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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Finlandei
Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, vineri diminea

ța. pe ambasadorul Finlandei la Bucu
rești, Pentti Suomela, în vizită de 
rămas bun, în legătură cu încheierea 
misiunii sale în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială.

Reprezentantul editurii pariziene „Stock"

O nouă și fructuoasă vizită de lucru
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
dimineața, pe publicistul francez 

Edouard Guibert. reprezentantul edi
turii pariziene „Stock".

La primire a luat parte tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 

C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Culturii și Educației Socialiste.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
ÎN MIJLOCUL OAMENILOR MUNCII
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DIN JUDEȚUL TULCEA Ziarul rrostru începe publicarea unor treceri în revistă ale 
evenimentelor politice ale săptămînii — atît pe plan in
tern, cît și international. Desigur, nu ne propunem să cu
prindem toate evenimentele petrecute în acest interval; 
dorim, în primul rînd, să ne oprim asupra unor principale 
momente sau procese ale intensei vieți politico-economice 
și sociale ce se desfășoară în țara noastră și, respectiv, ale 
vieții internaționale, spre a evidenția aspecte și trăsături 
majore ale acestora, precum și sensurile în care ele se în
scriu, reliefînd astfel unele semnificații cu caracter sintetic, 
de utilitate pentru activitatea politică de masă, pentru in
formarea generală o cititorilor.

© Pretutindeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați 

cu deosebită căldură, cu manifestări de înaltă 

stimă și prețuire.

9 Au fost analizate probleme de importanță 

majoră ale dezvoltării județului și municipiului, 

ale realizării optime a importantelor investiții 

alocate, au fost date indicații de largă 

semnificație pentru activitățile din toate sferele 

economiei naționale.

® Elocvente expresii ale politicii partidului de 

repartizare armonioasă a forțelor de producție 

pe întregul teritoriu al țării, de ridicare 

continuă a nivelului de trai al poporului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 6Înt întîmpinați, după tradiție, cu pîine și sare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a făcut vineri, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, o vizită de lucru în județul 
Tulcea.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii Emil Bobu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Teodor Coman.în cursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîl- nit cu miniștri și specialiști, cu reprezentanții organelor locale de partid și de stat, cu muncitori, tehnicieni și
*Ingineri, cu edilii orașului, purtînd cu ei un dialog aprofundat și rodnic în probleme esențiale ale dezvoltării județului, care, asemenea' tuturor zonelor patriei, va cunoaște, în acest cincinal, un mare progres economic și social.Cîteva cifre sînt semnificative în acest sens : producția

(Continuare în pag. a II-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marele miting popular din TulceaDragi tovarăși,Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră, tuturor locuitorilor din municipiul și județul Tulcea, un salut călduros și cele mai bune urări din partea Comitetului Central al partidului, precum și din partea mea personal. (Aplauze pu
ternice ; se scandează: „Ceaușescu 
— P.C.R.").La un interval relativ scurt, ne aflăm din nou într-o vizită de lucru în județul dumneavoastră. Am vizitat unele întreprinderi, precum și unele obiective în construcție. Am constatat cu satisfacție realizările ce s-au obținut în unele do

menii de activitate — și, fiind din nou în județul Tulcea, după încheierea cincinalului 1971—1975, doresc să remarc cu bucurie rezultatele bune obținute de oamenii muncii din acest județ în îndeplinirea sarcinilor ce le-au revenit în cadrul cincinalului trecut. De asemenea, doresc să relev cu multă satisfacție succesele obținute în realizarea planului de producție în industrie pe primele 7 luni ale noului cincinal. Pentru toate aceste rezultate bune, doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din Tulcea cele mai calde felicitări, precum și urări de 

noi și noi succese. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Ne aflăm în primul an al noului cincinal. întregul popor a trecut cu toate forțele la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Xl-Iea, a Programului elaborat de congres cu privire la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României. (Aplau
ze puternice ; urale îndelungate). Pe întreaga țară, producția industrială pe primele 7 luni s-a dezvoltat într-un ritm de peste 11 la sută, realizîndu-se prevederile planului pe perioada respectivă. A- vem, deci, confirmarea practică, 

