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Anul XLV Nr. 10274 Prtm« «dw» Marți 2 septembrie 1975 6 PAGINI - 30 BANI Instantaneu din bâtâlia recoltei. Din Insule Mare a Brâilei porumbul este expediat cu șlepul câtre bazele 
de recepție. (Citiți, în pag. a lll-a, reportajul-anchetâ „Strinsul recoltei, transportul și depozitarea — in flux 

neîntrerupt")

Consfătuire de lucru
la C.C. al P.C.R.în ziua ’do 1 septembrie 1975 a avut loc la Comitetul Central al partidului o consfătuire de lucru condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, la care au luat parte membrii și membrii supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., primii secretari ai comitetelor județene de partid, directorii generali ai direcțiilor agricole județene, cadre de conducere din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, precum și alți activiști de partid și de stat.Au fost dezbătute măsurile care trebuie întreprinse pentru a asigura organizarea și desfășurarea în cele mai bune condiții a campaniei agricole de toamnă, în lumina Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 26 august a.c.în cadrul ședinței au luat cuvîntul numeroși vorbitori care au scos în evidență rezultatele obținute pînă în prezent, și îndeosebi măsurile adoptate pentru asigurarea strîngerii și depozitării recoltei, realizarea arăturilor de toamnă, organizarea lucrărilor agricole în concordanță cu indicațiile conducerii partidului.în încheierea consfătuirii a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului.Secretarul general al partidului a subliniat pe larg în cuvîntul său măsurile care se impun a fi luate în spiritul recentei ho- tărîri a Comitetului Politic Executiv, în vederea asigurării bunei organizări a întregii activități de producție în agricultură, pentru strîngerea și depozitarea întregii recolte, la timp și fără pierderi, realizarea integrală a planului de livrări la fondul de stat, pentru desfășurarea în condiții optime a campaniei de toamnă.în conformitate cu legea organizării producției și a muncii în agricultură, trebuie acționat cu hotărîre pentru realizarea lucrărilor din campania agricolă de toamnă, desfășurîndu-se totodată o vastă și temeinică muncă politică, care să conducă la mobilizarea tuturor forțelor, a organizațiilor de partid, de sindicat, de tineret, a membrilor cooperatori, a întregii ță- rănimi.

în cadrul problemelor abordate de secretarul general al partidului, un loc important l-au avut cele privind strîngerea, transportarea și depozitarea recoltei. Trebuie luate toate măsurile pentru a nu admite nici o pierdere din recolta acestui an și în general din producția agricolă, aceasta privind nu numai sectorul de stat și cooperatist, ci întreaga agricultură. Să se stabilească concret, pe tarlale, pe loturi, pe echipe, măsuri corespunzătoare, în funcție de starea fiecărei culturi, pentru strîngerea, transportarea și depozitarea, în cele mai bune condiții, a întregii producții de porumb, floarea-soarelui, de sfeclă de zahăr, cartofi, manifestîndu-se un înalt spirit gospodăresc.Relevîndu-se că există toate condițiile pentru asigurarea bazei furajere necesare sectorului zootehnic, s-a arătat că trebuie acordată toată atenția strîngerii și depozitării în mod corespunzător a fînețelor, paielor, cocenilor, a tuturor resurselor furajere.în cadrul concluziilor consfătuirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat, de a- semenea, măsurile care trebuie luate pentru strîngerea la timp a legumelor, pentru asigurarea materiei prime necesare industriei, cît și bunei aprovizionări a populației. Se vor mobiliza forțele și mijloacele necesare pentru recoltarea, preluarea, conservarea și valorificarea superioară a întregii producții de struguri și fructe.Analiza secretarului general al partidului s-a referit pe larg și la problemele pe care le ridică în fața agriculturii asigurarea tuturor condițiilor necesare obținerii unor producții mari în anul 1976. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat măsurile de înfăptuit în vederea executării arăturilor de toamnă de bună calitate, transportului și încorporării în sol a întregii cantități de îngrășăminte, pregătirii terenului pentru însămînțările de toamnă, încheierii în cel mai scurt timp a acțiunii de asigurare, condiționare și verificare a calității semințelor.

S-a subliniat, totodată, necesitatea folosirii corespunzătoare a bazei materiale existente, pentru ca întregul parc de mașini și utilaje să execute la cel mai înalt nivel lucrările agricole.în cadrul cuvîntării sale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus un accent deosebit pe necesitatea bunei organizări, instaurării unei discipline ferme în agricultură, re- levînd în acest sens că atît Uniunea națională, cît și uniunile județene ale cooperativelor agricole de producție trebuie să-și schimbe radical stilul de muncă, să acționeze ca adevărați organizatori ai producției și ai muncii, pentru ca activitatea în agricultură să se desfășoare într-un spirit de ordine, pe bază de programe și orare precise de activitate, așa cum se procedează în industrie și în alte sectoare ale economiei naționale.Organele și organizațiile de partid, consiliile populare trebuie să acționeze cu fermitate pentru ca la muncile agricole să participe toți cetățenii satelor, inclusiv cadrele de conducere și alți angajați din comună, elevii și cadrele didactice, astfel încît întreaga populație a localităților rurale să-și aducă contribuția la buna desfășurare a campaniei agricole de toamnă.Este necesar, de asemenea, a subliniat secretarul general al partidului, ca, pe baza recentei hotărîri a Comitetului Politic Executiv, comandamentele județene și comunale să-și îndeplinească rolul de organizatori ai campaniei agricole de toamnă, să Controleze rriodul în care se aplică în viață măsurile luate, să asigure îndeplinirea în mod exemplar a sarcinilor stabilite de conducerea partidului.Secretarul general al partidului a relevat că agricultura dispune de forțele necesare, că există toate posibilitățile pentru realizarea, în cele mai bune condiții, a sarcinilor pe care le pune în prezent partidul în fața lucrătorilor ogoarelor, a organizațiilor de partid, pentru strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei, pentru executarea tuturor lucrărilor din campania agricolă de toamnă.

Iîn iarna anului 1971, maistrul Alexandru Dumitrescu era trimis de partid să ajute Ia edificarea, la Timișoara, a unei noi întreprinderi de aparate electrice și de măsurat, unică, în felul ei, în țară. Acest bărbat robust venea în Banat cu o experiență nici măcar bănuită de către unii. La 21 de ani, pleacă din Ga- lațiul natal spre Hunedoara, pe un șantier național, ajungind, în cele două decenii, un om de bază în construcția siderurgică românească. De munca acelor ani se leagă noile baterii de cocs hu- nedorene, mărirea capacității furnalelor 4 — 5 — 6 — 7 — 8, laminorul Blu- ming. cuptorul Siemens Martin nr. 2 și... Steaua Republicii care strălucește pe pieptul maistrului...Poposea deci, în iarna anului 1971, la Timișoara, să ajute la edificarea unei fabrici prea puțin cunoscute si pentru el. „Biroul" de început al I.A.E.M.-ului timișorean se constituia dintr-o singură cămăruță, lingă gara de nord. Directorul, inginerul Savin Drago- liub, își- avea „sediul" într-un „Moskvici", unde semna și hirtiile trebuincioase. „Fabrica", situată, deocamdată, pe un cîmp gol, spre sud-estul orașului, care avea să devină apoi o renumită platformă industrială, se rezuma la doi stilpi de beton și la niște gropane și movile de pămint.Dar utilajele soseau. Sub cerul liber s-au improvizat niște corturi pentru a le feri de ploi. Cei trei dinții, directorul, Dragoliub, un inginer cu o gindire tehnică curajoasă și un spirit de organizare dinamic, maistrul Dumitrescu și inginerul EmanoiI Tărilă, cu investițiile, se urcau pe mormanele de pămint, priveau în stingă, priveau in dreapta și spuneau a- rătind locurile goale : „A- colo va fi hala cutare. Dincolo, hala cutare".Primul atelier a fost învelit cu polietilenă. A- colo s-au fabricat cele dinții dispozitive de scu- lărie. Apoi au apărut primii muncitori la primele două formații de lucru. Dar acești muncitori (de

fapt, primele fete ale I.A.E.M.-ului) au fost nevoiți să se califice la Electromagnetica din București. Cele dinții fete specializate în aparatură electrică de măsurat au fost și primii specialiști.
lectrice, să poată discuta acum la amănunt probleme privind îmbunătățirea producției, asta n-a fost o joacă. Acest salt, material și de conștiință, ră- mîne și azi, pentru maistrul Dumitrescu, un pri
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I.A.E.M.-Timișoara, o întreprindere tinărâ cu oameni 
tineri

Reportaj de Ion ARIEȘANU

Asimilarea noilor produse se făcea din mers. Se crea, pe un loc gol, o nouă fabrică, o nouă comunitate. Cu noi meserii. Cu noi produse. Cu o nouă tehnologie. Și a fost nevoie de circa trei ani pentru a fi trecute toate aceste trepte de încercare.Să ridici o fabrică, să-1 constitui propria biografie, cu oameni formați din mers, n-a fost o bagatelă. Să faci ca fete, străine de aparate complexe e-

lej de mindrie profundă și de atentă meditație.> n ...Fetele acestea jj I sînt la virsta viselor. A dragostei. A maturizării carierei. Sint la virsta prieteniei. Sînt la virsta însușirii temeinice a unei meserii pentru toată viața. Ele sînt fete pe care te poți bizui. Inimi curate. Ființe vesele. Suflete a- propiate. învață, adeseori, singure, să se con

troleze în muncă. Să participe, cu spiritul critic, la împlinirea muncii lor, a fabricii și a vieții lor. Fetele, aici la I.A.E.M., de fapt, își creează și ele propria lor biografie...S-o luăm, de pildă, pe Erika Junker. E absolventă de liceu. De loc, din Teremia. O colegă i-a arătat prospecte, fotografii ale unei fabrici care lua naștere în Timișoara anului 1971. Erika a conchis că va avea o meserie frumoasă și s-a decis să vină la I.A.E.M. După calificarea post-liceală, de 12 luni, la „Electromagnetica", a făcut parte din prima promoție de specialiste. A ajuns șefă de formație. A ajuns să-și constituie o biografie. Un om, cunoscut de copil, din satul de baștină) i-a devenit tovarăș de viață.Vermeșan Virginia (Galanton, după numele de fată), născută pe meleagurile Botoșaniului, a poposit în Timișoara pentru a da examene la Filologie. Cele patru sutimi lipsă la medie au făcut să nu fie admisă. Fire e- chilibrată, sensibilă, stă- pină pe ea — avînd suficient de bine întipărit in suflet îndemnul de a nu se da bătută — citind in ziar de I.A.E.M., a intrat la noua intreprinde- re timișoreană. După opt luni de calificare la locul de muncă a ajuns o muncitoare model. Și. nu peste mult, șefă de formație. Toate fetele au vrut-o „șefa" lor. în ambianța fabricii. crescută aici, trăită aici, a ajuns să-și compună și mica ei biografie, formind. alături de soț, un băiat serios, vopsitor-zugrav. un cuplu de tineri căsătoriți pentru sare viață se deschide cu marele ei evantai de speranțe și de îndemnuri...Sau firava Stan Gerlin- de. Urmînd o școală profesională de pe lingă u- zina „Electromotor", a fost repartizată la I.A.E.M., in 1973, cu întreaga ei promoție. într-un interval scurt devine „metrologă", un gen de rectificatoare, de controloare finală a muncii, a produselor tovarășelor ei. înscrisă la
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Noi capacități industriale in circuitul productiv
FABRICA DE PAL 

DE LA NEHOIULa Nehoiu, localitate buzo- lană în plin proces de urbanizare, a fost construit un nou o- bjectiv industrial. Este vorba de o fabrică de PAL, care, potrivit proiectelor, va produce, începînd cu ultimul trimestru al anului în curs, 5 500 tone PAL pe an și va utiliza, ca materie primă, resturile din lemn rezultate din procesul tehnologic

al unităților de industrializare și de mobilă din localitate.
DEZVOLTAREA 

ÎNTREPRINDERII TEXTILE 
„PROLETARUL" 

DIN BACĂUAflată în plin proces de dezvoltare și modernizare, întreprinderea textilă „Proletarul" din Bacău beneficiază de o nouă capacitate de producție, cu un potențial de 430 000 mp țesături pe an.

Mesajul 
culturii românești

CU PRILEJUL CELEI DE-A XXX-A ANIVERSĂRI

A PROCLAMĂRII REPUBLICII DEMOCRATE VIETNAM

Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului LE DU AN
Frim-secretar al Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam

Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Prim-ministru al Guvernului Republicii Democrate Vietnamîn numele Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Comitetului Permanent al Adunării Naționale, Guvernului Republicii Democrate Vietnam și poporului frate vietnamez caldele noastre felicitări și cele mai bune urări cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam.încununare a luptei îndelungate și grele desfășurate de poporul vietnamez, sub conducerea partidului său comunist, pentru eliberare națională și socială. victoria revoluției din august și crearea Republicii Democrate Vietnam au pus capăt dominației imperialiste și colonialiste, exploatării și asupririi feudale, au deschis perspectiva unor profunde prefaceri revoluționare și a unor ample transformări înnoitoare pe pămintul străvechi ai Vietnamului, a dezvoltării libere și independente a națiunii vietnameze pe calea socialismului.De atunci, poporul din Republica Democrată Vietnam, animat de spirit patriotic și revoluționar, s-a angajat cu toate forțele în opera de edificare a noii orînduiri, du- cînd, în același timp, o luptă hotărîtă pentru salvgardarea cuceririlor sale revoluționare, pentru apărarea ființei naționale, a independentei și suveranității patriei impo- triva agresiunii imperialiste.

Partidul Comunist Român, Guvernul Republicii Socialiste România, întregul nostru popor, situindu-se neabătut pe pozițiile internaționalismului socialist, și-au exprimat permanent simpatia și solidaritatea față de munca însuflețită a harnicului popor vietnamez și succesele sale în construcția socialistă, a acordat permanent întregul sprijin material, moral, politic și diplomatic luptei sale drepte pînă la victoria finală.Salutînd cu deosebită satisfacție victoria istorică a poporului vietnamez, care constituie o contribuție remarcabilă la cauza luptei popoarelor împotriva politicii imperialiste, de dominație, inegalitate și dictat, vă asigurăm, dragi tovarăși, că întregul nostru popor va fi și în viitor, cu aceleași sentimente de prietenie și solidaritate, alături de poporul vietnamez și ii urează sincer noi succese în opera sa de reconstrucție, de edificare a socialismului în Republica Democrată Vietnam, in eforturile sale de dezvoltare a țării pe calea progresului economic și social, de înfăptuire a reunificării patriei.Reafirmăm și cu acest prilej convingerea noastră fermă că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre, dintre popoarele român și vietnamez se vor amplifica și întări continuu, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, spre binele celor două popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Cultura contemporană românească se caracterizează printr-o vastă deschidere față de marile valori ale patrimoniului spiritual al întregii omeniri. Se poate astăzi afirma, cu îndreptățită mindrie, că marea majoritate a capodoperelor literaturii universale și-au aflat tălmăcirea, de transparența cristalului, în limba română, într-un flux continuu al spiritualității, cultura românească, la rîndul ei, își transmite luminoasele mesaje pe toate meridianele lumii. Dacă în trecut cărțile românești se puteau număra în bibliotecile străine doar cu zecile, astăzi numai într-un deceniu au fost traduse în limbile de circulație universală peste două mii de titluri.Operele traduse reciproc îmbogățesc literaturile naționale, contribuie la cunoașterea temeinică a vieții și la apropierea intre popoare. Dacă ne gîndim la bogata noastră literatură, la. marii noștri clasici, la Emi- nescu, Creangă,1 Cara- giale, Sadoveanu, Ar- ghezi, Blaga, Bacovia, la excepționalul nostru folclor ori la noua noastră literatură, putem fi, pe drept cuvint, mindri de aportul românesc la cultura progresistă a lumii. Literatura română, reprezentativă pentru marea noblețe a unui popor de constructori, dimensionînd sensurile spiritualității sale, pătrunde în circuitul universal. în comunitatea culturală a lumii, caracterizată de o profundă originalitate, de receptivitate deschisă integral la ideile frumosului și ale dreptății sociale, axele ordinatoare ale României contemporane.

Este acesta unul din motivele principale pentru care creația literară românească este privită cu atîta interes, prețuită, comentată favorabil pe toate meridianele.Dar motivul nu e singurul. Scriitorii români au fost Încununați de o serie de importante premii literare internaționale tocmai datorită faptului că glasurile lor sînt considerate oriunde in lume de o arzătoa-
Tnsemnâri de

Alexandru BĂLĂCI

re actualitate, orientate de profundele sensuri ale fraternității și demnității umane. Ei au fost a- preciați ca exponent! ai unui climat de creație in care există o concordantă plenară între estetic și etic : au fost considerați ca gînditori ai timpului lor, ca integrați unor realități existențiale la care participă cu toată ființa lor creatoare. Momentul cultural actual demonstrează pregnant că scriitorii români alcătuiesc o generație spirituală înnoitoare, deschisă tuturor ideilor încărcate de sensurile frumuseții și adevărului. în o- perele lor ei exprimă o ideologie de care este insufletit întregul popor, și — împreună cu el, parte integrantă a sa — transcriu in arta verbului, poliedricele ipostaze ale colectivității de constructori ai unei vieți și unui timp nou.Literatura română contemporană — prin valorile sale perene, apreciate in tară, ca

șl peste hotare, poartă semnătura scriitorului cetățean, martorul credincios al timpurilor sale. Viziunea sa este fundamentată pe concepția filozofică Înaintată care acordă posibilitatea de a surprinde fenomenele în dezvoltarea lor, de a sesiza perspectivele care generează optimismul și încrederea. Literatura românească poate interesa — și a demonstrat că interesează — pe cititorii din străinătate, numai prin transmiterea artistică a unor asemenea mesaje spirituale care conturează armonios profilul unul om nou, dimensionat de coordonatele unui nou u- manism. Această problematică specifică o- mului care trăiește și muncește in condițiile socialismului trezește un interes larg în lume, în mijlocul popoarelor doritoare de a cunoaște experiența unui nou univers, in care omul nu se mai izbește de ziduri ostile. Cititorii străini sint interesați să cunoască pe făuritorii unei noi culturi, pe aceia care au dărimat turnurile izolării, pe aceia care creează frumusețea pentru cei multi. Cititorii străini sînt interesați să cunoască opere ai căror eroi, in varietatea multiformă a personalității lor, sînt însuflețiți de un nod postulat, al depășirii continue, al permanentei aspirații spre perfectibilitate.Operele scriitorilor români contemporani situează omul in centrul lor iradiant și caută să dea răspunsuri umaniste marilor întrebări pe care și le
(Continuare 
în pag. a II-a)

Sosirea în Capitală ș a președintelui Guvernului R. S. Cehoslovace,

Luni dimineață a sosit în Capitală președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, Lubomir Strougal, care, la invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănes- cu, face o vizită oficială de prietenie in tara noastră.Pe aeroportul Otopeni, împodobit cu drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Cehoslovace, unde a avut loc ceremonia sosirii, au venit în întimpinare tovarășii Manea Mă- nescu, Mihai Marinescu, viceprim- ministru al guvernului. Neculai A- gachi, ministrul industriei metalurgice, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini. Ion $t. Ion, secretar general al Consiliului 
de Miniștri, Constantin Oancea, ad

junct al ministrului afacerilor externe. membri ai conducerii unor ministere, generali și ofițeri superiori, alte persoane oficiale.împreună cu președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace au sosit Jan Gregor, vicepreședinte al guvernului. Pavol Ba- hyl. ministrul construcțiilor de mașini generale. Andrei Barcak, ministrul comerțului exterior. Zdenek Pu- cek, ministrul metalurgiei și construcțiilor de mașini grele, Frantisek Krajcir, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoana oficiale.Erau prezenti Teodor Haș, ambasadorul României la Praga, și Mirt>- slav Sulek, ambasadorul Cehoslovaciei la București.
(Agerprert
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DIVERS
S-a mtîmplat 
în trenNicolae Grosu, din București, ne istorisește o întîmplare petre-* cută într-un tren personal de pe ruta Satu-Mare—Cluj-Napoca. Unei femei îi venise sorocul să nască. Conductorul s-a dus intr-un compartiment, unde erau vreo 4—5 tineri fără bagaje, ru- gîndu-i să-1 cedeze. Unul dintre ei i-a răspuns obraznic: „închide ușa și caută-mă pe dinafară". Auzindu-1, o femeie intre două vîrste (întâmplarea a făcut să fie și moașă de meserie) s-a repezit în compartimentul cu pricina, le-a spus tinerilor certați cu buna cuviință vreo două vorbe de la obraz și i-a scos a- fară. Peste cîteva minute își vestea sosirea pe lume un băietei dolofan. în prima stație mai mare, unde se afla un spital prin apropiere, femeia a fost coborită din tren și urcată într-o ..Salvare". La despărțire, l-a întrebat pe bătrînui conductor cum il cheamă. „Nicolae" — a răspuns el. „Tot Nicolae o să-i zic și băiețelului meu".Să-i trăiască I
N-au 
mai ajuns 
la serbareîn timp ce pe ogoarele me- 
hedințene oamenii fac din noap
te zi. muncind de zor, unii nu 
numai că nu pun umărul, dar 
se mai și plimbă. Si încă la vo
lanul mașinilor care nu le apar
țin. Autoturismul 1—MH—2 573, 
proprietatea C.A.P. Cioroborcni, 
alerga de mama, focului, condus 
de șoferul Nohaiu Ilarie. Oprit 
de un lucrător de miliție, șoferul 
i-a spus : „M-ați prins, m-ați 
prins. Sincer să fiu, mă duceam 
la o serbare folclorică". In a- 
ceeași zi, in același județ, dar 
pe o altă rută, un alt autotu
rism. 711), proprieta
tea C.A.P. Vîniuleț, alerga și el 
de mama focului, condus de in
ginerul Ion Ciorică. 13a că una, 
ba că alta, inginerul încearcă s-o 
scalde, dar pină la urmă — co
incidență — mărturisește și el 
la fel : „Mergeam la o ser
bare folclorică". De prisos să mai 
spunem că ccț doi n-au mai a- 
juns la... serbdre.

De-a v-ați- 
ascunselea

IPe unul din terenurile de fotbal din satele comunei Bovine, județul Ialomița — ne scrie citi-
I torul nostru D. Neagu — a avut loc un meci cu totul și cu totul neobișnuit. Nu de fotbal, și nu
I între două echipe, ci între un tractorist rutierist și un șef de atelaj. A fost un fel de joc de-a v-ați-ascunselea. Cocoțat pe un
I tractor nou-nouț. Ion Drăguț a început să ambaleze motorul și să-și alerge herghelia de cai pu-
Itere după Vasile Ștefan, speri- indu-1 și fugărindu-1 de colo pină colo. Și cu cît omul intra mai
Imult în panică, nemaiștiind unde să se ascundă, cu atît Drăguț se amuza mai tare. La un moment dat, Vasile Ștefan s-a
I ascuns după un salcîm. Drăguț— după el. Dar, virînd brusc, tractorul s-a răsturnat și avariat. Noroc că Drăguț a scăpat 
I cu viață. Dar nu și de răspun- | dere.
| Vînzătorul...

