, au cercetat 
ani de zile, muncind cu pasiune 
și dăruire, pentru a da de o 
urmă de om pe care s-o readu
că peste milenii și milenii in 
plină contemporaneitate. In a- 
cest fel, temerarul om multimi
lenar, frate bun cu noi cei de 
azi de pe aceste meleaguri, și-a 
regăsit in timp șl spațiu rostul, 
ecoul existenței, luptei sale de 
a rămine, de a supraviețui hi 
Istorie.

Mărturisesc că și eu sînt un 
fel de culegător de urme de pas 
de om. Dar sarcina mea este 
incomparabil mai ușoară, mai 
generoasă. Pășesc de treizeci de 
ani pe urmele omului care și-a 
înscris puternic numele, aspira
țiile, personalitatea pe acest 
pămint liber al evului său nou, 
socialist. Pe meleagurile mele 
natale In țara Oașului, la Ne
grești, colegul meu de școală, 
avocatul Vasile Andron, băiat
(Continuare în pag. a V-a)
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SA iNTlMPINĂM CONGRESUL PARTIDULUI

PERFECȚIONlND ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
în ansamblul preocupărilor organelor și organizațiilor rie 

P‘did pentru perfecționarea stilului si metodelor lor de muncă, 
buna prcgutlre a adunftrilor generale ale organizațiilor do bază 
ocupă un Io'- Important. Fxn rienta ciștigalt pe acest tărim 
«e cere valorificată din plin la apropiatele adunări generale și 
rnnlerlnte pentru dări de seamă vl alegeri — princi
palul cadru in care membrii de narlld vor dezbate nrolectele 
de Program si Directive re vor fl supuse aprobării Congresu
lui al Xl-lca nl partidului. In articolul pe carc-1 publicăm mnl 
jos sint prezentate unele aspecte din experiența unor organi
zații de partid din municipiul Hunedoara.

O Idee de •scbilă Importanță

icm mereu in 
tanlzfltiilor de

nu trebuie 
o sedln- 

____ ponte drs- 
icurit-du-l-sc doar o pre-

bn’â din municip u « 
rdunurca ccneralft 
să fie socotită ca 
tâ In sine, care sc 
lâșura
Tcnță cit mai bună. Insistăm nsu- 

pentru (ap

mr n-

o analiză profundă, dc natura să 
dea .donul" unor dezbateri vii, Inte
resante. in spirit critic si autocritic, 
care să determine măsuri concrete 
pentru soluționarea practică a pro
blemelor puse in discuție. Tocmai 
de aceea combatem stăruitor obi
ceiul intîlnit in unele organizații, 
ca Întocmirea materialelor ce ur
mează a fi supuse discuției — in
diferent dacă acestea vizează as-

billte sarcini și responsabilități 
pontrit durerea lor la îndeplinire. 
Merituos este faptul că in aceste 
locuri, ca și in altele, la pregătirea 
adunării dc partid sint atrași să 
participe agitatorii care intensifică 
munca politica dc la om la om : 
lotolală. formele agitației vizuale, 
prin milloicc slmnlc. Inclusiv prin 
popularizarea la gazeta de perele 
a tematicii adunărilor aduc la cu- 
nnș.inț.a comuniștilor aspectele mal 
deosebite asupra cărora se cere con
centrată atenția.

In multe adunări generale comu
niștii prezintă Informări despre 
modul emu Ișl îndeplinesc nurci na 
dc partid. Intruclt această practică 
am putea spune că este generali
zată. ne străduim să generalizăm 
și experiența acelor birouri și co
mitete de partid din municipiu ca
re nu se limitează in pregătirea a-

FURAJE
est mai multe furaje pentru siloz!

mai tntîmpl 
o perioadă dc in- ®
tenslficarc a mun- et
cil d? partid in 
ansamblul ci, dc 
activizare la solu
ționarea sarcini- ȚI
lor, a celor peste x-w g!
15 000 de comu- *1 I £1
niști cuprinși In jC| j g
cele 318 de orga- Va- ■
nizații de partid 
din municipiu.
Este necesar să 
privim astfel lu
crurile întrucit sarcinile actualei e- 
tape presupun o creștere calitati
vă a rolului conducător al fiecă
rei organizații, prin integrarea tot 
mai organică a fiecărui membru 
dc partid in procesul complex de 
conducere a mecanismului vieții 
economice și sociale. Acest rol se 
exercită nu doar de citiva tovarăși
— secretarul si biroul organizației
— ci dc adunarea generală, ca for 
conducător al organizației, si. tot
odată. prin exemplul personal, acti
vitatea ș; influenta politică a fie
cărui membru de partid la locul 
său de muncă.

O deosebită 
tru exercitarea rolului 
tor al fiecărei orgai 
au respectarea 
prevederilor 
fisurarea s 
ncrca lor la timp, 
îndrumăm organizațiile 
si comitetele dc partid să 
sulte comuniștii, «necialistii 
de cile ori se stabilește tematica 
unei adunări, astfel C3 ea să răs
pundă cerintelor de cea mai strin
gentă actualitate ale locului de 
munci, dar și rezolvării unor, sar
cini care vizează perspectiva. Le 
Îndrumăm, de asemenea, să a- 
nun.te ordinea de zi cu. cel puțin 

cir.ci zile inaipă#» Sial, fir'șt?_> lu
cruri absolut necesare, obligatorii 
pentru a se asigura un continui 
corespunzător adunării și a le da 
comuniștilor posibilitatea de a re
flecta din timp asupra tematicii 
d •’’baterilor.

în pregătirea adunărilor genera
le. birourile organizațiilor de bază 
acordă, cum este și firesc, impor
tanța cuvenită referatului, dării dc 
seamă sau informării ce urmează 
a fi prezentate pentru a-l asigura 
un conținut bogat de fapte și idei.

O acțiune la care trebuie să participe în această perioadă 
toate forțele satelor

iect — care au o mare Importan
ți pentru activitatea viitoare — nu 
se mai discută temeinic In adunare 
fiindcă timpul ar fi prea.,. înain
tat. Dată fiind importanta adunft- 

_ rllor de dare dc seamă si 
alegerii Îndrumăm birourile ca la 
elaborarea schitelor acestor hotă- 
mi să atrasă ne comuniștii ccl mal 
Competent!, receptivi la nou. com
bat ivi față de neajunsuri. Cerem, 
tolodatft, o maro grijă pentru se
lecționarea și fructificarea tuturor 
sugestiilor și observațiilor, a cri
ticilor constructive menite să îm
bogățească proiectele dc hotărire, 
comb Ui nd tendința de a sc da asi
gurări, in adunări, că propunerile 
vor fl cuprinse ulterior in hotărire 
— tendință care face ca nu odată 
respectivele propuneri să fio date 
uitării.

Una din cerințele perfecționării 
pregătirii si des- 

■■■■■■*■■■■■ fășurărll adună
rilor generale, 
care se reflectă si

. in planul de mâ-
Wl 11 ♦ j suri stabilit in
| fu vederea organi-| vJ tX zării adunărilor

si conferințelor 
pentru 1 
scamă si alegeri 
este

■ oricăror manifes
tări dc formalism.

) Ne referim intre
altele la cerința 
eliminării din 
materialele nre- 

e-g zentate a iustifi-
1 cărilor neinteme-■ /H Si £1 iatc centru dife- 
J Vt rite lipsuri. a

frazelor
lipsite de arsu- 
mentul 
concret, la

zisele „elogii" prin care se arată că 
succesele repurtate de organizație 
au fost obținute sub... contro
lul și îndrumarea comitetului de 
partid din uzină sau comitetului 
municipal de partid. Nu sint oare 
firești și obligatorii controlul, ajuto
rul și îndrumarea exercitate dc or
ganele la care ne-am referit ? 
Și de ce asemenea referiri dispar 
atunci cind sint analizate diferite 
carențe, neajunsuri ? Și Încă un lu
cru deloc neglijabil : aceste referiri 
se cer făcute nu atît la adresa „co
mitetului". „biroului", la modul ge
neral, cit mai ales la adresa tovară
șilor cărora li s-a Încredințat răs
punderea de a controla si aju
ta organizațiile respective. O 
asemenea practică se cere cu atît 
mai mult aplicată cu cit. în pre
zent. In fiecare organizație se aleg 
organele conducătoare și delegații 
la conferința ierarhic superioară și 
se desemnează, pe baza cunoașterii 
calităților lor reale, candidații pen
tru forul de partid superior.

Am prezentat doar cîteva aspecte 
din experiența unor organizații de 
partid din Hunedoara. Ele arată 
că există încă multe disponibilități 
pentru perfecționarea activității. 
Actualele adunări pentru dări de 
seamă si âle&e'ri vor dezvolta, de
și gUr. experiența acumulată pină 
ăcum in buna pregătire și des
fășurare a adunărilor de partid. 
Aceasta se va răsfringe nemij
locit asupra creșterii rolului de 
conducător politic al fiecărei 
organizații de partid la fiecare loc 
de muncă, potrivit cerințelor întâm
pinării Congresului al Xl-lea 
al partidului cu rezultate din cele 
mai remarcabile.

Inq. Gheorghe VASIU 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Hunedoara al P.C.R.

dări de
lichidarea

goale.

In această perioadă, recoltarea și 
depozitarea furajelor sint lucrări la 
ordinea zilei in toato cooperativele 
agricole din județul Dolj. Alit In 
unitățile din sudu) județului, cu în
tinse terenuri nisipoase, cit și in cele 
din nord, cu soluri mal fertile, 
cooperatorii participă in mare număr 
la recoltarea, transportul și Insiloza- 
tea furajelor. Ca urmare a unei te
meinice organizări a muncii, In 
cooperativele agricole din cadrul 
consiliului intcrcoopcratist Băltești 
au fost insilozate pină acum 8 500 
tone furaje. Bune rezultate au fost 
obținute șl in unitățile care fac 
parte din consiliile intercooperatlsto 
Măceșii dc .Jos, Poiana Mare etc.

Experiența unităților fruntașe do
vedește că, atunci 
creazâ gospodărește.

acest an a făcut să «e compromită 
culturile succesive de pe unele .su
prafețe — ne spunea tov. Eugen Stil- 
nescu. director adjunct la direcția 
agricolă. Deși s-au însămînțat supra- 
fețe mal mari declt cele prevăzute 
Inițial, vor exista greutăți In ce pri
vește asigurarea furajelor suculente".

Raidul nostru în coopera 
tlve din judeful Dolj

tată. Numai de pe 60 ha semănate la 
teren Irigat se poate obține o pro
ducție ceva mal mare. Practic, se 
puteau lnsftmlnța In sistem irigat 
130 ha. Dar, ața după cum ne relata 
tov. Georgeta Stingă, șefa fermei ve
getale nr. 2, griul s-a recoltat tlrziu 
și perioada optimă pentru insămln- 
țarea porumbului trecuse. Prin ur
mare, este vorba de greșeli, de ne
glijențe. Rezervele de furaje nu sint 
epuizate. Cooperativa agricolă mai 
are 4 ha cu sfeclă furajeră, a în
ceput recoltarea porumbului pentru 
boabe. Prin mobilizarea cooperatori
lor la stringerea tuturor produselor 
secundare din clmp șl Snsllozarca lor 
se pot realiza cantități mari de fu
raje.

Asemenea acțiuni trebuie întreprin
se in toate cooperativele agricole. 
Prin organizarea unor acțiuni de 
întrajutorare cu forță de muncă și 
mijloace mecanice intre unitățile 
din cadrul acelorași consilii inter- 
cooperatisle, trebuie ca toate furajele 
și produsele secundare din cimp să 
fie strînse intr-un timp cit mal 
scurt. Organizațiile de partid au da
toria să solicite consiliilor de con
ducere situația la zi a balanței fura
jelor și, pe baza cunoașterii ei, să 
întreprindă acțiuni 1a care să parti
cipe toti locuitorii satelor, astfel in
cit toate rezervele de furaje să fie 
strînse si înmagazinate cu grilă.

Deci se conturează atit un deficit 
de flnurl, cît șl de furaje suculente. 
Iată cum se prezintă situația la 
cooperativa agricolă din Timburești. 
S-a prevăzut să se obțină 250 tone 
fin, 830 tone suculente și 650 tone 
grosiere Or, din aceste cantități 
s-au asigurat numai 150 tone fin. 120 
tone suculente și 300 tone grosiere. 
Pină acum, la nici o categorie de 
nutrețuri nu s-a acoperit necesarul 
stabilit prin balanța furajeră. Ce re
zerve mai există in clmp ? Care este 
soluția ? „O să cumpărăm furaje" — 
ne spunea tov. Constantin Mișchie, 
inginerul-sef al unității. Sint multi
ple cauzele care au făcut ca produc
ția proprie de furaje să fie atit de 
mică. Din cele 150 ha cu po
rumb în cultură succesivă, 50 
ha s-au compromis, iar pe 40 
ha vegetația este puțin dezvol-

cind se lu- 
-_ ____ ___  balanța fu

rajelor poate fi echilibrată. Numai 
că, in unele cooperative agricole din 
județul Dolj problema asigurării 
furajelor nu a fost și nu este pri
vită cu suficientă răspundere. La 
direcția agricolă se anreciază că nu 
toate unitățile din județ Iși vor pu
tea asigura cantitățile necesare de 
furaje. De altfel, față de 80 000 tone 
finuri nu se găsesc in stoc declt 
circa 54 000 tone, iar rezervele din 
cimo sint aproape epuizate. Anali- 
zind această situație, direcția agrico
lă a stabilit un program de măsuri 
pentru completarea deficitului de fu
raje. Se prevede, printre altele, re
coltarea timpurie a unor suprafețe 
cu porumb pentru boabe și lnsiloza- 
pea imediată a cocenilor in amestec 
cu frunze și colete de sfeclă de za
hăr sau cu melasă. De asemenea, 
marl cantități de coceni se vor Insi- 
loza in amestec cu porumb-masă 
verde din cultura succesivă. Desigur, 
măsurile stabilite sint de mare utili
tate, iar consiliile de conducere și 
specialiștii din cooperativele agrico
le au datoria să acționeze cu toată 
hotărirea pentru îndeplinirea lor.

Se pare insă că nici in felul acesta 
deficitul de furaje nu va putea fi 
acoperit. „Vremea secetoasă din

Ion TEODOR

în avantajul automobiliștilorfaptic 
asa-

pecte ale muncii politice, organiza
torice. economice, educative etc. 
— să fie încredințate acelorași doi- 
trei oameni, considerați ..specialiști 
in referate"... în astfel de cazuri se 
pierde din vedere lucrul cel mai 
esențial : pregătirea adunărilor în
seamnă, în primul rind. pregătirea 
gindirii oamenilor si nu DrcEătirea 
hirtiilor.

Comitetul municipal de partid a 
popularizat practica unor organi
zații care — pentru a evita irosirea 
de timp prețios pentru scrierea de 
referate de către oamenii care „nu 
sint dc condei", dar au o bună ju
decată politică si au lucruri Inte
resante dc ■ spus — ascultă, 
de la caz 13 caz, informări ver
bale pe bază dc punctaj. De ase
menea. in pregătirea temeinică a 
adunărilor de partid răspindim 
metoda unor organizații cum sint 
cele de la secția furnale. O.S.M 
II. șantier electrotehnic unde 
membrilor de partid li se oferă po
sibilitatea să cunoască dinainte 
materialele ce vor fi supuse dez
baterii. astfel ca ei să poată ana
liza profund și argumentat proble
mele activității ‘ *—’ *“ *“
rccteze unele 
ccstora.

Ne preocupă, de asemenea. să 
,-determinăm birourile și comitetele 
de partid să considere că pregă
tirea adunărilor nu începe odată 
cu „lansarea" convocatorului. La 
organizații de partid cum sint cele 
de la O.S.M. II din cadrul Com
binatului siderurgic, șantierul 4 al 
întreprinderii de construcții, side
rurgice șa., unde activitatea de 
pregătire a fiecărei ședințe începe 
din momentul anrobării planului 
pentru perioada următoare, se cu
nosc din timn. cu o lună si chiar cu 
dovă-trei luni mai devreme, acțiunile 
mai mari ale organizației, sint sta-

dunărilor doar la a face cunoscut 
cind și cine va raporta, ci, pe 
parcurs, pină la adunare, îndrumă 
si ajută sistematic De raportori 
sâ-și îndeplinească sarcinile, astfel 
ca la „ora bilanțului" ei să aibă sa
tisfacția datoriei împlinite.

Preocupindu-ne să extindem a- 
semenea metode care asigură o te
meinică pregătire adunărilor de 
partid și prin urmare o eficiență 
ridicată, combatem, în același timp, 
practicile unor birouri și organiza
ții ca cele de la Șantierul II con
strucții al întreprinderii de con
strucții siderurgice, Exploatarea de 
gospodărie comunală și locativâ, 
sectorul transporturi din Combina
tul siderurgic, din unele școli și 
unități sanitare ș. a., unde adună
rile sint pregătite in pripă, super
ficial, Nu este deloc intimplător 
că in aceste locuri iau cuvintul de 
regulă aceiași oameni, că unii din 
ei au devenit un fel de „vorbitori 
tradiționali." Fără cine știe ce 
efort. cei care-i ascultă știu 
dinainte ceea ce vor spune și ast
fel atenția este abătută de la pro
blemele ce-și așteaptă rezolvarea 
și asupra cărora cu toții sint che
mați să se pronunțe.

O altă cerință a pregătirii temei
nice a adunărilor o constituie al
cătuirea unor proiecte d,«i hotărirl 
temeinic gindite, judicios funda
mentate, cu sarcini, termene și 
responsabilități concrete. Nimeni nu 
neagă importanța pregătirii acestor 
materiale. Totuși, uneori sîntera 
nevoiți să criticăm fie faptul că ele 
au un caracter prea puțin concret, 
fie că stabilesc termene de înde
plinire... permanente care nu fa
vorizează un control exact și sis
tematic, chiar dacă prevederea este 
foarte bine gindită. După cum cri
ticăm de fiecare dată atunci cind 
sesizăm că prevederile din pro

la

și eventual sfi. co- 
neajunsuri ale a-

petrochimic Teleajen

Gh. PARASCAN 
corespondentul „Scînteii'

însemnătate oen- 
conducă- 

^atii fie partid 
cu strictele a 

r statutare in des-
ad'jnărilor Generale, ti- 

Totodată. 
dc bază 

con-, 
ori

La Combinatul petrochimic 
Teleajen, care aparține de Cen
trala industrială de rafinării și 
petrochimie — Ploiești, există o 
vie preocupare pentru lărgirea 
sortimentului de uleiuri minera
le fabricate, care dețin o 
pondere mare In producția uni- 

riățiL •Anul acesta; la cele peste ’• 
30 de sortimente s-au adăugat 
altele, cu caracteristici calitati
ve superioare.

Pină la sfirșitul anului, încă 
20 de fabricate — aditivi, ule
iuri, unsori lichide pentru pro
tejarea suDrafețelor mecani
ce și altele — vor intra în 
nomenclatorul de produse al 
combinatului. (în fotografic : 
unități ale Centralei industriale 
de rafinării și petrochimie din 
Ploiești).

LA I F.E.T.-SUCEAVA

Preocupări stăruitoare pentru pregătirea cadrelor
Promovarea unor metode noi 

de muncă, a unor tehnologii cu 
eficientă economică ridicată, 
atit in exploatările din pădure, 
cit si in unitățile d? prelucrare 
a lemnului, reprezintă preocu
pări constante In activitatea co
lectivului de muncă de la între
prinderea forestieră d° exploa
tare și transport din Suceava. 
Totodată, aici se acordă o aten
ție deosebită perfecționării cu
noștințelor tehnlco-economice si 
profesionale ale cadrelor de 
muncitori, ingineri si tehnicieni. 
Numai in acest an. bunăoară, 
aoroaoe 4 200 de lucrători ai în
treprinderii sucevene sint cu
prinși in diferite forme de per
fecționare. Peste 325 cadre

TESA urmează cursurile cen
trelor de perfecționare. în ace- 
h.și timp, in activitatea de per
fecționare a pregătirii profesio
nale sint antrenați peste 3 8'10 
de muncitori in meserii de bază, 
cum ar fi fasonatori-mecanici. 
gateriști și ajutori de gaterișt:. 
tractoriști. fiinirular'ști etc. 
După cum am aflat de la to
varășul Vasile Sava directorul 
întreprinderii, in actualul cinci
nal aproape 11 000 dintre lucră
torii care muncesc aici urmează, 
intr-o formă sau alta, cursuri 
de perfecționare.

O frină bruscă, o derapare, un ob
stacol nesesizat la timp, o ploaie to
rențială. o răsturnare, explozia unui 
pneu, prăbușirea unui copac, circu
lația pe un teren accidentat, o ma
nevrare greșită la intrarea sau Ieși
rea din garai — iată tot atîtea si
tuații neprevăzute care pot duce la 
evenimente nedorite soldate cu ava
rierea autoturismului. Reparația a- 
cestuia costă. Uneori mii de lei. 
Pentru a veni în sprijinul conducă
torilor auto, in afară de asigurarea 
de răsDundere civilă Drin efectul le
gii. care se încheie de absolut tot» 
deținătorii de autovehicule, Admi
nistrația Asigurărilor de Stat practi
că în prezent o serie de forme de 
asigurări auto facultative convenabi
le. eficiente. Cea mal răspindită din- 
. tre el? șl preferâtă de un număr din 
ce In ce mai mare de posesori de 

: autotdrismeuleste ariguraeea de ava?,’ 
rii. pentru care ADAS a plătit des
păgubiri. numai In cursul anului tre
cut, de peste 30 milioane lei. în 
ultimul timp. ADAS a pus In apli
care noi reglementări privind asigu
rarea facultativă de avarii, care con
stituie. in fapt, tot atitea avantaje 
oferite conducătorilor auto. în legă
tură cu aceste noi reglementări am 
solicitat c’teva precizări tovarășului 
ANTON MANZANO, director In Ad
ministrația Asigurărilor de Stat.