concretă, că prevederile planului cincinal 1976—1980 sînt pe deplin realiste, că dispunem de tot ce este necesar pentru îndeplinirea cu succes și a actualului cincinal. 
(Aplauze puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").Cu toate că în unele județe — printre care și Tulcea — condițiile climatice nu âu fost , cele mai favorabile pentru producția agricolă, totuși putem considera recolta de grîu și cea de orz obținută în acest an drept satisfăcătoare. De asemenea, culturile de toamnă promit o recoltă bună. Putem spune, deci, că și în agricultură am început ac

tivitatea cu rezultate bune — ceea ce creează premisele îndeplinirii prevederilor planului cincinal, creșterii producției agricole, a producției agroalimentare și îmbunătățirii continue pe această bază a aprovizionării tuturor oamenilor muncii. (Aplauze puter
nice, îndelungate).Avem rezultate bune și în celelalte domenii de activitate — în 'realizarea investițiilor, în dezvoltarea tuturor sectoarelor construcției socialiste. S-au obținut progrese '
(Continuare în pag. a III-a)

Vii expresii ale

prestigiului României

> socialiste

Deși această sinteză este consacra
tă evenimentelor politice internațio
nale ale săptămînii, considerăm că 
este cuvenit să începem evocînd e- 
venimentul de frontispiciu pe. care 
l-a constituit pentru poporul român 
cea de-a 32-a aniversare a eliberării 
patriei de sub jugul fascist. Stăruim 
asupra acestui eveniment întrucît — 
pe lingă profundele înțelesuri expri
mate prin puternica și însuflețită 
manifestare a coeziunii întregului po
por în jurul partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a voinței de a îmbogăți 
zestrea înfăptuirilor prin transpune
rea in viață a hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea — sărbătorirea zilei de 
23 August a îmbrăcat și pregnante 
semnificații internaționale. Avem în 
vedere nu numai dimensiunea isto
rică a actului de la 23 August 1944, 
prin care poporul român a adus o 
contribuție de seamă la victoria coa
liției antifasciste a popoarelor, la pră- 
hușirea pozițiilor hitleriste din Bal
cani și la grăbirea sfîrșitului războ
iului, ci și aspecte ale prezentului, 
aspecte de vie actualitate internațio
nală. Se impune astfel relevat că. 
oglindind cu fidelitate întreaga po
litică a României socialiste, po
litică ce îmbină în mod armonios 
patriotismul cu internaționalismul, 
demonstrația oamenilor muncii din 
Capitală, ca și din celelalte orașe ale 
țării, a constituit o elocventă afir
mare a sentimentelor de prietenie 
frățească pe care poporul român le 
nutrește față de popoarele țărilor 
socialiste, de solidaritate cu tinerele 
state care au pășit pe calea dezvol
tării libere, independente, cu lupta 
maselor muncitoare din țările capi
taliste, cu toate forțele progresiste 
ale lumii.

în același timp, constatăm cu le
gitimă satisfacție că marea sărbătoa
re națională a poporului român a 
prilejuit multiple manifestări ilus- 
trînd înaltul prestigiu al Româ
niei socialiste pe arena mondială, 
prețuirea profundă acordată po
liticii sale principiale, dinamice 
si constructive, în consens cu 
idealurile cele mai înaintate ale ome
nirii. Cordialele mesaje de prietenie 
adresate din partea conducătorilor de 
partid și de stat din toate țările 
socialiste, a unor șefi de state și de 
guverne din țări în curs de dezvol
tare, țări nealiniate, precum și din 
statele capitaliste, de pe toate con
tinentele ; din partea a numeroase 
partide comuniste și muncitorești, 
partide socialiste și, alte partide și 
organizații democratice, progresis
te, cărora li se adaugă prezen
ta la festivitățile de la Bucu
rești și din țară a numeroși 

oaspeți de peste hotare, primirea la 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a unor 
înalți reprezentanți din țări prietene 
care au participat la marea sărbătoa
re — toate reflectă pregnant am
ploarea fără precedent a legăturilor 
internaționale ale partidului si 
statului nostru, simpatia și stima de 
care se bucură România socialistă ps 
diversele meridiane ale globului. Și, 
firește, pentru a întregi acest tablou 
trebuie amintite și manifestările ce 
au avut loc în numeroase țări ale 
lumii, consacrate zilei de 23 August, 
cu participarea unor personalități 
marcante ale vieții politice și culturale.