CONSTRUCȚIILE ȘCOLARE
Ca în fiecare an, zestrea tnvățămîntului se va îmbogăți în această toamnă cu noi săli de clasă, ateliere și laboratoare. Planul de construcții destinate școlii pe anul 1975 include : 3 045 săli de clasă pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, 11 750 locuri de muncă în ateliere-școală, 48 săli de gimnastică, 26 190 locuri în grădinițe etc. Peste citeva zile începe un nou an de invățămint. în foarte multe locuri — din județele Cluj, Iași, Brașov, Vrancea, Maramureș ș.a. — cu spirit de răspundere și spirit gospodăresc, constructori, cadre didactice, părinți, elevi au muncit cu spor în așa fel incit școlile sînt gata pentru începerea activității. Situația nu este insă pretutindeni aceeași. Iată cum se prezintă ea. potrivit relatărilor corespondenților ..Scînteii". cu numai două săptămîni înainte de începerea anului școlar, în trei județe din țară — Olt, Mehedinți, Sălaj.

că în comună există peste 20 de meșteri calificați pe care i-ar putea mobiliza la terminarea lucrărilor res- 1 tante. De pe nu i-a mobilizat pînă acum ?'întrebarea a rămas fără răspuns. De altfel, în multe locuri unde stadiul construcțiilor școlare este nesatisfăcător, în loc să se grăbească ritmul lucrărilor... se^caută justificări pentru rămînerile in urmă. Se confirmă și cu acest prilej o experiență din anii precedenți : acolo unde finanțările și documentația noilor i

ședința Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Olt, din 29 august, au fost stabilite măsuri pentru recuperarea răminerilor în urmă. Ne întrebăm însă dacă o asemenea analiză și măsurile de rigoare n-ar fi fost mai eficiente dacă erau prevăzute cu mai mult timp înainte ? Insuficienta atenție acordată construcțiilor școlare din județ este demonstrată și de faptul că. pînă acum, nu s-a făcut recepția definitivă la nici unul din localurile

I
t V

în județul OLT, din 85 noi săli de clasă planificate șînt finisate doar construcțiile de la Gircov, Grădinari, Scărișoara, Corbu și Milcov — adică 26 săli de clasă. Se lucrează încă la tencuieli la Școala generală din Cor- cova (10 săli de clasă), din județul 
MEHEDINȚI, iar in comuna Gogoșu, din același județ, la cele două săli de clasă adăugate construcției existente lucrările nici n-au început. în județul SĂLAJ, unde constructorii pot să raporteze unele succese în îndeplinirea planului — au fost terminate 46 din cele 54 săli de clasă planificate — mai există însă construcții școlare rămase în urmă in localitățile Creaca și Bălan, de exemplu, întirzieri se semnalează și în sectorul lucrărilor de reparații capitale și reparații curente la școli. Astfel, in județul Mehedinți, la școlile generale din Drincea și Jiana aceste lucrări sint efectuate doar în proporție de 60 la șută, la Școala generală din Balta nici nu au început, iar la Școala generală din Hușnicioara,

® O importantă sporire a zestrei materiale a învățâmîntului în anul 1975 : peste 3 000 
săli noi de clasă pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal ; peste 26 000 locuri în 
grădinițe; 11 750 locuri de muncă în ateliere-școală; 3 000 locuri în case de copii 
® Cele mai multe construcții sînt pregătite să primească elevii • E necesară, în conti

nuare, o bună organizare pentru recuperarea unor rămîneri în urmă

„gospodarii" și-au adus aminte abia cind s-au apucat de lucru că au nevoie și de... materiale de construcții.Mai consemnăm faptul că, deși sînt în intirziere, unii constructori nu se prea grăbesc, iar beneficiarii nu dau nici ei semne de neliniște, în Creaca (Sălaj), bunăoară. în ziua de 30 august, la clădirea cu 8 săli de clasă lucrau doar... 4 oameni, cu toate că termenul de dare in folosință era... 1 septembrie 1974 ! Primarul comunei, Petru Pușcaș, ne-a asigurat

construcții, amplasarea clădirilor, asigurarea materialelor de construcție și a forței de muncă s-.au făcut cu intirziere, fără spirit gospodăresc, realizarea la termenul fixat a planului de dare in folosință a fost periclitată. Pe de altă parte, forțarea ritmului lucrărilor, munca în asalt au fost. în multe cazuri, izvorul unor deficiente la capitolul calitate a localurilor de școli respective.Din discuțiile cu factorii de răspundere din județe rezultă că, in general, situația este cunoscută. în

noi de școală predate de constructori la termenul planificat. Și în județul Mehedinți, biroul comitetului județean de partid a stabilit, de curind. un plan concret de măsuri in vederea realizării pină la 15 septembrie a tuturor obiectivelor si lucrărilor prevăzute pentru noul an școlar. Dar și aici, mai multă operativitate ar fi putut preintîmpina rămînerile în urmă semnalate.Cele două săptămini care au mai rămas pînă la deschiderea cursurilor școlare oferă constructorilor un

timp prețios pentru Îndeplinirea sarcinilor pe care le au în realizarea programului de construcții școlare. Pentru aceasta se impun insă cîteva acțiuni, susținute .cu fermitate de consiliile populare, de unitățile economice. care patronează școlile, de organizațiile de masă, de deputați, de elevi și părinți. în primul rînd. se impune asigurarea unui ritm de muncă intens pe șantierele noilor școli, atit sub aspectul numărului și calificării forței de muncă, cit și al aprovizionării cu materialele necesare. Respectarea cu strictețe a documentației tehnice se cere îmbinată cu maximum de grijă în executarea finisajelor, în realizarea unor lucrări de cea mai bună calitate. Fondurile însemnate alocate de statul nostnu pentru construcțiile școlare. contribuția cetățenilor trebuie folosite cu înaltă răspundere și simț gospodăresc pentru realizarea unor clădiri frumoase, durabile, confortabile. in care profesorii și elevii — copii ai constructorilor înșiși — să lucreze în cele mai bune condiții. Comitetele județene de partid trebuie să acorde cea mai mare atenție realizării planurilor de construcții școlare din județele respective, să ia măsuri operative, eficiente pentru pregătirea exemplară a tuturor școlilor în vederea începerii anului în Invățămint.
Florica DINULESCU 
Emilian ROUĂ 
Gheorqhe RUSU 
Virqfl TATARU

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoalfi.

10,00 Portativ '75.
10.35 Film artistic : '„Un om tre

ce prin -zid" — producție a 
studiourilor din R.F.G.

.12,05 Telex. • , ,
12.10 închiderea programului.
16.30 Teleșcoâlă.
17,00 Telex.
17,05 Opereta in ritm de dans.
17.25 Scena — emisiune de actua

litate șl critică teatrală.
17,45 Rezonanțe de madrigal șl d« 

clntec românesc.
18,00 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
18.35 Voci tinere — muzică ușoară.
19,00 Teleglob. E pace la Hanoi — 

reportaj de Cornellu Leu.
19.20 1001 de seri.
18.30 Telejurnal.
20,00 Teleobiectiv.
20.25 Teatru liric TV : ^.Othellos 

— de Giuseppe Verdi.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial : „Inginerul Pron- 

ceatov" — ultimul episod.
20,40 Timpul meu, viața mea — 

muzică ușoară
20,50 Ce știm și ce nu știm des

pre... Cine a descoperit 
insulina 7

21.20 Telex,
21.25 Meridiane literare.

j de
| promisiuni
* — Si zici ci-ți trebuie un ara-
Igaz cu două ochiuri 7 Atunci să 

știi că a dat norocul peste tăti
ci. Di cinci miișoare și te fac 

Ieu și cu aragaz, și cu două bu
telii.

Nici n-a apucat bine Gheor- 
Ighe Jugravu să-i numere banii, 

că celălalt i-a și înșfăcat și a 
rupt-o la sănătoasa pe străzile 
Craiovei. Abătut, G. J. s-a dus 

!să reclame la miliție. Nu mică 
i-a fost mirarea cind a dat a- 
colo exact peste cel care o zbu- 

Ighise cu banii lui. Era un oare
care Ștefan Jurcă din Arad, vin- 
zător de... promisiuni. După atita 
alergătură, acum, se odihnește. 

j Revizia
! unui revizor

îmbunătățirea 
asistenței 
medicale 

la Moineștiîn urma unei scrisori adresate redacției de către un grup de mineri, referitoare la asistența medicală in zona orașului Comă- nești. Direcția sanitară a județului Bacău ne-a trimis următorul răspuns :„Pentru asigurarea asistenței de medicină generală și de specialitate a populației din orașele Co- mănești, Moinești șl zonele rurale limitrofe, in prezent funcționează în orașul Moinești un spital cu 520 paturi, avind secții de chirurgie. pediatrie, medicală, boli contagioase, iar in orașul Comănești un spital cu 230 paturi (secții de obstetrică- ginecologie și interne). Pină nu de mult, secțiile chirurgie și obste- ti’jeă-ginecologie funcționau separat în cele două spitale, ceea ce nu permitea desfășurarea activității in condiții optime, din cauză că numărul paturilor era mic și încadrarea cu medici redusă. iar dotarea cu instrumentar și aparatură era insuficientă.Prin unificarea acestor secții se utilizează mai bine spațiul existent. se asigură asistentă de specialitate pe fiecare profil. în cursul zilei și nopții, prin medici de gardă, intervențiile chirurgicale se efectuează de echipe de medici, în cadrul noului bloc operator al spitalului din Moinești, dat in folosință Ia începutul acestui an. în același timp, cu ajutorul celor două autosanitare din dotare, transportul bolnavilor intre cele două unități spitalicești se realizează in maximum 10 minute".

Cine greșește... 
plăteșteCu cîtva timp în urmă, printr-o scrisoare, redacția a fost sesizată de faptul că întreprinderea de utilaje și piese de schimb Filiași, județul Dolj, a fost prejudiciată cu o importantă sumă de bani. Despre ce este vorba ? Conducerea unității respective a desfăcut in mod ilegal contractul de muncă al muncitorului Dumitru Șugu. Analizind contestația .acestuia, organele de jurisdicție § muncii au găsit-o întemeiată și au dispus reintegrarea sa in muncă cu plata drepturilor cuvenite pe perioada cit a fost împiedicat în mod abuziv să lucreze. Dar. în loc ca acești bani să fie plătiți de cei vi- novați, se arăta in scrisoare. ei au foșt achitați din fondurile întreprinderii. așa «unt se mai întimplaseși.în alte dăți.Inspecția generală financiară de stat din cadrul Ministerului Finanțelor, căreia redacția i-a trimis această sesizare, ne-a adus recent la cunoștință că aspectele semnalate s-au confirmat.„întrucit întreprinderea de utilaje si piese de schimb din Filiași — se spune in răspuns — a fost păgubită cu suma de 20 856 lei, organele de inspecție ale Ministerului Finanțelor au dispus recuperarea a- cestei sume de la tov. ing. Vasile Epure, fostul director al unității respective".Adică de la cel vinovat. Cum este normal și legal.

Pe poarta 
atelierului 
a reintrat 
disciplinaGheorghe Potop, încadrat la Atelierul de

proiectări al județului Vrancea. din Focșani, ne semnala, nu de mult, că atît lui, cît și unor colegi li s-au imputat pe nedrept anumite sume de bani.Din răspunsul Comitetului executiv al Consiliului popular .județean Vrancea, semnat de tovarășul prim- vicepreședinte Ion Cioară, aflăm insă că lucrurile nu stau deloc așa, că stabilirea im- putațiilor respective este justificată.în urma apariției u- nor cazuri grave de indisciplină în muncă și a faptului că. sub motivul plății in acord, multi din colectivul atelierului de proiectare primeau retribuții exagerat de mari in raport cu pregătirea lor și vechimea in proiectare. din inițiativa Comitetului județean Vrancea al P.C.R.. s-a efectuat un control a- mănunțit al activității . acestui atelrer, x S-a .'constatat, agffeî.- 08 ■■•««•au plătit wweorect ore peste program : s-.au acordat ilegal premii unor lucrători sancționați disciplinar; ș-au achitat diurne u- nor persoane care ar veau domiciliul în localitățile în care se e- fectpau deplasările ; s-au înregistrat absențe de la program, întîr- zieri la serviciu și deplasări nejustificate ; nu s-a urmărit deschiderea finanțărilor etc.Asemenea deficiențe au fost analizate cu toată răspunderea, dis» punîndu-se recuperarea prejudiciilor aduse avutului obștesc de la cei în cauză și înlocuirea din funcție a șefului de atelier, ing. Constantin Cîmpeanu. Au fost luate, totodată, și alte măsuri menite să ducă la îmbunătățirea activității de ansamblu a atelierului de proiectare, la crearea unui climat de muncă sănătos.
Gheorghe PÎRVAN

Nu .a venit încă toamna. Dar bogatul și mult admiratul decor verde al Capitalei se prezintă, pe alocuri, în acest început de septembrie, cu numeroase pete ruginii, cu ramuri desfrunzite sau acoperite cu frunze veștede, brune, parcă arse, iar pe alocuri cu pungi țesute parcă din plasă de păianjen. Care este cauza ?Ne-am interesat la Direcția domeniului public de la primăria Capitalei, am stat de vorbă cu specialiști in protecția plantelor.Mai întîi despre pungile țesute pe crengile pomilor în zonele de verdeață din jurul blocurilor, în cartierele Flo- reasca. in Balta Albă, in numeroase curți ale cetățenilor. Ni s-a explicat că a- vem de-a face cu cel de-al doilea atac din acest an al omizii păroase. A început combaterea chimică a acestui dăunător. Faptul că el a cuprins repede zone întinse — chiar și acolo unde a fost semnalat și in vara trecută — dovedește că stropirea din această primăvară a fost făcută cu superficialitate. în tr.eacăt i fie Vorba, nici in prezent acest dăunător nu este combătut destul de energic.Pentru a evita desfrunzirile pe care acest dăunător le provoacă acum și pentru a se preveni afectarea mugurilor, care in primăvara viitoare vor înflori Și rodi, este necesar ca și cetățenii să intervină, să dea o mină de ajutor, să strjngă cuiburile de omidă, șă taie crengile atacate și să le ardă. Dacă zonele atacate sint mai mar;

sau omida păroasă a părăsit cuiburile invadînd pomii, cetățenii sînt invitați să sesizeze imediat serviciile de resort, adică cele ale administrației domeniului public de la primăriile sectoarelor respective sau direct la Laboratorul de carantină, prognoză și com

rea prematură a copacilor contribuie și poluarea provocată de traficul intens auto de pe aceste artere. Drept răspuns la aceste condiții vitrege. arborii și-au redus cu cîteva săptămini mai devreme frunzișul. multe crengi par uscate.

ficiale. adevărate „opăriri" la ore total nepotrivite.Dacă observăm mai atent zonele verzi și spațiile a- fectate. vom vedea că teii și castanii sint arborii care au avut de suferit cel mai mult. în timp ce stejarii decorativi dintre Piața A- viatorilor și Arcul de
De ce a venit toamna 
mai devreme pe unele 

bulevarde bucureștene?
batere din str. Cooperativei nr, 20. sectorul 6. cartierul Ghencea, tel. 46 53 40.Cit privește celălalt aspect — al frunzelor „arse" șl; al ramurilor desfrunzite— cu care ne întimoină foarte multi castani și tei pe bd. Kiseleff și pe alte artere centrale bucureștene— el este de fapt o reacție biologică de apărare a arborilor respectivi, care pur și simplu suferă de sete, nu dispun în zona sistemului lor radicular de apă suficientă. Pămintul din jur este acoperit cu asfalt, iar porțiunea mică Sin jurul pomului, aridă, secătuită. Potrivit aprecierii specialiștilor, la îmbătrîni-

Deci este vorba de un întreg complex de factori, dar ținînd seama de aria de extindere a desfrunzirii sau ingălbenirii timpurii a acestora, nu putem să nu remărcăm încetineala cp care se acționează pentru a preintîmpina asemenea situații. Dacă un rol atît de important are umiditatea in jurul rădăcinii și afina- rea pămîntului. de ce a- tunci. măcar pe bulevardele centrale care traversează Capitala (și pe care, după cum am fost informați, lucrează cincizeci de angajați ai domeniului public) nu se fac cu regularitate aceste udări necesare ? U- neori se fac stropiri super

Triumf au frunzișul neafectat. Poate se impune o studiere mai atentă a speciilor și selectionarea pentru plantarea pe bulevarde a acelora care rezistă cel mal bine condițiilor existente.Și mai există un aspect care atestă lipsa de răspundere a unor cetățeni. In jurul unor blocuri poți vedea sirme întinse pentru rufe care rănesc a- dinc coaja arborilor încă nedezvoltați, sau cite un scrînciob agățat între copaci sau de ramuri. Dar citi dintre ei udă o floare, plantează un pom. curăță o ramură de omizi ?înainte de a încheia, să arătăm că „plăminul ver

de". dătător de sănătate, al Capitalei are azi o suprafață de peste 2 500 de hectare, de vreo douăsprezece ori mai mare decit acum trei decenii, și că revin a- proximativ 17 mp de fiecare bucureștean. Este o realizare importantă a municipalității. Și această suprafață continuă să crească. Valoarea „producției" de arbori, arbuști și flori din pepinierele, răsadnițele și serele Consiliului popular al municipiului București este in acest an de circa 55 milioane lei ! Iar specialiștii care se ocupă de spațiile verzi spun că ar avea nevoie cam de două ori mal mult material dendrologie și floricol pentru crearea sau completarea cit mai grabnică a spatiilor verzi in zonele Plumbuita. Fundeni, Mărțișor, in Parcul Tineretului. în noul orășel al copiilor, in Titan-Nord și Sud, în Pantelimoi^ I și II. pe marile artere de penetrație. Deci au nevoie de contribuția și sprijinul nostru, al tuturor.Este bine că spatiile verzi șe extind. Dar trebuie. în paralel, să fie asigurate măsuri ca ele să fie astfel întreținute ; încît să nu .sufere, să nu se distrugă. De a- ceea. in afară de efortul concentrat și cit mai bine organizat al celor care lucrează în domeniul public, se impune o atragere a maselor largi de bucureștenî, prin comitetele și administrațiile de bloc, prin comitetele de cetățeni, deputății de sectoare și de municipiu la întreținerea șl sporirea acestora.
Al. PLĂIEȘU

[Autocamionul 21—PH—352. de I la întreprinderea de mecanizare | construcții și transporturi fo-
Îrestiere Ploiești, condus de șo- 1 ferul G. Ioniță, circula încărcat I cu bușteni. înainte de a intra • Iîn comuna Măneciu. autocamio- . nul s-a prăbușit într-o prăpas; tie. Șoferul a sărit la timp și J s-a accidentat ușor, dar un mun-
Icitor forestier, aflat în cabină, I a fost strivit, lăsînd în urma lui doi copii orfani. ’Acesta e faptul. De ce s-a petrecut ? Organele de anchetă ale miliției au stabilit că de mai multă vreme frina de la remorcă era defectă, iar ferodoul de la o roată din față complet uzat. Și au mai stabilit anchetatorii că înainte de accident, la rubrica „Autovehiculul este în bună stare si dispun plecarea în cursă" de pe foaia de parcurs, revizorul tehnic G. Cepoiu și-a pus semnătura fără să clipească, fără să verifice. Acum a venit și rîndul revizorului să fie revizuit.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

L „Scînteil" J

ARTIȘTI AMATORI 
ÎN ÎNTRECEREîn două centre de comună, Dăbuleni și Goicea, județul Dolj, s-a desfășurat ediția a 5-a a Festivalului județean al dansului. portului și rapsozilor populari, organizat de Comitetul județean de cultură și e- dueație socialistă și Centrul de îndrumare a creației populșre și a mișcării artistice de masă 

Dolj. (Nicolae Băbălău).

EXPOZIȚIEComitetul de cultură șî educație socialistă al județului fi cenaclul U.A.P. Brăila au deschis la galeriile de artă din localitate expoziția județeană de artă plastică a anului 1975. 14

Carnetartiști plastici brăileni prezintă peisaje, portrete, compoziții cu o cromatică optimistă, configu- rînd plastic realitatea brăileană, munca, viața, pasiunile oamenilor de pe aceste meleaguri, precum și inegalabilele frumuseți ale orașului de la kilometrul 173 al Dunării. (Mircea Bu- 
nea).

MICROSTAGIUNE 
ESTIVALĂînainte de deschiderea stagiunii 1975—1976, teatrul de stat „V. I. Popa" din Bîrlad oferă iubitorilor artei dramatice din

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

F0TBAL Despre arbitrajeDouă dintre echipele diviziei A. finalistele „Cupei României", Rapid și Universitatea Craiova, din motive independente de voința lor. au avut parte de mai puțină odihnă și de un timp, de pregătire mai scurt decit ■toate celelalte concurente ; acum, ambele echipe reintră treptat pe făgașul normal, fapt dovedit prin jocuri și prin rezultate. De altfel, victoria Rapidului, prin modul net in care a fost obținută — asemenea altor rezultate din etapa a IV-a, de la Tîrgu- Mureș și Satu-Mare, de exemplu — servește la măsurarea .mai realistă a valorii unor formații divizionare.O problemă care se pune în mod acut în discuție și după etapa a IV-a 
este aceea a arbitrajelor, a influenței complexe pe care o au acestea asupra calității campionatului, a ordinii de clasare a echipelor și, în general, asupra aprecierii corespunzătoare a valorii diferitelor formații în parte. Am fost duminică martorii unu; alt rezultat denaturat de arbitraj. Dintre persoanele oficiale prezente la partida Sportul studențesc — Universitatea Craiova, probabil, numai arbitrul V. Iacob n-a văzut golul valabil, Înscris de craioveni spre sfirșitul partidei ! încolo, colegii de la linie, observatorul federal, alți funcționari ai F.R.F. și ziariști n-au avut dubii cu privire la valabilitatea punctului. Cum spuneam, și acest rezultat viciat, ca și altele, nu-și limitează efectele foarte negative asupra unei singure echipe ; denaturarea unui scor o resimte întregul clasament general. însăși ordinea lui finală va fi alterată ; apoi, se creează aprecieri greșite asu
pra valorii echipelor și a stării lor de

formă sportivă. Drept exemplu, vom lua cazul foarte comentat al meciului din prima etapă, Jiul — A.S.A. (2—3). în .acel caz, arbitrul C. Ma- nușaride a anulat echipei locale nu mai puțin de cinci goluri ! Observatorul federal I. Tătaru a calificat arbitrajul drept foarte slab, subliniind că două dintre golurile anulate fuseseră perfect valabile.Acum, tocmai la inceput de campionat. cerem federației de fotbal măsuri exemplare pentru îmbunătățirea arbitrajelor, asigurarea deplinei corectitudini pe terenul de sport.
Valeriu MIRONESCU

„Crosul tinerilor 
muncitori"Săptămîna aceasta se va încheia competiția atletică de masă „Crosul tinerilor muncitori". Organizată de Consiliul Central al U.G.S.R. și C.C. al U.T.C.. competiția s-a desfășurat din luna mai și pînă în prezent. întîi în întreprinderi și instituții, apoi pe orașe și județe, angrenînd un mare număr de tineri și tinere pe două categorii de vîrstă (18—21 ani și 22— 30 de ani).Finalele crosului le va găzdui orașul Sibiu în zilele de 6 și 7 septembrie. în urma rezultatelor care se vor obține la cele patru probe (fete 1 000 m și 1 500 m ; băieți 2 000 m și 3 000 m) se va alcătui și un clasament pe județe.