— Puteți să ne precizați care sint 
principalele avantaje ale noilor re
glementări ?

— Unul din cele mai importante a- 
vantaie este acela că in asigurarea 
facultativă dc avarii sint cuprinse a- 
cum un număr mal mare de persoa
ne, care se pot afla la volanul auto
vehiculului in momentul cind se pro
duce o avarie. Dacă, in vechea regle
mentare. la volan se afla o altă per
soană decit soția (soțul) asiguratului 
sau altcineva din întreținerea aces
tuia. ADAS plătea despăgubirea res
pectivă, insă recupera paguba de la 
persoana vinovată de producerea a- 
variei. în noua reglementare, ADAS 
nu va mal recupera contravaloarea 
despăgubirilor plătite, chiar dacă la 
volan, in afară de persoanele prevă
zute in vechea reglementare. s-at 
afla oricare din Dărlntii. frații, suro
rile sau coniii asiguratului, pentru 
aceasta fiind suficient ca ei să lo
cuiască împreună cu asiguratul șt. 
bineînțeles, să albă permis de con
ducere auto.

— In legătură cu prima de asigu
rare, ce avantaje oferă noile regle
mentări ?

— Odată cu extinderea sferei de 
protecție a asigurării de avarii,

mod substantia! 
in timp — redu- 

* re-
ADAS a lărgit în 
— in cuantum și ...........r
cerile primei de asigurare. în 
glementarea anterioară se prevedea 
o reducere de 10 la sută din primă 
dacă asigurarea se încheia (sau 6e 
reinnoia) direct la unitatea ADAS, 
cu condiția ca aceasta să se fi în
cheiat pe termen de un an și prima 
de asigurare să se fi plătit anticipat 
și integral. în noua reglementare, a- 
ccastă reducere se acordă chiar dacă 
asigurarea so încheie pe o perioadă 
mai mică de un an și chiar dacă «e 
plătește in rate. Totodată, s-a In
trodus un sistem de reduceri pro
gresive in timp, in condițiile in care 
nu se reclamă despăgubiri in peri
oadele scurse ale asigurării de ava
rii. Să luăm un exemplu concret : 
dacă* un 'poSeSor al unui autoturism 
„Dacia 1300“'Încheie asigurarea de 
ayarii diroct.-.la; .unitatea ADAS, be
neficiază de o reducere a primei de 
10 la sută. Deci va plăti in loc de 
2 200 lei. 1 980 lei; dacă reinnoiește 
asigurarea, iar in anul anterior nu 
a beneficiat de despăgubiri de 
ADAS (cu excepția cazurilor 
despăgubiri acordate ca urmare

ia 
de 

__ r_-,___  _________________ a 
unor pagube produse la autovehicul 
din vina unei terțe persoane aflate 
în afara auto), In primul an al re
înnoirii el va plăti mal puțin cu 15 
la sută, deci 1 683 lei, In cel de-al 
doilea an cu 25 la sută mai puțin, 
deci 1 485 lei, iar in cel de-al trei
lea an și următorii cu 35 la sută 
mai puțin, deci numai 1 287 lei.

— în cite rate se poate plăti pri
ma de asigurare ?

— Dacă în vechea reglementare 
automobilistul putea plăti prima In 
3, 4 sau 7 rate, în condițiile noii re
glementări se poate plăti șl In 10 
rate. Iată, Rșadar, Încă o înlesnire, 
deloc neglijabilă, pentru cei care 
încheie asigurarea de avarii auto.

— Si o ultimă întrebare : de la ce 
dată se aplici noile reglementări 7

— Ele au și început să se aplice. 
Modul in care au fost primite și in
teresul față de noile reglementări 
sint ilustrate de faptul că, încă din 
primele zile, unitățile noastre au 
Înregistrat un număr sporit de po
sesori de autoturisme care au venit 
să-și reînnoiască sau să încheie pe 
loc această formă de asigurare de 
avarii, care vine direct in sprijinul 
lor, oferindu-le noi Înlesniri, avan
taje.

Convorbire consemnată de
Petre BUZOIANU

© Ce rol se 
atribuie

cercetării
științifice

și tehnologice 

în dezvoltarea 
economico- 

socială a țării?

------------------------------ -------------

Cerințele progresului continuu 
și multilateral al societății 
noastre socialiste aduc pe prim 
plan cercetarea științifică și 
dezvoltarea tehnologică. In 
proiectul de Directive ale Con
gresului al Xl-lea al partidului 
se arată : „Partidul nostru por
nește de la considerentul că 
știința constituie factorul pri
mordial al progresului contem
poran șl că societatea socialistă 
multilateral dezvoltată poate fi 
realizată numai pe baza celor 
mai înaintate cuceriri ale știin
ței și tehnicii".

Cu pregnanță se subliniază In 
proiectul de Directive că reali
zarea Importantelor obiective 
ale dezvoltării economico-so- 
ciale, soluționarea principalelor 
probleme ale producției mate
riale. legale de creșterea efi
cienței economice, a productivi
tății muncii sociale, de ridica
rea parametrilor tehnici șl cali
tativi al produselor ele., sint de
terminate, In mod hotâritor. de 
creșterea aportului științei și 
tehnologiei, care se manitestă 
tot mal mult ca forțe nemij
locite de producție. Cercetarea 
șJințifică și tehnologia sint che
mate să joace un rol deosebit de 
important in dezvoltarea indus
triei și agriculturii, a transpor
turilor si telecomunicațiilor, in 
introducerea proeoselnr mo'lornc 
de conducere cu ajutorul calcula
toarelor electronice, in rezolva
rea unor aspecte importante ale 
bazei materiale ale vieții cultu
rale și sociale. Rolul tehnologiei 
In etapa viitorului cincinal este 
subliniat în Directive de cerin
ța ca tehnologiile noi, de con- 
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cepție proprie, șl tehnologiile 
perfecționate care se vor in
troduce in producție să asi
gure realizarea a peste 80 la 
sută din totalul tehnologii
lor prevăzute pentru obiec
tivele de investiții planifica
te. De asemenea, trebuie sub
liniat faptul că, pentru anul 
1980, se prevede ca circa 45 la 
sută din valoarea producției In
dustriale să se realizeze pe sea
ma produselor noi șl perfecțio
nate.

întreaga dezvoltare economică 
a societății noastre impune, 
deci, intensificarea ac
tivității de cercetare 
științifică și dc dez
voltare tehnologică, 
prin orientarea ci fer
ma spre satisfacerea 
cerințelor concrete ale 
modernizării Indus
triei, agriculturii șl 
celorlalte ramuri ale 
economiei naționale. 
Cu alte cuvinte, im
plică participarea ac
tivă a științei la soluționa
rea mai rapidă a proble
melor complexe de care de
pinde dezvoltarea in ritm in
tens și modernizarea forțelor de 
producție ale țării, creșterea efi
cienței generale a economiei.

Activitatea de cercetare știin
țifică și de dezvoltare a tehnolo
giei condiționează progresul 
tehnic și economic al societății 
în următorii ani și, prin a- 
ceasta, progresul ei general. 
Rezultatele cercetării științifice 
in raport cu tehnologia sint 
determinate de un flux intern, 

fier
L......

propriu cercetării, care implică 
și o activitate dc cercetare 
științifică îndreptată spre as
pecte fundamentale din do
meniile fizicii, chimiei, biolo
gici, matematicii, dar și asupra 
unor aspecte concepțlonale spe
cifice unor domenii ale tehnicii. 
De pildă, in domeniul electroni
cii activitatea concepțională 
specifică este la fel de impor
tantă ca și activitatea din dome
niul fizicii orientată spre elec
tronică. intre acestea trebuind 
să existe o relație, o legătură 
permanentă. Fluxul intern.

de întrebări și răspunsuri 
despre proiectul de Directive

științific, al industriei electro
nice, dintre fizică și electronica 
concepțională, condiționează și 
constituie un suport al inovări- 
lpr proprii in această industrie, 
începem să dispunem de aseme
nea structuri in toate ramurile 
industriei, ele sint conturate 
In cadrul institutelor centrale 
de cercetare.

Sarcinile din proiectul de Di
rective in domeniul cercetării 
științifice șl dezvoltării tehno
logice sini in mod evident cali
tativ superioare celor din peri
oadele precedente. La stabilirea 

lor s-a pornit de la obiectivul 
fundamental de a se asigura 
dezvoltarea mai rapidă a țării 
noastre, in vederea ajungerii la 
nivelul țărilor socialiste mai a- 
vansate, apropierii României de 
statele dezvoltate din punct de 
vedere economic. Or, aceasta de
pinde in mare măsură de așe
zarea la temelia a tot ceea ce 
înfăptuim a colo- mai noi cuce
riri ale științei și tehnologiei 
contemporane.

Devansind permanent dezvol
tarea producției materiale, cer
cetarea științifică din țara noas

tră va trebui să-și concentreze 
forțele spre soluționarea proble
melor majore ale creșterii eco
nomice : valorificarea supe
rioară a potențialului național 
de resurse naturale, punerea io 
valoare de noi surse dc mate
rii prime șl energie, crearea dc 
noi mașini, instalații și tehno
logii pentru susținerea progre
sului tehnic și creșterea eficien
ței economice, extinderea meca
nizării ș| automatizării produc
ției, realizarea dc noi substanțe 
și materiale etc. în același 
timp, știința este chemată să 
contribuie la descoperirea de 

noi mijloace de îmbunătățire 
calitativă a vieții umane, de ri
dicare a gradului de civilizație a 
societății. Știința este deci 
chemată să pătrundă in „mie
zul fierbinte" al progresului 
tehnic și economic al societății 
și să îmbrățișeze viața so
cială în totalitatea el, să 
fie prin urmare o componentă 
permanentă a vieții omului și a 
muncii sale. Știința in mod 
direct și știința prin tehnologie 
constituie un factor molor al 
inovării, indiferent dacă rezul
tatele ei se obțin prin descope

riri. sinteze creatoare 
de noi calități sau in
venții.

Societatea modernă, 
datorită complexității 
problemelor ei econo
mice, acordă cea mal 
mare atenție rezulta
telor concrete ale cer
cetării științifice, astfel 
ca tot ceea ce se des
coperă și se dovedește 
realmente util și nece

sar să-și găsească aplicare 
grabnică în producție, să ser
vească neintirzlat progresului e- 
conomic. Această problemă are 
o importanță deosebită și pen
tru țara noastră, dacă avem in 
vedere cheltuielile mari pe care 
statul, societatea le fac pentru 
cercetarea științifică și dezvol
tarea tehnologică. In mod nor
mal, aceste cheltuieli trebuie să 
se justifice prin rezultate certe 
și cit mai rapide in producția 
materială, prin creșterea efici
enței economice. Cercetarea ști
ințifică trebuie privită, pină Ia 
urmă, prin prisma eficienței 
șale, a aportului la dezvoltarea 

economică, la sporirea avuției 
naționale a poporului nostru. 
Desigur, sint și aspecte ale cer
cetării științifice care se referă 
la probleme generale ale eco
nomiei și societății, la funcțio
narea mecanismelor economice 
și sociale. Atit cercetările in ra
port cu tehnologia, cit și cerce
tările in raport cu mecanismele 
economice și sociale, cu condu
cerea societății și cu viitorul so
cietății sint esențiale, condițio
nează în mod decisiv progresul 
social — în lumina faptului fun
damental că Întreaga operă de 
edificare a noii orinduiri se re
alizează printr-o politică știin
țifică, în concordanță cu cerin
țele legilor obiective ale dez
voltării sociale, in formele lor 
specifice de manifestare, deter
minate de condițiile concrete a- 
le țării.

Proiectul Directivelor Con
gresului al Xl-lea al partidului 
deschide oamenilor de știință 
din toate domeniile și tuturor 
celor care depun eforturi inova
toare un cimp larg de activitate 
și de aplicare a rezultatelor cer
cetării In viața economică și so
cială a țării. România va Intra 
astfel Intr-o etapă In care cupla
jul șl Integrarea științei cu pro
ducția, cu societatea vor deveni 
tot mai Intime, mai organice, 
aceasta constituind o condiție 
esențială pentru progresul rapid 
și multilateral al țării, pentru 
creșterea gradului de civilizație 
materială șl spirituală al Între
gului popor.

Prot. dr. docent 
Mihai DRĂGANESCU
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Vizita in România a președintelui Republicii Liberia, dr. William R. Meri ir.
Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui

William R. Tolbert jr.
rCrmare din pag. D 

e-și făuri o viață tot mai prosperă 
|i înfloritoare.

In prezent, poporul romăn acțio
nează pentru a asigura dezvoltarea 
In ritm Înalt a economici, științei, 
culturii., ridicarea bunăstării sale 
materiale și spirituale. Sintem preo
cupați de a realiza o societate socia
listă care să asigure poporului con
diții de viată și de cultură dintre ce
le mai bune, să-i creeze posibilitatea 
de a participa tot mai activ la cola
borarea multilaterală pe Plan Inter
national. la realizarea unei lumi 
mal drepte și mai bune.

Poporul român, care a cunoscut 
timp de secole dominația străină, 
este solidar cu toate popoarele care 
luptă pentru independența lor și se 
pronunță pentru respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a fi stâpin pe 
dv”plin pe destinele sale.

Mai mult ca oriclnd este necesar 
să se afirme cu putere in relațiile 
dintre state principiile deplinei ega
lități in drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc, ale ncrecurEcril 
la forță sau la amenințarea cu forța 
în raporturile interstatale.

Evenimentele care au avut loc in 
viața internațională de la ultima 
noastră întilnire, din primăvară aces
tui an, confirmă faptul că trăim într-o 
epocă de mari transformări naționale 
ț. sociale, de adinei mutații in rapor
tul de forțe pe plan mondial, de afir
mare tot mai hotărită a voinței po
poarelor de a fi pe deplin stăpine 
pe bogățiile naționale și de a le fo
losi corespunzător intereselor proprii.

Cursul spre destindere si colabo
rare care a Început in ultimii ani 
întimoină Încă rezistențe puternice; 
sint încă forțe imperialiste. colo
niali ste care nu înțeleg dezvoltarea 
societății omenești și ar dori să tină 
lumea pe loc. Tocmai de aceea, dacă 
dorim să asigurăm dezvoltarea nou
lui curs» spre destindere, este nece
sară întărirea solidarității si colabo
rării tuturor forțelor antiimnerialis- 
te și anticolonialiste, a tuturor po
poarelor care doresc să trăiască li
bere. stăpine pe destinele lor, in
tr-un climat de pace.

In perioada care a trecut de la 
întilnirea noastră, în Africa s-au 
produs schimbări importante, prin
tre care cea mai de seamă este ac
centuarea procesului de lichidare a 
dominației coloniale. Chiar astăzi. în 
ziua sosirii dumneavoastră in Bucu
rești. poporului Guineei-Bissau 1 
s-a recunoscut în mod oficial inde
pendent^. după ce cu un aa In urmă 
fi-a constituit primul, său . guvern 
independent. Cu citeva-zile kt urmă 
s-a incBfelât7 AcorduPM^ ÎÂ Lusaka, 
în care se recunoaște independenta 
Mozambicului. Se desfășoară cu 
succes lupta popoarelor din Angola, 
din Mozambic pentru cucerirea in
dependentei lor naționale. Activita
tea din aceste zile a forțelor reac
ționare. rasiste din Mozambic de
monstrează insă câ pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului, neocolo
nialismului și rasismului sint ne
cesare întărirea vigilenței, o acțiune 
fermă din partea popoarelor africa
ne, a tuturor forțelor progresiste din 
lume. După părerea noastră, sint crea
te condiții pentru Intensificarea lup
tei în vederea lichidării definitive a 
colonialismului, a politicii rasiste si 
de apartheid din Africa de Sud și 
Rhodesia.

Omenirea este confruntată cu gra
ve probleme, care iși cer o soluțio
nare rapidă. Am în vedere în pri
mul rind faptul că o mare parte a 
omenirii se află în condiții de sub
dezvoltare. ceea ce are influente ne
gative atit asupra dezvoltării econo- 
m.ico-sociale a popoarelor respecti
ve. cit și asupra luptei generale pen
tru progres, pace și colaborare in
ternațională. Sint necesare intensifi
carea eforturilor țărilor in curs de 
dezvoltare, întărirea solidarității lor 
cu țările socialiste, cu statele care 
acționează pentru propășirea lor e- 
conomico-socială independentă In 
vederea lichidării stării de subdez
voltare. pentru instaurarea în viața 
Internațională a unor relații noi, 
bazate pe egalitate, pe un raport mai 
just între preturile materiilor prime 
și ale produselor industriale, care să 
favorizeze progresul mal rapid al 
țărilor in curs de dezvoltare. Este 

necesar, totodată. Fă se creeze con
diții pentru accesul lnrg al tuturor 
popoarelor la tehnologiile moderne, 
la cuceririle științei și culturii, să 
se Instaureze o nouă ordine politică 
și economică internațională.

In Europa, lupta pentru înfăptuirea 
securității euronene. pentru instau
rarea unor relații noi. de colaborare 
multilaterală, a Înregistrat in acest an 
progrese simțitoare : sint create con
dițiile pentru încheierea cu succes a 
Conferinței gcncral-europene. Româ
nia acționează cu toată fermitatea 
pentru a-și aduce contribuția. îm
preună cu celelalte țări, la realizarea 
pe continentul european r unei secu
rități reale, care să asigure fiecărei 
națiuni posibilitatea de a se dezvolta 
liber, corespunzător năzuințelor sale

Din Păcate, in lume continuă să 
existe incă multe focare de încordare, 
care pun in mod serios in pericol 
pacea si colaborarea internațională. 
Nu de mult, in Balcani, mai precis in 
Cinru, s-au produs evenimente grave, 
care constituie un pericol pentru in
dependența si suveranitatea acestui 
stat independent, dar $i pentru pacea 
din Balcani si din întreaga lume. 
România susține in mod ferm respec
tarea independentei, suveranității si 
integrității teritoriale a Ciprului, se 
pronunță pentru o soluție politică 
care să asigure conviețuirea pașnică 
dintre comunitățile greacă și turcă, 
deplina egalitate în drepturi pentru 
toti cetățenii ciorioti. fără deosebire 
de naționalitate.

Ne pronunțăm, de asemenea, pen
tru intensificarea activității in vede
rea soluționării pe cale politică a 
conflictului din Orientul Mijlociu, 
pentru reluarea tratativelor la Ge
neva in vederea instaurării unei păci 
trainice și juste in această zonă și. 
totodată, pentru soluționarea proble
mei poporului palestinean in confor
mitate cu dreptul său la existență 
liberă, independentă.

Apreciem, de asemenea, că este ne
cesar să se intensifice eforturile în 
vederea aplicării acordurilor de la 
Paris cu privire la Vietnam, să se 
instaureze o pace trainică în întreaga 
Indochină, asigurîndu-se popoarelor 
vietnamez, cambodgian și laoțian 
dreptul de a-și soluționa problemele 
in mod independent, fără nici un 
amestec din afară.

Soluționarea problemelor complexe 
pe plan mondial, lichidarea subdez
voltării, asigurarea deplinei egalități 
între popoare impun o participare 
activă la întreaga viață internațio
nală a tuturor statelor, indiferent de 
mărimea lor. în acest context, noi 
considerăm câ țările mici și mijlocii
— care sint primele ce au de suferit 
dg pe urma stărilor de (încordare^ a 
politicii colonialiste', și nepcdlohțâlisțe
— trebhie să fie mai active, să ac- ; 
ționeze cu mai > multă fermitate la- 
viața internațională.

Totodată, este In interesul tuturor 
popoarelor de a Întări Organizația 
Națiunilor Unite, de a face ca ea să 
aibă un rol tot mai puternic in so
luționarea diferitelor probleme in
ternaționale. Toate acestea impun o 
democratizare reală a relațiilor in
ternaționale. stabilirea unor noi nor
me, care să asigure fiecărui popor 
deplina egalitate în drepturi. Inde
pendența. suveranitatea, posibilita
tea de dezvoltare liberă, de sine stă
tătoare.

In încheiere, doresc, domnule pre
ședinte. să-mi exprim convingerea că 
vizita pe care o faceți in România va 
marca un nou moment important în 
dezvoltarea colaborării dintre țările 
noastre, atit pe planul relațiilor bi
laterale — in domeniile economic, 
tehnico-științific și cultural. dînd 
un nou imbold realizării in viată a 
acordurilor la care am ajuns cu pri
lejul vizitei in țara dumneavoastră — 
cit și In lupta generală pentru o po
litică nouă in lume, pentru idealu
rile de progres și pace ale umanită
ții.

Vă urez Încă o dată să petreceți 
cit mai bine cele citeva zile in mij
locul poporului român — si regret 
in mod sincer că d-na Tolbert nu 
vă însoțește.

Vă rog să ridicăm împreună acest 
pahar in sănătatea președintelui Tol
bert. pentru progresul și prosperita
tea poporului liberian prieten, pen
tru prietenia și colaborarea dintre 
popoarele noastre, pentru pacea In 
întreaga lume.

In sănătatea dumneavoastră, a tu
turor ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I)

făcută de șeful statului român, a fost 
un factor stimulator, cu o largă sem
nificație in contextul relațiilor inter
naționale dintre state, indiferent de 
distanțele geografice ce le separă, de 
statutul lor economic sau de orin- 
duirca lor socială sau politică.

Ca rezultat al progreselor in dome
niul tehnicii și științei, care In pe
rioada ce a urmat celui de-al doilea 
război mondial au stimulat Imagina
ția omului, raporturile dintre națiuni 
au fost facilitate Intr-o măsură con
siderabilă.