Din această multitudine de mani
festări desprindem ca notă domi
nantă stima, simpatia și prețuirea 
fată de poporul român și de re
publica sa socialistă, față de Parti
dul Comunist Român, față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Unde se 
află izvoarele acestor sentimente 7 
Răspunsul 11 găsim în înseși mesa
jele prietenești adresate în aceste 
zile, in declarațiile făcute de oaspe
ții prezenți la marea noastră sărbă
toare. Pe de o parte, este vorba de 
„marile realizări obținute de poporul 
român sub conducerea partidului 
său comunist" — așa cum se subli
niază în numeroase mesaje — iar pe 
de altă parte, de activitatea neobo
sită pe plan internațional a parti
dului și statului, personal a secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptui
rea idealurilor socialismului, liber
tății și păcii, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte,

0 reafirmare

a imperativului

edificării unei noi

ordini politice

si economice
9

în legătură cu prestigiul interna
țional al României, se cuvine men
ționat un eveniment, care, chiar dacă 
nu s-a înscris în limitele calendaris
tice propriu-zise ale săptlîmînii, a 
continuat să se mențină în actuali
tate prin largul său ecou internațio
nal : Conferința la nivel înalt, de Ia 
Colombo, a țărilor nealiniate. Hotă- 
rirea acestui larg forum de a acor
da Români|ei statutul de invitat la 
activitatea mișcării țărilor nealinia
te și. drept urmare, participarea el

(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. I)
industrială a județului va crește. în 
perioada 1976—1980, intr-un ritm 
mediu anual de peste 30 la sută, 
ațingind. la finele cincinalului, o va
loare de peste 10 miliarde lei, ce va 
avea profunde consecințe pozitive în 
viata întregului județ. în ridicarea 
nivelului de trai material si spiri
tual al populației.

Stabilirea celor mai eficiente căi si 
modalități de realizare a sarcinilor 
deosebite ce revin județului a con
stituit subiectul acestei analize cu
prinzătoare.

Cadrul firesc al acestui dialog de 
lucru l-au oferit unitățile combina
tului metalurgic și locul unde se 
construiește șantierul naval, situate, 
ambele, pe cea mai nouă si mai 
mare platformă industrială a muni
cipiului de pe Dunăre.

Obiectivele existente aici, printre 
cele mai puternice de acest fel. ca si 
cele care li se vor adăuga in anii 
următori, vor aduce o contribuție 
hotăritoare. alături de celelalte uni
tăți economice noi din această parte 
a tării, la realizarea sarcinilor ce 
revin județului Tulcea în acest cin
cinal. expresie concretă, elocvență a 
politicii partidului de repartizare ar
monioasă a forțelor de producție pe 
întregul teritoriu al țării.

Avîndu-se în vedere rezultatele 
obținute, experiența acumulată, im
portantele obiective ce se cer înfăp
tuite. exigențele actualului cincinal 
al revoluției, tehnico-științifice, s-au 
stabilit măsuri concrete, de evi
dentă însemnătate pentru economia 
județului și a tării, ele vizînd, în 
principal, dezvoltarea bazei metalur
gice — premisă indispensabilă a unei 
industrii puternice și moderne — a 
construcției de nave, ridicarea între
gii activități economice la un nivel 
calitativ superior, valorificarea mai 
deplină a resurselor materiale și 
Umane locale, îmbunătățirea continuă 
a nivelului de viață al celor ce mun
cesc.

Entuziastă primire: 
fiori ale dragostei și recunoștinței

Pentru tot ceea ce s-a înfăptuit și 
se înfăptuiește, schimbînd din te
melii viata lor, înfățișarea orașului 
și a județului, locuitorii acestor me
leaguri își îndreaptă gîndurile, cu 
dragoste si recunoștință, spre partid 
și secretarul său general, aceste 
gînduri fiind exprimate direct și 
vibrant încă din momentul sosirii to
varășului Nicolae Ceaușescu la Tul
cea.

La coborîrea din elicopter, pe sta
dionul orașplui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat au fost salu
tați cu căldură de tovarășii Ion 
Velișcu, prim-secretar al Comi
tetului județean Tulcea al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, Ion Andronache, prim-secre
tar al Comitetului municipal Tulcea 
al P.C.R., președintele consiliului 
popular municipal, de alți reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat.

O gardă, alcătuită din ostași.