CAMPIONATE, COMPETIȚII
ATLETISMCu ocazia meciului atjetic feminin R. F. Germania — România, care a avut loc la Heidenheim (R.F.G.) și s-a încheiat cu victoria gazdelor cu scorul de 72—70. echipa noastră a cîștigat șapte probe, la două dintre ele inregistrindu-se noi recorduri naționale : la aruncarea greutății (Mi- haela Loghin — 19,15 m) și la aruncarea suliței (Ioana Pecec — 60,98 m).
HANDBALTurneul internațional pentru juniori desfășurat jn Capitală ș-a încheiat cu victoria formațiilor Sofia (la masculin) și București (la feminin). In meciurile finale ; Sofia —

București 15—13 (8—7) și, respectiv. București I — București II 15—14 (9—6).
FOTBAL

Divizia A. Etapa a TV-a : S.C. Bacău — Jiul 3—0, A.S.A. Tg. Mureș — Steaua 1—1, Universitatea Cluj-Napoca — Poli. Timișoara 6—0, Sportul studențesc — Universitatea Craiova 1-1, F.C. Constanța — U.T.A. 4—3, F.C. Olimpia — Dinamo 2—1, Rapid — C.F.R. 3—0, F.C. Argeș - F.C. Bihor 0—0 ; F.C.M. Reșița — Poli, lași 4—0.în clasament, 7 echipe totalizează cite 5 puncte, primele două locuri ocupindu-le, la egalitate de golaveraj, A.S.A. Tg. Mureș și Universitatea Craiova.

municipiul Bîrlad și orașul Vaslui o microstagiune estivală. Sint prezentate piesele „Drumul spre Everest" de George Genoiu și „Puterea întunericului" de L. N. Tolstoi, o nouă premieră a teatrului. (Crăciun 
Lăluci).

SĂRBĂTOARE 
FOLCLORICĂîn pitorescul cadru natural a] Văii lui Liman din vecinătatea comunei Tomești, județul Timiș, ș-a desfășurat duminică cea de-a treia ediție a „Sărbătorii cîntecului șl dansului popu

lar". Melodii din folclorul nou, reunite sub genericul „Te cin- tăm și te-om cinta. colț de rai din țara mea", dansuri bărbătești interpretate de mai multe generații de artiști amatori din comunele Seceani și Fibiș, suita de dansuri populare de la mun-' te, de la șes și din folclorul naționalităților conlocuitoare <5i Banat interpretate de dansatorii din ansamblurile „Timișul", „Făgetul" și „Ghiocelul", recitări, parăzi ale costumelor șl instrumentelor populare din a- ceastă pațte a țării — iată doar citeva secvențe din amplul program artistic. Oaspeților li s-a oferit, de asemenea, posibilitatea să-i vadă la lucru pe olarii de la Jupînești, pe cioplitorii în lemn de la Pietroasa, pe alți Iscusiți meșteri populari din zo
nă. (Cezar Ioana).

0 mie și una de biografii
(Urmare din pag. I)liceul seral, unde este in anul III, In specialitate, la construcții de mașini, alături de tînărul ei soț, coleg cu ea de clasă din copilărie, își durează, demnă și sigură, zi cu zi. destinul propriu...Dar tînăra ingineră stagiară Me- 
saroș (Anghel) Tamara ? Cu iubirea și nostalgia veche în suflet a Căla- nului copilăriei, de unde se trage, cu Streiul curgind gălăgios peste pietrișuri, să-1 treci în joacă, cu orașul nou și orașul vechi, cu imaginile acestea în suflet, ea a venit aici, a cerut Timișoara, ca șefă de promoție a Politehnicii clujene, deși putea cere Bucureștii sau Brașovul. Ea a cerut însă Timișoara și, din Timișoara, I.A,E.M.-ul. Si soțul ei a cerut Timișoara. Și a cerut „Electro- timlșul", o uzină „din vecini". Au poposit amîndoi aici și în ziua aceea de august, cîrid notam aceste amănunte din viața ei. mi-a spus : „Știți, azi împlinesc 25 de ani. Oare nu e minunat să ai o asemenea vîrstă ?“
mLa Oarda de Jos, la confluenta Sebeșului cu Mureșul, a copilărit Olimpia Lupșa, tînăra președintă a comitetului sindical de la I.A.E.M. Copilăria, ia sat. Liceul, la Alba Iulia. Examen la o facultate. Un post de contabilă la Orăștie. la virsta de 19 ani. la un I.A.S. Acolo, aleasă secretară U.T.C. în acei ani ss constituia noua întreprindere. A auzit de ea. A venit la ea. Să-și ofere priceperea și dăruirea. Și a fost de la începuturi prezentă aici, din 1971. Si, nu după multă vreme, a fost aleasă președintă a sindicatului pe

fabrică. O muncă dificilă. Cu fete din întreaga țară. Cu fete dintre care unele rămîn în fabrică, iar altele pleacă. Cu fete care se căsătoresc și apoi unele vor să se despartă. Cu altele care iau uneori drumuri periculoase. Tuturor acestor fete, președinta de sindicat trebui.e să le dea un răspuns. Să le determine să revină la un drum drept. Și majoritatea acestor fete au ales drumul drept. în toate acestea a intrat, ca un liant sufletesc, și surisul blind, și Îndemnul, și cuvîntul pornit din cuget senin, ale Olimpiei Lupșa. Viața ei creștea și se împlinea odată cu viata acestor fete.
j- „ Ha I.A.E.M. Timișoara, munci- 
I yf toarele își creează propria lor biografie. în toată această tînără efervescență, viețile fetelor amintite pot repeta, așa cum scria un poet, viețile a încă o mie de fete care muncesc aici la I.A.E.M.-ul timișorean cu abnegație și tragere de inimă. Ele au ajuns ca în 3 .ani de activitate să realizeze, în loc de 3 sortimente cu 
60 tipodimensiuni. 60 de sortimente cu 4 000 de tipodimensiuni. iar aceste miini sprintene, de la inceDuturile întreprinderii, au realizat 1.8 milioane aparate de măsură. Căutind peste capetele aplecate asupra pieselor. am descoperit-o si pe Marinescu Rozalia, și pe Mercela Voinea, și pe Maria Turturea, și pe Novao Ana. și pe Maria Cernicica, și pe Elisabeta Suciu și pe încă o mie si una de fete bune care, in aceste zile fierbipti. își duc viețile șj munca împreună. își creează biografia proprie intrînd, astfel, pe nesimțite, dar definitiv, în însăși uriașa biografie a acestei fabrici.

Mesajul culturii 
românești

(Urmare din pag. I)pune omenirea contemporană, în contrast cu o mare parte a literaturii actuale a lumii, care mutilează omul și valorile sale, literatura contemporană românească acordă integrală încredere facultăților acestuia, apte să transforme pozitiv universul. Operele scriitorilor români contemporani sint documente de artă ale unei imense efervescențe creatoare, sint cristalizări de confruntări dinamice de Idei în mers, sinteze de filozofie activă a vieții și a realităților noi. Scriitorii contemporani ai României au o experiență comună de existentă nouă de treizeci șl unul de ani, orientarea lor estetică fiind generată de o concepție comună, concepția mar- xist-leninistă despre lume șl viață.Iată intr-o succintă enumerare tot atîtea argumente — prilej de meditație pentru creatorii noștri — argumente care ilustrează pregnant de ce lucrările scriitorilor români, in care se decantează valori umaniste, sint tot mai prețuite pe meridianele lumii, purt.ind nobilele mesaje ale contemporaneității românești, patosul și vibrația mereu mai intensă a universului sufletesc al oamenilor.
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în Insula Mare a Brăilei recoltarea porumbului este în toi. în imaginea nr. 1 — aspect de muncă dintr-un lan de. la ferma „Șerbanu". La ferma ,,Dunărea", tot din „Insulă", imediat după recoltarea floril-soarelui, tractoarele ară terenul — imaginea nr. 2. La cooperativa agricola
Unirea se adună recolta de floarea-soarelui de pe ultimele hectare dintr-o solă de 113 ha — imaginea nr. 3, iar la cooperativa agricolă Tichilești, ferma nr. 2 de cîmp, cooperatorii pregătesc recolta de floarea-soarelui pentru a fi transportată la baza de recepție — 

. imaginea nr. 4 Foto : E- Dichiseanu

Strinsul recoltei, transportul și depozitarea-in flux neîntrerupt
Aceasta presupune bună organizare, ordine și disciplină riguroasă în munca tuturor unităților agricoleComitetul județean de partid Brăila 'întreprins o serie de acțiuni în ve- ,.ea aplicării măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind organizarea și desfășurarea lucrărilor agricole de toamnă. în toate comunele au fost constituite comandamente care au trecut imediat la acțiune. Pornind de la lucrările ce urmează a fi executate Ia fiecare cultură, în unitățile agricole au fost stabilite programe concrete, pentru toate formațiile de muncă, iar comitetele executive ale consiliilor populare comunale au hotărît, pe bază de decizii, orai-e precise de lucru. Volumul lucrărilor oe urmează a fi executate în această toamnă în unitățile agricole din județul Brăila este mare. Urmează să se strîngă recolta de pe 120 000 ha cu porumb, 34 900 ha cu floarea-soarelui, 8 448 ha cu sfeclă de zahăr, 14 000 ha cu soia etc. Se apreciază că porumbul va fi recoltat în 40 de zile, floarea-soarelui — în 13 zile, soia — în 11 zile etc. „Comandamentele comunale — ne spune tovarășul P. Benescu, secretar al comitetului județean de partid — urmăresc ca, printr-o temeinică organi

zare a muncii, să se respecte programele zilnice de lucru, astfel ca recoltarea culturilor de toamnă să se facă la timp și fără pierderi, pe măsură ce culturile ajung la maturitate și coacere deplină". Am urmărit cum se acționează în acest sens, în cîteva din unitățile agricole din județ.Primul popas îl facem la I.A.S. din Insula Mare a Brăilei, unde porumbul ocupă aproape 40 000 ha, iar floarea-soarelui — 3 000 ha. Din primele zile, după ce a fost declanșată recoltarea, prin folosirea utilajelor la întreaga capacitate s-a înregistrat un ritm bun de lucru. Ca urmare, pînă luni, 1 septembrie, s-a și strîns recolta de pe 5 000 hectare cu porumb. Este un rezultat datorat organizării raționale a muncii, disciplinei riguroase. „De dimineața pînă seara tîrziu, peste programul stabilit — ne spunea șeful fermei „Dunărea". Gheorghe Zecheru — toate mașinile de recoltat sînt în lan". La ferma „Șerbanu" erau concentrate pe o tarla cu porumb 5 combine. „Lucrînd grupat, preciza șeful fermei, ing. Traian Pușcă, pînă seara recolta ajunge la locul de livrare".

Iar Ioan Vlad, directorul întreprinderii, ne-a asigurat că la toate fermele munca este organizată în acest fel. Se mai întîmplă însă cite un accident, care împiedică desfășurarea lucrărilor în flux. Astfel, sîmbătă, 30 august, de dimineață și pînă la ora
pe aceeași parcelă. La cooperativele agricole Bordei . Verde, Movila Mi- resii, Bărăganu, Surdila-Greci, Vul- tureni, Ciocile, Colțea etc., unde activitatea este organizată în acest fel, lucrările sînt avansate. Iată, bunăoară, cum se lucrează la unitățile agri

două moduri diferite de organizare a muncii. La o combină care lucrează pe terenurile C.A.P. „Unirea" s-a spart rulmentul de presiune de la ambreiaj. Ion A. Drăgan, șeful secției de mecanizare, mecanicul Ion Istrătescu și mecanizatorul Mircea
BRIGADA „SCÎNTEII" IN JUDEȚUL BRĂILA

15 a fost întrerupt curentul Ia patru puncte de livrare. Ca urmare, sute de autocamioane au stat imobilizate, iar recoltatul porumbului sub formă de boabe și a florii-soarelui s-a o- prit. Cu toate stăruințele, echipa de depanatori de la I.R.E. Brăila nil a fost de găsit. întreprinderea regională de electricitate Galați — sucursala Brăila trebuie să ia măsuri hotărîte pentru ca asemenea defecțiuni să nu se mai repete.Și în cooperativele agricole au fost luate măsuri ca mijloacele mecanice și forța de muncă să lucreze grupat,

cole din cadrul S.M.A. Traianu. „La floarea-soarelui — ne informează Avram Giolea, inginer mecanic, la S.M.A. — combinele lucrează grupat: 4 la C.A.P. „Unirea", 5 la Traianu și cite 3 la Urleasca și Valea Ciorii. în trei cooperative se lucrează pînă la ora 23, iar la C.A.P. „Unirea" am organizat și recoltatul de noapte. Pînă la 7—8 septembrie vom încheia recoltatul florii-soarelui",Se întimplă ca la unele combine să apară anumite defecțiuni. Cit de repede sint însă înlăturate ? Iată două situații care pun în evidență

Voicu — aflați cu atelierul mobil de reparații la fața locului — au înlăturat defecțiunea în mal puțin de o oră, combina intrind din nou în lan. în altă parte insă, la C.A.P. Tichilești, pentru o defecțiune neînsemnată, o combină a fost dusă tocmai la secția de mecanizare și scoasă din lucru pentru aproape o zi. Motivul ? Secția de mecanizare nu a trimis atelierul mobil de reparații acolo unde combinele lucrau grupat. Asemenea defecțiuni și altele care se manifestă în. organizarea muncii explică de ce la cooperativele agricole

Vădeni, Pitulați, Zăvoaia, Oprișănești și altele, lucrările de recoltat sînt întîrziate.Transportul și depozitarea producției, în același timp cu recoltarea, trebuie să stea permanent în atenția comandamentelor comunale. în unele locuri — cooperativele agricole Unirea și Tichilești — am găsit însemnate cantități de porumb și floarea-soarelui care stăteau în cîmp de mai multe zile. De ce nu se livrează producția la baze concomitent cu recoltarea ? Pentru că mijloacele de transport nu sînt bine folosite. La cooperativa agricolă Tichilești există 4 tractoare cu cite 2 remorci fiecare și 8 autocamioane, dar nu sint folosite decit jumătate din ele. Este absolut necesar ca, în aceste unități și în altele, comandamentele comunale să ia măsuri ca producția recoltată să fie transportată și depozitată in aceeași zi la bazele de recepție sau in pătulele cooperativelor agricole.Din constatările de pe teren am desprins cîteva întrebări la care aș-

teptăm răspuns de la organele vizate :• Direcția agricolă județeană. Tocmai acum, cind lucrările agricole încep să se aglomereze, mulți ingineri șefi din cooperativele agricole sint în concediu. Cum explică acest lucru direcția agricolă județeană și ce măsuri intenționează să ia imediat pentru ca toți inginerii șefi din unitățile agricole să fie la datorie ?0 Trustul I.A.S. și Trustul S.M.A. Brăila. în unități mai sint de reparat 171 combine CT-2R pentru recoltarea porumbului. Ce se va întreprinde pentru ca și aceste utilaje să fie urgent puse in stare de funcționare ?
9 Combinatul de îngrășăminte chimice Năvodari are restanțe la livrarea îngrășămintelor chimice fosfa- tice. Din această cauză nu pot fi fertilizate peste 15 000 ha ce vor fi însămînțate cu grîu. Cind vor ajunge în unitățile agricole din județul Brăila îngrășămintele fosfatice contractate ?

Aurel PAPADIUC 
Mircea BUNEA

Ancheta „Scînteii"

IIBunul renume de care se bucură întreprinderea de utilaj petrolier din Tîrgoviște pentru performanțele produselor pe care le fabrică, pentru realizările de prestigiu în îndeplinirea planului și angajamentelor asumate în întrecere se verifică și în domeniul gospodăririi resurselor materiale. Inițiativa : „Să lucrăm o zi pe trimestru cu materiale economisite" și-a găsit un larg ecou în secții și ateliere, la toate locurile de mun; că, mobilizînd intens muncitorii și specialiștii pentru reducerea consumurilor planificate de materiale. Din evidența celor care contabilizează rezultatele inițiativei rezultă că, in primul semestru al anului, cheltuielile materiale la 1 000 lei producție- marfă s-au situat cu 34,50 lei sub nivelul planificat.Ce rezerve pot fi puse în continuare în valoare pentru ca, așa cum s-a indicat la Plenara din 21—22 iulie a.c., să se obțină o reducere și mai substanțială a cheltuielilor materiale, a consumului de metal îndeosebi ? Răspunsul la această întrebare jalonează unele direcții principale de aCi^ BOIECTAREA TEHNICA ȘI zc. OLOGICA. Pentru ca pierderile de metal să fie cît mai reduse trebuie găsite și aplicate tehnologii care să permită obținerea și folosirea unor piese brute cu adaosuri de prelucrare cît mai mici. Concret, pentru fabricarea unui tip de reducție „rotary" se folosește o piesă brută care cîntărește 148,2 kg. După prelucrare ea are greutatea de numai 44 kg, ceea ce înseamnă că 104,2 kg s-au prefăcut în șpan. Din discuțiile cu specialiști ai întreprinderii a reieșit însă că pierderea de metal poate fi substanțial redusă. Iată, de exemplu, opinia ing. Dumitru Stroie, șeful a- telierului de proiectare a tehnologiilor de prelucrare la rece :— La piesa în discuție se pot economisi peste 50 kg de metal dacă piesa brută se obține nu prin forjare, ci prin presare șl dacă se re- proiectează tehnologia de strunjire interioară. O altă categorie de îmbunătățiri tehnologice posibile se referă la executarea unor piese din alt tip de profile sau laminate. Bunăoară, acum, pentru a obține un anumit tip de bucșă în greutate finală de 1,2 kg, se elimină 5,1 kg de metal ț s-ar putea reduce pierderile de metal cu 3,3 kg dacă piesa s-ar executa din țeavă in loc de oțel rotund.— De ce nu se extind aceste tehnologii superioare ?— Am să încerc să răspund măcar In parte la această întrebare — a intervenit în discuție ing. Cornel Stă- nescu, șeful atelierului de proiectare a tehnologiilor la cald. La ora actuală, circa 60 la sută din repere se execută prin matrițare sau forjare pe mașini speciale. După părerea mea, extinderea în continuare a tehnologiilor moderne este limitată de actuala capacitate a utilajelor din sectorul de forjă. Totuși, apreciez că proporția pieselor realizate prin tehnologii superioare poate spori cu circa 5 la sută pe utilajele existente printr-o mai bună organizare a activității în sectorul de forjă și o programare mai judicioasă a forjării pieselor, ceea ce înseamnă economii de metal de circa 10—15 tone pe an.— Cred că obiectivele pe care a- telierele de proiectare tehnologică și le propun in planurile de măsuri sînt prea puține, prea ușor de atins față de capacitatea tehnică de care dispune întreprinderea — opinează maistrul Radu Popa din secția II mecanică. Trebuie să stimulăm mai mult gîndirea tehnică a specialiștilor și muncitorilor, să mărim receptivitatea față de ideile valoroase.— Ce ar trebui făcut in acest sens ?— Pe de o parte, este necesar mal mult curaj din partea organelor

tehnice. Există mentalitatea că proiectul tehnic și tehnologia unei piese, odată stabilite, devin tabu. Noi ne dăm seama din practica atîtor ani de cînd fabricăm armături că unele repere ale acestui produs sînt supradimensionate. Standardele și normele nu sînt bătute în cuie. In fond tot de noi au fost întocmite, de ce nu le-am schimba tot noi ? Pe de altă parte, ar trebui revitali- zată și intensificată în toate secțiile inițiativa ca fiecare inginer, tehnician, maistru să facă o propunere de îmbunătățire tehnică sau organizatorică care să aducă întreprin-
La întreprinderea de utilaj 

petrolier din Tirgoviște
derii un spor de eficiență economică.într-un alt sector al întreprinderii, cel de debitare a materialelor, ne întîlnim din nou cu risipa de metal. în mare parte și din cauza lansării pieselor în serii mici, practic, aici nu se utilizează planuri de croire a tablei. Totuși, pipă la rezolvarea problemei măririi loturilor de piese ar trebui ca, în sectorul de debitare, să se afle în permanență tehnologi care să programeze croirea rațională a fiecărei foi de tablă în funcție de reperele care trebuie obținute. Tot în sectorul de debitare resturile de tablă sînt aruncate de-a valma și nu sînt sortate imediat pe calități și dimensiuni pentru a fi eventual refolosite la executarea unor repere în zilele următoare. De asemenea, se impune asigurarea unei aprovizionări judicioase a producției, pentru că în șase luni din acest an s-au consumat suplimentar aproape 86 tone de metal din cauza înlocuirii materialelor prevăzute în tehnologii cu altele de dimensiuni superioare.

ELIMINAREA REBUTURILOR. Pentru înlocuirea pieselor rebutate cu altele bune s-au folosit în primul semestru, în plus, 82 tone de metal.

După cum ne explica ing. Maria Tache, șefa grupei de urmărire a consumurilor de materiale, principala cauză a rebuturilor o constituie natura dificilă a proceselor tehnologice, în special în sectoarele calde. Poate că afirmația nu este lipsită de un anumit temei, dar nici un moment nu trebuie să se piardă din vedere că mai bine de un sfert din volumul rebuturilor se datorează a- baterilor de la disciplina tehnică și tehnologică, întreținerii necorespunzătoare a utilajelor, S.D.V.-urilor și a- paraturii de măsură și control, calificării insuficiente a unor muncitori, lucrului in asalt in decada a IlI-a a fiecărei luni.
★Prin urmare, în activitatea întreprinderii de utilaj petrolier din Tirgoviște sînt numeroase rezerve de economisire a metalului ; punerea lor în valoare depinde într-o mare măsură de colectivul de aici, de e- forturile pe care le depune în acest sens. Economiile de metal, consemnate statistic în primul semestru pe ansamblul întreprinderii nu reprezintă decit mai puțin de 19 tone. Mult prea puțin față de cit metal se risipește. Și, să nu omitem faptul că ele se datoresc exclusiv economiilor obținute la produse' la care normele de consum sînt stabilite de întreprindere (în vreme ce ' la produsele cu norme de stat — norme, îndeobște, mult mai mobilizatoare — s-au înregistrat depășiri de consumuri). Iată de ce comuniștii, întregul colectiv tîrgoviștean nu trebuie să se mulțumească nici un moment cu ce au realizat. Pentru aplicarea ne- întîrziată în practică a sarcinilor cuprinse în cuvîntarea secretarului general al partidului la Plenara din 21—22 iulie a.c., organizația de partid, împreună cu comitetul oamenilor muncii au obligația să mobilizeze întreaga capacitate creatoare a colectivului pentru conturarea unul program concret, realist, ferm de măsuri, cu responsabilități precise, pentru reducerea și mai substanțială a consumurilor, îndeosebi a celor de metal.

Corneliu CĂRLAN 
Constantin SOCI

La întreprinderea de materiale de construcții din lași .