Intre timp, Influența comerțului 
și schimburilor internaționale asu
pra economiei mondiale a confirmat 
faptul că nici o națiune, fie că este 
mare sau mică, bogată sau săracă, 
Industrializată sau neindustrializată, 
dezvoltată sau în curs de dezvoltare, 
nu poate exista in completă izolare. 
Tocmai în acest context va trebui 
efectuată o nouă, dramatică și pro
fundă schimbare prin restructurarea 
relațiilor economice și de altă natu
ra dintre națiuni, dintre națiunile 
lumii noastre unice. In lumina aces
tei perspective, marele și bunul meu 
prieten, președintele Ceaușescu. a 
dovedit clarviziune șl înțelepciune 
și a întreprins acțiuni pozitive in 
interesul națiunii sale șl al lumii.

Această vizită, cu adevărat istori
că, pe care o efectuăm in țara dv. 
In perioada actuală, are o semnifi
cație cu totul deosebită pentru re
lațiile dintre popoarele noastre, al 
căror trecut de suferințe de pe ur
ma unor forțe externe nu este esen- 
țialmente diferit și a căror hotărî- 
re de a-și menține Identitatea națio
nală și de a-și urma calea spre rea
lizarea nobilului scop este neabătu
tă. Aceste obiective stau la baza po
liticii Liberiei de a întinde și a ac
cepta mina prieteniei altor națiuni, 
membre ale lumii.

Tocmai de aceea nu putem accep
ta sau tolera nici un fel de relații 
care Ignoră principiile Independen
ței și integrității naționale, ale ega
lității suverane, ale respectului reci
proc și neamestecului In treburii» 
interne ale altor state. Pentru aceste 
motive, noi, ca și dumneavoastră, 
domnule președinte, ne opunem co
lonialismului in orice formă, neoco- 
lonialismului și imperialismului, pre
cum și oricăror politici rasiste sau 
de apartheid. Avem încrederea fer
mă că toți oamenii, indiferent de cu
loare, credință, religia lor. de sta
tutul lor economic sau social, nu 
dreptul să-și hotărască propriile des- 
tjne să trăiască in 'dreptate, dem
nitate și pace. Tocmai, .pentru că se 
bucură de aceste, drepturi fundamen- 
tâle-,''națiunile‘noastre au hntâriț. să 
îndeplinească prevederile acordului 
cu privire la comerț și cooperare e- 
conomică și industrială dintre țări
le noastre, colaborare ce poate avea 
o foarte largă semnificație nu numai 
pe plan bilateral, intre România și 
Liberia, dar și în contextul mai larg 
al noii ordini mondiale, care în pre
zent se află în curs de restructurare.

Lumea noastră, care este unică, a 
suferit prea mult de pe urma egois
mului, bigotismului, diferențierilor 
rasiale, religioase sau politice, ne
dreptăților, conflictelor, războaielor. 
Astăzi, marea majoritate a locuitori
lor lumii sint săraci, suferă de boli, 
de (oame și ignoranță, in timp ce 
alții trăiesc In bogăție. Această si
tuație tristă nu ar trebui să existe, 
intrucit cu toții trăim intr-o singură 
societate umană, care trebuie să fie 
sănătoasă și să progreseze.

Depunerea unei coroane de flori
în cursul după-amiezii, dr. William 

R. Tolbert. Jr., președintele Republi
cii Liberia, a depus, in semn de 
omagiu, o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

La solemnitate au luat parte Con
stantin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Nicolae Popa, prim-vicepre- 
șcdinte al Consiliului popular al mu
nicipiului București. Petrache Trofin, 
ambasadorul României la Monrovia, 
generali și ofițeri superiori.

Pe măsură ce trece timpul, națiu
nile lumii devin tot mal Interdepen
dente, cu n tot mai accentuată con
știință a faptului că poartâ răspun
derea colectivă față dc pacea, jus
tiția, securitatea și progresul Inter
național. Dc aceea, credem câ exis
tă un raport precis Intre stabilirea 
și menținerea păcii Internaționale șl 
lichidarea sărăciei, suferințelor uma
ne. exploatării și nedreptății. Astfel, 
atit timn cit grupuri întregi de na
țiuni trăiesc In sărăcie, boală și Ig
noranță, atit timp cit acestea sint 
exploatate, nu vom fi In măsură să 
lichidăm conflictele și lipsa de secu
ritate pe plan internațional.

Domnule președinte,
Mi-am permis să mă refer la ci

te va dintre problemele care confrun
tă omenirea In ziua de astăzi pen
tru a încerca să subliniez Importan
ța pe care guvernul Liberiei o acor
dă relațiilor cu România. Liberia 
are mari bogății ; este bogată in re-* 
surse naturale, care trebuie să fie 
scoase la iveală. are un potențial 
uman ce trebuie să fie pus in va
loare. România are ceva mai mult. 
Are un uluitor progres in dezvolta
rea industriala modernă, mef cu sea
mă In ultimele două decenii, o dez
voltare spectaculoasă, și in special 
In timpul perioadei In care acest 
proces s-a desfășurat sub conduce
rea dumneavoastră clarvăzătoare, 
luminată si dinamică, domnule pre
ședinte. Ca și România. Liberia tre
buie și ea să-și asigure o creștere 
Intensă r forțelor productive ale na
țiunii, o Înaltă eficiență și un ritm 
de dezvoltare susținut, care să-l per
mită să satisfacă cerințele tot mal 
mari ale societății noastre si promo
varea factorilor fundamentali ai pro
gresului. In această perspectivă avem 
certitudinea că relațiile româno- 
liberiene vor urma o spirală ascen
dentă de progres binefăcător și toc
mai de aceea nutrim foarte mari 
speranța față de viitorul acestor ra
porturi.

Domnule președinte,
Aștept cu nerăbdare discuțiile pe 

care le vom avea în aceste zile, în 
care ne bucurăm de cordialitatea și 
ospitalitatea dumneavoastră. Fără 
Îndoială că rezultatele acestor discuții 
vor fi binefăcătoare, vor servi atit 
interesele popoarelor noastre, ale 
Liberiei și ale României, cît și inte
resele generale ale întregii lumi.

încă o dată, permite ți-ml să ex
prim profunda noastră gratitudine 
pentru splendidul prilej oferit de a 
vizita țara dumneavoastră progresis
tă, poporul dumneavoastră progresist, 
să vă mulțumim pentru toate aten
țiile cu care ne-ați copleșit cu atita 
generozitate.

Dragi prieteni,
Excelențe,
Doamnelor și domnilor,
Vă rog să ridicați paharul și să vâ 

alăturați mie in urarea pe care o 
adresez în sănătatea marelui și bu
nului meu prieten, președintele 
României ; pentru dezvoltarea și În
tărirea continuă a prieteniei șl a re
lațiilor cordiale intre guvernul șl po
porul României și guvernul și po
porul Republicii Liberia ; pentru 
prosperitatea poporului român ; in 
sănătatea tuturor celor prezenți aici, 
In această seară, cu cele mai bune 
urări pentru toți ; pentru pacea lu
mii ; pentru președinte l (Aplauze)

împreună cu președintele William 
R. Tolbert jr., la ceremonie au parti
cipat membri ai cabinetului liberian, 
celelalte persoane oficiale care-1 în
soțesc in vizita în țara noastră.

La sosire, o gardă de onoare a 
prezentat onorul. Au fost Intonate 
apoi imnurile de stat ale României 
și Liberiei.

După depunerea coroanei de flori, 
6-a păstrat un moment de reculegere.

Inalții oaspeți au vizitat, in conti
nuare, rotonda monumentului.

în încheierea ceremoniei, președin
tele William R. Tolbert Jr. a primit 
defilarea gărzii de onoare.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopenl

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

Pionieri dăruiesc buchete de flori 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
William R. Tolbert.

în intimpinarea înaltului oaspete 
Ru venit Manea Mănescu, prim-mi- 
nistru al guvernului, membri ai gu
vernului, conducători ai unor insti
tuții centrale, generali și ofițeri su
periori, ambasadorul țării noastre la 
Monrovia.

Președintele Liberiei este însoțit 
tn vizita sa in România de James 
T. Phillips, ministrul agriculturii, 
Edward B. Kesselly, ministrul in
formațiilor, problemelor culturale și 
turismului, Lafayette K. Morgan, 
ministru de stat fără portofoliu, 
R. Francis Okai jr., adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale, precum și amba
sadorul- Republicii Liberia la Bucu
rești, Joseph Graham.

în ctthtihuarea ceremoniei, o gardă 
militară prezintă onorul. Sint into
nate imnurile de stat ale Liberiei 
și României, in timp ce, in semn de 
salut, sint trase 21 salve de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 

Mii de bucureșteni ovaționeazâ pe cei doi șefi de stat

William R. Tolbert jr. trec in revis
tă garda de onoare.

Urmează prezentarea șefilor mi
siunilor diplomatice, precum și a 
persoanelor oficiale române venite 
in intimpinare.

Solemnitatea sosirii se încheie cu 
defilarea gărzii de onoare.

Numeroși locuitori ai Capitalei 
participă cu entuziasm la revederea 
prietenească dintre cei doi șefi de 
6tat, fac o călduroasă primire solu
lui poporului liberian. în aplau
zele mulțimii. președinții Nicolae 
Ceaușescu și William R. Tolbert jr. 
iau loc într-o mașină deschisă, es
cortată de motocicliști.

Pe traseu domnește aceeași at
mosferă sărbătorească. Mii de bucu- 
reșteni ovaționează pe cei doi șefi 
de stat, aclamă pentru prietenia ro- 
mâno-Uberiană. exprimindu-și, ase
menea Întregului nostru popor, de
plina satisfacție față de ntfua'• irttil- 
nire. dintre președintele Nicolae 
Cbâușeșcu și .’președintele' William 
îolbert jr., menită a servi’ interese
le celor două popoare, cauza cola
borării, înțelegerii și păcii in în
treaga lume.

La reședința șefului statului libe

rian, președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele William R. Tolbert 
jr. s-au intreținut intr-o atmosferă 
de caldă prietenie, exprimindu-și 
incă o dată satisfacția pentru aceas
tă nouă întilnire.

„Vă urăm din nou bun venit în 
țara noastră și vă exprim bucuria 
mea și a tovarășilor mei pentru vi
zita pe care o faceți" — a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in cursul 
acestei cordiale întrevederi. „Am do
rit foarte-mult această vizită" — a 
răspuns șeful statului liberian. „Sin
gurul meu regret este că d-na Tol
bert nu m-a putut însoți. Dar ea 
este, cu inima, aici, alături dc mine. 
Mă simt ca acasă. Și omul cind se 
simte ca acasă, este fericit. Sint in- 
cintat de primirea călduroasă care 
mi-a fost rezervată mie și colabo
ratorilor mei'V'ljEste primirea -Tezei^ 
vată prietenilor" .— a subliniat- pretr 
ședințele Nicolae Ceaușescu, „Dum
neavoastră sinteți prietenii noștri. 
Sper că veți petrece aceste «ile îți 
mod fericit. Noi vom face totul pen
tru ca șederea dumneavoastră aici să 
fie cit inai plăcută și cît mai fruc
tuoasă".

(Agerpres)

PRAHOVA
Un modern complex spitali

cesc a (ost inaugurat in cartie
rul de nord al municipiului Plo
iești El dispune de un spital cu 
724 paturi. laboratoare și 10 săli 
de operație dotate cu aparatură 
perfecționată. Tot in cadrul 
complexului s-au dat in folosin
ță o policlinică și o farmacie. De 
notat că noul complex spitali
cesc ploieștean a fost terminat 
cu 40 de zile mai devreme decit 
termenul prevăzut

GALAȚI
Au fost, recent recepționate I* 

Galați 4 noi cămine Dentru ti
neret. De cele Dește I 000 de 
locuri vor beneficia tinerii mun
citori de Ia șantierul naval. În
treprinderea mecanică pentru a- 
cricultură si industria alimenta
ră. precum si din alte unităti 
economice eălătene. Tncă 8 că
mine vor fi date în folosință In 
acest an *1 la Începutul celui 
viitor.

VRANCEA
Noul cartier din sudul orașu

lui Focșani se lărgește șl ce 
modernizează continuu Pentru 
copiii de aid s-au Inăltat o 
școală cu 16 săli de clasă. o 
creșă șl o grădiniță cn 220 locuri. 
Tot aid s-a amenațat un mo
dem complex sportiv. Gospo
dinele se pot aproviziona la 
complexul alimentar din cârti-

PE SCURT, DIN TARĂCORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;
er. Iar cooperația meșteșugă
rească a deschis cinci secții de 
prestări servicii.

CLUJ
In cadrul Clinicii de boli pro

fesionale din Cluj a fost con
struit și dat In folosință un 
dispensar cu staționar pentru 
profilaxia silicozei. Dispensa
rul. destinat îngrijirii sănătății 
minerilor, este dotat cu apara
tură modernă pentru examina
rea aparatului respirator, car
diovascular. a sistemului nervos. 
El dispune, de asemenea, de ser
vicii de balneo-fizioterapie. ae
rosoli. săli de gimnastică, pentru 
aplicarea unor tratamente medi
cale etc.

TULCEA
Orașul Sulina a fost racordat 

la sistemul energetic national. 
Odată cu punerea in funcțiune, 
cu 3 luni înainte de termen, a 
liniei aeriene de 20 kilovolti. s-a 
renunțat la utilizarea centralei 
electrice. Iar Iluminatul orașu
lui a fost Îmbunătățit

BACĂU
în imediata vecinătate a sa

linei de la Tg. Ocna a fost 
construit și dat in folosință un 
ștrand cu apă sărată destinat 
tratamentelor afecțiunilor reu
matismale. Bazinul, cu o ca
pacitate de circa 300 locuri, a 
fost construit prin munca pa
triotică a cetățenilor. Apa. cu 
efecte curative. este extrasă 
prin sonde, sub formă de sara 
mură, si adusă prin conducte de 
la gura Slănicului.

SĂLAJ
In centrul orașului Zalău a 

fost dat In folosință un nou si 
modern complex turistic. Noul 
edificiu dispune de un hotel mo
dern. cu camere confortabile și 
un bar de zi.

VlLCEA
La Rlmnicu-Vilcea s-a con

struit o nouă fabrică de piine 
dotată cu utilaje tehnologice 
dintre cele mal modeme în
tregul proces de fabricație șl 
do manipulare a produselor este 

automatizat Proiectată la o ca
pacitate de 50 000 kg pe zi, noua 
unitate va asigura cu produse 
de panificație atit locuitorii mu
nicipiului, cit și oaspeții din sta
țiunile balneo-climaterice de 
pe Valea Oltului.

ARGEȘ
Tinărul oraș Costesti și-a Îm

bogățit zestrea edilitară cu un 
nou edificiu : o maternitate do
tată cu mobilier si aparatură 
modernă. De notat că o bună 
parte din construcție s-a reali
zat prin contribuția in muncă 
oatriotică a personalului me
dical de la spitalul din locali
tate.

SIBIU
Cu două luni înainte de ter

menul prevăzut, Cisnădle, ora
șul textiliștilor", a fost conectai 
la rețeaua telefonică automată 
interurbană, avind ca prefix 925

MEHEDINȚI
La Orșova s-a dat in folosin

ță un nou hotel. Amplasat pe 

malul lacului de acumulare al 
hidrocentralei de la Porțile de 
Fler, in zona centrală a orașu
lui, noul hotel, cu 9 niveluri, dis
pune de 230 locuri pentru ca
zare. un restaurant și un bar de 
zi.
BRÂILA

In comuna Gropeni, Județul 
Brăila, a fost inaugurat noul 
local al grădiniței și creșei de 
copii. Construcția, realizată de 
cooperativa agricolă Gropeni, 
are două niveluri și o capacitate 
de 150 de locuri. Cu aceasta, 
numărul grădinițelor date in 
folosință, prin grija U.J.C.A.P, 
Brăila, in acest an. se ridică 
la 18.

ALBA
O modernă stație de salvare 

a (ost dată în folosință in mu
nicipiul Alba (ulia. Unitatea, 
amplasată în apropierea car
tierului de blocuri de pe Pla
toul romanilor, dispune de con
diții optime de desfășurare a 
activității : servicii de salvare, 
dispecerat, garaje, întreținere 
auto.

VASLUI
In partea de est a orașului 

Vaslui se află în construcție 
un nou ansamblu de locuințe, 
care va număra circa 700 de 
apartamente. Tot aici se vor 
construi o creșâ, o grădiniță, un 
complex comercial și alte uni
tăți de interes cetățenesc.

LA „CARBOCHIM"-CLUJ

Producția în continuă
creștere și diversificare

Peste 2 000 de tipuri de‘pie
tre de polizor se realizează in 
prezent la Întreprinderea „Car- 
bochim" din Cluj, care a sărbă
torit recent 25 de ani de exis
tență. Pentru lărgirea gamei de 
pietre de polizor și pentru a 
putea face față și unor comenzi 
mai dificile, a fost realizată, 
prin autoutilare, o linie nouă 
tehnologică cu o capacitate a- 
nuală de circa 250 tone. Una 
din principalele preocupări ale 
colectivului de la „Carbochim" 
este obținerea unei producții 
mai mari pe aceleași suprafețe, 
cu aceleași utilaje și aceiași oa
meni, pentru a satisface cerin
țele tot mai mari ale economiei. 
S-au aplicat o seamă de măsuri 
concrete de optimizare a pro
ducției în toate .secțiile și ate
lierele, precum și tehnologii mai 
eficiente, mal productive. Ca 
urmare, rezultatele obținute în 
prima jumătate a anului sînt 
remarcabile. Valoarea producției 
globale, de pildă, a fost depă-

Iei.șită cu aproape 9 milioane 
S-au fabricat, peste prevederi, 
300 tone electrocorindon. 71 tone 
pietre de polizor, 31 tone car- 
bură de siliciu etc. Noua secție 
de abrazivi pe suporți, intrată 
in funcțiune anul trecut, și-a 
depășit simțitor parametrii pro
iectați. De altfel, aproape în
tregul spor de producție obținut 
in toate secțiile este rodul 
creșterii productivității muncii, 
indicator la care prevederile au 
fost .depășite cu 5 la sută. 
O contribuție importantă la ob
ținerea acestor succese au a- 
dus formațiile de lucru conduse 
de Stefan Mureșan, din secția 
electrozi, loan Suciu de la e- 
lectrozi de baterii. Traian Olo- 
sutean de la carbura de siliciu, 
Nagy Emilian, Aurel Rusu. Si- 
mion Miron. Dan Feneșan și al
ții.

Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scinteii"
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FIECARE FACULTATE
-CENTRU INSTRUCTIV 

Șl UNITATE PRODUCTIVĂ!
cinema

Redacția a adresat unor rectori de Insti
tute universitare întrebarea : peste citeva 
sile se inaugurează un nou an universitar i 
pe ce căi concepețl sporirea procesului de 
integrare astlel incit, așa cum se preconl-

zeruâ In proiectul de Program al partidu
lui, llecarc facultate să devină un puternic 
centru de producție și cercetare t

Iată răspunsuri!» primite i

INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CLUJ INSTITUTUL DE MINE DIN PETROȘANI
Prof. univ. dr. docent 

BAZIL POPA :
— Jaloanele procesului de 

integrare, indicate dc to
varășul Nicolae Ceausescu 
chiar aici, la Cluj, cu 
prilejul deschiderii anu
lui universitar 1972 1973, 
caracterizează in troaca ac
tivitate a institutului nos
tru. 1. __
lor de cerce tare a 
cut __ ____
teme de mare intere# eco
nomic st științific ; cu spri
jinul institutului nostru, in 
unitățile economice cu care 
colaborăm s-au InfiinUt 
secții industriale moderne, 
au fost create linii tehno
logice și tehnologii noi. u- 
tilaie si aaarate. prototi
puri ; au fost elaborate, de 
asemenea, proiecte de con
strucții, schite de sistema
tizare. bilanțuri energetice 
etc. Atelierele-scoală nou 
înființate constituie de oe 
acum o bază de Droductie 
si instruire, in timD ce a- 
portul cadrelor didactice a- 
sociate s-a amplificat ne
contenit.

Cu această importantă a- 
chizitie. de bună seamă că 
anul universitar 1974—1975 
poate înscrie o nouă creș
tere si amplificare a proce
sului de integrare. In con
sonantă cu prevederile în
scrise in proiectele de Pro
gram si de Directive ale 
Congresului al Xl-lea. au 
fost îmbunătățite progra
mele analitice ale discipli
nelor si programa activită
ții productive, astfel incit 
să sc asigure o împletire 
organică intre cunoștințele 
teoretice fi deprinderile de 
muncă practică ale studen
ților, pentru ca aceștia sâ 
poată desfășura activități 
tehnice din primele zile ale 
absolvirii. Vom spori nu
mărul cadrelor didactice 
membri in consiliile tehni
ce ale întreprinderilor si in 
comitetele oamenilor mun
cii din întreprinderi, sore a 
dobindl astfel o legătură 
mai largă cu problematica 
unităților economice.* Anul 
universitar * 
inaugura. — --------
crearea de noi centse de 
cercetare — Invătămint — 
producție ne platforma în
treprinderilor industriale de 
profil cum sint. de pildă. 
..Sinterom" si Fabrica de 
mașini de rectificat din 
Cluj, pentru ca. printr-o 
strinsă colaborare, cadrele 
didactice, studenții si SDe- 

poată 
econo-

Numărul contracte- 
cres- 

vizindan de an.

1974.1975 va 
de asemenea.

cialistii uzinei să 
produce noi valori 
mice.

___ ____ defi
ciențele ce se manifes
tă încă in procesul 
integrării fi ce măsuri 
vor fi întreprinse in 
institutul dv. pentru 
eliminarea lor ?