La combinatul metalurgic: 
pe calea însușirii trainice a tehnicii 

și tehnologiilor avansate
De la stadion, coloana oficială de 

mașini s-a îndreptat spre COMBI
NATUL METALURGIC, care ilus
trează pregnant afirmarea munici
piului Tulcea pe coordonatele eco
nomice ale tării. Această mare plat
formă, ca de altfel și celelalte obiec
tive similare din țară, s-a bucu
rat de atenția statornică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. in cursul 
uneia din vizitele sale de lucru, 
desfășurată în luna mai, anul trecut, 
secretarul general al partidului a 
stabilit sarcini concrete privind sis
tematizarea întregii zone industriale 
pe baza criteriilor unei ridicate efi
ciente a activității economice.

Gazdele au evocat în mai multe 
rînduri acea vizită, referindu-se 
comparativ la situația de atunci și 
la cea de astăzi. Ministrul industriei 
metalurgice, Neculai Agachi, cadre 
de conducere ale centralei de resort 
și întreprinderilor au raportat că in
dicațiile date de secretarul general 
al partidului au fost integral înde
plinite.

S-a realizat astfel sistematizarea 
întregii platforme, revizuindu-se in 
acest scop proiectele privind con
struirea viitoarelor unități și s-au 
identificat acele posibilități care, 
judicios exploatate, au permis am
plasarea lor în perimetrul existent, 
fără a mai afecta pentru aceasta 
alte suprafețe agricole.

S-au elaborat, de asemenea, solu
țiile economice care asigură organi
zarea rațională a fluxului tehnolo
gic, realizarea unor instalații anexe 
și a unor utilități care pot fi folo
site în comun de principalele obiec
tive din zonă, ceea ce se traduce 
prin însemnate economii de energie 
și materii prime.

Luînd cunoștință, în cursul vizită
rii uzinei de alumină, primul mare 
obiectiv al combinatului, de aceste 
remarcabile realizări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat efor
turile depuse de specialiști — pro- 
lectanți. constructori, beneficiari — 
pentru conceperea, executarea și ex
ploatarea în bune condiții a unor 
instalații moderne, de înalt randa
ment, capabile să dea produse de 
cea mai bună calitate. în acest con
text, au fost remarcate rezultatele 
bune cu care unitatea și-a început 
activitatea economică în primul an 
al actualului cincinal, faptul că pa
rametrii prevăzuți pentru actuala 
etapă au fost depășiți, că se reali
zează, ritmic, producții mări în con
dițiile reducerii continue a consumu
rilor de materii prime și energie.

La cea de-a doua unitate impor
tantă a combinatului — uzina de 
feroaliaje — au fost discutate un 
oare larg Ae probleme, legate, in

Se vizitează șantierul de construcție a viitorului șantier naval

membri ai gărzilor patriotice si ai 
detașamentelor de pregătire* a tine
retului pentru apărarea patriei, a 
prezentat onorul. S-a intonat Imnul 
de stat al Republicii Socialiste 
România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
invitați, după aceea, să guste din 
piinea ospitalității, din ploștile cu 
vin. Un grup de pionieri le-a oferit 
flori.

Mii și mii de tulceni — pe sta
dion, ca și pe tot parcursul vizitei 
— au întimpinat cu entuziasm pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împăr- 
tășindu-i bucuria de a-I avea din 
nou ca oaspete drag, satisfacția de 
a-i asculta, încă o dată, cuvintul în- 
suflețitor, mobilizator, izvor de e- 
nergie și forță, voința de a-și con
sacra fără preget întreaga capacitate 
creatoare înfăptuirii hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, Programului 
partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

principal, de modul cum se asigură 
într-o asemenea unitate nouă, aflată 
în plin proces die dezvoltare, promo
varea oelor mai judicioase și eco
nomice soluții tehnico-organizatori- 
ce, folosirea eficientă a suprafețelor 
de producție construite.

în cadrul unității, care reprezintă 
ea însăși o premieră pe țară a aces
tui profil al metalurgiei, au fost 
produse primele cantități de ferosi- 
liciu pe care uzina este pregătită să 
le livreze beneficiarilor săj interni 
— unitățile producătoare de oțel. în 
timpul care a trecut de la prece
denta vizită, cînd noua uzină de abia 
prindea contur, și pînă acum, cind 
ea se înfățișează în plin proces de 
producție la primul cuptor, și de 
construcție la alte patru cuptoare, 
aici s-au depus eforturi stăruitoare 
pentru constituirea și consolidarea 
colectivului, pentru calificarea lui și 
asigurarea stăpinirii de către acesta 
a tehnologiilor moderne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
analizat pe larg, împreună cu mi