Produse cu înaltîntreprinderea de materiale de construcții din Iași realizează, an de an, prefabricate de beton și produse ceramice în cantități tot mai mari și de bună calitate. De la această unitate șantierele primesc anual peste 73 milioane cărămizi, 36 milioane țigle, 30 milioane blocuri de zidărie cu agregate ușoare de rîu, 110 000 metri cubi granulit, importante cantități de panouri mari prefabricate pentru construcții industriale și de locuit, sute de mii de stîlpi pentru rețele electrice, grinzi și stîlpi pentru construcții agrozootehnice, șpalieri pentru vie, dale, plăci de beton etc. Colectivul întreprinderii este preocupat continuu pentru a realiza aceste produse ceramice și prefabricate cu un înalt grad de finisare încă de la turnare. în acest an îndeosebi s-a reușit ca panourile industriale, cît și cele pentru blocuri de locuințe să fie trimise șantierelor cu tîmplărie de lemn și metalică gata montată. S-au realizat și panouri mari de locuințe cu ter- moizolație efectuată din corpuri

grad de finisareceramice prefabricate în cadrul unității, care sînt mai ușoare față de corpurile din beton celular autoclavizat, ce se aduceau de la alte întreprinderi din țară cu cheltuieli mai mari. Calitatea panourilor s-a îmbunătățit și prin tratamentul termic realizat cu racorduri de încălzire tip C.F.R., care efectuează operația mult mai uniformă și corectă in întreaga masă a betonului. Recent, colectivul întreprinderii, împreună cu specialiștii de la ÎNCERC — Iași, a realizat și un nou tip de panou mare pentru fațadele locuințelor in . finisaj marmoroc, adică suflate după turnare cu granule de marmură peste un adeziv puternic. Acest finisaj conferă panourilor un plus de frumusețe și o rezistentă mai mare la intemperii. Totodată, panourile cu finisaj marmoroc sînt mai ușoare cu circa o tonă pe metru cub, aduc e- conomii la cheltuielile de fabricație, iar pe șantiere nu mai sînt necesare operațiile de zugrăvire și alte finisări. (Manole Corcaci).

Tinăra întreprindere „Conect" din Capitală se afirmă tot mal mult prin 
produsele realizate, de inalt nivel tehnic

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

„Cărți noi din hîrtie veche"Sarcina stabilită de conducerea partidului și statului nostru privind folosirea rațională a resurselor de materii prime și readucerea în circuitul e- conomic. a tuturor deșeurilor — în cazul de față ne referim la cele de hîrtie — a găsit un larg ecou în rîndurile tineretului din județul Neamț. Astfel, tinerii din județ au colectat 128 tone de deșeuri din hîrtie. Acțiunea se află în plină desfășurare. Calculele demonstrează că din a- ceste deșeuri rezultă o cantitate de hîrtie suficientă pentru tipărirea a peste 100 000 manuale școlare. A- ceasta înseamnă că, practic, odată cu deschiderea noului an școlar, aproape flecare din cei peste 110 000 elevi din județul Neamț va primi în dar cîte o carte realizată din hîrtie recuperată. De fapt, întreaga . acțiune de colectare a acestor deșeuri se desfășoară sub deviza : „Cărți noi din hîrtie veche".Indiscutabili rezervele de deșeuri din

hîrtie existente în județul Neamț, care pot fi adtise în circuitul e- conomic, sînt mult mai mari. Din păcate, această prețioasă sursă de materie primă nu ajunge la timpul potrivit acolo unde trebuie. De ce ?în practică, foarte multă hîrtie colectată nu este preluată în- trucît conține cantități mari de impurități. Cu un plus de grijă la sortare, din partea tinerilor, s-ar înlătura acest impediment.Dar tot atît de a- devărat este că însemnate cantități de deșeuri din hîrtie nu ajung în întreprinderi datorită formalismului care persistă în preluarea lor de către organele de colectare. Organizațiilor U.T.C., care vin să predea deșeurile de hîrtie, li se cer tot felul de tabele și tabelașe cu cei care au participat la colectarea lor. deși instrucțiunile stipulează obligația centrelor de colectare de a prelua aceste deșeuri ca fiind din partea organizațiilor U.T.C. „Disputa este

mai veche, ni s-a spus la Comitetul județean Neamț al U.T.C. De aceea, propunem ca tovarășii însărcinați cu colectarea să renunțe la birocrație, ori, dacă nu, să ni se înlesnească să predăm aceste deșeuri direct la fabrica de hîrtie din localitate".Sînt și alte neajunsuri care frînează reintroducerea rapidă în circuitul economic a deșeurilor din hîrtie. Ne referim la faptul că. datorită unei programări necorespunzătoare. deși în Piatra Neamț există o întreprindere care poate prelua tot ceea ce se stringe de către unitățile de colectare din județ, totuși această fabrică primește aceleași sortimente de deșeuri din hîrtie tocmai din București sau Brăila, in timp ce centrul din Piatra Neamț are plan să trimită numai în acest an 400 tone de deșeuri la Brăila. Ce au de spus în această privință cei care fac asemenea programări ? (Ion Manea).
Fondurile valutare

nu sint din... gumilasticUtilizarea gospodărească, cu maximă .e- ficiență, a materiilor prime procurate din import este o sarcină economică de mare actualitate. urmărită cu stăruință de numeroase colective de întreprinderi. Se semnalează însă, după cum a rezultat din controalele efectuate de organe de specialitate, situații în care anumite materii prime aduse din import nu sînt valorificate cum trebuie, spre a se obține rezultate pe măsura efortului valutar făcut. Cum poate fi apreciat altfel decit ca o „mostră de superficialitate" faptul că, în numai doi ani, trei unități ale Ministerului Indus

triei Chimice — care au primit cauciuc din import pentru realizarea unor produse — au distribuit cu de la sine putere aproape 600 tone la unități ale cooperației de consum, meșteșugărești și ale industriei locale ? Din cauciucul astfel procurat, în mare parte în afara controlului exercitat prin balanțe, aceste unități cooperatiste sau de industrie locală au dezvoltat o „adevărată industrie" de prelucrare a cauciucului, în timp ce marile întreprinderi pentru articole tehnice din cauciuc ale chimiei, de la Pitești, Brașov și Jilava, dotate cu tehnică modernă, nu au

asigurată folosirea integrală a capacităților de producție din lipsă de comenzi sau chiar de... materie primă.Este un aspect. care ilustrează lipsă de răspundere. Nesocotind regulile statornicite prin lege. unitățile respective s-au transformat „peste noapte" în corner - cianți de materii prime procurate din import. Iată de ce se impune o intervenție promptă și categorică din partea forurilor de resort pentru curmarea unor asemenea practici. Chiar dacă este vorba de cauciuc, fondurile valutare nu sînt din... gumilastic. (C. Corneliu).

Pe șantierele de investiții - activitate

în septembrie și în lunile viitoare, potrivit prevederilor planului de stat, urmează să intre în funcțiune un mare număr de noi capacități și obiective industriale. Apropierea termenelor impune o puternică concentrare a forțelor umane și tehnice de pe șantiere pentru accelerarea ritmului lucrărilor de construcții și montaj, bună organizare, ordine și disciplină în muncă, o conlucrare strînsă între toți factorii cu răspunderi în realizarea investițiilor, pentru soluționarea operativă a diferitelor probleme, mari sau mici, pe care le ridică finalizarea acestor noi obiective, integrarea lor în circuitul economiei naționale.
UMĂR IA UMĂR - CONSTRUCTORUL Șl BENEFICIARULTurnătoria de piese din fontă pentru mașini-unelte din Alba Iulia se conturează ca unul dintre cele mai reprezentative obiective industriale din acest oraș. Constructorii, beneficiind de efective de muncitori sporite, au intensificat ritmul de execuție pentru a asigura condițiile necesare desfășurării, pe un front larg a lucrărilor de montaj. „Graba" lor are o explicație firească : peste puțin timp este programată să intre în funcțiune linia III de producție pentru piese grele. Cum arată astăzi turnătoria ? Hala principală a turnătoriei a fost ridicată. Au fost, de asemenea, predate beneficiarului centrala termică, gospodăria de nisipuri, baza de șarjare, secția de compresoare, platformele tehnologice și calea ferată de acces. Acum, „bătălia" se dă la terminarea fundațiilor cuptoarelor de topire.— Comparativ eu prevederile devizului general, lucrările sînt executate în proporție de 90 la sută, ne-a informat ing. Adrian Covaci, șeful șantierului Alba Iulia al Trustului de construcții industriale din Cluj-Na- poca. La linia a III-a de turnare-for-

TURNĂTORIA DE PIESE 
DIN FONTĂ PENTRU MAȘINI- 

UNELTE DIN ALBA IULIA

mare sînt terminate și gata de „startul" în producție cuvele de turnare, fundația pentru minereul de amestec, cuvele pentru dezbaterea și regenerarea nisipurilor. De asemenea, 4 poduri rulante au început să funcționeze. Precizez că in cazul acestei mari unități am întîmpinat diverse greutăți, în special datorită schimbării soluțiilor tehnologice. Acum așteptăm, ca pe „piinea caldă", să vină ultimele proiecte de execuție, pentru a încheia cît mai repede cu putință toate lucrările prevăzute în grafice.— Deși mai avem timp suficient la dispoziție pînă la data planificată pentru intrarea în funcțiune, totuși, în unele sectoare ale turnătoriei se lucrează efectiv — ne-a relatat ing. Aurel Mitrofan, directorul unității. De pildă, în secția de elaborare, pentru a nu lăsa mașinile montate să stea degeaba, am organizat activitatea de producție în colaborare cu alte întreprinderi din județ. Se lucrează și la modelărie, sector care a fost dat în funcțiune mai de mult. Dar fiu numai atît. La fel de temeinic ne pregătim pentru „examenul" producției.
ACUM ESTE RlNOUl MIORILORSe apropie data intrării în funcțiune a unor noi capacități productive din cadrul întreprinderii de ventilatoare de tip industrial de la Vaslui. Dar, deocamdată, numai capacitatea pentru ventilatoare se află intr-o fază de execuție avansată.Turnătoria de neferoase — alt nou obiectiv — prezintă o deosebită însemnătate pentru întreprinderea vasluiană, fiindcă de Intrarea el în funcțiune la termen depind atît asigurarea condițiilor de realizare integrală a planului pe 1975, cit și organizarea, în bune condiții, a producției anului viitor. „Acum, aducem aluminiu de la Satu-Mare, ne-a spus ing. Adrian Dimitriu. directorul unității. Noua turnătorie ne va permite, in primul rind, să eliminăm acest transport costisitor și să fabricăm la Vaslui piese pentru ventilatoare de mină ; în al doilea rînd, vom trece la realizarea pieselor turnate din aluminiu pentru ventilatorul axial naval, produs pînă în prezent importat".în pofida acestor considerente, pe șantier, lucrătorii Trustului de insta- lații-montaj din Iași acționează într-un ritm lent și nu au montat decît o mică parte din utilajele puse la dispoziție de beneficiar. Deocamdată, nu se întrevede nici o perspectivă de intensificare a montajului.Cum se explică rezultatele sub prevederi înregistrate de montori ? în primul rînd. prin numărul insuficient de lucrători repartizați la montajul utilajelor. în ziua cînd am fost pe

TURNATORIA DE NEFEROASE 
DE LA ÎNTREPRINDEREA 

DE VENTILATOARE DE TIP 
INDUSTRIAL DIN VASLUI

/șantierul turnătoriei. în loc de 16 oameni se găseau doar 5 ; lipsea chiar și șeful de echipă.Să spunem lucrurilor pe nume : interesul redus al conducerii trustului ieșean față de soarta a- cestei investiții a creat la Vaslui o situație gravă, care amenință să pericliteze însuși termenul de punere în funcțiune planificat. Se cer luate măsuri imediate și hotărîte pentru depășirea acestor dificultăți. Mai buna organizare a activității de zi cu zi, sporirea spiritului de răspundere de la șeful de șantier pînă la ultimul muncitor, întronarea unei discipline ferme la toate punctele de lucru — iată principalele direcții de acțiune care trebuie să stea in atenția conducerii trustului, a organizației de partid.Este o cerință cu atît mai actuală, cu cit și ultimele utilaje tehnologice sînt așteptate să sosească pe șantier în zilele următoare. Executarea unui volum de montaj atît de însemnat presupune eforturi susținute din partea montorilor. dar și un sprijin activ, eficient din partea beneficiarului. Inițiativa luată de a se constitui echipe în care montorii să lucreze împreună cu muncitorii de pe șantier este doar un început, care trebuie urmat de noi măsuri pentru punerea In funcțiune la termen a turnătoriei.
Cristian ANTONESCU 
Ștefan D1N1CA 
Lăluci CRĂCIUN
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VIZITA PREȘEDINTELUI GUVERNULUI
R. S. CEHOSLOVACE, LUBOMIR STROUGAL

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
La Palatul din Piața Victoriei au început. luni după-amiază. convorbirile oficiale dintre tovarășii Manea Mănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, si Lubomir Strougal, președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace.In cadrul convorbirilor a fost examinat stadiul relațiilor economice, tehnico-stiintifice si culturale dintre cele două țări, relevîndu-se cu deosebită satisfacție că acestea se dezvoltă continuu în spiritul hotărîrilor si orientărilor stabilite cu prilejul în- tîlnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și

Dineu oferit de primul ministru al guvernului românPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a oferit, luni, un dineu în onoarea președintelui Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, tovarășul Lubomir Strougal.Au participat, tovarășii Gheorghe
TOASTUL PRIMULUI MINISTRU

AL GUVERNULUI ROMÂN
TOASTUL PREȘEDINTELUI 

GUVERNULUI CEHOSLOVACîn numele guvernului român și al său personal, primul ministru a salutat cu toată căldura prezența In tara noastră a președintelui Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, tovarășul Lubomir Strougal, care, împreună cu ceilalți oaspeți cehoslovaci, efectuează o vizită oficială de prietenie in Republica Socialistă România.Exprimînd convingerea fermă că actuala vizită, convorbirile ce vor fi purtate In aceste zile vor contribui la întărirea legăturilor de colaborare frățească, la dezvoltarea relațiilor politice, economice, comerciale, do cooperare șl specializare in producție, tehnico-ștllnțlflce, culturale, turistice și în alte domenii de Interes reciproc, vorbitorul a spus :Relațiile tradiționale de caldă prietenie dintre poporul român și popoarele ceh și slovac au rădăcini adinei în istorie, în lupta seculară pentru păstrarea ființei lor naționale, pentru libertate, independență și progres social. în anii celui de-al doilea război mondial, popoarele noastre au înscris emoționante pagini de eroism în lupta pentru eliberarea de sub dominația hltleristă, cimentlnd, cu sîn- gele vărsat în comun de ostașii celor două țări pe cimpurile de bătălie din Cehoslovacia, prietenia de nezdruncinat româno-cehoslovacă.Legăturile frățești dintre cele două popoare s-au ridicat pe un plan superior șl au căpătat mereu mai multă trăinicie în perioada construcției noii orînduiri în țările noastre.In procesul adîncirii raporturilor multilaterale dintre România și Cehoslovacia s-au înscris ca momente de cea mai înaltă semnificație și rodnicie întîlnirile și convorbirile prietenești dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gustav Husak. Ele au conferit noi dimensiuni și au deschis perspective largi legăturilor de strînsă colaborare dintre partidele, popoarele și țările noastre, pe fundamentul solid al principiilor marxism-leninismulul și internaționalismului socialist, al independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.Constatăm cu multă satisfacție — 
a spus primul ministru — că relațiile de colaborare pe multiple planuri dintre România și Cehoslovacia urmează un curs continuu ascendent. în acest sens este semnificativ faptul că țara dumneavoastră ocupă un loc de frunte in ansamblul raporturilor economice externe ale României. Schimbul intens de valori materiale dintre țările noastre, contactele bilaterale la toate nivelurile, schimburile sistematice de experiență, manifestările culturale reciproce din ce in ce mai numeroase, legăturile turistice atestă cu forța faptelor interesul și preocuparea comună de a da un conținut tot mai bogat și fecund prieteniei tradiționale și colaborării dintre poporul român șl popoarele ceh și slovac.Succesele remarcabile dobîndite de țările noastre pe calea construcției socialiste creează condiții pentru amplificarea și mai accentuată în viitor a relațiilor de colaborare ro- mâno-cehoslovace și reprezintă o contribuție de seamă la întărirea prestigiului și forței de atracție a socialismului in lume.Poporul român urmărește cu profundă simpatie și acordă o înaltă a- preciere rezultatelor deosebite obținute de oamenii muncii din Cehoslovacia, în frunte cu comuniștii, în realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia pentru dezvoltarea economiei, științei și culturii, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai.Consacrîndu-și toate eforturile e- difîcării societății socialiste multilateral dezvoltate, poporul român desfășoară, sub conducerea Partidului Comunist Român, o activitate intensă, plină de elan patriotic, pentru dezvoltarea și modernizarea economiei naționale, pentru perfecționarea continuă a activității în toate domeniile și adincirea democrației socialiste, în scopul ridicării societății românești pe noi trepte de civilizație, bunăstare și progres.Realizările dobîndite pînă în prezent vor fi considerabil amplificate în anii viitori, prin înfăptuirea ho- tăririlor Congresului al XI-lea și a Programului partidului, care stabilesc obiectivele și sarcinile făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și prefigurează cu deplină claritate perspectivele luminoase ale înaintării României spre comunism.Mutațiile structurale care au avut loc în viața economică, socială și culturală a țării — a spus vorbitorul — și-au pus, în mod firesc, amprenta asupra politicii externe a României socialiste, politică corespunzătoare noilor realități istorice, naționale și sociale, schimbărilor survenite în viata internațională și în raportul de forțe pe plan mondial.Politica externă a tării noastre slujește deopotrivă interesele naționale, actuale și de perspectivă ale poporului român, ca și interesele generale ale socialismului, progresului și păcii, ale înțelegerii și conlucrării intre toate popoarele lumii.Așa cum se știe, partidul și statul nostru situează in mod constant in centrul activității sale internaționale adincirea continuă a prieteniei frățești, a colaborării, solidarității și în

Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ceho
slovace.A fost analizat stadiul lucrărilor de coordonare a planurilor de dezvoltare a economiilor naționale ale celor două țări în perioada anilor 1976—1980 si de pregătire a acordurilor comerciale. In acest context, au fost convenite noi căi și modalități de amplificare a acțiunilor de cooperare si specializare în producție, de intensificare a colaborării tehnico- stiintifice, de extindere a schimburilor comerciale si a relațiilor culturale.La convorbiri participă din partea română tovarășii Ion Pătan, vice-
Oprea, Ion Pătan și Mihai Marinescu, viceprim-miniștri, George Maco- vescu, ministrul afacerilor externe, Neculai Agachi, Bujor- Almăișan, loan Avram și Mihail Florescu, miniștri, Ion St. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, membri ai con- 

trajutorării tovărășești cu țările socialiste. In acest context, acordăm o deosebită atenție colaborării cu țările membre C.A.E.R., participării active la Înfăptuirea „Programului complex", în scopul accelerării progresului fiecărei tărl In parte, egalizării nivelurilor de dezvoltare, creșterii forței sistemului socialist mondial în ansamblu. *
în același timp, România se preocupă de extinderea legăturilor de prietenie și cooperare cu noile state independente, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, care constituie un factor important al transformărilor progresiste din lumea contemporană.Potrivit principiilor coexistenței pașnice, țara noastră desfășoară o politică activă de lărgire a relațiilor cu toate statele, fără deosebire de orîndulre socială, adueîndu-și astfel contribuția la promovarea înțelegerii șl apropierii între popoare, la cauza generală a păcii și progresului umanității.împreună cu celelalte state socialiste, cu toate țările iubitoare de pace, România acționează hotărît pentru Înfăptuirea Idealurilor înaintate ale lumii contemporane, participă activ la lupta pentru o organizare nouă, democratică a relațiilor dintre state, pentru instaurarea unei noi ordini internaționale, de natură să asigure condiții de dezvoltare liberă a tuturor popoarelor, de înțelegere, colaborare și cooperare fructuoasă intre națiuni, in interesul fiecărui stat și popor, al păcii și prosperității generale.De o importanță deosebită pentru țările și popoarele europene, ca și pentru întreaga omenire, este realizarea unui sistem trainic ' de securitate pe continentul nostru. A- probind cu deplină satisfacție _ documentele semnate la cel mai înalt nivel la recenta Conferință pentru securitate și cooperare în Europa, poporul român apreciază că acestea corespund întru totul intereselor sale și ale celorlalte popoare, cauzei păcii și înțelegerii pe continentul european și în întreaga lume. Considerăm că rezultatele pozitive ale acestei conferințe — rod al inițiativelor și activității perseverente ale țărilor socialiste, ale altor state, ale tuturor popoarelor continentului — creează premise favorabile pentru intensificarea și lărgirea eforturilor în vederea transpunerii în viață a înțelegerilor stabilite și asigurării continuității proceselor constructive care se_ afirmă în viața politică europeană. _ In ceea ce o privește, România socialistă, fidelă angajamentelor asumate, este decisă să acționeze cu toată fermitatea pentru realizarea de noi progrese pe acest drum.Interesele înfăptuirii și Întăririi securității pe continent impun, totodată, eforturi stăruitoare pentru dezarmare și dezangajare militară, pentru realizarea unor zone de înțelegere și bună vecinătate în Europa. România se pronunță cu hotărîre pentru transformarea Balcanilor _ intr-o regiune a păcii și colaborării, pentru reglementarea prin mijloace pașnice a problemelor litigioase din zonă. In acest sens, considerăm de stringentă actualitate soluționarea situației din Cipru pe calea tratativelor, în așa fel incit să se asigure păstrarea independenței, suveranității și integrității Ciprului, conviețuirea și conlucrarea pașnică Intre cele două comunități din insulă.Animată de același ideal de pace și securitate în lume, țara noastră se pronunță consecvent pentru intensificarea eforturilor în vederea soluționării pe cale politică a conflictului din Orientul Mijlociu și instaurarea unei păci juste și durabile în regiune. Este necesar ca Israelul să-și retragă trupele de pe țeritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, să se asigure dreptul la existență liberă, independentă și suverană tuturor statelor și popoarelor din zonă și să se înfăptuiască aspirațiile legitime ale poporului palesti- nean, inclusiv dreptul de a-și organiza viața intr-un stat independent.Rezolvarea multiplelor probleme care confruntă omenirea face necesară, după părerea noastră, creșterea rolului și a eficienței activității O.N.U. în acest scop, România participă activ la acțiunile întreprinse de această organizație pentru menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale.în încheiere, exprimînd convingerea că discuțiile cu oaspeții, precum și celelalte intîlniri și contacte din timpul vizitei se vor solda cu rezultate fructuoase, care vor contribui la o și mai puternică dezvoltare a ansamblului relațiilor de colaborare și prietenie dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, primul ministru al guvernului a toastat pentru dezvoltarea continuă a prieteniei frățești dintre partidele, țările și popoarele noastre, pentru triumful cauzei păcii și socialismului In lume, pentru noi și însemnate succese in edificarea socialismului in Republica Socialistă Cehoslovacă, In sănătatea secretarului general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, tovarășul Gustav Husak, în sănătatea tovarășului Lubomir Strougal, a celorlalți oaspeți cehoslovaci, a tuturor oelor de față. 

prlm-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică și tehnico-ștlințifică, Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Ion St. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Teodor Haș, ambasadorul României la Praga, ceilalți membri ai delegației române.Din partea cehoslovacă iau parte Jan Gregor, vicepreședinte al gu
ducerii unor ministere și ambasadorul țării noastre la Praga.Au luat parte, de asemenea, Jan Gregor, vicepreședinte al guvernului, Pavol Bahyl, Andrei Barcak și Zdenek Pucek, miniștri, Frantisek Krajcir, prim-adjunct al ministrului