— Cu toate realizările 
obținute, procesul integră
rii se află abia la început 
si in desfășurarea lui n-au 
lipsit nici unele aspecte 
negative. Credem că in vii-

Care sini

t

torul *n universitar se vor 
elimina multe din aceste 
deficiente. Recent, pe baza 
unor acorduri cu ministere
le economice tutelare si cu 
Întreprinderile industriale, 
am intocmit planuri de in
tegrare ce facultăți, in do
meniile oroductiei. proiec
tării si cercetării, valoarea 
activității direct productive 
pentru anul 1974—1975 a- 
jungind la 12.3 milioane 
lei. Fiecare secție sau ate
lier de Droductie. de pro
iectare si de cercetare, a- 
flat sub conducerea unui 
cadru didactic cu experien
ță si in care sint incluși 
studenții specialității res
pective. isi are planul pro
priu. derivat din sarcinile 
de producție ale ministere
lor si unităților economice. 
Pentru realizarea integrală 
a acestor sarcini se impune 
— pe lingă îmbunătățirea

Prof. univ. emerit ARON 
POPA :

— Una din sarcinile e- 
sențiale in acest context 
este realizarea de pro
totipuri, iar aceasta de
pinde intr-o mare măsură 
de o mai bună organizare 
și dotare a atelierelor de 
froducție ale institutelor, 

n felul acesta se creează 
posibilitatea, pe de o parte, 
ca orice idee novatoare să 
fie materializată in timpul 
optim și, pe de altă parte, 
să poată fi perfecționată 
neîncetat. Amenajind mai 
multe secții in atelierul de 
producție, Institutul nostru, 
bunăoară, a reușit să con
cretizeze peste 20 de in
venții, între care amintesc 
aparatul pentru încercarea 
rezistenței cablurilor mi
niere, aparatul pentru de
tectarea intensității vibra
țiilor subterane, vagonul

Opinii despre integrarea 
invătămintului superior 

cu producția și cercetarea

reglementărilor financiare, 
care, cel puțin in anul uni
versitar trecut, nu au favo
rizat prea mult creșterea 
gradului de integrare — 
permanentizarea unei legă
turi organice intre facultăți 
și întreprinderi, astfel incit 
realizarea sarcinilor de 
Droductie să înscrie nemij
locit noi valori materiale 
in circuitul economic 5 
totodată, să coptribule 
perfecționarea continuă 
procesului de invătămint.

— In această ordine 
de idei, cum poate fi 
apreciat sprijinul or
ganelor tutelare ? Sint 
ele suficient de recep
tive și de operative 
fată de propunerile 
institutelor ?

— Receptivitatea fată de 
Dropunerile învățămintului 
este diferită, dar ea depin
de in mare măsură de in
sistenta ambelor părți. 
Dacă luăm in discuție, de 
pildă, aplicarea invențiilor 
provenite din institute si 
facultăți, vom observa că 
alcătuirea de colective mix
te poate constitui o moda
litate de adincire si de sti
mulare a colaborării dintre 
toti factorii. O astfel de 
colaborare poate, de aseme
nea. să conducă la dotarea 
mai bună a facultăților cu 
aparatură si utilaje, la a- 
provizionarea tehnico-ma- 
terială de către ministerele 
economice, dotare care, pină 
acum, nu a atins pretutin
deni parametrii corespunză
tori. Cum observăm, impe
rativul colaborării organice, 
stabile, permanente este de 
stringentă actualitate din 
toate punctele de vedere.

si. 
la 
a

siloz autodescărcâtor pen
tru evacuarea rocii la să
parea galeriilor in steril, 
amfiteatrul de instruire 
programată ș.a„ pe care nu 
le execută nici o altă în
treprindere.

Odată concretizate, ase
menea invenții se aplică e- 
fectiv in exploatările car
bonifere, aducind economii 
lunare de sute de mii de 
lei. Așa se face că, in pre
zent, Ministerul Educației 
și învățămintului ne-a re
partizat spre execuție su
plimentară inovații realiza
te in alte centre univer
sitare. Pentru anul 1974— 
1975 avem posibilitatea ca 
toate cele 14 laboratoare 
ale noastre să devină im
plicit ateliere de produc
ție sau, altfel zis, subuni-» 
tăti productive, scop inj 
care, împreună cu Centralaj 
cărbunelui. Centrala mine
reurilor neferoase și insti
tutele de proiectări, am 
elaborat un plan concret de 
activitate practică și, tot
odată, am pus la punct un 
program complex de dotare 
tehnlco-științifică.

— Ce caracteristici 
tehnico-organizatorice 
credeți că trebuie sd 
întrunească atelierele 
universitare de micro- 
producție pentru ca 
activitatea desfășurată 
aici să atingă para
metrii economici co
respunzători și, tot
odată, să se constituie 
drept sursă de neînce
tată perfecționare a 
învățămintului supe
rior ?

— A sosit timpul ca ac
tivitatea productivă din in-

vățămîntul superior să ■- 
tingă un nivel înalt de 
complexitate tehnică. Cred 
că nicăieri, in anul 1974— 
1975, producția atelierelor 
și laboratoarelor universi
tare nu mai poate să se re
zume la efectuarea de in
strumente simple, primare, 
cu o redusă utilitate, nu 
numai economică, ci și in- 
structiv-universltară. Exi
gențele producției și ale 
perfecționării pregătirii vii
torilor specialiști se regă
sesc in imperativul proiec
tării și execuției aparatelor 
și utilajelor care să înglo
beze un înalt efort creator, 
obiective tehnice cu adevă
rat de pionierat, capabile 
să înscrie mutații calitati
ve in organizarea fluxului 
de producție. Pentru atin
gerea acestui obiectiv mi 
se pare absolut necesară o 
zestre tehnlco-științifică co
respunzătoare, obținută fie 
prin autodotare, fie prin- 
tr-un efort sporit din par
tea ministerelor în a că
ror dublă subordonare in
tră unitățile universitare. 
Am in vedere, desigur, o 
astfel de 'dotație incit cu 
sprijinul ei să poată fi re
zolvată orice problemă de 
pionierat tehnico-științific.

In al doilea rind, mi se 
pare absolut necesar să se 
delimiteze cu mai multă 
precizie aria de intervenție 
a fiecărei facultăți și a fie
cărei catedre. Tendința de 
a face „de toate pentru 
toți", chiar rodnic materia
lizată, nu e de natură să 
contribuie la perfecționa
rea procesului de integra
re. Este inutil să adaug că 
un asemenea început de 
specializare nu exclude co
laborarea interdiscipllnară, 
din realizarea căreia stu
denții pot obține importan
te ......... * ’achiziții profesionale.

— In această per
spectivă, ce rol atri- 
buiți asociațiilor stu
denților comuniști ?

— Așteptăm intervenții 
hotărrte din part eh asocia- • 
țiilor. atit In privințain
tensificării activității poli
tice și organizatorice, pen
tru mobilizarea tuturor ti
nerilor la procesul integră
rii, cit și in ceea ce pri
vește preluarea de respon
sabilități concrete in con
ducerea, organizarea și gos
podărirea atelierelor de 
producție, in realizarea in
tegrală a sarcinilor de plan. 
Asemenea intervenții nu 
pot fi operate post-factum, 
ele sint chemate să antici
peze desfășurarea procesu
lui de integrare, să-i culti
ve o structură rațională, in 
acord cu cele mai înalte 
exigențe ale pregătirii de 
cadre superioare — reali- 
zindu-se astfel și premise 
superioare pentru educa
rea studențimii in spiritul 
responsabilității față de ce
rințele societății.
Mlhal IORDANESCU

• fitul roțu : SALA PALATULUI
— 19,30 (seria de bilele — 5167),
PATRIA - fi; 12; 15; lfl;
BUCUREȘTI — 8.45: 11.30: 
17,30; 20.18, la grădină — 
FAVORIT — 9,30; 12.15; 16;
20.30.
• Nu este timp : LUMINA 
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45.
• Neînfricatul At.-iman : DOINA
— 11.15; 13,15; 15.45.
• Planeta sălbatică : DOINA — 
18; 20.
• Piele de măgar : FLAMURA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15,
CENTRAL — 9,13; 11,30; 13.45; 16; 
18.15; 20.30.
• Marla (SAptftmtna filmului din 
Statele Unite Mexicane) : CAPI
TOL — 8.30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21.
• Goana după aur : SCALA — 9; 
11; 13; 15: 17; 19; 21. FESTIVAL
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, la gră
dină — 20. GRADINA DINAMO —
10.15. GRADINA LUCEAFĂRUL —
19.30.
• Fata de pe muntele dc dla-
mnnt (Zilele filmului din Repu
blica Populară Democrată Coreea
nă) : CASA FILMULUI — 10;
12,30; 15,45; 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.
• Tunurile din Navarone : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, FLO- 
REASCA — 15,30; 19.
• Apașii: BUZEȘTI — 9; 1L15;
13,30; 16; 18,30; 20,30, la grădină
— 20.
• Asediu cu surprize : BUCEGÎ
— 16; 18, la grădină — 20.
• In numele poporului italian t 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 1G; 
18,15; 20,30.
• Poliția sub acuzare : MELO
DIA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45. MODERN — 9; 11.15; 13.30; 
16; 10,30; 20,45, la grădină — 19.15.
• Dc bună voie și nesilit dc ni
meni : COTROCENI — 14; 16;
18; 20.
• Fără un adio : GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, VOL
GA - 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20. 
e Aurul negru din Oklahoma : 
LIRA — 15,30; 18. la grădină 19,45.
• Vandana : DACIA — 9; 12,30; 
16; 19,30. FLACARA — 10: 14.30; 
17,15; 20,15, GRADINA VITAN —
19.30.
• Fluturii : VITAN — 15,30; 18.
• Joe Limonadă : ARTA — 15,30; 
17,30; 19,30, la grădină — 19.45.
o Cazul Astrld ; GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
• Luminile orașului : UNIREA — 
15,30; 17,30, la grădină — 19.30.
• Mary Poppins : VIITORUL — 
15; 17,45.
o Proprietarii : VIITORUL —
20.30.
• Trecătoarele iubiri : POPULAR
— 15,30: 18: 20,15.
• Represalii la Roma : MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
© Capcana : RAHOVA — 16;
18; 20.
o Urmărește-mâ : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20,15.
• Săptămina nebunilor : MUNCA
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
q Șapte păcate : FERENTARI — 
14; 16; 18; 20.
• 50 000 de dolari recompensă t 
PACEA — 15,30; 18; 20,15.
o Călărețul fără cap : MOȘILOR
— 15,30; 18; 20, la grădină — 19,30. 
s Hibernatus : CRINGAȘI — 16;
18.15.
a Băiatul cu un cal alb : COS
MOS — 15,30; 18.
a Petrecerea : COSMOS — 20,15.

Ce drum să ■ „alegi : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.15.

RQman vesel : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 18;
20.15.
o 36 de ore : GRADINA AURORA
— 19,30.

21. 
14.30; 
19,30. 
17.45;

fl:

teatre

împliniri și perspective 
ale spectacolului 

muzical românesc
Fiecare gen artistic are, desigur, 

trăsături specifice, prin care sporește 
eficiența comunicării ; intre cele mai 
înzestrate din acest punct de vedere 
se află, fură îndoială, spectacolul 
muzical, reunire și — cind e deose
bit dc organic conceput -- sinteză a 
mai multor arte. Accesibilitatea și 
forța de penetrație u operei, operetei 
și baletului sint mai mari, intrucit 
dintre componentele lor multe sint 
familiare spectatorului, ajutindu-1 
astfel să ajungă mai repede la înțe
legerea globala și, implicit, esențială 
a celorlalte. Totodată, teatrul muzical 
poate să înfățișeze deopotrivă cele 
mai intime procese sufletești ca și 
ampli* mișcări sociale. Caracterele 
sint aici bine conturate, conflictele au 
un relief net, iar ideile fundamentale 
se desprind cu multă pregnanță. A- 
ccstc trăsături specifice au asigurat 
ascensiunea și popularitatea genu
lui lirico-dramatic 
va veacuri ; în 
contemporaneita
te, ele ii accen
tuează valabilita
tea șl ii sporesc 
eficiența. Iată de 
ce teatrul muzical 
contemporan este chemat să se înre
gimenteze in primele rinduri ale ar
tei militante.

O privire retrospectivă relevă fap
tul că realizările ultimilor ani au 
corespuns in bună măsură impera
tivelor societății românești, răminind 
insă și unele probleme deschise, nu 
numai ca arie tematică, ci și ca ni
vel de integrare in frontul general 
al creației muzicale naționale.

Raportată la puținătatea tradiției 
(care include cele trei neîndoielnice 
capodopere — „Oedip" de Enescu, 
„Năpasta" dc Drăgoi și „O noapte 
furtunoasă" de Paul Constantinescu 
— și cîteva alte opere semnate de 
Stephânescu, Caudella, Zirra, Otescu, 
Nottara și alți cițiva), creația lirică 
și coregrafică de după 23 August 
1944 apare substanțială. Peste 40 de 
autori au dat la iveală aproape 100 
de opere, operete și balete. Nu se 
include in această cifră un număr 
aproximativ egal de spectacole de 
estradă, după cum am lăsat la o par
te compozițiile care nu au fost con
fruntate cu publicul prin montare sau 
măcar audiție in concert. Procesul de 
creație se prezintă astfel sub forma 
unei curbe ascendente, cișligul trep
tat fiind nu numai cantitativ (se scrie 
mai mult azi decit acum 20 de ani), 
ci și pe planul tematic și valoric. 
Asupra aspectelor tematice sint ne
cesare citeva considerații.

Din aria vastă a realității se pot 
alege multe subiecte, in funcție de 
afinitățile creatorilor, de forța lor de 
pătrundere in esența fenomenelor res
pective, de capacitatea lor de a le 
transfigura artistic. Au intrat in con
știința publicului cu drept de consa
crare îndeosebi lucrările inspirate din 
istorie. Avem astfel lucrări des
pre Decebal, Zamolxe și Ștefan cel 
Mare, despre Iancu Jianu și Ciprian 
Porumbescu; dbspre Doamna ChiJj- 
na, Ecațjrfijjjjl T<|a.ddrpiu și Anton 
Pann, despre Enăcnîță Vâcârescu și 
Bălpe^cu — pentru a nu aminti decit 
citeva. Ele au marcat prezențe pres
tigioase in peisajul cultural româ
nesc, unele menținîndu-se timp înde
lungat in repertorii. Istoria univer
sală și literatura mondială au fecun-

vreme de cite-

FAPTUL
dat, la rlndu-lc, imaginația compozit 
torilor noștri ; s-au născut astfel o- 
pere de neîndoielnic interes, bine 
primite de public. Mal puține sint 
insă — și nu ar fi nimic dacă ar fi 
la fel de izbutite ca cele din sferele 
tematice anterioare — operele, ope
retele și baletele inspirate din actu
alitatea nemijlocită, din realitatea 
contemporană (chiar lărgind noțiunea 
de contemporaneitate pină la a cu
prinde și primii ani ai secolului).

Raportat la cifrele amintite, des
chiderea către temaliba de actuali
tate nu este, așadar, îndeajuns de 
largă. Fără îndoială, complexitatea 
existenței contemporane, multitudinea 
tendințelor pe care le exprimă, acu
itatea cu care le percepem se cer 
a fi decelate cu un deosebit simț al 
perspectivei. Lucrul nu este, desigur, 
ușor, dar satisfacțiile realizării sint 
mari șl ele dau 
forței creatoare,

puncte de vedere

măsura exactă a 
propulsează pe ar

tist in stima ob
știi, care vede in 
produsul muncii 
lui o oglindă sen
sibilă și necesară 
prin care se poa
te cunoaște mai 

? operă contempo- 
actuală — și 

și referiri la
bine. Nevoia de
rană este mereu
numeroasele expuneri , 
acest subiect făcute de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, proiectul de Program al 
partidului supus dezbaterii publice 
sint cit se poate de limpezi și mo
bilizatoare in acest sens.

Dacă genul liric a înregistrat o se
rie de succese meritorii, alte sectoa
re prezintă insuficiențe evidente. Cu 
cileva excepții, opera și baletul pen
tru copii n-au stat in atenția com
pozitorilor. Publicul de miine se for
mează azi. Or, laolaltă cu alte forme, 
genul liric, prhi componentele sale 
multiple, este capabil să trezească, 
să întrețină și să desăvirșească gus
tul estetic incă de la virste mici.

Dar compozitorii de operă, operetă 
și balet nu se confruntă numai cu 
problemele tematice, ci și cu cele de 
limbaj, suficient de spinoase și con
troversate pe plan mondial. Opera 
modernă este pe alocuri in situația 
de a-și pierde audiența, prin renun
țarea la factori definitorii și indis
pensabili ca melodia, dramaturgia 
bazată pe unitatea și diversitatea 
contrastelor, caracterul vocal al fac
turii. Succesele Înregistrate de auto
rii noștri in confruntări internaționa
le se datoresc nu negării tradiției, ci 
dezvoltării laturilor ei valoroase, 
compatibile cu viziunea contempora
nă. Una dintre cheile de boltă a vi
talității operei românești este into
nația populară. Demn de reținut este 
că folclorul nostru are genuri — ca 
balada — in care recitativul, atit de 
necesar discursului lirico-dramatic, 
este o formă bine cristalizată. Struc
turile modale ale cintecului popular 
au condus și in operă, operetă și ba
let la tratări inedite, încadrate in 
mișcarea creatoare generală.

In general pozitivă;' analiza crea--,no 
ției li ico-drarpaticg lasă, deschise....
probleme ce se cer examinate cu a- 
tenție și -IlfUlG'afimț-’de^rtS^onsabili-

DIVERS
Uriașul de la
Miercurea

Cartofi cu greutăți respecta
bile s-au mai inlilnit in județul 
Sibiu, lată că acum, deși cam
pania de recoltare e abia la în
ceput, au șl fost dezgropațl 
cîteva sute de cartofi in greu
tate de circa 1 kilogram fiecare, 
crescuți pe terenurile coopera
tivelor agricole de producție 
Cristian. Cirța, Arpașu de Jos. 
La C.A.P. Miercurea, un astfel 
de tubercul i-a întrecut pe toți. 
De mărimea unei căpățini de 
varză, cartoful a stirnit senza
ție. A fost cinlărit la miligram, 
ca la farmacie. Greutatea : 
1,360 kg 1

Aprobare... 
dezaprobată

Duminică, 8 septembrie, miile 
de turiști veniți la Brașov din 
toate colțurile țării n-au putut 
să urce in Poiană și cei mai 
mulți dintre ei au făcut cale în
toarsei. Pe tot traseul din Brașov 
spre Poiană urcau și coborau, 
ca niște bolizi, tot felul de auto
turisme, in cadrul unui raliu 
care a ocupat traseul mai bine 
de o jumătate de zi. Curios 
este faptul că, deși măsura de a 
se organiza asemenea curse 
auto pe acest traseu stirnește de 
fiecare dată nemulțumirea bra
șovenilor și a oaspeților acesto
ra, tot de fiecare dată organele 
locale dau aprobare. Măcar 
de-ar fi și ultima dată, intrucit 
chiar in zona respectivă sint 
destule trasee adecvate organi
zării unor asemenea curse. To
tul e să nu se mai dea „curs" 
acestor aprobări... dezaprobate.

Afacere 
clădită
pe nisip

După cum se înțelesese

PROGRAMUL I
9.00 Teleșcoalâ. Muzeele țârii : 

Muzeul marinei.
3,30 Antologie literari : Cezar 

Petrescu.
10,00 Râsârit-a luna-n prag... Mu

zică populară.
10.15 Birult-au glnduL
10.35 Film artistic : „Diminețile 

unui băiat cuminte". Produc
ție a studioului cinematogra- 
lic „București".

12.10 Legile țării — legile noastre !
12,20 Imn muncii. Program de cln- 

tece in interpretarea corului 
petroliștilor din Moreni.

16,00 — 17.00 Matineu de vacanță : 
„Alice in țara minunilor", de
sen animat ; „Trei prieteni" 
— păpuși animate.

17.30 Telex.
17.35 Steaua polară. Emisiune de 

orientare școlară și profesio
nală. Specialiștii din chimie.

17.55 Scena. Emisiune de actualita
te și crlUcă teatrală.

18.15 Cum vorbim 1
1B.30 Film serial pentru copil : 

„Năzdrăvanul Dennis".
18.55 Tragerea Pronoexpres.
li,00 Tribuna TV. Programul par

tidului. programul accelerării 
progresului economico-sociaL

19.29 1001 de seri : „Stan și Bran".
18.30 Telejurnal • Prin faptele 

prezentului asigurăm viito
rul comunist al patriei.

30,00 Sub Cărnuri de partid. Clntă 
corul muncitoresc al uzinelor 
„23 August" din București.

10.15 Colocviu despre viitor • In 
dezbatere publică : Proiecte
le documentelor Congresului 
al Xl-lea al P.C.R.

36.30 Teleclnemateca. Ciclul : Ve
dete de neuitat — Humphrey 
Bogart. Ediție speciali. Pre
mieră pe țară. Scenariul și 
regia : Richard Brooks.

21.55 Surprize pe micul ecran.
22.15 24 de ore.

• Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Cișmlglu) : Amintirea 
scriitorilor (spectacol de sunet șl 
lumină) — 19.30.
• Teatrul Ciulești (In parcul He
răstrău, lingă Expoflora) : Nopți

de vară (spectacol de sunet și lu
mină) — 20.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar 1 — 
dina Boema) : Un 
zahăr... ars ! — 20.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" ; Școala bîrfelllor 
— 19.30.
• Circul de stat (tn cartierul Ti
tan) : Spectacol prezentat de Cir
cul Busch (R.D.G.) — 16; 20.