Președintele Guvernului R. S. Cehoslovace, după ce a mulțumit sincer Guvernului Republicii Socialiste România și tovarășului Manea Mănescu pentru amabila Invitație de a vizita România, precum și pentru primirea cordială, tovărășească a delegației cehoslovace, a spus :'Popoarele celor două țări ale noastre slnt apropiate din vremuri Îndelungate. Ne unește nu numai prietenia tradițională, făurită în lupta îndelungată pentru libertate națională și socială, dar, mai mult, apartenența noastră în prezent Ia forțele mondiale care sînt purtătoarele adevăratului umanism și ale progresului. Concepția marxist-leninistă despre lume, internaționalismul socialist, caracterul socialist al relațiilor de producție, care au învins în cele două tărl ale noastre, rolul conducător al clasei muncitoare în frunte cu partidele lor comuniste și. din acestea, concordanta Intereselor fundamentale, apartenența noastră la comunitatea socialistă, la organizația Tratatului de la Varșovia, la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc — cred că constituie fundamentele care fac prietenia noastră trainică și de nezdruncinat, con- ferindu-I un caracter bogat în fapte și în conținut. Clasa muncitoare și ceilalți oameni ai muncii din ambele noastre țări au trebuit să ducă, pentru realitatea de astăzi, o luptă a- prigă și plină de suferințe împotriva burgheziei și a fascismului. Cu cîteva luni în urmă am sărbătorit a 30-a aniversare a eliberării Cehoslovaciei și a victoriei istorice asupra fascismului german, care ar fi de neimaginat fără sacrificiile uriașe ale Uniunii Sovietice.Popoarele Cehoslovaciei — a spus vorbitorul — își amintesc, totodată, cu emoție și de zecile de mii de ostași români, care în faza finală a celui de-al doilea război mondial, a- lături de armata sovietică, de ostașii și partizanii noștri, și-au jertfit viața pe pămintul cehoslovac în lupta cu dușmanul perfid.Toate acestea, precum și conștiința datoriei de s consolida în continuare prietenia noastră, se regăsesc în dorința ca actuala noastră vizită să contribuie la extinderea și adincirea în continuare a relațiilor reciproce, in spiritul celor convenite de către tovarășii Gustav Husak, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele republicii, șl tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele republicii, îndeosebi cu prilejul întîlnirilor de la Praga în anul 1973.Noi — a spus președintele guvernului cehoslovac — dăm o înaltă a- preciere atenției pe care cei mai de seamă reprezentanți români de partid si de stat o acordă dezvoltării unei colaborări rodnice și tovărășești. Ne bucură faptul că am atins un nivel relativ inalt în colaborarea economică. caracterizată în ultimii ani prin- tr-o tendință ascendentă în schimbul reciproc de mărfuri. In pofida acestor rezultate bune, considerăm însă că și în acest domeniu există posibilități apreciabile nefolosite. Am in vedere. In primul rînd. formele superioare de colaborare, cum sint cooperarea și specializarea In producție. Sîntem convinși că în cursul actualelor convorbiri vom căuta împreună căile pentru extinderea relațiilor economice reciproce șl valorificarea mai deplină a acestora.De asemenea, dăm o apreciere pozitivă evoluției colaborării în domeniul culturii și invătămîntului. Anul trecut am admirat măiestria ansamblului dumneavoastră artistic „Rap-
Depunerea uneiPreședintele Guvernului R.S. Cehoslovace, Lubomir Strougal. a depus, împreună cu persoanele oficiale care îl însoțesc, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.în fata monumentului era aliniată 
o gardă militară de onoare. Au fost
Ediția a VI~a a Universității populare de varăînceoînd de duminică, timp de o săptămină. in organizarea Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Prahova se desfășoară la Vălenii de Munte cea de-a Vl-a ediție a cursurilor Universității populare de vară „Nicolae Iorga".Dezvoltînd o tradiție statornicită cu decenii in urmă de marele nostru istoric și cărturar de renume mondial, tematica cursurilor își propune, în acest an. să deschidă noi orizonturi de studiu și de activitate sutelor de activiști culturali din Prahova și alte județe ale țării. Sub genericul „Cultură și spirit revoluționar" va a- vea loc o suită de prelegeri, simpozioane, mese rotunde, dezbateri, întil- 

vernului, președintele părții cehoslovace în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică și tehnico-științifică, Pavol Bahyl, ministrul construcțiilor de mașini generale, Andrei Barcak, ministrul comerțului exterior, Zdenek Pucek, ministrul metalurgiei și construcțiilor de mașini grele, Frantisek Kraj- cir, prim-adjunct al ministrului a- facerilor externe, Miroslav Sulek, ambasadorul Cehoslovaciei la București, și ceilalți membri ai delegației.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de înțelegere reciprocă, în spiritul bunelor relații existente între partidele, țările și popoarele noastre.
afacerilor externe, celelalte persoane oficiale care îl însoțesc pe președintele guvernului cehoslovac și ambasadorul R.S.C. la București.în timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, cei doi premieri au rostit toasturi.

sodla română" și ne-a bucurat atenția acordată în România „Anului muzicii cehe". Considerăm în general că se dezvoltă cu succes colaborarea între institutele de învătămint superior din ambele noastre țări și apreciem ca fructuoase schimburile de valori cultural-artistice.Considerăm, de asemenea, că schimburile turistice, care cuprind sute de mii de cetățeni de la noi, ajută lntr-o mare măsură la o mai profundă cunoaștere reciprocă și a- propiere intre popoarele țărilor noastre.Vizita noastră se realizează în perioada unor mari și incontestabile succese ale politicii de pace a țărilor socialiste, politică îndreptată spre diminuarea încordării în lume și dezvoltarea unor relații de colaborare pașnică între state cu orînduiri sociale diferite. încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa constituie, fără Îndoială, o mare victorie a rațiunii și bunăvoinței și cu siguranță cel mai mare succes din ultimii ani al politicii externe a țărilor socialiste și a forțelor păcii.Sintem conduși de voința fermă șt de efortul sincer de a înfăptui principiile adoptate. însă această voință și aceste eforturi nu pot fi unilaterale. Noi și reprezentanții celorlalte state socialiste nu am fost singurii care am semnat documentul final. Știm, de asemenea, că afirmarea principiilor securității și colaborării pașnice nu constituie o chestiune care se realizează dintr-o dată, ci un proces. Totuși, considerăm că respectarea șl promovarea acestora nu pot fi aminate. Astăzi trebuie să ne conducem după ele, în viața de zi cu zi. Această cerință este cu atît mai stringentă cu cit există încă forțe reacționare, retrograde, cu influență, cărora nu le convin coexistența pașnică și colaborarea concretă. Exemple ale uneltirilor lor împotriva păcii am putea găsi mai mult decît suficiente. Credem însă că tăria țărilor socialiste și a forțelor iubitoare de pace constituie garanția faptului că planurile adversarilor păcii nu vor reuși.In ceea ce privește țara noastră — a spus vorbitorul — în perioada care a trecut am oferit numeroase dovezi despre felul în care noi a- preciem pacea și colaborarea pașnică. Dintre acestea fac parte și încheierea Tratatului privind relațiile reciproce cu Republica Federală Germania, care reprezintă începutul normalizării relațiilor cu vecinul nostru din Apus, precum și soluționarea problemelor financiare cu Austria, care, după cum sperăm, va duce la dezvoltarea favorabilă a relațiilor noastre cu această țară.Vrem si în viitor să punem toate forțele în slujba păcii și colaborării pașnice. Totodată, sîntem conștient! că premisa principală a succesului acestor eforturi o constituie colaborarea tot mai strînsă și coordonarea acțiunilor între țările socialiste. Considerăm că unitatea lor este un scut si o garanție că cetățenii ambelor noastre țări vor putea să muncească în liniște și pace pentru bunăstarea și înflorirea patriei lor.Președintele guvernului cehoslovac 
a toastat în sănătatea secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primului ministru al guvernului român, pentru noi succese ale ambelor noastre partide comuniste frătesti, pentru colaborarea popoarelor României și Cehoslovaciei, pentru succesele întregii comunități a țărilor socialiste.

coroane de floriintonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Cehoslovace.După depunerea coroanei s-a păstrat un moment de reculegere. In continuare a fost vizitată rotonda monumentului. (Agerpres)
niri etc., la care își vor da concursul personalități de seamă ale vieții politice și culturale din țara noastră, academicieni, lectori ai C.C. al P.C.R., scriitori și publiciști, oameni de cultură și artă.Cursurile vor fi susținute și de o serie întreagă de acțiuni cultural- educative, de informare și documentare, la care vor contribui corala „Paul Constantinescu" din Ploiești, ansamblul folcloric „Prahova", Teatrul municipal din Ploiești. De asemenea, vor fi prezentate producții ale cinematografiei noastre și se va deschide expoziția „Aspecte din activitatea Universității populare de vară «Nicolae Iorga» de-a lungul anilor".

Cronica zileiO delegație condusă de tovarășul Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, a plecat, luni dimineață, in S.U.A., unde la invitația secretarului pentru agricultură al S.U.A., Earl Butz, va face o vizită in această .țară.Cu acest prilej vor avea loc convorbiri privind dezvoltarea colaborării dintre România și S.U.A. în domeniul agriculturii și industriei alimentare.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Radu Păun, ministrul sănătății, membri ai conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, de alte persoane oficiale.Erau, de asemenea, prezenți Harry G. Barnes jr„ ambasadorul S.U.A. la București, și membri ai ambasadei.
★Luni dimineața a sosit în Capitală generalul Fred C. Weyand, șeful Statului Major al trupelor de uscat ale S.U.A., care, împreună cu o delegație militară, face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost întimpinați de generalul colonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, de generali și ofițeri superiori.Erau prezenți Harry G. Barnes jr., ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, colonelul Wyatt J. Mitchell, atașat militar, membri ai ambasadei.După sosire, oaspeții au făcut o vizită protocolară la Ministerul Apărării Naționale, unde au avut convorbiri cu prim-adjunctul ministrului a- părării naționale și șef al Marelui Stat Major. La convorbiri a luat parte ambasadorul S.U.A. în România.In cursul aceleiași zile, generalul Fred C. Weyand, Împreună cu persoanele oficiale care-1 însoțesc, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor patriei. In fata monumentului era aliniată o gardă de onoare. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România șl Statelor Unite ale Americii.în continuare, oaspeții americani, împreună cu generalul colonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, au vizitat Academia militară.
★Cu prilejul Zilei armatei Republicii Turcia, atașatul militar, aero și naval al acestei țări la București, col. Baki Aydin a oferit luni seara un cocteil.Au participat general-colonel Va- sile Ionel, adjunct al ministrului a- părării naționale, generali și ofițeri superiori.Au luat parte atașați militari acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Al X-lea Salon 
internațional 

de artă fotografică 
al RomânieiLuni a avut loc, la sala Dalles din Capitală, deschiderea celui de-al X-lea Salon internațional de artă fotografică al Republicii Socialiste România. Organizat sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste și a Federației internaționale de artă fotografică, actuala ediție jubiliară a salonului se bucură, ca și cele precedente, de o largă participare. Apreciați artiști profesioniști și amatori din 48 de țări, de pe toate continentele, expun 1 183 de lucrări.La vernisaj au participat Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, personalități ale vieții cultural-artistice din Capitală, un numeros public, precum și membri ai corpului diplomatic.In aceeași zi a avut loc festivitatea de premiere a celor mai reușite exponate. Juriul Salonului internațional de artă fotografică a acordat următoarele distincții : în domeniul peisajului : Jungnickel Heinz (R. D. Germană). Stamatova Deana (Bulgaria), Morichi Ruggero (Italia). Meneres Joao (Portugalia). Pham Tue (R. D. Vietnam), Zalar Sonja (Iugoslavia) : în domeniul reportajului : Luksch Alois (Austria). Angsin T. (Filipine), Marot Albert (Maroc), Cucu Vasile (România). Chee Daisy (Singapore), Wellington Lee (S.U.A.). Golderman Lev (U.R.S.S.) ; în domeniul eseului fotografic : Pflilger Helga (Austria), Gabriel Marcel (Belgia). Vlasak Miroslav (Cehoslovacia), Giegel Philipp (Elveția), Dumousseau Anny (Franța), Schwarz H. (R. F. Germania), Couchman Ralph O. (Marea Bri- tanie), Zabiello Miroslaw (Polonia), Corcodel Gheorghe (România). Alapfy Andras (Ungaria), Spaghin Iuri (U.R.S.S.).De asemenea, au mai fost acordate medalii ale Federației internaționale de artă fotografică : medalie de aur — Ciarletta Silvio (Italia), medalie de argint — Frings Edmund (R. F. Germania) și medalie de bronz — Peter Ioan (România).Distincții pentru participări colective au primit : Uniunea publicațiilor din Cuba. Asociația artiștilor fotografi din R.S.S. Lituania și secția foto a Asociației sportive a politiei din Viena. (Agerpres)

în Editura politică 
au apărut:* * * : Documente din istoria mișcării muncitorești din România. 1900—1909.* * * : Relațiile consulare ale României.N. NICHITA, V. SĂLĂGEAN : Dezvoltarea democrației economice socialiste (colecția „Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate", seria Economie).HARALAMB CULEA : Religia sub semnul cercetării filozofice- sociologice (colecția „Dezbateri ideologice").CONSTANTIN ENACHE: Probleme ale reproducției forței de muncă.MIHAI ZLATE : Psihosociolo- gia socială și organizatională industrială.ALEXANDRU BABE : Politica financiară și rolul organelor financiar-bancare în sporirea eficientei activității economice (colecția „Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate", seria Economie).ȘTEFAN ARSENE : Prețul — pîrghie de conducere planificată a dezvoltării economico-sociale (colecția „Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate", seria Economie).

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaIn numele guvernului șl al meu personal, vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul de compasiune pentru pierderile de vieți, suferințele și pagubele cauzate de recentele taifunuri din Japonia.

TAKEO MIK1
Prim-ministru

PLENARA CONSILIULUI CULTURII
Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTELuni a avut loc plenara Consiliului Culturii și Educației Socialiste. La plenară au luat parte, ca invitați, președinți ai comitetelor județene de cultură și educație socialistă, directori de edituri, teatre și opere, re- dactori-șefi ai publicațiilor culturale, regizori, dirijori, alți oameni de artă și cultură.Plenara a analizat propunerile de repertoriu ale instituțiilor de spectacol pentru stagiunea 1975—1976 și proiectul planului editorial pe anul 1976 — în lumina Hotărîrilor Congresului al XI-lea. a Programului partidului. a indicațiilor secretarului, general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu privire la creșterea rolului educativ al artei șl culturii noastre socialiste.In cadrul dezbaterilor au vorbit tovarășii : Ion Dodu Bălan — vicepreședinte al C.C.E.S., Aurel Martin — director general adjunct al Centralei editoriale. Valeriu Râpeanu — director al editurii .,Mihai Eminescu", Petre Bucșă — director al Teatrului national din Cluj-Napoca. Dumitru Tăbăcaru — director al Operei române din Iași. Mircea Mîciu — director al Editurii științifice și enciclopedice, Dina Cocea — vicepre

Vizita liderului Partidului Conservator 
din Marea Britanie

Lunî dimineața, tovarășul Stefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a primit pe liderul Partidului Conservator din Marea Britanie, Margaret Thatcher, care, după cum s-a relatat, a sosit duminică în Capitală.A fost de fată Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.In cadrul convorbirii care s-a desfășurat cu acest prilej s-a evidențiat dorința reciprocă de a extinde conlucrarea intre organizațiile politice din cele două țări, in diferite domenii. Oaspetele britanic s-a interesat îndeaproape de activitatea Frontului Unității Socialiste în viața politică, economică și socială a tării noastre.Convorbirea s-a desfășurat într-o ambiantă cordială.
★In aceeași zi, la Ministerul Afacerilor Externe a avut loc o întrevedere între George Macovescu. ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, gi Margaret Thatcher.

Primirea la Marea Adunare Națională 
a delegației parlamentare elene

La invitația Marii Adunări Naționale, luni la amiază a sosit în Capitală o delegație parlamentară din Republica Elenă alcătuită din deputății : Dimitrios Papaspyrou (Noua Democrație), Chr. Grammatidis (U- niunea de Centru — Noile Forțe), Jean Alevras (Mișcarea Socialistă Panelenă — PASOK), Leonidas Kyrkos (Partidul Comunist din Grecia — interior), Jean Sergakiș (Uniunea de Centru — Noile Forțe), Anna Synodfnou (Noua Democrație), Anas- tasios Nerantziz (Noua Democrație),
★Luni după amiază, președintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan. a primit pe membrii delegației parlamentare din Republica Elenă. care fac o vizită oficială in tara noastră.In cadrul convorbirilor a avut loc o informare reciprocă asupra activității celor două organe legislative, evidențiindu-se. în context, contribuția pe care ele o pot aduce la promovarea relațiilor româno-elene. la statornicirea unui climat propice coo-

vremea
Ieri In țară s Vremea a fost In general 

Instabilă In Crlșana, Banat, vestul șl 
sudul Transilvaniei, nord-estul Olteniei, 
nordul Munteniei șl zona de munte, 
unde cerul a prezentat înnorărl mal ac
centuate șl s-au semnalat frecventa 
descărcări electrice șl averse izolate. In 
celelalte regiuni, vremea s-a menținut 
relativ frumoasă, cu cerul variabil șl 
numai cu totul Izolat a mal plouat în 
Moldova. VIntul a suflat slab, pînă la 
potrivit. Temperatura a'erului la ora 14 
oscila între 19 grade la Sflntu-Gheorghe

Asigurarea — o măsură utilă 
de prevederePrintre cele mai răspîndita forme de asigurări de persoane puse la dispoziția populației de către Administrația Asigurărilor de Stat se numără, fără îndoială, „ASIGURAREA FAMILIALĂ MIXTA DE VIAȚĂ". Și este firesc să fie astfel, de vreme ce această formă de asigurare satisface dorința celor care vor să se asigure nu numai pe ei, ci și pe membrii familiei și — în același timp — să realizeze economii planificate pe o perioadă de timp. în această asigurare pot fi cuprinși toți membrii de familie care au virsta între 5 și 60 de ani. Polița de asigurare se încheie pe durate care variază de la 5 Ia 20 de ani. Suma pentru care se face asigurarea se stabilește de cel care o încheie. De menționat că, pentru fiecare 1 000 de Iei din suma a- sigurată se atribuie cite o combinație de 3 litere, pentru participarea Ia tragerile lunare de a- 

ședinte al Asociației oamenilor din instituțiile teatrale și muzicale. Aurel Calimandric — președintele Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Bacău. Gheorghe Condriuc — redactor-șef al Editurii tehnice. Iulian Antonescu — director adjunct al Direcției așezămintelor culturale din C.C.E.S.. Amza Săcea- nu. președintele Comitetului de cultură și educație socialistă al municipiului București.în încheierea plenarei a luat cu- vîntul tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.Examinînd în mod critic și autocritic activitatea desfășurată de edituri. teatre și instituții muzicale în cursul acestui an. plenara a stabilit totodată răspunderi și măsuri pentru ridicarea nivelului conținutului ide» logic și artistic al muncii tuturor cestor instituții, pentru creșterea săritului lor revoluționar, militant în acțiunea de dezvoltare a conștiinței socialiste a maselor, de lărgire a orizontului lor spiritual, de formare a omului nou în patria noastră.
(Agerpres)

La întrevedere a participat Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.A fost de față Jeffrey Charles Peterson, ambasadorul Marii Britanii la București.Cu acest prilej au fost abordate unele probleme ale vieții internaționale.
★După-amiază. liderul Partidului Conservator din Marea Britanie, doamna Margaret Thatcher a făcut o vizită la Combinatul petrochimic de la Brazi, unde s-a întîlnit cu reprezentanți ai Comitetului oamenilor muncii de aici. Oaspetele s-a interesat de condițiile de muncă, de sistemul de asistență socială și pregătirea cadrelor.în aceeași zi, a făcut o călătorie pe Valea Prahovei și a vizitat castelul Peleș.La Sinaia, doamna Margaret Thatcher s-a întîlnit cu membri ai Consiliului județean Prahova al Frontului Unității Socialiste. (Agerpres)

Georges Tzitzikostas (Noua Democrație), Jean Dimopoulos (Noua Democrație).La aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Ioan Pop D. Popa, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă, asigurări sociale si protecția mediului, de alți deputați.Au fost prezenți Dimitri A. Papa- dakis, ambasadorul Republicii Elene la București, alți membri ai ambasadei.
★perăriî ș! înțelegerii în Balcani, In Europa și în întreaga lume. \La primire au participat -,eta Spornic, vicepreședinte al X. „„'V, președinți ai unor comisii ale M.Ă'.N., deputați.A fost de fată Dimitri A. Pabada- kis, ambasadorul Republicii Elene la București.în seara aceleiași zile, președintele Marii Adunări Naționale a oferit un dineu în onoarea delegației parlamentare din Republica Elenă.(Agerpres)

șl SO de grade la Huși șl Roșiorii de 
Vede. Pe alocuri, în sudul Transilvaniei, 
în cursul dimineții s-a semnalat ceată, 
în București : Vremea a fost relativ 
frumoasă, cu cerul schimbător. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
șl 5 septembrie a.c. In țară : Vreme In 
general călduroasă, dar ușor instabilă 
In prima parte a Intervalului. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea ploi Izolate, în
soțite de descărcări electrice mai ales 
în zona de deal șl de munte. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse între 9 șl 19 grade, iar 
maximele între 20 și 30 de grade. In 
București : Vreme relativ călduroasă. 
Cerul va fl schimbător, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vînt Blab, pînă Ia 
potrivit. Temperatura ușor variabil»,

mortizare. Plata sumei asigurate se face de către ADAS în următoarele cazuri : la expirarea asigurării ; în caz de ieșire a combinațiilor de litere la tragerile lunare de amortizare ; la decesul oricăruia dintre asigurați ; în caz de invaliditate permanentă, totală sau parțială din accidente a oricăruia dintre asigurați (se plătește suma asigurată întreagă sau o parte din aceasta, proporțional cu gradul de invaliditate permanentă).Primele de asigurare pentru asiguratul principal (persoana care încheie contractul) sînt aceleași ca Ia asigurarea mixtă de persoane obișnuită. Pentru membrii de familie cuprinși în asigurare, prima lunară este foarte mică, variind în funcție de virsta persoanelor cuprinse in asigurare și de durata asigurării, adică de la 1 leu pînă la 4 lei pentru fiecare 1 000 lei din suma asigurată.



SCÎNTEIA - marți 2 septembrie 1975 PAGINA 5IA GLORIOSUL JUBILEU - UN FIERBINTE SALUT EROICULUI POPOR VIETNAMEZ!
Adunarea festivă din CapitalăLuni după-amiază a avut loc in Capitală adunarea festivă consacrată celei de-a XXX-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam — adunare organizată de Comitetul municipal București al P.C.R.Au participat tovarășii Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, Gheorghe Cazan, ministrul industriei ușoare, Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R.. Vasile Gliga, adjunct al ministrului a- facerilor externe, general colonel Marin Nicolescu, adjunct al ministrului apărării naționale, Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Tudor Ionescu, .președintele Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului viet- r ■>mez. Nicolae Croitoru, secretar al C.Jt al U.T.C., Virginia Pripitu, membră a Biroului Consiliului National al Femeilor, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, ai vieții științifice și turale, numeroși oameni din întreprinderile și bucureștene.Au luat parte Nguyen Thanh Ha, ambasadorul R.D. Vietnam, Lam Van Luu, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud, membri ai celor două ambasade.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Nicolae Constantin, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.Despre importanta evenimentului sărbătorit a vorbit tovarășul Iosif Banc.în numele secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, al întregului nostru popor, vorbitorul a adresat Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Comitetului Permanent al Adunării Naționale și Guvernului Republicii Democrate Vietnam, poporului frate vietnamez, cu prilejul gloriosului jubileu, cele mai calde și cordiale felicitări, un sincer salut tovărășesc, împreună cu mesajul de prietenie si solidaritate interpaționalistă al poporului român.Comuniștii, toți oamenii muncii din tara noastră, a spus vorbitorul, au salutat cu profundă bucurie victoria insurecției populare din august și Declarația de independentă din 2 septembrie 1945, prin care e- minentul fiu al poporului vietnamez, Ho Și Min, proclama — acum 30 de ani — crearea Republicii Democrate Vietnam, primul stat, independent și suveran, al muncitorilor și țăranilor din sud-estul Asiei.Proclamarea Republicii Democrate Vietnam a constituit încununarea luptei pline de abnegație desfășurate de masele populare, de forțele înaintate ale societății, sub conducerea partidului comunist, împotriva dominației imperialiste și colonialiste, a exploatării și . ' "feudale, pentru eliberare națională și socială. Acest eveniment a marcat o cotitură decisivă în procesul dezvoltării națiunii vietnameze, des- chizînd in fața sa perspectiva unor ample șl profunde prefaceri revoluționare, pe tărîm politic, social și e- conomic, a dezvoltării țării pe calea socialismului.La puțin timp după aceasta, poporul vietnamez a trebuit Insă să se ridice din nou cu arma in mină la o aspră șl eroică luptă de rezistentă, împotriva colonialiștilor străini și apoi împotriva agresiunii imperialiste americane.în lupta sa neînfricată pentru neatirnare, poporul vietnamez a obținut victorii strălucite, asigurind, în acel'si timp, printr-o muncă ne- precup'. țlă și neobosită, în condițiile ale războiului, desfășurareacu '..,uct?es a construcției socialiste în Republica Democrată Vietnam.Poporul vietnamez sărbătorește astăzi marea sa aniversare jubiliară în condițiile cînd lupta lui eroică a fost încununată de o grandioasă victorie Împotriva forțelor reacționare interne și a intervenției imperialiste străine.Salutlnd cu profundă satisfacție istorica victorie a poporului vietnamez, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. aprecia că aceasta încununează în mod strălucit lupta sa eroică pentru dezvoltarea liberă și independentă, constituie un mare succes al întregii omeniri progresiste, are o mare importanță internațională, de- monștrînd că atunci cînd un popor este hotărit să-și apere cu orice sacrificii independenta și suveranitatea, demnitatea și ființa națională, nu există forță în lume in stare să-l oprească din drumul său, pînă la victoria deplină a cauzei sale drepte.Așa cum este bine cunoscut, în spiritul politicii sale internaționaliste, de solidaritate militantă cu lupta popoarelor pentru libertate și progres, România socialistă, poporul român și-au manifestat din primul moment înalta apreciere și simpatia frățească fierbinte față de cauza Vietnamului luptător și are satisfacția de a-i fi acordat, in tot decursul luptei sale drepte împotriva agresiunii, pentru libertate și neatirnare, un sprijin activ pe plan material, moral, politic și diplomatic, de a-și fi adus contribuția la măreața victorie a poporului vietnamez.Trebuie relevat, in mod deosebit, rolul tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a acționat cu tenacitate și clarviziune în sprijinul unei soluționări juste a problemei vietnameze, in conformitate cu voința și năzuințele legitime ale poporului vietnamez, interesele generale ale păcii și galității internaționale.în ultimii ani, oamenii muncii Republica Democrată Vietnam desfășurat o activitate creatoare, nă de energie, pentru vindecarea rănilor pricinuite de războiul imperialist, refacerea și dezvoltarea economiei și culturii, normalizarea treptată a vieții poporului. Sintem ferm încredințați că prin eforturile creatoare ale tuturor oamenilor muncii vietnamezi sarcinile mari care stau în fața țării, ale asigurării progresului și propășirii patriei vor fi îndeplinite cu succes.în continuare, amintind că poporul român a sărbătorit de curind a XXXI-a aniversare a insurecției armate antifasciste, vorbitorul a arătat că aniversarea zilei de 23 August s-a desfășurat sub semnul activității entuziaste a întregului popor pentru

cul-ai muncii instituțiile

asupririi

cu le-din au pli-

traducerea în viată a hotărîrilor de importantă istorică ale Congresului al Xl-lea al partidului, ale prevederilor Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.România a intîmpinat acest istoric eveniment cu un rodnic bilanț de înfăptuiri in toate domeniile de activitate. Aceste succese constituie un rezultat al eforturilor întregului popor, ele demonstrează caracterul realist și mobilizator al orientărilor, prevederilor și sarcinilor trasate de partid, forța vitală a orînduirii noastre socialiste, justețea politicii partidului nostru care aplică in mod creator principiile marxist-leniniste la condițiile concrete ale României.Consacrîndu-și toate eforturile in opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în Republica Socialistă România, partidul și statul nostru desfășoară, în același timp, o amplă activitate internațională, aducînd o importantă contribuție proprie la cauza socialismului, progresului și păcii in întreaga lume.Vorbitorul a relevat că România amplifică și aprofundează relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate cu toate țările socialiste, extinde relațiile de colaborare cu țările in curs de dezvoltare, cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială.La baza relațiilor sale internaționale, România așază neabătut principiile deplinei egalități in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la a- menințarea cu forța, dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe soarta lui. de a se dezvolta liber, in conformitate cu năzuințele și voința sa.în continuare au fost înfățișate acțiunile și preocupările țării noastre pentru înfăptuirea reală a unui sistem trainic de securitate și colaborare in Europa, pentru stabilirea u- nor relații de bună vecinătate în Balcani, soluționarea politică a conflictului din Orientul Mijlociu, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale.Evenimentele de pe arena internațională, succesele luptei de eliberare a popoarelor, strălucitele victorii ale popoarelor vietnamez, cambodgian și laoțian au confirmat pe deplin justețea pozițiilor partidului nostru, care se pronunță cu hotărîre și militează cu consecvență pentru lichidarea definitivă din viața internațională a vechii politici imperialiste, colonialiste, de dictat și. amestec în treburile interne ale popoarelor, pentru respectarea strictă a dreptului tuturor popoarelor la p dezvoltare liberă și independentă, ea o cerință fundamentală a înlăturării in- carelor de conflict și tensiune, a instaurării unor raporturi de încredere, pace și colaborare internațională.Aș dori să relev, cu deosebită satisfacție, și-cu acest prilej — a spus în continuare vorbitorul — că intre Partidul Comunist Român și Partidul celor ce muncesc din - .. .între Republica Socialistă România și Republica Democrată între popoarele român și vietnamez s-au statornicit și se dezvoltă continuu trainice relații de prietenie, solidaritate și colaborare, întemeiate pe unitatea idealurilor care ne animă — construirea socialismului și comunismului, pe comunitatea de orinduire socială, pe ideologia comună marxist-leninistă. pe principiile internaționalismului socialist.O contribuție deosebită la întărirea acestor relații au avut-o vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în R.D. Vietnam, convorbirile dintre conducătorii de partid și de stat români și vietnamezi la cel mai înalt nivel. în același cadru se înscrie și vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii Democrate Vietnam, condusă de tovarășul Fam Van Dong, în Republica Socialistă România. Cu prilejul acestor convorbiri a fost exprimată hotărirea comună de a dezvolta și consolida relațiile frățești, de prietenie și colaborare dintre cele două partide și țări, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și socialismului.Așa după cum releva tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvintul său.la recepția oferită de ambasadorii Republicii Democrate Vietnam și Republicii Vietnamului de Sud, cu prilejul sărbătoririi marii victorii a poporului vietnamez. Partidul Comunist Român. Guvernul Republicii Socialiste România asigură și de această dată Partidul celor ce muncesc din Vietnam șl Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Guvernul _Repu- blicii Democrate Vietnam și nul Revoluționar Provizoriu publici! Vietnamului de Sud treaga solidaritate și întregul pe care poporul român este să li-1 acorde în continuare, de dorința noastră de a întări solidaritatea și conlucrarea în noile condiții, cînd în fata poporului vietnamez se pune sarcina dezvoltării economico-sociale și a reunificării pașnice a patriei — a spus în încheiere vorbitorul.A luat apoi cuvîntul ambasadorul R.D. Vietnam la București. Nguyen Thanh Ha.Vorbitorul a mulțumit călduros pentru organizarea acestei adunări festive, pentru cuvintele frumoase rostite despre Revoluția vietnameză, pentru felicitările zia marii sărbători namez.La 2 septembrie vorbitorul președintele Ho Si Min a proclamat înființarea R.D. Vietnam, primul stat național democrat- popular din Asia de sud-est. Astăzi, cei 45 milioane de compatrioți ai noștri sărbătoresc cu mare bucurie această istorică aniversare pe pămîntul tării lor pașnice, deplin liber și independent ; Nordul și Sudul se află sub același acoperiș liber.Victoria Revoluției din August în Vietnam a fost obținută datorită liniei revoluționare corecte, in conformitate cu condițiile din tară și cu situația internațională de atunci, linie care a tinut sus, in același timp, cele trei steaguri: națiune, democrație, socialism.După ce a evocat lupta dirză împotriva colonialiștilor, încununată de victoria de la Dien Bien Phu, vorbitorul a spus : Eliberarea totală a Vietnamului de nord și înaintarea lui spre construirea socialismului au contribuit la întărirea sistemului socialist. Crearea, dintr-o colonie, a unui stat socialist în Asia de sud- est a constituit o mare incurajare pentru forțele revoluționare si Dro- gresiste din alte continente.în continuare, vorbitorul a arătat 
că imperialiștii americani, invadind

Vietnam,Vietnam,

Guver- al Rede în- sprijin hotârît

adresate cu oca- a poporului viet-1945 — a spus

Indochina, au creat In. Vietnamul de sud o administrație marionetă, au împiedicat reunificarea tării. în războiul de agresiune neocolonialistă purtat în Vietnamul de sud, ei au aruncat în luptă forte deosebit de puternice. Ele au fost însă înfrinte și obligate să se retragă din Vietnam. Armata saigoneză. cea mai numeroasă și cea mai puternică armată mercenară a imperialiștilor americani, a fost zdrobită total în 55 de zile de ofensivă generală si fulgerătoare.Pentru poporul vietnamez, aceasta este cea mai glorioasă victorie din cei 30 de ani de luptă, care a început odată cu Revoluția din August, victoria celor 45 de ani de luptă perseverentă sub steagul luminos al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, a celor 100 de ani de luptă dîrză împotriva agresiunii străine, o cristalizare a celor 4 000 de ani ai istoriei poporului vietnamez eroic și viteaz.Amintind că din cei 30 de ani de luptă și de victorii glorioase, perioada de construcție in condiții relativ pașnice nu a cuprins decit 10 ani, ambasadorul R. D. Vietnam a spus : Cel mai mare succes al Nordului socialist constă în faptul că a realizat un salt — de la economia colonială, semifeudală — la o economie socialistă. Relațiile de producție socialiste s-au statornicit în toate domeniile economiei. Exploatarea omului de către om a fost lichidată pentru totdeauna. Regimul socialist din Nord și-a demonstrat pe deplin superioritatea.în timp ce în partea de Nord a continuat opera de construcție socialistă, in Sud a lu«tt o tot mai mare amploare revoluția națională, democratică si populară. în zonele eliberate, puterea revoluționară a mobilizat energia, forțele materiale _ și umane ale poporului in lupta împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională și, în același timp, pentru întărirea cuceririlor in toate domeniile, politic, economic, cultural, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației. Autoritatea șl prestigiul internațional ale Frontului Național de Eliberare și al Guvernului Revoluționar Provizoriu au crescut tot mai mult, datorită justeței și fermității poziției întregului popor, încrederii sale in victorie.Victoria dobindită în perioada celor 30 de ani ce au trecut este victoria liniei revoluționare juste, independente, suverane și creatoare a Partidului celor ce muncesc din Vietnam, care a dezvoltat la nivelul cel mai înalt tradiția națională e- roică în lupta împotriva agresiunii străine : a îmbinat în mod strălucit adevărul din cuvintele rostite de președintele Ho Și Min — „Nimic nu este mai prețios decit independența și libertatea".Vorbitorul a exprimat recunoștința sinceră a poporului vietnamez pentru sprijinul și ajutorul prețios _ al țărilor socialiste frățești, al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al mișcării de eliberare națională si al forțelor iubitoare de pace și dreptate din lumea întreagă, inclusiv al populației progresiste din S.U.A.. acordat luptei poporului vietnamez pentru pace, independență națională și socialism. La această glorioasă aniversare, pe pămîntul țării noastre, unde nu mai există agresori, cei 45 milioane de

compatrioți ai noștri desfășoară o mare mișcare de muncă entuziastă pentru vindecarea rănilor lăsate de război, de refacere și dezvoltare a economiei, de îmbunătățire a nivelului de trai, realizînd din plin ultima dorință a președintelui Ho Și Min de a construi un Vietnam pașnic, reunificat, independent, democrat și prosper.în continuare, vorbitorul a subliniat că poporul vietnamez este hotărit ca alături de țările socialiste frățești să nu precupețească nici un efort pentru triumful marxism-Ieni- nismului, să facă totul pentru menținerea păcii, să lupte pentru independență națională, democrație și progres social în întreaga lume. Poporul vietnamez, a arătat ambasadorul R. D. Vietnam, este hotărit să dezvolte prietenia și colaborarea cu țările Asiei de sud-est, cu toate popoarele lumii, pe baza respectului reciproc al independenței și suveranității, a neamestecului în afacerile interne, a egalității și avantajului mutual.In acest spirit, a spus el. R. D. Vietnam este gata să stabilească relații normale cu S.U.A. pe baza Acordului de la Paris.în momentele grele ale luptei lui crincene împotriva imperialiștilor agresori — a spus vorbitorul — poporul vietnamez s-a bucurat de a- probarea, sprijinul și ajutorul prețios din partea partidului comunist, a guvernului și poporului român. Luările de poziție ale României în sprijinul luptei juste a poporului nostru, condamnarea și acuzarea cu energie a imperialiștilor americani au constituit pentru poporul nostru o încurajare puternică. în același sprijinul material, militar de România a contribuit la asupra agresorilor americani.Vizita președintelui Ceaușescu In Vietnam in 1971 și vizita primului ministru Fam Van Dong în România în 1973 au reprezentat noi pași in dezvoltarea prieteniei și solidarității frățești ce leagă cele două popoare ale noastre. Sintem hotăriți să realizăm testamentul președintelui Ho Și Min de a face totul pentru stringerea și dezvoltarea mai departe a acestei prietenii și solidarități.Cu această ocazie, permiteți-mi să exprim încă o dată recunoștința Sinceră a ponorului vietnamez fată de președintele Nicolae Ceaușescu, partidul comunist, guvernul și poporul român pentru aprobarea, sprijinul și ajutorul acordate cauzei revoluționare a poporului nostru. Sintem convinși că poporul român. în spiritul tradiționalei sale solidarități internaționale, va ajuta in continuare poporul nostru în noua etapă a revoluției din Vietnam, etapa reconstrucției țării, a apărării marilor cuceriri ale revoluției și a construirii unui Vietnam socialist, prosper.în încheiere, vorbitorul a adresat felicitări populației Capitalei pentru îndeplinirea planului cincinal în 4 ani si jumătate și a urat noi și mai mari succese pentru ca împreună cu poporul întregii țări să realizeze in cele mai bune condiții Programul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, linie trasată de cel de-al Xl-lea Congres aț Partidului Comunist Român,în încheierea adunării festive a avut loc un frumos program artistic.

timp, acordat victoriaNicolae

Vietnamul, eroicul său popor trăiesc astăzi o mare sărbătoare — împlinirea a trei decenii de la memorabila zi de 2 septembrie 1945 cînd, in Piața Ba Dinh din Hanoi, Inundată de valul mulțimilor entuziaste, președintele Ho Și Min vestea lumii întemeierea Republicii Democrate Vietnam.încununare a luptei Îndelungate duse de poporul vietnamez, sub conducerea comuniștilor, pentru înlăturarea jugului colonial și a regimului feudal, acest mare eveniment politic, consfințind nașterea primului stat al muncitorilor și țăranilor din Asia de sud- est, a marcat un moment de răspînitie in milenara istorie a acestui popor, deschizîndu-i calea înfăptuirii unor vaste prefaceri înnoitoare in patria sa. a dezvoltării ei pe drumul progresului economic și social.în perioada care a trecut de atunci, oamenii muncii din R.D. Vietnam au dat dovadă de un înalt spirit de abnegație în muncă, obtinînd strălucite iz- bînzi în opera de edificare a orînduirii noi, socialiste. Dar. așa cum este cunoscut, calea spre înfăptuirea țelurilor propuse a fost în repetate rinduri barată de intervențiile și acțiunile agresive ale forțelor colonialismului și neocolonialismului. Ridicîndu-se la luptă ca un singur om pentru respingerea agresiunilor imperialiste, pentru apărarea libertății si independenței patriei, a cuceririlor democratice, poporul vietnamez a înscris în acești 30 de ani glorioase pagini de eroism, încununate de istorica victorie repurtată în primăvara acestui' an. Astăzi, poporul vietnamez își sărbătorește pentru prima oară ziua națională în condițiile cind întregul teritoriu al străvechii sale patrii, eliberat de dominația forțelor reacțiunii si imperialismului, a devenit liber și independent. în prezent, oamenii muncii din R.D. Vietnam, sub conducerea Partidului celor ce muncesc, desfășoară o vastă activitate creatoare, încununată de mari succese pentru lecuirea rănilor războiului, pentru dezvoltarea economiei și culturii, consolidarea bazei tehnico-materiale a socialismului, îmbunătățirea standardului de viață al maselor, dovedind și pe frontul muncii pașnice același înalt eroism ca în anii războiului.Ca prieten sincer si devotat al Vietnamului, poporul român urmărește cu cea mai caldă simpatie munca rodnică a poporului acestei țări si mă de toate izbînzile sale. se bucură din. lni-

Prietenia dintre popoarele noastre are vechi și bogate tradiții. în spiritul internaționalismului socialist, partidul și poporul nostru, România socialistă și-au manifestat de la început solidaritatea militantă cu cauza dreaptă a poporului vietnamez, acordîndu-i în permanentă un sprijin frățesc și multilateral — material, politic, diplomatic. Tara noastră a militat cu fermitate și neabătută hotărîre în toate împrejurările și cu toate prilejurile pentru încetarea intervenției străine în Vietnam, pentru recunoașterea dreptului inalienabil al poporului vietnamez, ca și al tuturor popoarelor Indochinei, de a trăi libere și independente, de a fi pe deplin stăpîne pe propriile lor destine.Amplă șl bogată este cronica relațiilor româno-viet- nameze, acestea materializîndu-se într-o tot mai largă și fructuoasă colaborare pe cele mai diverse planuri — economic, politic, tehnico-știintific. cultural etc. Factorul primordial al dezvoltării prieteniei și colaborării multilaterale Intre țările și popoarele noastre il constituie raporturile de prietenie tovărășească și frățească solidaritate statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul celor ce muncesc din Vietnam, întîlnirile, contactele directe și convorbirile dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, a căror utilitate și rodnicie și-au găsit o strălucită expresie în cursul vizitei făcute acum patru ani în R. D. Vietnam de delegația de partid și guvernamentală condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și al vizitei întreprinse în România, în 1973, de delegația de partid și guvernamentală a R. D. Vietnam, condusă de tovarășul Fam Van Dong.în spiritul acestor relații, așa cum se arată intr-un șir de documente ale partidului și statului nostru — România socialistă este hotărită să acorde și de aci înainte poporului vietnamez, din Nord și din Sud. întregul sprijin, fiind animată de dorința de a întări solidaritatea și colaborarea în noile condiții, cind in fața bravului popor vietnamez se află țelurile dezvoltării economico-sociale și împlinirea aspirațiilor sale fierbinți spre reunificarea pașnică a patriei.De ziua gloriosului jubileu al Vietnamului, poporul român adresează din toată inima un cald salut frățesc poporului vietnamez. împreună cu urarea de a repurta izbînzi tot mai mari în refacerea si dezvoltarea economiei și culturii, In Înflorirea patriei sale pe calea vieții noi, socialiste.

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, dresat o telegramă Nguyen Duy rilor externe Trinh, al R.
a-ade felicitare lui ministrul afaceri. Vietnam.

★celei de-a XXX-a ani-Cu prilejul versări a proclamării Republicii Democrate Vietnam, Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste. Uniunea Generală a Sindicatelor din România, Consiliul Național al Femeilor, Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Comitetul național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez și Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, alte organizații și instituții au trimis telegrame de felicitare organizațiilor și instituțiilor similare din R. D. Vietnam-

HANOI 1 (Agerpres). — Luni. 1 septembrie, a s'osit la Hanoi delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al Partidului Comunist Român, care, la invitația C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam și a Guvernului R. D. Vietnam, participă la festivitățile prilejuite de a XXX-a aniversare a proclamării Republicii Democrate Viet- Din delegație fac parte tova- general-maior Gheorghe Go- me.mbru al C.C. al P.C.R., ad- al ministrului apărării națio- șecretar al Consiliului Politic al Ministerului Apărării

Buy Kuang Tao, membru al C.C. al partidului, ministru, alte oficialități, în aceeași zi, delegația a depus o coroană de flori la Mausoleul Ho Si Min.