19,30, (gră- 
băiat de

în cîteva anchete publicate în prima parte a anului sub genericul 
„De ce trimit oamenii reclamații la «Scinteia» ?“ ne-am ocupat de 
cauzele care fac ca uneori să fie tergiversată rezolvarea unor scrisori 
dintre cele mai simple, pentru care se întrevăd soluții de la prima 
lectură. Realitatea arată, e drept, că cele mai multe scrisori și sesi
zări se încadrează in procesul firesc de rezolvare — adică la termen 
ș in spiritul legalității. Dar faptul că și in continuare primim la re
dacție scrisori in care ne sint semnalate din nou situații in care, 
uneori, cetățenii sint purtați pe drumuri inutile, ne-a determinat să 
pornim din nou pe urmele unor astfel de sesizări...

late civică și artistică <30'Către libre- 
tiști și compozitori, in spiritul nece
sităților și exigențelor societății ro
mânești.

Petre CODREAJVU

inima © în câutarea unui zid O Ce culoare are 
lui Pito Perez ® Trandafirul alb

ROMÂNIA-FILM" PREZINTĂ între 10 și Io septembrie 1974 la cinematograful „Capitel 
din Capitala

SĂPTĂMÎNA FILMULUI MEXICAN"

După cum se înțelesese cu 
Dan Gheorghe din Ponor-Alba, 
șoferul Ioan Bolgar s-a dus 
cu camionul 21-AB-343, apar- 
ținind cooperativei de consum 
Aiud, să-i ducă acestuia (ile
gal) niște nisip. Ajuns cu nisi
pul la Dan Gheorghe, acesta 
i-a spus șoferului că nu mai 

• are nevoie'-de-nisip. -. ............
*i— Și-ată'm, ce'fiic‘ cu nisipul?

— Te prludște.
i'1— Mă privește, dar cine .plă
tește ?~

Pină la urmă. Dan Gheorghe 
a găsit o soluție : să i-l ducă 
unui alt client, in satul Valea 
Pocnii. Ca să fie sigur că-și 
valorifică... nisipul, șoferul l-a 
luat cu el și pe Dan Gheorghe, 
dar la o curbă, din cauza frinii 
defecte,, mașina s-a rostogolit 
intr-o prăpastie adincă de 40 de 
metri. Ca prin minune, cei doi 
au reușit să sară din mașină, 
plonjind care încotro și salvin- 
du-se. Dar de urmările faptei 
nesăbuite, șoferul n-are sca

Obligații
uitate

® Simon Blanco @ Maria O Ai greșit, 
vîntul 0 Viata inutila a

reche de cercei de aur pentru a-i 
transforma. *' . ' ’ *
termen de execuție — 25 octom
brie 1973. i?_ X -
tăzi zadarnic m-am deplasat de 11 
ori la cooperativă șl m-am adre
sat de 6 ori președintelui acestei 
unități". .
mai bine de un an, 
cooperativei „Mureșul" din Alba Iu

Mi s-a fixat, prin bon,
De atunci și pină as-

Ce spune astăzi,1 după 
președintele

nilor pe drumuri, la nerealizarea la 
timp a serviciilor solicitate.

Să ne oprim, in continuare, asupra 
unei alte reclamații. cea a tovară
șului Nicolac Iordache din Buzău : 
„M-am mutat în locuință proprieta
te personală (blocul 36 A, ap. 17) în 
Iarna anului 1972. Cu ocazia recep
ției s-a întocmit o listă anexă cu 
remedierile ce urmau a fi executate

PROGRAMUL II
>0,00 Tineri Interpret.
>0.30 Universitatea TV.
31.05 Desene animate.
31,15 Telex.
51.20 Clntec de Jeagân. Film docu- 

mentar-artlatlc.
51,40 Muzică ușoară.
31,55 Pagini de umor : Ce vrăji a 

mai ticul nevasta mea.

...Ce problemă complicată, greu de 
rezolvat, a solicitat Natalia Negru 
din salul Moceriș — județul Caraș- 
Severin ? Să citim, împreună, recla- 
mația : „Vă rog a lua la cunoștință 
că am făcut cerere de pe dala de 
1 iunie a. c„ pentru transferarea do
sarului de pensie din județul Galați 
in județul Caraș-Severin. Am urmă
rit dosarul timp de o lună. Din Re
șița am fost trimisă Ia Galați, do 
aici inapoi la Reșița. Am făcut două 
drumuri, am cheltuit 600 lei și nu 
mi s-a rezolvat nimic nici pină ia 
această dală" (10 iulie 1974 — n.n.). 
Cum s-a putut complica soluționarea 
unei cereri atit de simple, e greu 
de înțeles. La Oficiul de asigurări 
sociale și pensii al direcției de spe
cialitate a județului Caraș-Severin, 
tovarășa Elena Carban, șefa acestui 
compartiment, dă următoarea expli
cație : „Dosarul s-a trimis la timp 
de la Galați, dar a fost Îndreptat 
in mod greșit la Oficiul de pensii 
al orașului Caransebeș, care l-a tri
mis inapoi la Galați spre verificare 
— oneratie ce s-a făcut in termen — 
dar dosarul a fost trimis din nou 
la... Caransebeș. Cei de aici n-au se
sizat insă că satul Moceriș nu apar
ține zonei de activitate a acestui o- 
ficiu. Abia mai tirziu s-a observat 
acest lucru. Prima greșeală a pornit 
însă de la cei din județul Galați, 
care nu ne-au trimis direct nouă do
sarul. ci oficiului din Caransebeș".

Să notăm, Înaintea oricărui comen
tariu. următorul fapt : solicitanta, 
pentru care pensia constituie singura 
sursă de existență, nu a reușit să 
intre in posesia drepturilor bănești 
decit după circa 2 luni. Nu ne pro
punem noi să stabilim unde s-a gre
șit intii și unde a doua oară. E de

• •
De ce trimit oamenii

reclamații la „Scinteia" ?
O nouă investigație pe 

purtați

așteptat că acest lucru il va face, 
probabil, forul coordonator al celor 
doua direcții județene. Esențial ni 
se pare să punem in evidență mobi
lul care a generat o atare situație. 
Or. el se află — așa cum atestă 
faptele — in nerespectaren primei 
și celei mai elementare obligații de 
serviciu a oricărui funcționar și a- 
nume : rezolvarea unei cereri trebuie 
să Înceapă întotdeauna cu citirea a- 
tentă a conținutului și nu cu simpla 
ei frunzerire. Atit. și nimic mai 
mult, ar fi trebuit sâ facă funcțio
narii respectivelor compartimente 
din Galați și Caransebeș și „cazul" 
Nataliei Negru nu ar mai fi ajuns... 
un caz.

..Pe da*a de 11 august 1073 am 
predat cooperativei ..Mureșul" (sec
ția „Bijuteria") — ne scrie Albert 
H. din Orăștie — un inel fi o pe-

drumurile inutile pe care sînt 

uneori cetățenii

lia, tovarășul Nicolae Bucșer, despre 
acest record al aminărilor ? „Am 
dorit să servim acest client, de aceea 
l-am tot aminat. Am discutat și per
sonal cu el. Dc mai bine de o ju
mătate de an insă a trebuit să în
chidem atelierul pentru că responsa
bilul unității a fost găsit cu lipsă in 
gestiune. Am considerat că nu-i po
liticos să-i restituim comanda neexe
cutată. Imediat ce atelierul va fi re
deschis. vom onora și comanda res
pectivă". Intr-adevăr, etica profesio
nală Impune funcționarilor să fie po- 
litlcoși cu cetățenii. Dar solicitanții 
așteaptă de la ei o politețe reală, 
bazată pe fapte, și nu pe simple pro
misiuni neonorate. Unde duce men
talitatea acestei așa-zise politeți 
(„mai bine să-1 arrtin, decit să-1 re
fuz") am văzut : la purtarea oame-

de către I.J.C.M. Buzău. Deși am 
sesizat de mai multe ori in scris 
atit I.J.C.M., cît șl organele locale 
de resort, deși am cerut să se facă 
verificări pentru a se constata in
filtrațiile de apă în casă, nu am pri
mit pină în prezent nici un răspuns, 
nu a venit nimeni să cerceteze sesi
zarea mea". Eram pe punctul de a 
porni spre Buzău, spre a vedea ce 
greutăți cu totul deosebite stau in 
calea soluționării respectivei recla
mații, cind ia aceeași sesizare — tri
misă de „Scinteia" spre rezolvare 
organelor locale, potrivit prevederilor 
Vegii presei — am primit operativ 
următorul răspuns : „Urmare a se
sizării adresate de cetățeanul Iorda
che ziarului „Scinteia", tovarășul 
tehnician Constantin Burlacu, îm
preună cu lucrători ai Șantierului 
nr. 1 au efectuat remedierile la tc-

rasa blocului 36 A in ziua de 2 au
gust a.c." Va să zică mult-discutata 
problemă, pentru care nu s-au găsit 
oosibilităti de soluționare in doi ani 
și ceva, s-a putut rezolva in mai 
puțin de 15 zile — cite au trecut' 
de la trimiterea sesizării de către 
„Scinteia" organelor locale. Ce-am 
mai putea adăuga ?

Tovarășul Gh. Bulea din București, 
str. Uranus nr. 105, iși insoțeșie scri
soarea trimisă redacției de două a- 
drese ale Direcției generale de gos
podărie locativă — prima datată la 
24 aprilie 1973, cea de-a doua la 
13 septembrie 1973. Aflăm din ultima 
că „I.C.R.A.L. Cotroceni a luat mă
suri pentru efectuarea următoarelor 
lucrări (...) pină la 25 octombrie a.c." 
Ce mai aveți de reclamat, dacă vi 
s-au executat toate aceste reparații ? 
— Lam întrebat oe autorul scrisorii. 
„D.G.D.A.L. mi-a trimis adrese, m-a 
liniștit, dar oamenii I.C.R.A.L.-ului 
n-au venit să execute 
nici pină la data cind 
După cum se vede, ca să 
perire", unii funcționari 
să rezolve sesizările prin unui, iara 
a urmări apoi, prin control pe teren, 
rezolvarea de fond a problemelor so
licitate de cetățeni. Iată o altă prac
tică — la fel de dăunătoare — care 
generează reclamații.

...Am putea pune punct aici. Con
cluziile sint, intr-un fel, evidente. Nu 
putem însă încheia fără să subli
niem și un alt aspect — deloc de 
neglijat. Unele din obstacolele 
nedorite ce apar în calea rezolvării 
in termen a unor scrisori și sesizări 
nu se datoresc în exclusivitate func
ționarilor. Există, intr-adevăr, func
ționari care complică rezolvarea u- 
nor cereri dintre cele mai simple. 
Dar tot la fel de adevărat e și faptul 
că există și cetățeni care au mania 
rcclamațiilor, care prin numărul des 
și repetat al sesizărilor neîntemeiate 
iși refuză el înșiși, practic, accesul 
la instituția publică.

...Dar, asupra unor asemenea e- 
xemple, la fel de criticabile — pe 
altădată !

reparațiile 
vă scriu", 
aibă „aco- 
se grăbesc 
hirtii, fără

Constantin PRIESCU 
fi corespondenții „Scîntell'

Prin hotărirea judecătorească 
nr. 727 emisă de Judecătoria 
Vaslui, la data de 28 martie 
1972, Cosma Merejan, din orașul 
Huși, a fost (și este) obligat să 
plătească pensie alimentară pen
tru copilul minor aflat in între
ținerea mamei sale. Părăsind 
domiciliul și plecind fără adre
să (cum a mai fâcut-o și in alte 
dăți, fiind condamnat pentru 
diferite infracțiuni), C.M. a dis
părut fără urmă. Totuși, dacă 
cineva știe unde se află, este 
rugat să anunțe primul organ 
de miliție.

„EchilibriS' 
tică“

După ce se tot indemnase^cu 
alți cheflii, cind cu bere, cind 
cu vin. Radu Constantin din 
Iași a pornit acasă pe trei că
rări, izbindu-se ba de un trecă
tor, ba de altul. La un moment 
dat, vrind să le arate celor de 
pe stradă că e stăpin pe picioa
re, a început să meargă pe bor
dura trotuarului, legămndu-se 
ca un acrobat pe sirmă. Cum 
era o stradă cu trafic rutier 
foarte intens, cițiva trecători 
s-au îndreptat spre el spre a-i 
curma periculoasa echilibristică. 
Dar au ajuns prea tirziu. Deze
chilibrat, R.C. a intrat in plin 
in autobuzul '31—IȘ—3155. Acci
dentul a fost mortal.

Braconierii
Nici nu se luminase bine de 

ziuă, cind o patrulă a miliției, 
trecind prin dreptul lacului 
Strachina, din raza comunei 
Bucu, județul Ialomița, auzi un 
clipocit suspect. Apropiindu-se, 
lucrătorii miliției zăriră opt 
„pescari". La vederea patrulei, 
cei opt au încercat să dea bir 
cu fugiții, lăsînd uneltele pe 
malul bălții. Aveau și motive, 
pentru că nu prinseseră cite un 
eră ocean sau doi, de o saramu- 
rică, ci vreo 200 kg de crap, 
unul și unul. Tot unul cite unul, 
cei opt vor răspunde acum in 
fața instanței de judecată. Pină 
atunci, ne interesează un răs
puns la întrebarea : ce păzea 
paznicul in noaptea aceea ? De
ocamdată, tace ca... peștele.

Rubrică redactata de
Petre POPA x
șl corespondenții „Scînteil*
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APROBARE UNANIMĂ
FAJĂ DE PROIECTELE DOCUMENTELOR 
CONGRESULUI AL XI-LEA AL PARTIDULUI

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

întruniți In plenare ale activului de 
partid pentru dezbaterea oroiectclor 
Programului partidului si Directivelor 
Congresului al Xl-lea. comuniștii dm 
numeroase sectoare de activitate 1st 
exnrimâ. in telegrame adresate Co
mitetului Central al P.C.R.. tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. adeziunea 
deplină la prevedreUc cuprinse in 
aceste documente programatice de 
indemnitate istorică pentru viata po
porului nostru. Ia Întreaga politică 
Internă si externă a partidului, asi- 
gurfnd. in numele tuturor oamenilor 
muncii, câ-si vor dedica Întreaga lor 
f 'Ftă creatoare inf&ptulrli In mod 
exemplar a sarcinilor ce reies din 
aceste documente.

Asemenea telegrame au adresat 
Plenarele comitetelor municipale de 
ivirfid Oradea. Ciut. Tg. Jiu. Sibiu. 
Baia Mare.. Drobrta Tr. Severin, Mc» 
di.iș. Consiliului Polittc Superior al 
Armatei, comitetului organizației de 
n.irtid din aparatul central al Mi
ri ;'•■Uru’.vii de Interne, Consiliului po
litic al trupelor de securitate, comi- 
F tulul d*’ partid al Academiei de 

linte agricole $i silvice, comitetului 
dc conducere al Uniunii artiștilor

întoarcerea delegației de partid
și de stat a României de ia Sofia

Delegația de partid și de stat, con
ducă dc tovarășul Gheorghe Rădu- 
; -cu. membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
n.stru al guvernului, care a partici
pat la manifestările prilejuite de 
c a de-a 30-a aniversare a victoriei 
r< voluției socialiste in Bulgaria, s-a 
înapoiat, marți la amiază, in Capi
ul ă.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Comei Onescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Teleorman al P.C.R., 
general-colonel Stelian Tircâ. mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.. ad
junct al ministrului aoărării natio
ns’, e. și Trofin Simedrea, ambasa
dorul României la Sofia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
d‘legația a fost salutată de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al

Sosirea unei delegații economice guvernamentale din Indonezia
Marti după-amiază a sosit in Ca

pitală o delegație economică guver
namentală din Indonezia. condusă 
do Radius Prawiro. ministrul comer
țului, care face o vizită in țara noas
tră.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Ion Pățan, vice

lucrările sesiunii Comitetului regional 
pentru Europa al O.M.S.

Marți. 10 septembrie, au început 
la Bucureș.i lucrările celei dc-a 
24-a sesiuni a Comitetului regional 
pentru Europa al Organizației Mon
diale a Sănătății.

La lucrări participă delegați ai 
aU.elor membre din regiune, din 
partea unor instituții ale Organiza
ție; Națiunilor Unite, ai unor orga- 
r.zații interguvemamentale și ai 
unor orzanizatii neguvernamentale 
care întrețin relații cu O.M.S.

La festivitatea de deschidere au 
luat parte reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ai altor in
stituții și organizații centrale, con
ducători ai unor instituții medicale 
din tara noastră. academicieni și 
specialiști de prestigiu în diverse 
ramuri ale medicinii.

Au fost prezenți S. A. Chedid, di
rectorul Centrului de informare rl 
O.N.U. la București. B. R. Devara- 
jan. reprezentantul Programului Na
țiunilor Unite pentru dezvoltare In 
România, precum si șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București.

Alocuțiunea de deschidere a fost 
rostită de președintele celei de-a 
23-a sesiuni a Comitetului regional 
centru Europa al O.M.S.. dr. Albert 
Krassnigg.

în numele Guvernului Republicii 
Socialiste România și al Ministeru- 
lui Sănătății, participanții au fost 
apoi salutați de dr. Theodor Bur- 
ghele. ministrul sănătății. Vorbito
rul a evidențiat, cu acest Drilej. co
laborarea fructuoasă dintre România 
și Biroul regional pentru Europa al

PAȘII OMULUIa
(Urmare din pag. f)

de învățător, a cărui casă e azi 
un muzeu, păstrează mii de fo
tografii despre viața oșemlor 
dintre cele două războaie. Prin
tre ele și formidabilul tablou 
ai ciobanului cu jeratic in 
palmă cu care aleargă din sat 
sus la munte pentru a aprinde 
focul. Mi-am adus aminte de el 
in zilele trecute, pe litoral, 
unde am Intflnit băieți și fete 
de la Fabrica textilă din Ne
grești. care se găseau in turneu 
cu ansamblul lor folcloric. Dar 
am cunoscut in acești ani am
prenta muncii lor și acasă ia ei, 
in acest colț de țară mai ieri 
dintre cele mai înapoiate, unde 
azi luminează socialismul: in 
întreprinderile moderne ale cșe- 
nilor. In școlile, spitalele lor, 
in casele noi și chiar sus in 
virf de munte in gospodării șl 
cabane. Cel din comuna in care 
m-am născut au sosit cu vreo 
două luni înainte cu autocarele 
la Cluj, pentru a-și prezenta 
corul centenar la concur ml 
„Cintare patriei". Corul țără
nesc dm comuna Valea Vinului, 
satul Roșiori, din județul Satu- 
Mare. a întrunit cele mai Înalte 
note la concurs. Pentru mine 

plastici. Comitetului de partid al sec
torului 3 din București. Comitetului 
orășenesc de Partid Vaslui. Comite
tului orășenesc de partid Tirnfivenl, 
Comitetului orășenesc de partid Mo- 
tru. Comitetului orășenesc do partid 
De La. comitetului de partid al în
treprinderii ..23 August" din Bucu
rești, comitetului de partid al între
prinderii de confecții si tricotaje 
București, comitetului de partid din 
Combinatul siderurgic Reșița, comi
tetului de partid a! Combinatului si
derurgic Hunedoara, Consiliului poli
tic al Comandamentului aviației civi
le TAROM, Consiliului politic al tru
pelor do pompieri; comitetului de 
partid al schelei Tirgoviște. comitetu
lui dc partid din întreprinderea me
talurgicii do metale neferoase Baia 
Mare, comitetului do partid de la 
mina Lupeni. comitetului de partid 
din cadrul Întreprinderii „Electroti- 
m:$". Consiliului Uniunii județene a 
cooperativelor agricole do producție 
Olt. comitetului de partid al comunei 
Stoicftnești-Olt, comitetului de partid 
al comunei Runcu. județul Gorj.

(Agerpres)

Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Au fost de fată Ivan Stefanov 
Abagiev, ambasadorul R.P. Bulgaria 
la București, și membri ai amba
sadei.

♦
La plecare, pe aeroportul orașului 

Sofia, delegația a fost condusă de 
Jivko Jivkov, membru «al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, Gheor- 
ghi Karamanev, ministrul comerțului 
interior și serviciilor, de activiști ai 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar.

Au fost prezenți membrii Amba
sadei române la Sofia.

(Agerpres)

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă- 

_rii economice internaționale. alțe. 
persoane oficiale. ..............

A fost de față Mursaiin Daeng 
Mamangung, ambasadorul Republi
cii Indonezia la București.

(Agerpres)

O.M.S. El și-a exprimat speranța câ 
sesiunea, prin hotăririle și măsurile 
ce vor fi adoptate, va constitui un 
nou pas spre soluționarea probleme
lor sanitare prioritare in regiunea 
europeană, contribuind, totodată, la 
dezvoltarea relațiilor de cooperare și 
colaborare intre statele din această 
zonă.

Participanții au fost salutați, de 
asemenea, de dr. Leo A. Kaprio, di
rector regional pentru Europa al 
O.M.S. Vorbitorul a adresat Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, din partea directorului ge
neral al O.M.S., dr. Halfdan Mah
ler. profundă recunoștință și calde 
mulțumiri pentru invitația adresată 
organizației ca lucrările celei de-a 
24-a reuniuni a comitetului să se 
desfășoare la București.

în cadrul primei ședințe de lucru, 
participanții au ales biroul sesiunii, 
avindu-1 ca președinte pe dr. Theo
dor Burghele. iar ca vicepreședinți 
pe M. Braci (Algeria) și B. Rexed 
(Suedia). A fost, de asemenea, apro
bată ordinea de zi a reuniunii.

Participanții au hotărit, totodată, 
includerea pe ordinea de zi a unui 
punct privind cererea de reconside
rare a rezoluției adoptate de către 
adunarea generală a O.M.S., prin care 
Portugalia a fost privată de asistență 
tehnică din partea acestei organizații.

★
Seara, directorul regional pentru 

Europa al O.M.S.. dr. Leo A. Ka
prio, a oferit o recepție.

(Agerpres)

cintecul, vorba consătenilor mei, 
a căror viață trudită de dinainte 
o cunoșteam bine, a adus me
sajul bucuriilor, al vieții lor 
noi, cu Împliniri șl satisfacții 
de pe urma unei munci libere 
care le-a permis, in sfirșit, să 
pășească mindri și egali pe 
prim planul istoriei contempo
rane a patriot

Privirile ne sint ațintite spre 
un viitor de aur al patriei 
noastre. Proiectele Programului 
partidului și al Directivelor ce 
vor fi supuse aprobării Congre
sului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român ne deschid 
orizontul spre pașii omului care 
vor lăsa urme și mal puternice 
in viitorii 20—25 de ani prin 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tarea pe calea comunismului in 
România. Iată-ne 1a o răscruce 
unică a istoriei noastre. Cu bi
lanțul strălucitor al celor trei
zeci de ani de la eliberare in 
urmă și cu perspectiva clară, 
precisă și înălțătoare ai celor 
aproape treizeci de ani care ne 
sint in tată.

...Da. Patria pășește îna
inte. Urma pașilor ei des
chide o filă nouă în istorie.

Ședința Guvernului 
Republicii Socialiste Rumania

în ziua dc 10 septembrie a.c. a 
avut loc ședința Guvernului Repu
blicii Socialiste România.

Guvernul a examinat îndeplinirea 
planului de producție, investiții, pu
neți in funcțiune și export pe pri
mele H luni ale anului și a stabilit 
măsurile ce trebuie luate de minis
tere, centrale și întreprinderi in ve
derea asigurării condițiilor necesare 
pentru întimplnarca cu rezultate cit 
mai bune a celui dc-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român. 
In acest cadru, guvernul a hotărit 
<a ministerele, centralele, întreprin
derile. toate unitățile cconomlco-so- 
clale să întreprindă acțiuni energice 
pentru îndeplinirea integrală a sar
cinilor de plan pe luna septembrie, 
trimestrul IV și Întregul an 1974, 
precum și pentru pregătirea execu
tării planului pe anul 1975.

Se vor lua in continuare măsuri 
pentru asigurarea utilajelor tehnolo
gico și materialelor necesare reali
zării lucrărilor dc Investiții și pu
nerii In funcțiune la termen a noi
lor obiective, intensificării folosirii 
capacităților dc producție, contrac
tării și derulării Întregului fond de 
marfă destinat exportului, desfășu
rării ritmice a aprovizionării cu ma
terii prime și materiale, precum șl 
cooperării Intre întreprinderi.

Totodată, guvernul a hotărit ca 
în perioada care urmează colective
le formate din cadre dc conducere 
și specialiști din ministere și cen
trale, Comitetul do Stat al Planifi
cării. Ministerul Aorovizlonării Toh- 
nlco-Materi ale și Controlului Gospo

Excelen(ei Sale
Domnului GEIR HALLGRIMSSON

Prim-ministru al Republicii Islanda
îmi face deosebită plăcere să pot adresa Excelenței Voastre cordiale 

felicitări și cele mai bune urări cu prilejul numirii In funcția de 
prim-ministru al Republicii Islanda,

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Plecarea reprezentantului P.C.R. la Congresul 
Partidului Socialist Desturian din Tunisia
Marti dimineața a plecat spre Tu

nis tovarășul Iosif Uglar. membru 
supleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. care va re
prezenta Partidul Comunist Român 
la lucrările celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Socialist-Desturian 
din Tunisia.

La aeroportul Otopeni erau ore- 
zenți tovarășul Vasile Patilinet, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. activiști 
de partid.

încheierea lucrărilor Congresului 
internațional de studii sud-est europene

La Bucuroșii au luat sfirșit, marți, 
lucrările celui de-al III-lea Congres 
internațional de studii sud-est euro
pene, prestigioasă manifestare știin
țifică, desfășurată sub inaltul patro
naj al președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu.

Timp de o săptămînă, circa 1000 
de savanți și special’ști din peste 30 
de țâri au analizat și dezbătut rezul
tatele cercetărilor recente cu privire 
la istoria și civilizația popoarelor 
sud-est europene, rezultate sinteti
zate in cele aproape 700 de rapoarte 
și comunicări susținute in secțiunile 
congresului, expresie a amplorii și 
a largului interes suscitat in viața 
științifică internațională de aceasta 
importantă reuniune, în cadrul lu
crărilor au fost aduse contribuții de 
valoare la definirea unor fenomene 
și trăsături comune popoarelor din 
această parte a lumii, au fost efete 
sugestii interesante privind dezvol
tarea cercetărilor pe baze metodolo
gice și cu mijloace de investigație 
moderne, rellefindu-se. totodată, as
pecte inedite ale creației materiale 
și spirituale. Reuniunea a constituit 
un cadru favorabil schimbului de ve
deri și informații științifice, conlu
crării rodnice intre specialiști, iniție
rii unor proiecte de colaborare vii
toare in diferite domenii.

La ședința de închidere a lucrări
lor au participat prof. dr. docent Mih- 
nea Gheorghiu, președintele Acade
miei de științe sociale și politice, 
savanți, cercetători, reprezentanți ai 
unor organisme internaționale.

Luind cuvintul, prof. Mihai Berza, 
președintele congresului, a subliniat 
importanța acestei manifestări, care 
se înscrie ca o contribuție majoră la 
cunoașterea trecutului ți civilizații
lor balcanice.
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Lotul reprezentativ de fotbal al României 
pentru viitoarele întîlniri internaționale

■ In vederea meciului amical cu e- 
chipa reprezentativă a Bulgariei (25 
septembrie) și a meciului oficial din 
Campionatul european interțâri cu 
echipa reprezentativă a Danemarcei 
(13 octombrie), biroul Federației ro
mâne de fotbal a aprobat lotul națio
nal in următoarea componentă : Ră- 
ducanu, Iorgulescu, Cheran, Antones-

ACTUALITATEA LA TENIS
Turneul internațional de la Forest 

Hills („U. S. open championships"), 
care, timp de 11 zile, a reunit pe 
terenurile celebrei arene newyorkeze 
întreaga elită a tenisului mondial, 
s-a încheiat cu succesul tinărului 
jucător american Jimmy Connors, 
Învingător cu 6—1, 6—0, 6—1, In fi
nala susținută cu australianul Ken 
Rosewall. La fel ca și in finala di 
la Wimbledon, disputată intre acelaș 
tenismani, Jimmy Connors nu l-a lă
sat nici o speranță partenerului său. 
obținind o victorie netă in trei seturi, 
după o partidă care a durat numai 
65 de minute. în virstă de 22 de ani, 
Jimmy Connors a clștlgat in acest an 
trei mari turnee : cel din Australia 
(in luna ianuarie). Wlmbledonul (in 
lâna iulie) și acum Forest Hills-ul. 

dăririi Fondurilor Fixe, Ministerul 
Comerțului Exterior șl Cooperării 
Economice Internationale, Ministerul 
Finanțelor, institute de proiectări șl 
cercetări, trimise in unitățile de pro
ducție șl pe șantiere, să acționeze, 
sub conducerea comitetelor județe
ne de partid, pentru a soluționa In 
mod operativ și concret, la fața lo
cului, problemele ce condiționează 
realizarea integrală a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor pe care u- 
nltățlle șl le-au «sumat.

Guvernul a examinat programul 
dc organizare și desfășurare a cam- 
paulei agricole de toamnă sl a sta
bilit sarcini concrete destinate să 
asigure strlngerea la timp si fără 
pierderi a recoltei, depozitarea pro
duselor și efectuarea in condiții op
time a insfimintărllor.

în continuare, guvernul n analizat 
măsurile propuse de Ministerul Edu
cației șl învătAmîntuIu! in vederea 
deschiderii și desfășurării In bune 
condiții a anului școlar 1074 1973.

De asemenea, a fost dezbătut ra
portul Curții Superioare de Control 
Financiar privind activitatea de con
trol financiar preventiv desfășurată 
in semestrul I 1974 și s-a stabilit să 
fie luate măsuri privind creșterea 
răspunderii șl întărirea disciplinei 
financiare, folosirea cu maximum de 
eficiență r fondurilor materiale și 
bănești alocate și prevenirea orică
rei forme dc risipă in gospodărirea 
banului public.

în cadrul ședinței, guvernul a re
zolvat. de asemenea, unele probleme 
ale activității curente.

La sosire, pe aerooortul din Tu
nis. tovarășul Iosif Uglar a fost sa
lutat de Ahmed Bennour. secretar 
de stat, delegat din partea Biroului 
Politic al P.S.D., Monsef Moncef 
Slama, șeful secției externe, de 
activiști de partid.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Marin Rădoi, ambasadorul României 
la Tunis, și membrii ambasadei.

(Agerpres)

Reprezentantul directorului gene
ral al UNESCO, M. Conil-Lacoste. a 
exprimat in cuvintul său recunoștin
ța fată de președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
sub al cărui inalt patronaj a avut 
loc congresul.

Acad. Emil Condurachi, secretar 
general al Asociației internaționale 
de studii sud-est europene, a prezen
tat, apoi, o scurtă dare de seamă 
despre lucrările biroului și comite
tului asociației, care, în zilele pre
mergătoare si in timpul congresului, 
au ținut reuniuni privitoare atit la 
activitatea din ultimii doi ani, cit și 
la programul de viitor al acestui or
ganism.

In continuare au luat cuvintul 
acad. V. Georgiev (Bulgaria). Ch. 
Fragistas (Grecia), D. F. Markov 
(U.R.S.S.), K. D. Grothusen (R. F. 
Germania), F. Thiriet (Franța). Vor
bitorii au exprimat satisfacția lor 
pentru nivelul științific ridicat la 
care s-au desfășurat lucrările con
gresului și au adresat calde mulțu
miri Academiei de științe sociale și 
politice, comitetului român de orga
nizare pentru condițiile favorabile, 
pentru ospitalitatea caldă manifestată 
față de toți participanții.

★
Ultima zi a lucrărilor a fost con

sacrată, îndeosebi, problemelor crea
ției muzicale a popoarelor sud-est 
europene și conceotiilor estetice. în 
același timp, specialiști in istoria po
litică a statelor balcanice au tratat 
diverse aspecte ale relațiilor interna
ționale ale acestor state, în special 
in Secolele XVII—XX. Au mai fost 
abordate probleme de lingvistică, li
teratură, folclor etc.

(Agerpres) 

cu, Dobrâu, Sătmăreanu II, Anghe- 
lini, Deleanu, Dumitru, Dinu, Iordă- 
nescu, Beldeanu, Troi, Kun, Lucescu, 
Marcu, Georgescu.

De asemenea, in ședința de ieri 
seara, biroul F.R.F. a aprobat, la ce
rere, eliberarea tovarășului Mircea 
Angelescu din funcția de președinte 
al federației.

Proba de simplu femei a revenit 
lui Billie Jean King (S.U.A.), care a 
Invins-o in finală cu 3—6, 6—3, 7—3 
pe Evonne Goolagong (Australia).

Cu Un rezultat surprinzător s-a În
cheiat finala probei de dublu mixt, 
in care perechea Pam Teeguarden 
(S.U.A.)-Geoff Masters (Australia) 
a reuș t să întreacă cu 6—1, 7—6 
cuplul Chris Evert-Jimmy Connors 
(S.U.A.).

în celelalte două finale, favoriții 
nu terminat Învingători : dublu băr
bați : Stan Smith, Bob Lutz (S.U.A.) 
— Patricio Cornejo, Jaime Fillol 
(Chile) 6—3. 6—3 : dublu femei : 
Billie Jean King, Rosemary Casals 
(S.U.A.) — Franțoise Durr (Franța), 
Betty Stove (Olanda) 7—fl, 6—7, 6—4.

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

îon 1. Dumitru a fost numit amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România in 
Republica Coasta de Fildeș,

*
Delegația milliard chineză dc pri

etenie. condusă de tovarășul Slang 
Giung-hua, membru supleant al C.C. 
al Partidului Comunist Chinez, loc
țiitor al șefului Marelui Stat Major 
al Armatei PopulAre Chineze de Eli
berare, caro se află In țara noastră, 
a continuat luni convorbirile la Mi
nisterul Apărării Naționale.

în aceeași zi, delegația militară 
chineză de prietenie a depus o co
roană dc flori la Monumentul eroilor 
patriei din Capitală, n vizitat Aca
demia Militară, o unitate mecaniza
tă a armatei române, Palatul sportu
lui și culturii și a participat la un 
dejun oferit de general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale șl șef al Ma
relui Slat Major. /

în cursul zilei dc marți, oaspeții 
chinezi au vizitat Expoziția realiză
rilor economiei naționale „EREN ’74".

*
în sala Căminului cultural din 

satul Ccacu, comuna Cuza Vodă, a 
avut loc marți o adunare festivă 
consacrată celei de-a XXX-a aniver
sări a victoriei revoluției socialiste 
In Bulgaria.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
numeroși locuitori al comunei.

I Despre însemnătatea revoluției so
cialiste din țara vecină și prietenă, 
care a marcat începutul unui pro
ces înnoitor de maximă importanță 
in istoria poporului bulgar, rezulta
tele obținute de poporul bulgar in 
cei 30 de ani de La eliberare, despre 
evoluția continuă, ascendentă, a le
găturilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre partidele, țările 
și popoarele noastre au vorbit ing. 
Vasile Neagu, președintele coopera
tivei agricole de producție „Priete
nia româno-bulgară" din Ceacu și 
ambasadorul Bulgariei la București, 
Ivan Stefanov Abagiev.

ir
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea $1 Asociației de prietenie româ- 
no-corceană, la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S. a avut loc, marți la a- 
miază, vernisajul expoziției de foto
grafii consacrate dezvoltării invăță- 
mintului în Republica Populară De
mocrată Coreeană.

La festivitatea de deschidere au 
rostit alocuțiuni loan Botar, secre
tar general al I.R.R.C.S., și Pak Zung 
Guc, ambasadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene la București.

Au participat membri ai Comitetu
lui de conducere al Asociației de 
prietenie româno-coreeană. funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, Ministerul Educației 
și învățâmintului, Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, membri 
ai conducerii Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca, oameni de cultură și artă.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
al;i membri ai corpului diplomatic.

★
O delegație a Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste, con
dusă de Eugen Jebeleanu. vicepre
ședinte al Consiliului Național, a ple
cat, marți dimineața, in Maroc, unde 
va participa la lucrările celui de-al 
IX-lta Congres aV Partidului-'Iștiqial. 
Din delegație “fdite parte Nicolae 

" Sându, secretai*1 ’Ăl Consilivâui"1 jli'dfe- 
tean Tulcea al F.U.S.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Corneliu 
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui National al F.U.S.

Era prezent Maati Jorio, ambasa
dorul Marocului la București.

★
Marți dimineață a părăsit Capitala 

George A. Athanson. primarul ora
șului Hartford din Statele Unite ale 
Americii, care, la invitația Comitetu
lui centru problemele consiliilor 
populare, a făcut o vizită in țara 
noastră.

La plecare, oaspetele a fost condus 
de Nicolae Tăbîrcă, prim-vicepre- 
ședinte al comitetului, de membri 
ai Ambasadei S.U.A. la București.

★
Marti seara a fost inaugurată la 

București, prin spectacolul de gală 
cu filmul .,Simon Blanco". „Săptămi- 
na filmului mexican", manifestare or
ganizată de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, cu prilejul săr
bătorii naționale a Statelor Unite 
Mexicane.

Au participat loan Jinga, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste. Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de 
științe sociale și politice, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, critici de film, alti oameni 
de cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Salvador Campos, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Mexicului la București, șefi ai unor 
misiuni diplomatice, atașați culturali 
și de presă.

Vasile Nicolescu. director în Con
siliul Culturii si Educației Socialiste, 
a prezentat drumul parcurs de cine
matografia mexicană si a subliniat 
caracterul continuu ascendent al re
lațiilor culturale dintre cele două 
țâri. (Agerpres)

în cîteva rînduri
FOTBAL

HAVANA 10 (Agerpres). — Prin 
telex de la M. Fabian : Cea de-a 
8-a ediție a turneului international 
de fotbal pentru juniori „Cupa 
Prietenia" va incepe astăzi la Ca- 
maguey. Echipele participante au 
fost repartizate in două grupe pre
liminare. Selecționata României va 
juca intr-o grupă din care mai fac 
parte formațiile Bulgariei, R. D. Ger
mane, Ungariei, U.R.S.S. și selecțio
nata secundă a Cubei. Primele două 
clasate din fiecare grupă se vor ca
lifica in semifinale.

ȘAH
Cel dc-al 6-lea campionat balcanic 

masculin de șah pe echipe, desfășurat 
in localitatea iugoslavă Porec. a fost 
ciștigat de selecționata Bulgariei cu
13.5 puncte, urmată de formațiile 
României — 11 puncte. Iugoslaviei —
10.5 puncte si Turciei. în ultima run
dă. echipa României a întrecut cu
5.5 — 0,5 puncte reprezentativa 
Turciei, in timp ce șahiștii bulgari au 
obținut o surprinzătoare victorie ca 
scor, 5—1, in fața echipei Iugoslaviei.

Campionatul balcanic feminin indi
vidual a revenit iucătoarei iugoslave 
Amalia Pihallici — 4.5 puncte, urma
tă de Lemaciko (Bulgaria) 4 puncte 
si Margareta Juncu-Mureșan (Româ
nia) 3,5 puncte.

SOLIDARITATE FIERBINTE 
CU CAUZA DREAPTĂ 

A POPORULUI CHILIAN!
Se împlinește astăzi un an de la 

declanșarea evenimentelor Întunecate 
din Chile, un an de cind forțele reac- 
tlunil interne, cu sprijinul imperia
lismului, au sftvlrșlt lovitura de stat, 
inlăturind guvernul constitutional, 
democratic și progresist, emanație a 
voinței poporului chilian. Președin
tele țârii, dr. Salvador Allende, emi
nent om politic șl dirz luptător pen
tru Împlinirea aspirațiilor fundamen
tale ale poporului său. pentru dez
voltarea liberă a Americii Latine, a 
fost asasinat. Mii și mii de natrioti. 
militanți dcmocrați au fost exe
cutați. arestați sau nevoiți să ia dru
mul exilului. Prin toate acestea au 
fost gmv prejudiciate interesele cla
sei muncitoare, țărănimii, intelectua
lității. lupta tuturor forțelor demo
cratice. patriotice, pentru consolidarea 
independentei șl suveranității Repu
blicii Chile, pentru progres economic 
și social.

Acționînd neabătut in spiritul po
liticii lor profund Internaționaliste. 
Partidul Comunist Român, România 
socialistă și-au manifestat de la în
ceput și in întreaga perioadă care s-a 
scurs de atunci solidaritatea fierbin
te cu victimele represiunii antioopu- 
lare. cu lupta oamenilor muncii, a 
forțelor largi democratice din Chile 
pentru dreptul lor sacru de a-și de
cide. în mod liber, destinele. Este 
cunoscut că, Imediat după săvir- 
șirea complotului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, aflat pe pămintul Ame
ricii Latine, a condamnat, cu fer
mitate. in cadrul declarației făcute 
la 12 septembrie la Bogota, lovitura 
de stat militară și asasinarea pre
ședintelui Salvador Allende. Totoda
tă. în octombrie 1973, președintele 
Nicolae Ceaușescu a adresat mesaje 
președintelui celei de-a 28-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. și se
cretarului general al organizației, ce- 
rindu-le să intervină de urgență, prin 
mecanismele Națiunilor Unite, ca si 
pe orice alte căi. în vederea salvării 
vieții secretarului general al P.C. din 
Chile, Luis Corvalan, și a celorlalți 
militanți nentru progres si democra
ție din Chile. Pentru apărarea tova
rășului Luis Corvalan a fost desem
nat un grup de juriști români.

Cu vigoare a răsunat glasul de 
protest al comuniștilor, al poporului 
nostru fată de persecuțiile si prigoa
na dezlănțuite împotriva elementelor 
democratice și patriotice, a condu
cătorilor organizațiilor politice care 
au făcut parte din Frontul Unității 
Populare. Poporul român s-a pro
nunțat ferm pentru încetarea terorii 
antipopulare, a cerut in repetate 
rînduri să se pună capăt violării 
drepturilor omului și libertăților con
stitutionale în Chile, a acordat un 
sprijin, multilateral revoluționarilor 
și patrioților din această tară.

Sentimentele de puternică solida
ritate ale oamenilor muncii din 
România cu cauza dreaptă a po

DjhA » -■

„FRANKFURTER RUNDSCHAU";
Somai in rîndurile intelectualilor

„în ultimele luni — se arată in
tr-un articol inserat de «Frankfurter 
Rundschau» — în R.F. Germania șo
majul in rîndurile intelectualilor a 
crescut simțitor, fără să atingă, to
tuși, procentajul înregistrat in alte 
grupuri de profesiuni. Potrivit unui 
studiu întocmit de Oficiul federal 
pentru problemele muncii, cu sediul 
la NUrnberg, la sfîrșitul lunii mai, 
aproximativ 14 000 de intelectuali cu 
studii superioare se aflau in căuta
re de slujbe. Din ei, circa 11 000 erau 
bărbați, iar 3 000 — femei.

în fruntea listei se află inginerii 
— aproximativ 4 800, ceea ce repre
zintă aproape o treime din numărul 
total al intelectualilor șomeri. Pe lo
cul al doilea se situează absolvenți ai 
facultăților de filozofie șl științe na
turale — circa 2 800 (o cincime din 
numărul total). Urmează artiștii și 
profesiuni înrudite — 1 200 de oa„MOSKOVSKAIA PRAVDA";

Transplantarea organelor: prezent și viitor
Sub acest titlu, ziarul „Moskov- 

skaia Pravda" publică un articol in 
care se arată, printre altele :

„în ultimul timp, pasiunile în ju
rul problemei transolanturilor de or
gane umane, mai ales de inimă, s-au 
potolit vizibil. Lucru cit se poate de 
firesc : insuccesele temporare i-au 
determinat pe unii chirurgi să apre
cieze mai lucid posibilitățile actuale. 
Căci, din 228 dc oameni cărora 11 s-a 
făcut transplant cardiac se mai află 
in viață doar 33. Iar dintre aceștia 
doar 5 persoane trăiesc cu inima 
transplantată de peste cinci ani.