(Agerpres)

nam. rășii moiu, junct nale. Superior . ..Naționale, și Vasile Șandru. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.La sosire, pe aeroportul Gia Lam, delegația a fost salutată de Le Duc Tho, membru al Biroului Politic, secretar al C.C, al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, general- locotenent Nguyen Hoang Iloa, adjunct al ministrului apărării naționale, Nguyen Puc Thang. adjunct da șef de secție la C.C. al partidului,

★Mausoleul a fost construit în piața Ba Dinh din Hanoi, acolo unde cu 30 de ani in urmă, la 2 septembrie 1945, președintele Ho Și Min a dat citire Declarației de independență a Vietnamului.Impunătorul edificiu se compune dintr-un corp central, de peste 21 metri, dominind piața Ba Dinh, și două aripi laterale mai joase. în partea centrală, susținută de 20 de coloane, se află un imens bloc- din marmură purpurie. Pe ușa centrală a mausoleului se află inscripția : ..Nimic nu este mai prețios decit independența și libertatea", însoțită de autograful lui Ho Și Min, bătute în metal galben pe fond de marmură neagră. Urcind citevă scări, se intră Intr-un hol înalt, in mijlocul căruia se află sicriul de cristal al președintelui Ho Și Min.
Astăzi. într-o atmosferă pașnică, In condițiile cînd în țara noastră, cu adevărat independentă, nu mai există agresori, Nordul și Sudul aflîn- du-se sub același acoperiș liber, cei 45 milioane de compatrioți din întregul Vietnam aniversează cu bucurie și entuziasm 30 de ani de la întemeierea R. D. Vietnam, marea noastră .sărbătoare națională.Acum trei decenii, întregul popor vietnamez, din Nord pînă in Sud, sub conducerea Partidului Comunist din Indochina. în prezent Partidul celor ce muncesc din Vietnam, ș-a ridicat ca un singur om, cu fermitate revoluționară, și a declanșat insurecția, cucerind puterea din mii- nile fasciștilor japonezi. La 2 septembrie 1945. președintele Ho Și Min a anunțat solemn întregii _lumi independența Vietnam.Prin victoria Revoluției din August, Vietnamul a reînviat ca o națiune independentă și suverană. Exemplul său a devenit un stindard revoluționar in Asia de unde mișcarea de eliberare

Republicii Democrate

din istoria luptei poporului vietnamez împotriva agresiunii străine, pentru salvarea națipnală. Ea a fost cucerită în condiții deosebite, pentru că poporul nostru a trebuit să se sprijine în principal pe propriile forțe, fiind nevoit ca timp de 30 de ani să ducă războaie revoluționare succesive, care au culminat cu rezistența împotriva agresiunii americane.Revoluția din August este invincibilă pentru că ea este călăuzită de ideologia atotbiruitoare a marxism-leni- nismului, aplicată creator la condițiile Vietnamului. Călăuziți de idealurile independentei naționale și ale socialismului, noi am folosit forța combinată a luptei politice, a bătăliilor armate și insurecția generală a maselor. îmbinate cu lupta pe plan diplomatic, cu lupta forțelor revoluționare mondiale, cu hotă-

medicilor în raport cu acela al locuitorilor era de 1/180 000, iar in 1970 a ajuns la 1/5 454.Cei 30 de ani care au trecut au fost ani de luptă și de construcție ; de luptă — pentru a apăra ceea ce s-a construit : da construcție cit mai rapidă —• pentru a întări forțele de luptă. în acest fel, deși războiul a fost foarte crîncen, poporul vietnamez și-a mobilizat la cel mai înalt nivel forțele pentru a-si apăra patria.în timn ce în partea de Nord a continuat opera de construcție socialistă. în Sud a luat o tot mai mare amploare revoluția națională, democratică și populară. în zonele e- liberate, puterea revoluționară a mobilizat forțele materiale și umane ale poporului în lupta împotriva a- gresiunii americane, pentru salvarea națională si, în același timp,

cel mai înalt tradiția națională eroică in lupta împotriva agresiunii străine, a îmbinat în mod strălucit adevărul din cuvintele președintele Ho Și nu este mai prețios dcnțti și libertatea" trunse în rîndurile principiile științifice leninismului, ideologia cea mai înaintată a omenirii partidului care a militante pentru tională si pentru nat mobilizarea forțelor întregului popor cu sprijinul larg internațional, ceea ce a generat o mare forță de luptă, capabilă a-i învinge pe agresorii imperialiști.Aceasta este o victorie a solidarității strinse dintre cele trei popoare — vietnamez, laoțian și oambodgian —• care au luptat cot la cot și au

rostite de Min — „Nimic decit indepen- — cuvinte pă- poporului, cu ale marxism-contemporane, a îngemănat forțele independentă na- socialism. a Imbi-

sud-est, _____ ... . clocotea, prevestind descompunerea colonialismului.Forțele imperialiste au trecut Insă la intervenție armată. La trei săp- tămîni după proclamarea independenței, colonialiștii francezi au declanșat războiul de agresiune în Sud, în timp ce în Nord alte forțe aflate în solda imperialismului amenințau puterea revoluționară. Un an mai tîrziu, războiul de agresiune s-a extins in întreaga țară. A început astfel o grea și îndelungată luptă pentru apărarea cuceririlor Revoluției din August, pentru apărarea dreptului sacru al poporului de a fi stă- pin pe soarta sa. Istorica bătălie de la Dien Bien Phu, din mai 1954, încheiată cu victoria glorioasă a poporului vietnamez împotriva colonialiștilor francezi, i-a determinat pe a- ceștia să semneze Acordurile de la Geneva dența și integritatea lui. Nordul ralela 17 în berat.La puțin

apărarea cuceririlor Revoluției

------ 1 Acordurile de la și să recunoască indepen- suveranitatea, unitatea și teritorială a Vietnamu- Vietnamului. de la pa- șus, a fost pe deplin eli-
unitatea și

La puțin timp, forțele agresive, In frunte cu cercurile imperialiste din S.U.A., au intervenit din nou în Vietnamul de sud, cu intenția de 
a transforma Indochina și zona Asiei de sud-est în colonii de tip nou și a stăvili mișcarea de independență națională și socialismul. în războiul lor de agresiune, S.U.A. au folosit peste o jumătate de milion de soldați, înzestrați cu cele mai moderne mijloace de luptă, au aruncat milioane de tone de substanțe chimice toxice. Cu toate acestea, trupele americane au fost infrînte și obligate să se retragă din Vietnam. Lipsită de aeest sprijin, armata sai- goneză a fost zdrobită total in 55 de zile de ofensivă generală și fulgerătoare, al cărei apogeu 1-a constituit campania istorică „Ho Și Min".înfrîngerea S.U.A. în Vietnam a avut nu numai un caracter dezastruos pe plan militar, ci a constituit, totodată, o grea infringere politică, economică și diplomatică. Ea a constituit, in același timp, o infringere a forțelor reacționare internaționale, contribuind la mutațiile importante survenite în lume. Victoria obținută este victoria cea mal glorioasă

30 de ani
de strălucite victorii

rîrea și priceperea de a-i învinge pe agresori.Din cei 30 de ani care au trecut de la proclamarea republicii, perioada de construcție în condiții relativ pașnice nu a cuprins decit 10 ani. în pofida greutăților întimpinate și a sacrificiilor pe care a trebuit să le facă, poporul din Nord a înaintat cu pași siguri, îndeplinindu-și datoria față de Sudul eroic, R, D. Vietnam constituind baza revoluției întregii țări, un avanpost al țărilor sistemului socialist in sud-estul Asiei.Cel mai mare succes al Nordului socialist constă in faptul că a realizat un salt — de la economia colonială, semifeudală, Ia socialism. Relațiile de producție socialiste s-au statornicit in toate domeniile economiei. Exploatarea omului de către om a fost lichidată pentru totdeauna. Regimul socialist din Nord și-a demonstrat pe deplin Industria poate să cerințele ramurilor ționale cu o bună lajele necesare și nuri de consum în diferite uzine mai multe produse nameză. Valoarea dustria mecanică a de 51 de ori față de 1955, iar cea de energie electrică a sporit de 20 de ori în aceeași perioadă. Agricultura a fost complet cooperativizată și. cu toate că nivelul de mecanizare și de chimizare este încă scăzut, ea a putut să asigure nevoile luptei. Producția de orez la hectar _____ ... ____pa.rație cu 1939. Cultura, educația, o- crotirea sănătății cunosc o dezvoltare rapidă. Fiecare a patra persoană din Vietnamul de Nord urmează cursurile unei școli. în 1974. numărul studenților a fost de 50 de ori mai mare decît în 1955. în 1939, numărul
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superioritatea, satisfacă astăzi economiei na- parte din uti- cerințele de bu- ale au apărut tot cu producției în in- crescut în 197-1
populației.marca viet-

și randamentul anual s-au dublat în com-

pentru întărirea cuceririlor în toata domeniile : politic, economic, cultural, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației. Toate acestea au exercitat o puternică influentă in zona controlată temporar de către dușman. Politica justă a G.R.P., expresie a voinței și intereselor naționale, reflectind sentimentele, voința și rațiunea întregii populații sud- vietnameze, a încurajat cu fiecare zi și mai mult ențînd chiar parte din marionetă.internațional ale F.N.E. și G.R.P. au crescut tot mai mult, datorită justeței și fermității poziției întregului popor, încrederii sale în victorie.Rezistenta împotriva agresiunii a- mericane și marea victorie repurtată în Lupta pentru eliberarea deplină a Vietnamului de sud au adus poporul Vietnamului în rîndurile de avangardă ale popoarelor lumii. Aprecieri elogioase ca : „Hanoi, capitală a demnității omului", „Vietnam, conștiință a lumii contemporane" s-au făcut auzite pe multe meridiane ale globului. în prezent, peste 80 de țări ale lumii întrețin relații diplomatice cu R.D. Vietnam.Victoria dobindită in perioada celor 30 de ani ce au trecut este o victorie a liniei revoluționare juste, independente, suverane și creatoare a Partidului celor ce muncesc din Vietnam, care a dezvoltat la nivelul

masele populare, influ- și pe cei care făceau administrația și armata Autoritatea și prestigiul

Învins, lichldînd neocolonialismul a- merican în țările lor. in întreaga peninsulă indochineză.Aceasta este, de asemenea, o victorie comună, a forțelor care luptă pentru pace, independență națională, democrație si socialism din întreagă. Ponorul vietnamez trează in memoria sa pentru deauna sinceră prețios a R.P. cialiste te și muncitorești internaționale, mișcării de eliberare națională și a forțelor iubitoare de pace și dreptate din lumea întreagă, inclusiv a populației progresiste din S.U.A.La această glorioasă aniversare, desfășurată pe pămîntul. tării noastre, unde nu mai există agresori, cei 45 milioane de compatriot! din Nord pînă în Sud se află angajați într-o mare mișcare de muncă entuziastă pentru vindecarea rănilor lăsate de război, pentru refacerea și dezvoltarea economiei. îmbunătățirea nivelului de trai, realizînd ultima dorință a președintelui Ho Si Min — de a construi un Vietnam pașnic, reunificat, independent, democrat și prosper — si contribuind prin aceasta la procesul revoluționar mondial. Ca un popor care a dat mari sacrificii pentru a-și cuceri drepturile sale naționale fundamentale, poporul vietnamez nu precupețește nici un efort în lupta dusă, împreună cu popoarele lumii. în primul rind ale țărilor socialiste frățești, pentru menținerea păcii, fiind hotărit să militeze neobosit pentru idealurile independentei naționale, democrației și progresului social, să dezvolte prietenia cu toate țările lumii, pe baza egalității, respectului reciproc, avantajului mutual, coexistentei pașnice.

lumea păs- tot- și iși exprimă recunoștința pentru sprijinul și ajutorul primite din partea U.R.S.S., Chineze și a altor țări so- frătești, a mișcării comunis- 
a

Relațiile de solidaritate si prietenie frățească dintre popoarele vietnamez și român, bazate pe principiile marxism-leninismului si internaționalismului proletar, și care s-au întărit in anii fierbinți ai războiului dus împotriva agresiunii a- mericane in Vietnam, au, în prezent, condiții tot mai bune de dezvoltare, în momentele grele ale luptei sale crincene împotriva imperialiștilor agresori, poporul vietnamez s-a bucurat de îmbărbătare, sprijin și ajutor prețios din partea partidului comunist, a guvernului și poporului român. Luările de poziție ale României în sprijinul luptei juste a poporului nostru, condamnarea și acuzarea cu energie a imperialiștilor americani au constituit pentru poporul nostru o încurajare puternică, în același timp, . T ' inclusiv militar acordat de România a contribuit la victoria asupra a- gresorilor americani. Studenții, cadrele tehnice din Vietnam pregătite anual in România completează detașamentul de cadre tehnice din tara noastră, constituind un fond prețios pentru construirea socialismului în Nord, ca si pentru reconstrucția e- eonomiei după război jn ambele zone ale tării.Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu In Vietnam, in 1971, si vizita primului ministru Fam Van Dong in România, in 1973, au marcat noi pași în dezvoltarea prieteniei și solidarității frățești ce leagă cele două popoare ale noastre. Sintem hotăriți să realizăm testamentul președintelui Ho Și Min — de a fa.ee totul pentru stringerea și dezvoltarea mai departe a acestei prietenii și solidarități.La sărbătorirea marii victorii obținute de poporul nostru, președintele Nicolae Ceaușescu a spus : „Asigur Guvernul Republicii Democrate Vietnam, Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, asigur Comitetul Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam și Frontul Național de Eliberare, pe conducătorii din cele două republici de întreaga solidaritate și întregul sprijin pe care poporul român este hotărit să li-1 dea în continuare, de dorința noastră de a întări solidaritatea și conlucrarea în noile condiții, cind în fața poporului vietnamez se pune sarcina dezvoltării e- conomico-socialc și a reunificăril pașnice a patriei".Cu această ocazie, doresc, prin intermediul ziarului „Scînteia", să exprim încă o dată recunoștința sinceră a poporului vietnamez față de președintele Nicolae Ceaușescu. fată de Partidul Comunist Român, de guvernul și poporul român pentru a- probarea, sprijinul și ajutorul acordate cauzei revoluționare a poporului nostru. £:-*— ------:—- -*poporul român, ționalei sale solidariiăți ționaliste, va re poporul i rănilor __reconstrucția țării ț.' L. _____independentei recent recucerite.Fie ca solidaritatea, prietenia frățească și colaborarea dintre popoarele celor două țări ale noastre să se consolideze si să se dezvolt* tot mai mult l

sprijinul material,

Sîntem convinși că în spiritul tradi- .............interna- i in continua- în vindecarea de război, în și in apărarea
i ajuta nostru pricinuite i



PAGINA 6 SCINTEIA - marți 2 septembrie 1975

Deschiderea celei de-a VI l-a Succesul

sesiuni extraordinare
a Adunării Generale a 0. N. U

consacrate problemelor dezvoltării 
și cooperării economice internaționaleNATIUNILE UNITE 1 — Corespondentul nostru transmite : Luni s-au deschis la New York lucrările celei de-a 7-a sesiuni extraordinare a Adunării Generale a O.N.U., consacrate problemelor dezvoltării și cooperării economice internaționale.După numirea Comitetului de verificare a deplinelor puteri, plenara l-a ales în unanimitate pe ministrul afacerilor externe al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, in funcția de președinte al celei de-a 7-a sesiuni extraordinare a Adunării Generale a O.N.U.. păstrîndu-se astfel tradiția ca președintelui sesiunii ordinare precedente să i se încredințeze conducerea sesiunii speciale.Adunarea Generală a adoptat apoi ordinea de zi a sesiunii, care cuprinde ca subpuncte : eliminarea barierelor discriminatorii din calea comerțului internațional ; reforma sistemului monetar și transferul de resurse reale pentru finanțarea progresului economic și social al statelor in curs de dezvoltare ; rolul științei și tehnologiei în dezvoltare, industrializare. alimentație și agricultură ; revizuirea structurilor organismelor economice si sociale ale Națiunilor Unite.Actuala sesiune extraordinară, care
PERU

LIMA 1 — Corespondentul nostru transmite : Cele două sindicale din Peru au ții declarații în care sprijinul față de noul republicii, general de cisco Morales Bermudez, continuarea procesului de transformări structurale în Peru.în documentul emis de Centrala Oamenilor Muncii ai Revoluției Peruane (C.T.R.P.) se relevă că acțiu
nile și roadele revoluției peruane au 
fost posibile numai datorită faptu
lui că forțele armate și guvernul re
voluționar au știut să depășească și 
să învingă, în spirit unitar, obstaco
lele, urmînd cu fidelitate linia și principiile trasate.La rîndul său, Confederația Generală a Oamenilor Muncii din Peru (C.G.T.P.) a publicat un comunicat în care se subliniază că acțiunea instituțională a forțelor armate și desemnarea noului președinte trebuie să fie sprijinite de oamenii muncii, de organizațiile sociale si de popor, în vederea continuării luptei antiimperialiste și de eliberare a patriei.

mari centrale dat publicită- își exprimă președinte al divizie Fran- pentru

are loc din inițiativa unul grup de state în curs de dezvoltare. între care și România, se înscrie în contextul eforturilor vizînd identificarea căilor si unei noi tionale.Luînd ca președinte al sesiunii nare a Adunării Generale. Abdelaziz Bouteflika a subliniat că. în acest moment de accentuare a complexită- ților economiei mondiale, sibil ca vreo tară să-și impune propriile soluții ; căutate și identificate în ca Declarația și Programul de acțiune pentru crearea unei noi ordini e- conomice internaționale. Carta, drepturilor și obligațiilor economice ale statelor. în context, ministrul de externe algerian a evidențiat : „Conferința de la Roma în problemele a- limentatiei. Conferința mondială a populației de la București și Conferința de la Lima în problemele industrializării subliniază, într-un fel sau altul, drumul ce trebuie urmat si mijloacele ce trebuie utilizate în edificarea unei noi ordini economice internaționale".Referindu-se la chestiunile reformării sistemului comercial international. vorbitorul a arătat că eforturile depuse în această direcție trebuie să aibă ca rezultat acordarea de facilități tarilor în curs de dezvoltare ; asigurarea accesului neîngrădit al produselor lor pe piețele țărilor industrializate ; creșterea veniturilor lor din comerțul internațional, precum și apărarea resurselor lor față de fluctuațiile monetare și de inflația exportată de statele industrializate. Or. o asemenea abordare a problemelor care confruntă omenirea și angajarea în procesul de restructurare a întregului ansamblu al relațiilor presupune concertarea eforturilor și coordonarea acestora în interesul tuturor pentru redistribuirea veniturilor lumii.

mijloacelor de edificare a ordini economice interna-cuvîntul. după alegerea șa extraordi-
este impo- mai poată ele trebuie documente

Noul Acord interimar de dezangajare 
militară în Sinai

a fost parafat ieri de Egipt și Israel
Republica Arabă Egipt și Israelul au convenit, luni, asupra unui nou 

acord interimar de dezangajare a forțelor lor militare in Sinai. Preve
derile acordului au constituit obiectul unor intense negocieri intre cele 
două părți implicate, prin intermediul secretarului de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger.

Luni seara, la Alexandria, in prezența președintelui Republicii Ara- 
— - • • a secretarului de stat american a avut 

către partea egipteană. Un moment si- 
Israel in prezența premierului Yitzhak

be Egipt, Anwar El-Sadat, și 
loc parafarea noului acord de 
milar a avut loc anterior in 
Rabin.Principalele clauze ale acordului Interimar de pace dintre Egipt și. Israel stipulează că diferendele dintre cele două părți și conflictul din Orientul Mijlociu nu vor fi soluționate pe cale militară, ci prin mijloace pașnice ; părțile implicate se obligă să nu recurgă la amenințări, sau la folosirea forței ori a blocadei militare, una împotriva celeilalte ; părțile vor crea o comisie mixtă pentru* solutionarea problemelor existente între cele două țări ; încărcăturile nemilitare din sau spre Israel vor fi autorizate să treacă prin Canalul Suez ; acordul nu constituie o reglementare finală de pace. Părțile vor continua eforturile lor în vederea ne-

gocierii unul acord de pace definitiv în cadrul Conferinței de pace de la Geneva în conformitate cu rezoluția 338 a Consiliului de Securitate.Agenția United Press International, referindu-se la clauzele acordului, relatează că liniile egiptene la est de Canalul Suez vor avansa cu 3—10 km, iar zona-tampon va fi lărgită cu 40 km — Egiptului revenin- du-i 1 000 km pătrați, iar zona-tampon fiind mărită cu 4 000 km pătrați. în afara acordului propriu-zis, cele două părți au convenit asupra unei anexe care cuprinde pentru reglementarea li tare. liniile de bază aspectelor mi- (Agerpres)
Conferința anuală a sindicatelor britanice 

și-a început iucrăriieLONDRA 1 — Corespondentul nostru transmite : Luni dimineață, la Blackpool au jnceput lucrările celei anuale a Britanice peste 1 000 10,3 mili- Conferința Patterson,
107-a Conferinței Sindicatelorde-a ' î"" ..Congresului _____________(T.U.C.), la care participă de delegați reprezentînd oane membri de sindicat, a fost deschisă de Marie _________ ,președinta T.U.C., care a subliniat influența tot mai pronunțată a maselor de oameni ai muncii britanici în viața politică, economică și socială a Angliei. Conferința dezbate principalele aspecte ale politicii interne, ca și unele aspecte ale politicii externe a Marii Britanii. Pe agenda primei zile a lucrărilor au

figurat probleme ca șomajul și lichidarea discriminărilor dintre bărbați și femei.Luînd cuvîntul, delegatul Hugh Scanlon a arătat că în prezent numărul șomerilor a depășit cu mult un milion, fiind deosebit de ridicat în rîndurile tineretului. Din cei a- proape 500 000 de tineri care au absolvit cursurile de toate anul acesta, peste 158 000 de lucru.Conferința în care este intensificării care a tinerilor și o rezoluție privind asigurarea deplinei femeilor cu bărbații, in menii de activitate.

categoriile nu au încăa adoptat subliniată programului de califi-o rezoluție necesitateaegalități a diferite do-

României
pavilionului 
la Tirgul

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ARABE LIBIENE
de laATENA 1 SalonicCorespondentul A- gerpres transmite : Duminică a avut loc deschiderea oficială a Tîrgului internațional de la Salonic participă 38 de țări, printre România.Pavilionul României, care cură de un viu interes, a fost vizitat de ministrul industriei, Constantin Cor.ofaghos, ministrul marinei comerciale, Alexandros Papadonghonas, oameni de afaceri, numeros public.La 1 septembrie, României la Tîrg, noastre a fost vizitat de către ministrul Greciei de nord, Nicolaos Martis, oficialități din diferite ministere economice, reprezentanți ai camerelor de comerț, membri ai corpului diplomatic și consular.

la care care șise bu-
specialiști și uncu prilejul zilei pavilionul țării

Ședința Comisiei permanente

de presă s

Excelenței Sale Colonel MOAMER EL-GEDDAFI
Președintele Consiliului Comandamentului Revoluției

al Republicii Arabe Libiene \Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Arabe Libiene, am marea plăcere ca, în numele poporului român și al meu personal, să vă adresez călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres pentru poporul libian prieten.Sînt convins că relațiile de prietenie statornicite intre cele două țări se vor intensifica și diversifica în continuare, in spiritul înțelegerilor convenite cu dumneavoastră în timpul vizitei memorabile efectuate in Republica Araba Libiană, pentru binele și în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

în legătură cu 
situația din TimorDJAKARTA 1 (Agerpres). — Ministrul indonezian de externe ad-in- terim. Muchtar Kusumaatmadja, a anunțat că Malayezia a acceptat să trimită reprezentanți pentru misiunea cvadripartită care să acționeze în vederea soluționării problemei Ti- morului. Participarea Malayeziei a fost sugerată de ministrul indonezian în convorbirile avute cu reprezentantul guvernului portughez, An- toneo de Almeida Santos, care a întreprins o vizită la Djakarta, cînd s-a convenit asupra unui acord de principiu privind formarea unui corp international pentru restabilirea ordinii în teritoriul amintit, afectat, cum se știe, de ciocnirile violente între Frontul Revoluționar pentru eliberarea Timorului și Uniunea democratică din Timor. Sosit la Canberra, Antoneo de Almeida Santos a conferit. în aceeași chestiune, cu premierul australian, Gough Whitlam. E posibil ca Australia să facă parte, alături de Portugalia, Indonezia și Malayezia, din respectiva misiune cvadripartită.