Care este principala cauză a eșecu
rilor in transplantarea de organe ? 
Majoritatea persoanelor cărora li 
s-a implantat o nouă inimă au pierit 
din cauza așa-numitel reacții de res
pingere, prin care organismul se a- 
pără împotriva albumlnelor străine.

Astăzi există două căi fundamen
tale pentru depășirea incompatibili
tății țesuturilor : selecționarea mi
nuțioasă a celor de la care se ia or
ganul de transplant și a celor că
rora li se transplantează (fapt de 
mult stabilit și practicat în transfu
ziile de singe), precum șl reprimarea 
incompatibilității țesuturilor cu aju
torul medicamentelor. înainte, în a- 
cest scop se foloseau substanțe foarte 
toxice și in doze mari, care deter
minau forțele de apărare ale orga
nismului să slăbească intr-atit, Incit 
bolnavul, lipsit de apărare, devenea 
vulnerabil în cazul celei mai simple 
infecții. în prezent există numeroa
se substanțe a căror acțiune este 
mult mai moderată. De asemenea, 
medicii pot acționa chiar de la în
ceput cu doze mici de medicamente 
ce pot reprima incompatibilitatea țe
suturilor.

Dar este cazul să se vorbească nu 
numai despre insuccese și dificultăți 
in transplanturi. Tinăra ramură a 
acestei științe medicale are și suc
cese, îndeosebi în transplantarea de 
rinichi. Numărul acestor operații, e- 
fectuate in Întreaga lume, este de 

porului chilian sl-au găsit expresie 
in declarații ale partidului șl gu
vernului, in luări de poziții In ca- 
drul diferitelor organisme ale 
O.N.U. și la tribunele unor confe
rințe internaționale, în documente 
semnate cu prilejui lntllnlrilor con
ducătorilor de partid și de stat cu 
lideri al unor partide și organizații 
din alto țâri, in protestele energice 
ale organizațiilor de masă si ob
ștești. în adunări si mitinguri care 
au avut loc in uzine si instituții.

O expresie deosebit de concluden
tă a solidarității active a României 
socialiste cu patrloțil chilieni o con
stituie acțiunile in sprijinul refugia
telor politici, dintre care numeroși au 
fost găzduit! in tara noastră, unde 
se bucură de calda ospitalitate a po
porului român, de condiții favorabi
le de muncă și dc trai. ’După cum 
este cunoscut, rofugiatii politici găz
duit! in țara noastră și-au expri
mat public sentimentele de caldă re
cunoștință pentru aceste condiții, 
pentru sprijinul primit in momente 
grele din partea Partidului Comunist 
Român. Pentru acest sprijin profund 
umanitar, „cea mai vie șl sinceră re
cunoștință" a fost exprimată tării 
noastre și de înaltul Comisar al Na
țiunilor Unite pentru refugiați.

Cursul evenimentelor din Chile a- 
ratâ câ in această tară continuă cam
pania de persecuții antidemocratice, 
pericolul planează încă asupra mul
tor militanți revoluționari si patrioti. 
In aceste împrejurări, poporul ro
mân iși unește glasul cu acela al tu
turor popoarelor, cerind să se pună 
capăt măsurilor represive contra cla
sei muncitoare, a forțelor progresis
te si democratice, să se restabilească 
libertățile democratice, pentru ca po
porul chilian să-și poată afirma, în 
mod liber, voința, să-și redobindeas- 
că cuceririle revoluționare si 6ă con
tinue înaintarea pe calea progresu
lui.

Este convingerea fermă a comu
niștilor români, a întregului nostru 
popor că. acționînd in spiritul uni
tății. forțele progresiste și democra
tice din Chile vor depăși perioada 
grea pe care o străbat. Istoria ates
tă. prin numeroase exemple. că 
chiar dacă In desfășurarea procesu
lui revoluționar dintr-o tară sau alta 
intervin reculuri vremelnice. lupta de 
eliberare națională si socială dobin- 
dește. in cele din urmă, ciștig de 
cauză dacă forțele înaintate ale so
cietății acționează unit și hotărit. 
bucurindu-se de solidaritatea forțelor 
mondiale progresiste, antlimperia- 
liste.

în lupta pentru înfăptuirea Idealu
rilor sale de libertate și progres, pen
tru dezvoltarea economico-socială 
independentă a patriei sale, poporul 
chilian se va putea bizui și de aici 
înainte pe solidaritatea fierbinte și 
sprijinul frățesc al poporului român 
prieten.

L’,- r-'ttem» 

meni: învățători șl profesori — 1 100; 
chimiști, fizicieni și matematicieni
— 650; avocați și juriști, medici și 
farmaciști — cite 600. Numărul eco
nomiștilor care nu au de lucru de
pășește cifra de 1 500 de oameni.

In ansamblu, de la prima anchetă
— efectuată la sfîrșitul lunii septem
brie 1973 — și pină la sfîrșitul lunii 
mai anul acesta, șomajul in rindul 
intelectualilor a crescut cu 28,6 la 
sută. în ce privește absolvenții, cre|- 
terea a fost de 37,5 la sută".

Referindu-se la aceeași statistică, 
ziarul „DIE WELT" adaugă că un 
număr mare de absolvenți ai unor 
școli superioare exercită profesiuni 
pentru care nu sint necesare studii 
universitare. „Trebuie presupus că 
totalitatea acestor persoane depășeș
te cu mult numărul intelectualilor 
care nu au de lucru" — precizează 
ziarul.

aproape 17 000, iar circa jumătate din 
numărul celor operați trăiesc și sint 
sănătoși. Unii din pacienți trăiesc de 
peste 17 ani cu rinichi implantați.

Rezultatele mai bune in transplan
tarea rinichilor, în comparație cu 
transplantarea altor organe, mai ales 
a inimii, se explică, in primul rind, 
prin folosirea rinichiului artificial, 
aparat care îndeplinește trei funcții : 
pregătește pe bolnav pentru opera
ție. contribuie la depășirea celui 
mai greu moment in primele zile 
după transplantare, cind rinichiul 
„străin" poate să nu funcționeze. A- 
poi bolnavul poate folosi din nou 
rinichiul artificial in caz de nereușită 
a operației, chiar șl după clțiva 
ani, dacă se constată o despărțire 
de organism a transplantului. Atunci 
operația se poate repeta.

Sint cunoscute transplanturi de ri
nichi efectuate a treia oară. Din pă
cate, nu există nici un alt organ ar
tificial comparabil, ca eficiență, cu 
rinichiul artificial. Astfel, in cazul 
aparatului circulator, bolnavul poate 
trăi cu o inimă artificială numai o 
oră, ceea ce este mult prea puțin 
pentru ca inima transplanUtă să se 
„prindă" in noul loc. De aceea și 
succesele în transplantarea inimii 
sint mai modeste declt in cazul ri
nichilor.

Deși nu există organ care să nu 
fi fost transplantat în condiții expe
rimentale, în clinici nu se practică 
decit unele din transplanturile de or
gane. în prezent, mulți oameni se 
interesează dacă viitorul aparține 
organelor artificiale sau transplan
turilor de organe. în lupta pentru 
viața omului aceste două căi nu se 
exclud insă, ci se completează re
ciproc. De aceea, trebuie acționat în 
ambele direcții, deși se poate con
sidera că transplantarea de organe 
este, în cele din urmă, o cale mai 
eficientă de Înlocuire a organului a- 
tacat de boală, decit Implantarea u- 
nui organ artificial. Dar cel mai bun 
judecător este timpul“.
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Consacrare a marii victorii

a poporului din Guineea-Bissau

CEREMONIA RECUNOAȘTEM NOII REPUBLICI 
DE CAERE PORTUGALIA

LISABONA 10 (Agerpres). — La Palatul prezidențial din Lisabona 
a-a desfășurat marți, ceremonia semnării documentelor prin care 
președintele \ntonio de Spinola. ..in numele Republicii Portugalia, re
cunoaște in mod solemn independenta Republicii Guinrea-Bissnu", 
primul teritoriu african eliberai după cinci secole de dominație colo
niali portuglicri.

La ceremonia semnării. transmit 
!n direct de ooshurile de radio si te
leviziune portugheze. au participat 
Pedro Pires, membru al Comitetului 
Executiv al Partidului Af’-.can al 
Independentei din Guineea-Bissau si 
Insulele Capului Verde (P A I.G C). 
si alți lideri ai partidului.

Actul semnării declarației do in
dependenta a avut loc în conformi
tate cu prevederile acordului de la 
Lusaka. Încheiat la 26 august intre

ca stat suveran. angaiindu-so si-si 
retrasă toate trupele p;nâ la sfirșitul 
lunii octombrie, sâ stabilească re

lații diplomatice cu noul slat inde
pendent st să acționeze pentru pro
movarea unei intense cooperări eco
nomice. tehnice si culturale intre 
c le două țâri, pe baza egalității si 
interesului reciproc.

Dună o Jumătate do mileniu de 
dominație colonială $i după 13 ani 
d? luptă armată, sub conducerea 
P A.I.G.C.. poporul din Guineea- 
B:<sau. care s-a proclamat stat in
dependent la 24 septembrie 1973. iși 
cucerește astfel pe deplin dreptul de 
a deveni stâpin Pe propriile sale 
d"stine. de a-si hotărî direcțiile de 
evoluție economică, politică, socială, 
In conformitate cu propriile sale as
pirații și interese.

Eșecul tentativei puciste 
din Mozambic

- DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI FRELIMO -
DAR ES SALAAM 10 (Agerpres).- 

într-o declarație de presă făcută la 
Dar Es Salaam, unde a sosit venind 
din capitala zambiană, președintele 
Frontului de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO), Samora Machel, și-a 
exprimat satisfacția in legătură cu 
succesul negocierilor de la Lusaka.

Președintele FRELIMO a mențio
nat că, in conformitate cu prevede
rile documentului semnat la Lusaka, 
in cursul acestei săptămini va fi for
mat un guvern provizoriu, de tranzi
ție. la conducerea căruia va fi de
semnat un prim-ministru ales de 
Comitetul Central al mișcării.

Referindu-se la incidentele petre
cute în ultimele zile la Lourenco 
Marques, Samora Machel a decla
rat că acestea au fost initiate de 
elemente extremiste care ..vor să 
distrugă acordul de la Lusaka cu 
privire la proclamarea independen
tei Mozambicului $i la trecerea pu
terii in miinile FRELIMO și să pună 
în pericol prietenia dintre popoarele 
portughez și mozambican". Preșe
dintele FRELIMO a subliniat că 
„forțele FRELIMO si armata portu
gheză se vor angaja impreună in 
lupta împotriva oricărei forme de 
agresiune externă comisă împotriva 
Mozambicului. Noi vom lupta. de 
asemenea. împotriva reacționarilor 
din interior".

al guvernului portughez si al Fron
tului de Eliberare din Mozambic.

★
La Lisabona s-a anunțat că contra

amiralul Victor Crespo, membru al 
Consiliului de Stat, a fost numit in 
calitate de inalt comisar portughez 
in Mozambic, principala sa însărci
nare fiind aceea do a ține legătura 
intre guvernul provizoriu, de tran
ziție. din capitala- mozambicană și 
cel al Portugaliei.

LISABONA 10 (Agerpres). — Co- 
nisia Politică a C.C. al P.C. Por

tughez a dat publicității o declarație 
prin care salută încheierea războiului 
din Mozambic si faptul că această 
tară africană urmează să-și proclame 
independenta la 25 iunie 1975. Tot
odată. in declarație se exprimă spri
jinul partidului comunist față de 
acordul semnat de Guvernul Portu
galiei si FRELIMO. Partidul Comu
nist Portughez iși exprimă speranța 
că acordul respectiv va deschide ca
lea unei colaborări fructuoase intre 
Portugalia si Mozambic. in interesul 
ambelor țări.
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Numeroase slate latino-americane
sc pronunță pentru normalizarea 

relațiilor cu Cuba
BUENOS AIRES 10 (Agerpres). — 

Guvernele Argentinei. Columbiei, 
statului Panama. Porului si Venezue
la consideră necesară ridicarea cit 
m.it curind posibil a blocadei eco
nomice și comerciale impuse in urmă 
cu 10 ani împotriva Cubei, pentru n 
permite normalizarea relațiilor cu 
guvernul de la Havana. Această po
ziție n fost manifestată de către rc- 
nre.-ontanti! guvernelor acestor țări 
care participă la „reuniunea de la 
Buenos Aires, la nivel ministerial, a 
reprezentanților tarilor sanmartlnie- 
rc și bolivariene", consacrată aniver
sării istoricelor bătălii de la Aya- 
cucho fi Junin — date importante 
In procesul de eliberare a Ame- 
ricii Latino.

Observatorii din Buenos Aires n- 
preciază că membrii Comisiei poli
tice a Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.). care s-au intilnit deja

la Washington, vor stabili data unei 
sesiuni a miniștrilor relațiilor exter
ne ai tuturor țărilor membre ale 
O.S.A.. pentru a examina cererea de 
ridicare a sancțiunilor Împotriva 
Cubei, prezentată do către guverne
le Columbiei. Vcnezuelei si Republi
cii Costa Rlca.

Reprezentanții oficiali ai acestor 
trei guverne au declarat că in ca
drul O.S.A. există majoritatea ne
cesară pentru votul in vederea a- 
doptării hotftririi de a se renunța la 
blocada împotriva Cubei — blocadă 
considerată de numeroase state la- 
tino-americanc drept o rămășiță a 
und politici anacronice. în vădită 
contradicție cu evoluția evenimente
lor pe continent si in lume. In ge
neral se consideră că guvernele a 
col puțin 11 țări membre ale O.S.A. 
susțin cererea de ridicare a sanc
țiunilor impuse Cubei in 1964.

Securitatea internațională poate fi realizată 
numai prin îmbunătățirea relațiilor dintre state 

— declara ministrul de externe al Canadei
OTTAWA 10 (Agerpres). — Intr-o 

alocuțiune rostită in cadrul Congre
sului international al slaviștilor. care 
se desfășoară in Canada. Allan Mac- 
Eachen. ministrul afacerilor externe 
al Canadei, a subliniat că tara sa esle 
de mult timp adepta extinderii re
lațiilor Est-Vest și dezvoltării colabo
rării reciproce pe baza încrederii 
mutuale și avantajului reciproc. Am 
ajuns la concluzia că, In condițiile 
actuale, securitatea internațională 
poate fi realizată numai prin îm
bunătățirea relațiilor dintre state și

nu pe calea confruntărilor militare. 
El a relevat, in context, marca im
portanță ’pe care o are Conferința 
pentru securitate si cooperare in Eu
ropa pentru îmbunătățirea relațiilor 
dintre statele răsăritene și cele oc
cidentale. pentru normalizarea situa
ției internaționale in ansamblu, pen
tru întărirea păcii. MacEachen a de
clarat, de asemenea, că privește cu 
optimism perspectivele conferinței de 
la Geneva si că reprezentanții Ca
nadei vor da dovadă de răbdare, vor 
aborda problemele creator pentru a 
se obține rezultate favorabile.

„Decizia Greciei de a părăsi organismele
militare ale N.A.T.O. este irevocabilă"

BONN 10 (Agerpres). — La înche
ierea vizitei oficiale întreprinse 
timp de două zile la Bonn, minis
trul de externe al Greciei, Gheor- 
ghios Mavros, a fost primit, marți, 
de cancelarul R.F.G., Helmut 
Schmidt.

In cursul unei conferințe de pre
să care a urmat întrevederii cu can
celarul vest-german, Gheorghios 
Mavros a arătat, referindu-se la si
tuația din Cipru, că „soluția finală 
trebuie să fie găsită de către cele 
două comunități etnice din insulă. 
Noi ne putem oferi bunele oficii, dar 
statele garante nu au dreptul de a
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impune o anumită soluție'1. In ceea 
ce privește eventualitatea unei noi 
conferințe in cinci, in problema ci
priotă, ministrul de externe al Gre
ciei a exclus posibilitatea organiză
rii ei în momentul de față.

Răspunzînd la o întrebare, Gheor
ghios Mavros a arătat că hotărirea 
țării sale de a părăsi organismele 
militare ale Organizației tratatului 
nord-atlantic este irevocabilă.

Pe de altă parte, el a subliniat 
dorința Greciei de a deveni mem
bră cu drepturi depline a Comuni
tății Economice Europene.

S D BEES

TlRGUL INTERNATIONAL
DE LA BRNO

TRAGA 10 (Corespondență de Ia 
C. l’risăcaru). — Marți dimineala a 
avut loc inaugurarea celei dc-a 
XVI-a ediții a Tirgului Internațio
nal do mașini dc la Brno.

Anul acesta sint prezente 1600 
firme industriale de comerț exterior 
din 30 de țări ale lumii. Cehoslova
cia prezintă, pe aproape 40 la sută 
din Întreaga suprafață de expunere, 
peste 500 dintre cele mai reprezen
tative realizări ale tehnicii națio
nale.

In aceeași zi, tlrgul a fost vizita, 
do secretarul general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Gustav Husak, de 
alți conducători de partid și de stat 
cehoslovaci.

La standurile României, tovarășul 
Gustav Husalc a fost intîmpinat de 
ambasadorul țării noastre la Praga, 
Teodor Ha.ș, și de consilierul econo
mic Nicolae Picioruș. Secretarul ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia n examinat cu interes nume
roase produse ale tehnicii românești, 
s-a interesat de parametrii de cali
tate la care sint realizate, de sfera 
lor de folosire. El a adresat cuvinte 
de apreciere pentru înaltul nivel 
tehnic al multor mașini și utilaje 
românești și felicitări întreprinderi
lor de comerț exterior ale României 
prezente la tirg pentru modul in
teresant și atractiv de prezentare a 
exponatelor.

MOSCOVA

Expoziția internațională 

„Polimeri ’74"

MOSCOVA 10 (Corespondență do 
la L. Duță) : Pavilionul românesc 
la Expoziția internațională „Poli
meri ’74", din parcul Sokolniki, a fost 
vizitat, la 10 septembrie, de A. N. 
Kosîghin, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
K. T. Mazurov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., prlm- 
viceprcședlnte al Consiliului de Mi
niștri, alți conducători de partid și 
de stat sovietici. La intrarea în pa
vilionul românesc, inalții oaspeți so
vietici au fost intlmpinați de Pavel 
Panea, directorul pavilionului, care 
a prezentat realizările și perspecti
vele industriei chimice românești.

Oaspeții sovietici, care au vizitat 
și alte pavilioane, au apreciat în 
mod deosebit realizările României 
in domeniul polimerilor.

Vizita ministrului de externe
al României în Israel

TEL AVIV 10 (Agerpres). — Marți 
dimineața, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovcscu, care face o 
vizită oficială în Israel, a fost pri
mit dc președintele Israelului, E- 
fralm Katzii*. Cu acest prilej, minis
trul de externe a transmis șefului 
statului Israel din partea președinte
lui Republic,) Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj de cor
dial salut, multă sănătate și fericire 
și urări de pace șl prosperitate po
porului israelian.

Președintele Efraim Katzlr a ex
primat mulțumiri călduroase pentru 
mesaj și a rugat pe ministrul român 
să transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial, multă 
sănătate și fericire, iar poporului 
român noi succese in dezvoltarea e- 
conomică și socială a țârii, pe calea 
progresului și bunăstării. Șeful sta
tului israelian a apreciat contribuția 
pe care o aduce România, personal 
președintele Nicolae Ceaușescu, la 
dezvoltarea înțelegerii șl colaborării 
internaționale, pentru promovarea 
păcii in lume.

In aceeași zl au început convor
biri oficiale Intre ministrul afacerilor 
externe al României, George Ma- 
covescu, șl omologul său israelian, 
Yigal Allon. S-au examinat stadiul ai

perspectivele relațiilor bilaterale ri 
s-a efectuat un larg schimb de pă
reri privind udele probleme ale vieții 
internaționale care prezintă intere» 
pentru cele două țări. îndeosebi situa
ția din Orientul Apropiat.

Ministrul de externe al țării noas
tre a subliniat necesitatea intensifi
cării eforturilor pentru reluarea 
neintirzlată a negocierilor pentru 
pace de la Geneva, spre a.se avansa 
pe calea rezolvării politice, trainice 
Si echitabile a conflictului din această 
zonă.

Ministrul român s-a Intilnit cu mi
nistrul israelian al industriei, comer
țului șl dezvoltării, Haim Bar-Lev. șl 
au fost discutate unele aspecte 
ale relațiilor economice dintre cele 
două țări, în perspectiva apropiată a 
«eslunii de la București a Comisiei 
economice mixte româno-israeliene.

Seara, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri și ministrul de externe al 
Israelului. Yigal Allon, a oferit un 
dineu in onoarea ministrului român. 
Au participat membri ai guvernului 
israelian, deputați. personalități ale 
vieții politice, culturale israellene. 
Au fost prezenți ambasadorul Israe
lului la București, Y. Cohcn, precum 
și ambasadorul țării noastre in Isra
el, Ion Covaci. Cei doi miniștri de 
externe au rostit toasturi.

Bruxelles. Demonstrație a fermierilor 
belgieni împotriva politicii agrare a 

Pieței comune

DE PRETUTINDENI

TENDINȚELE DEZVOLTĂRII ECONOMICE IN ULTIMII ANI
Un raport al G.A.T.T.

LOURENCO MARQUES 10 (Ager- 
pres). — Agențiile internaționale de 
presă informează că. marți, la ora 
10.30 GMT. elementele_ extremiste, 
care au ocupat timp de trei zile 
postul „Radio Club Mozambic" din 
Lourențo Marques, s-au predat for
țelor însărcinate cu restabilirea or
dinii. Relatări de ultimă oră din ca
pitala mozambicană precizează că, 
ulterior, au fost semnalate ciocniri 
in unele cartiere ale orașului.

Postul ..Radio Club Mozambic". 
controlat în prezent de autorități, a 
lansat — imediat după ce situația a 
cunoscut o nouă încordare — per
manente apeluri prin care se cere 
populației să păstreze calmul, sâ pă
răsească străzile și să nu organizeze 
manifestații- Aeroportul din Louren- 
co Marques este puternic păzit de 
trupe portugheze, care au ocupat ci- 
teva puncte întărite ale grupului de 
extremiști.

Comandamentul portughez a ordo
nat unităților militare din capitala 
Mozambicului și forțelor polițienești 
sâ ocupe pozițiile strategice ale ora
șului. Intr-un comunicat al forțelor 
armate se spune : „Trebuie să men- 
ținem pacea cu orice preț, in spiri
tul politicii promovate de președin
te’? Spinola și de președintele 
FRELIMO, Samora Machel". In ape
lul lansat către populație este accen
tuată necesitatea ca aceasta să ră- 
mină fidelă programului de pace

agențiile de presă transmit:
Semnarea unui protocol 

româno-libian. Ministrul r°- 
mân al construcțiilor industriale, 
Matei Ghigiu. aflat intr-o vizită ofi
cială in Republica Arabă Libiana, a 
analizat, la Tripoli, impreună cu 
omologul său libian, Mohamed Man- 
gush. stadiul actual al realizării 
acordului de construcții încheiat cu 
prilejul vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușcscu in această țară. Cei doi 
miniștri au semnat un protocol elabo
rat de prima sesiune a Comisiei mixte 
de lucru, recent constituită. Au par
ticipat Nicolae Vereș. ambasadorul ro
mân la Tripoli, și Ion Florescu, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

Delegația guvernamen
tală română, condusă de Ni- 
colae M. Nicolae, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, care, la invitația gu
vernului algerian, a participat 13 cea 
de-a 11-a ediție a Tirgului interna
țional de la Alger, a plecat marți 
spre București.

Apel în favoarea allabe- 
tiZQfii Directorul general al 
UNESCO. Renă Maheu. a lansat un 
apel in favoarea alfabetizării in 
lume, solicitind comunitatea interna
țională să facă noi eforturi in acest 
sens. ..A sosit momentul pentru a se 
întreprinde o acțiune sistematică de 
mare anvergură pentru lichidarea a- 
nalfabetismului", a declarat Rend 
Maheu. cu prilejul cuvintării de des
chidere a Zilei internaționale a alfa
betizării.

întâlnire G. Ford-K. Waltf- 
heim. Pre?e<iintele Statelor Unite, 
Gerald Ford, s-a intilnit la Casa 
Albă cu secretarul general al O.N.U.. 
Kurt Waldheim. Convorbirea a fost 
consacrată examinării principalelor 
probleme înscrise pe ordinea de zi a 
apropiatei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. O atenție deosebită a 
fost acordată situației din Cipru și 
Orientul Apropiat

Teatrul
București

Național din
a prezentat marți sea

ra la Budapesta comedia „Coana 
Chirița" de Tudor Mușatescu. Au 
fost prezenți reprezentanți ai Mi
nisterului Culturii, Ministerului Afa
cerilor Externe ale R. P. Ungare, ar
tiști, membri ai corpului diplomatic, 
ziariști, iubitori de teatru. Spectaco
lul s-a bucurat de un deosebit suc

GENEVA 10 (Corespondență dc la 
C. Vlad). — La sediul Acordului ge
neral pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.) au fost date publicității 
principalele concluzii ale studiului 
întreprins de această organizație în 
legătură cu tendințele comerțului 
internațional în ultimii ani și cu 
perspectivele -existente in acest do
meniu in perioada următoare.; -

Producția mondială a făcut un salt 
fără precedent, de 8 la sută In 1973 
față de 5 la sută în 1972 și 5,5 la 
sută — media anuală a perioadei 
1961—1971. Creșterea prețurilor dc 
consum s-a accelerat in 1973 in ță
rile occidentale, atingind un ritm

mediu anual de 7,7 la sută, față de 
4,6 la sută in anul precedent.

In ce privește perspectivele pen
tru anul 1974, raportul subliniază ex
pansiunea regulată a producției in
dustriale în țările socialiste din Eu
ropa și creșterea rapidă a exporturi
lor țărilor' în curs de dezvoltare. 
Este de așteptat — arată documen
tul G.A.T.T. — ca lip.următorii câți
va ani ritmul de creștere a produ
sului național brut al țărilor puter
nic industrializate să fie inferior ci
frelor corespunzătoare din ultimii 
ani; în același timp, rata de șomaj 
va fi mai ridicată.

• IN OBIECTIV : AU
RORA BOREALĂ. u" 
cclerator sovietic de electroni 
va fi lansat, cu o rachetă spe
cială franceză. în Cosmos. 
Această lansare constituie o 
parte a experienței sovieto- 
franceze „Arax", programată 
pentru iama viitoare. Accele
ratorul de electroni va provoca 
o auroră boreală artificială in 
scopul studierii mai precise a 
acestui fenomen natural. Elec
tronii. ce vor emana din acce
lerator, vor pătrunde In iono- 
sferă deasupra regiunilor nor
dice ale U.R.S.S., iar aurora 
boreală produsă va putea fi ur
mărită de pe sol cu instru
mente speciale de observație.

• ȚIGĂRI „FĂRĂ TU
TUN". In Anglia, 6 000 de 
persoane. îngrijorate de efecte
le nocive pe care tutunul le-ar 
putea avea asupra organismu
lui lor, fac in prezent uz de 
autorizația Ministerului Sănătă
ții care le permite experimen
tarea țigărilor „fără tutun". Ele 
sint denumite ■ astfel intrucit 
conțin tabac sintetic, obținut 
pe bază de celuloză. Rămine de 
văzut. — scrie ziarul „Tribune 
de Geneve" — dacă intr-adevăr 
aceste țigări nu comportă nici 
un fel de risc pc termen lung 
șl dacă experimentatorii nu vor 
aiunge la‘ lăudabila concluzie că 
col mai bun remediu ar fi, to
tuși. renunțarea la fumat 1

ces.

fii 18-lea Congres inter
național de fizică nucleară
„Ampere" se desfășoară in ora
șul britanic Nottingham. La lucrările 
acestei prestigioase manifestări in
ternaționale participă, alături de nu
meroase delegații de fizicieni specia
liști in domeniul nuclear, o delega
ție condusă de acad. prof. Ioan Ursu, 
președintele Comitetului de stat pen
tru energia nucleară.

Populația Canadei numSra>
la 1 iunie a.c.. 22 446 000 locuitori.

itaua OPINII REALISTE PENTRU 
REEXAMINAREA RAPORTURILOR CU P.C.I.

• O HARTĂ A IMPE
RIULUI ROMAN.
un grup de expert i ai Acade
miei de Științe din Bulgaria 
a încheiat lucrările ds alcă
tuire a unei hărți a imperiului 
roman. La studiile pregătitoare 
au participat, de asemenea, is
torici și arheologi din Italia. 
Anglia. Grecia. Iugoslavia și 
Turcia. Harta, ca și studiile a- 
f'rente, \a oglindi istoria și 
cultura Imperiului roman drn 
perioada secolelor I—IV e. n/

Ieri, la Lisabona a avut loc un 
Important eveniment : solemnitatea 
recunoașterii de către Portugalia a 
independenței Republicii Guineea- 
Eissau — act care marchează încu
nunarea cu succes deplin a luptei de 
eliberare duse de poporul acestei 
țări sub conducerea Partidului Afri
can al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde 
(P.A.LG.C.). Astfel, incepind de 
ieri, in fata poporului guineez se 
deschide drumul larg al dezvoltării 
de sir.e stătătoare, pe întreg teri-' 
Loriul acestei țări, al progresului și 
prosperității.

Acordul semnat la Lusaka între 
guvernul portughez și Frontul de 
Eliberare din Mozambic (FRELIMO) 
privind transferarea puterii către 
poporul din Mozambic și fixarea da- 
tei de 25 iunie 1975 pentru proc’a- 
marea oficială de către Portugalia a 
independentei statului mozambican 
constituie o victorie istorică a luptei 
anticolonialiste. După un deceniu de 
lupte dirze si grele sacrificii in nu
mele apărării ființei naționale. P? 
pămintul mozambican. eliberat in 
mare parte de forțele patriotice, 
s-au pus bazele unui stat suveran, 
in care toti locuitorii, indiferent de 
rasă și origine, să-și poată con
sacra energiile muncii pașnice, 
progresului economic și social. 
Astfel, după recunoașterea inde
pendenței Republicii Guineea-Bissau, 
ir.că un teritoriu din fostul im
periu colonial portughez — ți a- 
nurae unul din cele mai întinse — 
iși dobindes.te Independența. Eveni
mentul reflectă cu pregnanță proce
sul istoric de prăbușire a ultimelor 
bastioane ale colonialismului, invin
cibilitatea cauzei libertății popoarelor, 
forța cu care isi găsește afirmare 
in lumea de azi dreptul sacru al 
popoarelor de a fi stăpine pe des
tinele lor.

Poporul român salută cu bucurie 
marea victorie a poporului mozam
bican — care reprezintă, totodată, o 
victorie a poporului portughez eli
berat de fascism, a tuturor forțelor 
progresiste ce se pronunță pentru 
abolirea totală si definitivă a colo

nialismului și neocolonialismului. a 
dominației imperialiste sub orice 
formă. Bucuria și satisfacția cu care 
țara noastră salută acest eveniment 
remarcabil sint cu atit mai mari cu 
cit poporul român, animat de senti
mente de profundă solidaritate in
ternationalists cu lupta popoarelor 
subjugate, și-a manifestat in per
manență simpatia și sprijinul față 
de patriot ii mozambicani. Partidul 
și statul nostru au acordat luptei de

menite să cunoască o creștere și 
înflorire continuă in condițiile sta
tului independent mozambican.

Așa cum a arătat nu o dată isto
ria. lupta de eliberare, nici chiar in 
fazele finale, nu se desfășoară lin, 
fără obstacole din partea forțelor co
lonialismului. Au confirmat din nou 
acest lucru înseși evenimentele din 
Mozambic. După încheierea Acordu
lui de la Lusaka, forțe reacționare, 
strins legate de interesele colonialis-

EVENIMENTELE DIN MOZAMBIC

Procesul lichidării vestigiilor 
colonialismului este ireversibil!

eliberare din Mozambic. ca si din 
celelalte teritorii aflate sub domina
ția colonialismului, un permanent și 
substanțial ajutor politico-diplomatic 
și material, in multiple forme și pe 
diverse planuri. Expresie conclu
dentă a acestui sprijin frățesc l-a 
constituit Comunicatul comun, sem
nat in iunie 1973 de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Samora Machel. in 
cursul vizitei la București a delega
ției FRELIMO — primul act oficial 
cu caracter Internațional încheiat de 
conducătorii luptei de eliberare a 
poporului mozambican ; in același 
context se înscrie înființarea la Bucu
rești a unei reprezentanțe a 
FRELIMO. Multiplele acțiuni de 
solidaritate militantă au pus baze 
trainice dezvoltării relațiilor de prie
tenie ți colaborare între poporul ro
mân și poporul mozambican. relații

te, au încercat să organizeze o acțiu
ne de forță, — respectiv o tentativă 
de „aventură in stil rhodesian". tin- 
zind la menținerea dominației mino
rității albe asupra majorității popu
lației africane. A fost, in fapt, o zvir- 
collre disperată de ultimă orăareac- 
tiunli avind ca nucleu principal cele 
mai indiriite elemente din rindul 
susținătorilor dominației coloniale, 
reprezentanți ai claselor exploatatoa
re. funcționari ai aparatului repre
siv. agenti ai fostei politii secrete 
PIDE. Grupul de complotiști a încer
cat, prin lozinci demagogice, să se
mene confuzie si să ' provoace divi
ziune in rindurile poporului din Mo
zambic. această aventură creind ris
cul unor noi ostilități militare. In 
acest context nu poate fi ignorat, un 
asemenea factor ca vecinătatea re

gimurilor rasiste din Africa de Sud 
și Rhodesia, bastioane ale apart
heidului. De altfel, unele agenții de 
presă au transmis știri despre for
marea în Africa de Sud a unor gru
puri de sprijin pentru puciști. Po
porul din Mozambic s-a dovedit încă 
o dată ferm hotârit să-și apere cuce
ririle de pină acum si dreptul său 
de a obține o eliberare deplină. „Noi. 
— a declarat președintele FRELIMO, 
Samora Machel — nu dorim să înce
pem un nou război intr-un moment 
in care am pus capăt unui război 
purtat timp de zece ani. Dar noi a- 
firmâm că nu vom ezita să o facem 
pentru a aoăra independenta si in
tegritatea Mozambicului".

Ultimele știri sosite din Lourengo 
Marques informează că grupul de 
complotiști care a ocupat postul de 
radio s-a predat. Comandantul poli
tiei a cerut întregii populații să Păs
treze calmul. Eșecul puciului demon
strează încă o dată că orice încercări 
de a opri si întoarce cursul procesu
lui de decolonizare in Mozambic sint 
în mod vădit condamnate eșecului. 
Dacă avintul luptei de eliberare a 
poporului mozambican nu a putut 
fi stăvilit pe vremea Cind interesele 
colonialiste contau ne scutul apara
tului militar, cu atit mai mult ele 
nu și-au putut și nu-și pot atinge 
scopul acum, cind sint lipsite de ba
ionetele regimului fascist, răsturnat 
la 25 aprilie, cind noul guvern por
tughez se declară adept al decoloni
zării și întreprinde acțiuni concrete 
in acest sens, cind lupta poporului 
mozambican se bucură de solidarita
tea tuturor forțelor progresiste ale 
lumii contemporane.

Condamnind tentativele de a răpi 
poporului mozambican roadele victo
riei sale, poporul nostru felicită din 
inimă poporul mozambican pentru 
marile victorii obținute in lupta de 
eliberare, iși exprimă convingerea 
fermă că procesul lichidării vestigii
lor colonialismului este ireversibil, 
încrederea in triumful cauzei liber
tății și independenței in Mozambic, 
ca și in întreaga Africă.

Vaslle OROS

Problema raporturilor dintre 
principalele forțe politice ale Ita
liei și. in special, dintre Partidul 
democrat-creștin, componentul prin
cipal al coaliției guvernamen
tale, și Partidul Comunist Italian, 
principalul partid al forțelor din 
opoziție, a revenit in atenția 
presei, ca și a observatorilor 
politici din Roma. Discuțiile care 
se poartă in jurul acestei teme 
au o mare importanță, după 
cum remarca ziarul „L’UNITÂ", 
deoarece „sînt direct legate de ne
cesitatea de a cla răspunsuri noi și 
pozitive la problemele reale ale 
țării, la căile de urmat în dome
niul dezvoltării economice șl al În
tăririi instituțiilor democratice".

Relansînd dezbaterile in această 
chestiune, ministrul industriei, Ci- 
riaco de Mita, exponent de frunte 
al stingii democrat-creștine. intr-un 
interviu acordat revistei „EPOCA", 
arăta că nenumăratele probleme 
cu care este confruntată Italia im
pun aportul tuturor partidelor 
constituționale șl deci șl al Parti
dului Comunist Italian. Pe o pozi
ție similară, de realism politic, 
s-au situat șj alți lideri democrat- 
creștini. Luigi Granelli, subsecretar 
de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, a declarat astfel că „o 
forță populară de opoziție ca Parti
dul Comunist nu poate să fie igno
rată, dacă se dorește să se lupte 
contra neofasclsmului și să se de
pășească actualele dificultăți econo
mice, Tocmai de aceea — sublinia 
el — trebuie să i se recunoască 
Partidului Comunist depline drep
turi democratice și deci posibilita
tea să desfășoare o funcție de opo
ziție ori o funcție guvernamentală 
garantată pentru toate partidele 
antifasciste de către Constituție".

Se conturează astfel un tot mal 
larg curent în cadrul Partidului 
Democrat-Creșlin în favoarea unei 
reexaminări a raporturilor cu 
P.C I. Se știe de altfel că reve
nirea la formula de centru stingă, 
hotărîtă la congresul dc anul tre
cut al P.D.C., avea în vedere și 
stabilirea de raporturi noi cu opo
ziția de stingă. Dincolo de suges
tiile diferite sau de modalitățile 
concrete care s-au avansat plnă 
acum In legătură cu această pro
blemă, este de remarcat, așa cum 
scria „IL MESSAGGERO". că 
„nici un exponent de frunte al 
Partidului democrat-creștin nu a 
contestat importanța pe care o au 
pentru viața politică a țării rapor
turile cu P.C.I.".

Importante contribuții au adus 
la această dezbatere reprezentanții 
Partidului socialist. Intr-un articol 
publicat in ziarul „AVANTI", vice- 
secretarul P.S.I.. Enrico Manca, a 
evidențiat faptul că „linia de opo
ziție constructivă desfășurată de

comuniști în acești ultimi ani, spri
jinul decisiv pe care ei l-au -dat și 
ii dau pentru menținerea și apăra
rea cadrului democratic au făcut 
ca astăzi P.C.I. să nu poată să nu 
fie recunoscut și de către Partidul 

i democrat-creștin și, în general, dc 
către toate forțele conștiente ale 
țării, ca una din structurile sănă
toase ale statului democratic". 
La rindul său, președintele Parti
dului socialist. Pietro Nenni. a 
arătat într-un interviu acordat săp- 
tăminalului „IL MONDO" că in 
prezent „țara are nevoie de un 
proces profund de reînnoire care 
nu poate fi înfăptuit decit cu con
sensul și sprijinul tuturor forțelor 
populare, inclusiv ai comuniștilor". 

Intervenind in această dezbatere, 
conducătorii P.C. Italian au reafir
mat punctele lor de vedere pri
vind raporturile cu democrația 
creștină, cu celelalte forțe politice 
ale țării și in general in legătură 
cu modalitățile concrete pentru de
pășirea actualelor dificultăți prin 
care trece in prezent Italia. Intr-un 
articol publicat in ziarul „L’UNI- 
TA“. Carlo Galuzzi. membru al 
Biroului Politic și al Direcțiunii 
P.C.I.. a arătat că „raportul dintre 
P.C. Italian șl celelalte forte de
mocratice nu poate să fie decit un 
raport constituțional corect, care să 
recunoască dreptul său deplin de 
a participa la conducerea țării". 
Tocmai actualele grave dificultăți, 
precum și voința reală de schim
bare atit pe tărim politic, cit și 
social-economic, existente in întrea
ga opinie publică, determină 
cercuri tot mai largi din țară să 
insiste asupra necesității ca forța 
și influența P.C.I. să-și găsească 
un rol adecvat in conducerea țării. 
Așa cum arăta secretarul general 
al P.C.I., Enrico Berlinguer, în mo
mentul actual se impune „necesita
tea de a sc acționa pentru pre
gătirea, cit mai repede posibil, a 
unei căi de Ieșire pozitivă, demo
cratică și durabilă din criza care 
afectează țara, prin intermediul li
nei operații dc reînnoire profundă 
in structurile șl orientările econo
miei, în viața statului, in raportu
rile politice, in valorile care con
duc societatea". Importanța acestui 
obiectiv impune Partidului Comu
nist Italian „o extindere a legătu
rilor sale cu muncitorii șl, in ace
lași timp, o dezvoltare a pozițiilor 
sale constructive și de responsabi
litate asupra tuturor problemelor 
vieții țării".

In rindul observatorilor de aici 
se apreciază că actuala dezbatere 
privind raporturile dihtre principa
lele forțe politice ale țării va do
mina întreaga viată politică in 
lunile ce urmează.

Radu BOGDAN

• SEAMĂNĂ GRÎU SI 
CULEG... TOMATE. Ex' 
perimentind un nou „bioferti- 
lizant", obținut dintr-un ames
tec de paie și nămol, extras 
dintr-o instalație de purificare 
a anelor menajere, cercetătorii 
au fost puși in fața unei mari 
surprize. Pe lanul experimental 
de la Bad Homburg (R.F.G.), 
unde a fost împrăștiat, au răsă
rit. in loc de griu. mii de plan
te de tomate. Experimentatorii 
n-au ținut seamă de faptul că 
semințele de tomate au pro
prietatea de a rezista procese
lor la care sint supuse apele 
din instalația orășenească de 
purificare, de unde au extras 
nămolul.

• ACUM ZECE MILE
NII. In apropierea orașului
iranian Kermanshah, situat in 
faimoasa „Vale a tezaurelor", 
arheologii au scos la iveală una 
din cele mai vechi localități din 
lume. Virsta ei : circa zece mii 
de ani. Arheologii afirmă că 
locuitorii acestei așezări âu fost, 
probabil, printre primii pamin- 
teni care se îndeletniceau cu 
imblinzirea animalelor „sălba
tice", în primul rind a caprelor. 
Au fost găsite, de asemenea, 
fragmente de ceramică, rămășițe 
de podoabe din. 'piatră si scoici, 
figurine din lut. înfățișind oa
meni și animale, toate concu- 
rind la valoarea deosebită a 
descoperirii.

• CASE „LIPITE". ln 
R.F.G. se află in curs de expe
rimentare primul lot de imobile 
montate prin lipire. Prin noua 
tehnologie, bazată pe aplicarea 
unui mortar sintetic cu priză 
rapidă. — lucrările de asamblare 
pot fi executate într-un timp 
dc două ori mai scurt decit cel 

.obișnuit. ,

• APA MAI SCUMPA 
DECIT VINUL. La prima 
vedere o constatare paradoxală. 
Dar cu acest adevăr sint con
fruntați italienii, după recenta 
majorare a prețului la apa mi
nerală. După cum scrie ziarul 
„Messaggero", prețul apei mi
nerale, stabilit la 400 de lire li
trul, depășește pe cel al unui 
vin de masă obișnuit
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