Guvernul chinez recu
noaște Republica Populară 
Bangladesh - se arată în me- sajul adresat de premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, președintelui Khondakar Mus- taque Ahmed. Se exprimă, totodată, convingerea că prietenia tradițională dintre cele două popoare va cunoaște un curs mereu ascendent.

Naționalizarea tuturor 
bogățiilor minerale și a co
merțului exterior3 fost anun- la Tananarive de președin- Republicii Malgașe, DidierRatsiraka, care a calificat acest act drept „o necesitate imperioasă".

La Lisabona președintele Portugaliei. Francisco da Costa Gomes. și premierul desemnat. Jose Pinheiro de Azevedo, au avut, luni, consultări cu membri ai secretariatului Partidului Popular Democratic, cu reprezentanți ai Partidului Socialist și ai Partidului Comunist, precum Si cu membri ai cabinetului anterior.
Simpozionul Pugwash, ținut la Kyoto (Japonia), la care nu participat 60 de delegați din 25 de țări, și-a încheiat luni dezbaterile. A fost dat publicității un apel, prin care popoarele lumii, oamenii de știință și specialiștii sînt chemați să

se alăture eforturilor pentru realizarea dezarmării nucleare.
Inaugurarea Târgului in

ternațional de la Lourenșo 
Margues 3 3VUt loc>13 30 au§ust, în prezența lui Marcelino Dos Santos, vicepreședinte al FRELIMO, ministru al dezvoltării și planificării economice, și a ministrului comerțului și industriei din Mozambic, Mariano Grața Machungo, România fiind prezentă, pentru prima oară, cu un birou de informații comerciale. Cu acest prilej, Lqciar) Petrescu, însărcinat cu afaceri a.i. al României in Mozambic, a avut convorbiri cu reprezentanți ai țării gazdă in legătură cu perspectivele cooperării economice româno- mozambicane.

Catastrofă aeriană. Unavion al companiei de transporturi

aeriene a R.D.G. „Interflug", venind de la Stuttgart, cu 34 de persoane la bord, s-a prăbușit, luni, in momentele premergătoare aterizării, pe aeroportul Schkeuditz, de lingă Leipzig. Aparatul a luat foc imediat. 23 de pasageri și 3 membri ai echipajului pierzîndu-și viata. Celelalte 8 persoane au fost internate în stare gravă. Se precizează că avionul a luat contact cu pămintul in afara pistei de aterizare. A fost formată a comisie de anchetă.Bilanțul mundafnlor la Sanaa, caPitala Republicii Arabe Yemen, consemnează moartea a 80 de persoane, circa 200 de familii rămînind fără locuințe, in timp ce pierderile materiale se cifrează la 300 milioane riali. Guvernul saudit a anunțat că acordă un ajutor de urgență de 15 milioane riali.
DIN ȘTIRILE DE DUMINICĂ® Expoziția națională „România — azi", care a fost organizată la Moscova, s-a închis duminică. Pe parcursul celor 10 zile, expoziția s-a bucurat de un deosebit succes, fiind vizitată de un număr de peste 400 000 de persoane.
a Noul președinte al Perului, generalul Francisco Morales Bermudez, a depus duminică jurămîntul. în noul cabinet peruan și-au păstrat portofoliile toți membrii guvernului precedent.
0 Sub deviza „Pentru un comerț internațional neîngrădit, pentru progres tehnic" a fost inaugurată, duminică, ediția de toamnă a tradiționalului Tîrg international de la Leipzig.

BUDAPESTA. — Corespondentul Agerpres transmite : La Budapesta a avut loc cea de-a 42-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru agricultură.Comisia a stabilit măsurile pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din hotăririle celei de-a XXIX-a sesiuni a consiliului. Comisia a examinat în mod preliminar proiectul programului de perspectivă al colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. in scopul asigurării necesarului zootehniei a- cestora cu proteină furajeră de origine vegetală, animală si microbiologică.A fost analizat stadiul îndeplinirii convențiilor referitoare la specializarea internațională multilaterală în producție și livrările de semințe de soi și material săditor de culturi agricole, precum și a convenției cu privire la specializarea și cooperarea internațională multilaterală în producția de preparate veterinare, adop- tindu-se recomandări corespunzătoare.Comisia a examinat modul de desfășurare a colaborării dintre țările membre ale C.A.E.R. în soluționarea unor impdrtante probleme științifice și tehnice in domeniul agriculturii, convenind măsuri privind intensificarea conlucrării în scopul introducerii în practică a rezultatelor lucrărilor încheiate. De asemenea, au fost adoptate recomandări privind alte probleme ale colaborării dintre țările membre ale C.A.E.R. în• meniul agriculturii.Ședința comisiei s-a desfășurat tr-o atmosferă prietenească și înțelegere reciprocă. ■

Cu șase ani în urmă, un grup de tineri ofițeri patrioți, dînd expresie năzuințelor poporului libian, declanșau o acțiune îndrăzneață, urmărind, prin lichidarea monarhiei și proclamarea republicii, scoaterea țării de sub povara înapoierii feudale și influențelor străine.Îndată după actul revoluționar de Ia 1 septembrie 1969, noile autorități și-au îndreptat atenția spre inlăturarea structurilor perimate și efectuarea unor ample prefaceri politico-economice. Pe plan politic, unul din primele obiective a fost lichidarea bazelor străine de pe teritoriul libian. Un obiectiv principal, pe plan economic, l-a constituit preluarea bogățiilor naționale, a imenselor zăcăminte petroliere in mîinile proprii și valorificarea lor în interesul propășirii poporului libian. Paralel cu ridicarea unor întreprinderi de prelucrare a petrolului, între care rafinăria ultramodernă de la El-Zawia, cu o capacitate de prelucrare de 60 000 barili zilnic, în ultimii ani au intrat în faza de producție sau de șantier circa 20 de mari obiective în ramurile electrotehnicii, materialelor de construcții, industriei ușoare și alimentare. O atenție deosebită se acordă, în cadrul planului trienal 1973—1975, agriculturii. Toate aceste prefaceri, economice au consecințe

directe asupra îmbunătățirii condițiilor de viață ale poporului.Relațiile româno-libiene, puternic impulsionate de vizita efectuată în Libia, în februarie 1973, de către președintele N i c o 1 a e Ceaușescu, de convorbirile avute, cu acest prilej, cu președintele Moamer El-Geddafi, se dezvoltă fructuos. Se extind contactele dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Socialistă Arabă din Libia, între diferitele organizații de masă și obștești di.n cele J două țări. Expresie a tradițio-. nalelor legături de prietenie dintre poporul român și toate popoarele arabe, cooperarea economică româno-libiană îmbracă forme variate. Oriunde te-ai duce in Libia ți se vorbește cu prețuire de constructorii întreprinderii „Arcom", care au ridicat numeroase blocuri de locuințe la Tripoli, de reprezentanții „Contransimex", care sînt pe cale de a termina o nouă cale de transport terestră intre Beni-Walid și Tarhuna, de ceilalți specialiști și tehnicieni români, care, alături de muncitorii și specialiștii libieni, dau viață altor proiecte comune, ca tot atitea edificii ale conlucrării dintre cele două popoare, simboluri ale întăririi relațiilor reciproce.
Gh. ȚARLESCU

Pentru salvarea vieții patrioților basci!
TELEGRAME ADRESATE PRIMULUI MINISTRU AL SPANIEI 

U.G.S.R., CX. al U.T.C.de Consiliul Central al
și Consiliul U.A.SX.R

do-înde

Tenîativă de lovitură de stat 
eșuată

După cum este cunoscut, Tribunalul militar din Burgos a condamnat la moarte doi tineri patrioți basci, în legătură cu aceasta, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România a trimis primului ministru al Spaniei, Carlos Arias Navarro, o telegramă prin care se cere eliberarea patrioților basci, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, încetarea persecuției și a terorii împotriva forțelor progresiste și democratice spaniole.O telegramă asemănătoare a fost trimisă de C.C. al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliul Uniunii A- sociațiilor Studenților Comuniști din

România. în care se arată : „Călăuziți de respectul față de idealurile de libertate, dreptate și justiție socială, față de dreptul de exprimare liberă a convingerilor politice și ideologice, ne ridicăm cu tărie împotriva condamnării la moarte a celor doi tineri basci. Reafirmind solidaritatea cu lupta poporului și ti- .neretului spaniol pentru realizarea aspirațiilor legitime de dreptate, democrație și progres social, cerem cu hotărire anularea sentinței de condamnare și salvarea; vieții celor doi tineri basci, încetarea imediată a oricăror acțiuni represive îndreptate împotriva tinerilor democrați, a forțelor progresiste din Spania".QUITO 1 (Agerpres). — în noaptea de 31 august spre 1 septembrie, la Quito, capitala Ecuadorului, a avut loc o tentativă de lovitură de stat împotriva șefului statului, generalul Guillermo Rodriguez Lara. Subunități militare, susținute de tancuri, conduse de generalul Râul Gonzalez Alvear, au atacat Palatul prezidențial din Quito, intîmpinind rezistența trupelor rămase fidele șefului statului și guvernului. Agențiile de presă au semnalat că în cursul dimineții de luni au avut loc lupte violente în jurul Palatului prezidențial.Președintele Rodriguez Lara, care se afla în orașul Rio Bamba. a rostit o cuvintare prin radio, chemînd populația să acorde sprijin guvernului său, după care, în fruntea unei coloane de tancuri, s-a îndreptat spre Quito.La rîndul său. șeful Comandamentului unificat al forțelor armate, Sergio Vasquez Pacheco, a declarat la radio că cele trei arme au rămas fidele guvernului generalului Lara.Potrivit știrilor transmise de agențiile France Presse și United Press international, în cursul după-amiezii de luni rebelii s-au predat.

DIN VIAJA PARTIDELOR 
COMUNISTECOPENHAGA 1 (Agerpres). — La Copenhaga a avut loc plenara al P.C. din Danemarca, care a bătut probleme internaționale tuale, precum și cele legate de propiata sesiune extraordinară a lamentului.

C.C. dez- ac- a- par-
★1 (Agerpres). LaHELSINKIHelsinki a avut loc o plenară a C.C. al P.C. Finlandez.Au fost adoptate rezoluții, între care la situația internă și tru alegerile parlamentare, și la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa.
★DELHI 1 (Agerpres). — întrunită la Delhi, sesiunea Consiliului Național al Partidului Comunist din India a examinat sarcinile partidului privind mobilizarea maselor pentru transpunerea în viață a noului program economic al guvernului indian.

un număr de cele referitoare pregătirile pen- precum

• O NOUĂ STEA IN 
CONSTELAȚIA LEBEDEI a fost descoperită de cercetătorii de la Observatorul astronomic din Crimeea. Din observații a rezultat că noul corp ceresc suporta o puternică explozie în păturile superioare, lumi-- nozitatea astrului sporind de peste 10 milioane de ori, ceea ce ar fi, se crede, apogeul fenomenului. Specialiștii nu au mai întîlnit astfel de .fenomene în ultimii 40 de ani.

Calendarul actualității internaționale înscrie, în acest început de septembrie, un important eveniment, care polarizează, deopotrivă, atenția oamenilor politici, economiștilor și comentatorilor : cea de a Vil-a sesiune 
extraordinară a Adunării Generale a 
O.N.U., consacrată problemelor dez
voltării șl cooperării economice in
ternaționale. Sînt probleme de soluționarea cărora depind progresul, bunăstarea și, în ultimă instanță, pacea întregii omeniri.

România socialistă acordă o deose
bită aten(ie aoestor probleme acute ale lumii contemporane, indisolubil 
legate, în concepția partidului și statului nostru, de imperativul instau
rării unei noi ordini economice mondiale. Aceasta reprezintă, așa cum 
este cunoscut, o preocupare constan
tă, permanentă a partidului și statu
lui nostru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, contribuția adusă la cris
talizarea conceptului noii ordini — amplu fundamentată în documentele programatice ale Congresului al XI-lea, în diferitele cuvîntări și interviuri ale secretarului general al partidului — fiind larg recunoscută 
șl apreciată pe plan mondial.în spiritul unei înalte responsabilități fată de interesele fundamentale ale poporului român, ca și ale tuturor popoarelor, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a reafirmat cu claritate pozițiile de principiu ale României față de problemele aflate în dezbaterea sesiunii extraordinare a O.N.U. Aceste dezbateri au loc într-un moment cînd tabloul economiei mondiale evidențiază persistența unor serioase dificultăți. Departe de a se diminua, decalajele intre țările dezvoltate economic și cele rămase in urmă se adîncesc în continuare ; problema energiei și a materiilor prime își menține caracterul acut ; criza alimentară este cronică pe zone întinse ale globului ; sistemul valutar prezintă un șir de perturbații ; colaborarea economică internațională este afectată de numeroase impedimente artificiale.Așa cum a subliniat în repetate rînduri partidul nostru, cum a evidențiat Congresul al XI-lea, cum a reafirmat recent Comitetul Politic Executiv, aceste stări de lucruri sint 
o consecință nemijlocită a relațiilor 
economice inechitabile, a politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonia-

liste de dominație șl asuprire a po
poarelor, de dezvoltare și îmbogățire 
a unor state pe seama altora. Datorită accentuării interdependenței între națiuni, toate țările, toate popoarele au de suferit, într-o măsură mai mare sau mai mică, efectele acestor fenomene care alimentează continuu instabilitatea economică constituie un izvor de tensiune în viața internațională,Referindu-se din nou la aceste probleme atît de urgente, la căile de rezolvare a lor, potrivit intereselor vitale ale întregii omeniri, tovarășul

liber orînduirea pe care o dorește, 
calea dezvoltării economice și sociale. O cerință imperioasă pentru afirmarea relațiilor economice de tip nou 
este respectarea dreptului fiecărui 
popor de a fi stăpîn pe avuțiile na
ționale, de a decide în mod suveran asupra folosirii acestora și asupra rezultatelor muncii sale, potrivit propriilor interese și aspirații.Statornicirea unor asemenea relații economice noi, echitabile, de natură să creeze un cadru propice dezvoltării multilaterale a fiecărei națiuni și. totodată, să stimuleze o largă coo-

tul tării noastre la definitivarea strategiei celui de-al doilea „Deceniu al Națiunilor Unite pentru Dezvoltare", participarea activă la dezbaterea de către țările în curs de dezvoltare a problemelor de interes vital pentru ele, așa cum a ilustrat și recenta reuniune de la Lima a statelor nealiniate. România socialistă consideră necesar — așa cum s-a arătat la ședința Comitetului Politic Executiv — ca în cadrul O.N.U., respectiv încă Ia actuala sesiune extraordinară, să se înceapă elaborarea unui complex de măsuri cuprinzătoare, con-

dezvoltare economică a statelor, creșterii puternice a forțelor de producție în țările rămase în urmă, accelerării procesului de industrializare. modernizării agriculturii și soluționării problemelor alimentare, progresului celorlalte ramuri ale economiei. Numai pe această cale se va putea ajunge la dispariția profundelor inegalități de dezvoltare, la o repartizare mai echitabilă a venitului mondial.în strînsă și nemijlocită legătură cu acest obiectiv se înscrie rezolvarea problemei materiilor pirime și
Sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O.N.U.

Nicolas Ceaușescu arăta zilele trecute: „Viața pune cu tot mai multă acuitate în fața popoarelor necesitatea abolirii vechii politici imperialiste, colonialiste, care a împărțit lumea în țări bogate și țări sărace, a instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, a unor relații noi, cu rat echitabile între state, care gure progresul mai rapid al popoarelor — și în primul celor rămase în urmă —accesul neîngrădit al fiecărei națiuni la cuceririle civilizației contemporane".Partidul și statul nostru pornesc de Ia postulatul fundamental că făurirea noii ordini mi se poate limita la schimbarea formală a „vechiului ambalaj" al raporturilor internaționale cu altul nou. oricît de atrăgător ar fi el. ci implică. în mod necesar, o transformare radicală a conținutului acestora, prin așezarea fermă a relațiilor dintre state pe temelia principiilor independenței și suveranității naționale, deplinei egalități in drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la presiuni de orice natură, a dreptului imprescriptibil al fiecărui popor de a-și alege în mod

adevă- să asi- tuturor rînd al

perare între toate popoarele, reclamă participarea activă și aportul efectiv al tuturor statelor, indiferent de orîn- duire socială, mărime, potențial sau grad de dezvoltare.în deplină concordantă cu aceste cerințe, România, ea însăși țară in curs de dezvoltare, s-a manifestat și se manifestă, prin întreaga sa activitate internațională. în sprijinul popoarelor care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare. Relațiile de prietenie și cooperare statornicite de tara noastră și celelalte țări în curs de dezvoltare, vizitele întreprinse de secretarul general al partidului, președintele republicii, in numeroase țări de pe toate meridianele, documentele semnate — tratate, declarații solemne comune, acorduri și înțelegeri — diversele forme de cooperare, construirea în comun de economice, trimiterea de și acordarea de sprijin în de cadre naționale în țările respective reprezintă o expresie concretă a telului in care înțelege tara noastră să contribuie prin fapte la promovarea noii ordini.In același sens amintim apor-

inclusiv obiective specialiști formarea

crete, practice șl eficiente, vizeze făurirea noii ordini mice internaționale și care vadă norme cit mai precise jante pentru toate țările membre ; în același sens, o deosebită importanță ar avea cristalizarea unor planuri speciale de acțiune, înfăptuirii unor obiective și accelerării progresului curs de dezvoltare.Nu incape îndoială că, priorităților, lichidarea rii, eliminarea decalajelor economice constituie una din problemele cele mai presante. Ce poate fi mai flagrant decit faptul că țărilor in curs de dezvoltare, în care trăiește circa 70 la sută din populația globului, le revin doar 7 la sută din capacitățile industriale existente ale lumii, că ele dispun doar de 30 la sută din venitul mondial ? Pronunțîndu-se ferm pentru măsuri imediate și eficiente de înlăturare a subdezvoltării. România împărtășește convingerea că este necesar să se acționeze stăruitor, atît pe plan national, cit si internațional, rolul primordial revenind, firește, e- forturilor proprii, in vederea egalizării in perspectivă a nivelurilor de

care să econo- să pre- și anga-
in vederea importante țărilor inîn ordinea subdezvoltă-

energiei, asigurîndu-se exercitarea de către fiecare popor a suveranității asupra avuțiilor naționale și, în același timp, accesul tuturor națiunilor la materiile prime și resursele energetice. Deosebit de importantă in această direcție este statornicirea unui raport just intre prețurile materiilor prime si cele ale produselor industriale, care să favorizeze dezvoltarea mai rapidă a țărilor rămase in urmă și, totodată, să stimuleze activitatea productivă în toate țările. în aceeași suită de idei, ca o condiție esențială a instaurării noii ordini, se impune desfășurarea, pe baze stabile, a relațiilor valutar-financiare, cristalizarea unui nou sistem valutar, care să ia in considerare interesele tuturor statelor, să elimine orice inegalități și avantaje unilaterale, să asigure desfășurarea normală' a relațiilor economice internaționale.Procesul făuririi noii ordini reclamă, ca tot atitea alte componente esențiale, accesul larg, fără discriminări sau bariere, al tuturor statelor Ia cuceririle științei și tehnicii și, in același timp, crearea condițiilor pentru pregătirea cadrelor naționale —

plrghil decisive ale progresului eco- nomico-social. Transpunerea în viață a acestor teluri fundamentale implică, după părerea țării noastre, adoptarea de măsuri concrete pentru înfăptuirea unui larg transfer de tehnologie modernă, asigurarea a- sistentei tehnice in toate de dezvoltare.Dezvoltarea economică țărilor, condiție principală dini, reclamă totodată unor raporturi cit schimburi comerciale și de cooperare economică internațională, libere de orice servituti, discriminări și obstacole, un asemenea curs fiind de natură să ducă la lărgirea participării fiecărui stat la diviziunea internațională a muncii, la promovarea unui circuit economic mai echilibrat, la îmbunătățirea structurii comerțului exterior al țărilor subdezvoltate.Desigur, solutionarea problemelor dezvoltării ar fi considerabil favorizată prin adoptarea unor măsuri e- fective și hotărîte pentru reducerea bugetelor militare și îndreptarea mijloacelor financiare, a capacităților de producție și resurselor umane devenite astfel disponibile în sfera activităților constructive. în slujba dezvoltării economico-sociale a tuturor națiunilor, și în primul rind a țărilor in curs de dezvoltare, indiferent de natura orînduirii lor sociale.Statornicirea noii ordini economice reprezintă o necesitate obiectivă a progresului lumii contemporane, o cerință fundamentală' a tuturor națiunilor — iar pentru poporul nostru este un motiv de legitimă satisfacție și mîndrie că România socialistă se află în primele rînduri ale promotorilor acestui mare tel. Tara noastră este hotăntă să aducă în continuare, cu aceeași consecventă, întreaga contribuție, inclusiv in cadrul actualei sesiuni extraordinare a Adunării Generale a O.N.U.. la firmarea și înrădăcinarea unor raporturi internaționale, care să sigure progresul multilateral și florirea fiecărei națiuni, la făurirea acelei lumi mai bune și mai drepte spre care năzuiesc toate popoarele.

domeniilea tuturor a noii or- promovarea mai largi de

a- noia- în-
Romulus CĂPLESCU

• DEZVOLTAREA 
CANALULUI SUEZ. >Ad- ministrația Canalului F >?.z n semnat cu firma egipteani ■„ "v man Ahmed Osman Co" ' con- tractul privind realizarea proiectului de reconstrucție a canalului. La lucrări urmează să participe circa 2 500 muncitori, ingineri și tehnicieni. Lucrările vor consta în adîncirea albiei, realizarea unor lucrări de consolidare a malurilor, construirea unor căi de comunicații paralele cu canalul. Peste 40 de luni — la cit e prevăzută durata acestor operațiuni — prin canal vor putea trece nave maritime cu un deplasament de 250 000 tone, capacitatea lui urmind a se situa in jurul a 3—4 milioane tone da mărfuri pe zi.

• ANIVERSARE FE
ROVIARĂ. 34 din cele mai vechi locomotive au defilat duminică pe prima cale ferată din lume, construită în urmă cu un secol și jumătate între localitățile engleze Shildon și Darlington. între locomotivele cele mai remarcate s-au numărat : o replică a „locomotivei nr. 1“ a lui George Stephenson, din 1825, alta construită in 1857 și o a treia care, in 1895, a parcurs distanța de 620 kilometri dintre Londra și Aberdeen, cu viteza1- record, extraordinară pentru acel timp, de o sută kilometri pe oră. Aniversarea nu a inclus vreo competiție de viteză. Toate locomotivele prezentate, de la cea a lui Stephenson pină la „supertrenul" din 1975, au defilat cu... șase kilometri pe oră.

• PEȘTI MISTERIOȘI.Membrii unei expediții oceano- grafice francezi, aflați la cuprinzind cercetători norvegieni și suedezi, bordul navei franceze „Jean Charcot", au depistat largul coastelor norvegiene, adincimi de pînă la 3 700 milioane de pești minusculi, origine aparent necunoscută, presupune că peștișorii, care depășesc 2 mm lungime, ar
în la m, de Se nu „ , fimigrat dinspre platourile continentale polare. Întrucît în apele din zonă s-au micșorat considerabil resursele piscicole, specialiștii studiază în ce măsură micuții pești descoperiți, dezvol- tîndu-se, ar putea fi pescuiți pe scară industrială.
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