Entuziastă primire făcută de locuitorii tulceni La magazinul universal „Diana"

nistrul de resort și țu specialiștii 
combinatului, diferite aspecte lega
te de folosirea mai bună a tutu
ror compartimentelor impunătoarei 
hale. Examinînd la patul de turnare 
a feroaliajelor desfășurarea proce
sului de producție, secretarul gene
ral al partidului a remarcat că acest 
prooes nu este încă la nivelul gene
ral de tehnicitate al uzinei ți a ce-

Vasele de pescuit oceanic vor porni 
mai devreme de la viitorul 

șantier naval
în continuare se vizitează șantie

rul de construcție a. viitorului ȘAN
TIER NAVAL. In sosirea pe șantier, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat sint întâmpinați de tovarășul 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de condu
cerea șantierului și a ' întreprinderi
lor de construcții care concură la 
realizarea acestui important obiectiv 
economic.

Vizita de lucru se desfășoară pe 
’ locurile unde numai cu un an și ju
mătate în urmă erau doar bălți și 
stufărișuri. într-o perioadă scurtă de 
timp, aici s-au executat vaste lu
crări de amenajare a terenului și de 
construcție a viitorului șantier na
val. Este suficient să amintim că 
au fost dislocați și transportați peste 
700 000 mc de pămint, iar la infra
structura. obiectivelor prevăzute stau 
peste 5 000 de piloni. Șantierul „a ră
sărit din pămint", iar acum, prind 
contur primele hale monobloc coma
sate.

în fata unei machete a întregii 
platforme industriale. directorul 
șantierului, ing. Anghel Dumitru, 
raportează secretarului general al 
partidului că indicațiile date cu oca
zia vizitei precedente, din cursul 
anului trecut, se înfăptuiesc prin re- 
amplasarea unor obiective într-o zonă 
improprie agriculturii. Gradul Înalt 
de ocupare a terenului, în proporție 
de peste 92 la sută — urmare a în
făptuirii indicațiilor date de secreta
rul general al partidului — a permis 
ca pe același perimetru să fie ampla
sată încă o unițate industrială : în
treprinderea de utilaj metalurgie și 
chimic. Toate aceste importante o- 
biective economice, realizate într-o 
concepție unitară în cadrul platformei 
industriale Tulcea-vest — așa cum s-a 
precizat cu ocazia vizitei precedente 
amintite — vor avea utilități comune, 
rezultînd evidente avantaje în ce pri
vește reducerea investiției specifice 
si a cheltuielilor de exploatare după 
intrarea în funcțiune a întreprinde- 

rut factorilor de răspundere din mi
nister și combinat, proiectanților, 
specialiștilor să aprofundeze aceste 
aspecte, să găsească cit maii grabnic 
soluții menite să determine mecani
zarea lucrărilor care presupun un 
volum mare de muncă și) în felul 
acesta, să se asigure sporirea pro
ductivității muncii, cit și reducerea 
efortului fizic al muncitorilor.

rilor de pe această platformă indus
trială.

Secretarul general al partidului se 
interesează îndeaproape de mersul 
lucrărilor pe șantier, analizează, îm
preună cu reprezentanții ministeru
lui de resort, cu constructorii, posi
bilitățile de devansare a execuției 
unor obiective pentru înfăptuirea 
într-un timp mai scurt a programu
lui unitar de investiții. De pe acum 
a fost format un nucleu de con
structori navali, în strînsă cooperare 
cu șantierele de același profil din 
Brăila și Galați, iar la grupul școlar 
din Tulcea învață peste 1 700 de 
elevi — viitori constructori ai nave
lor de pescuit oceanic.

La realizarea acestor „uzine plu
titoare", de mare complexitate, cu 
caracteristici tehnice superioare, do
tate cu cele mai moderne echipa
mente destinate pescuitului, prelu
crării peștelui și conservării aces
tuia la temperaturi scăzute, vor 
concura peste 50 de uzine din dife
rite ramuri ale industriei românești, 
în acest context, este subliniată ne
cesitatea corelării eforturilor șantie
relor navale Jși ale uzinelor construc
toare de mașini pentru înfăptuirea 
programului de cooperare in con
strucția navelor de pescuit,

Adresindu-se conducerii ministeru
lui de resort, centralei industriale 
navale, precum și constructorilor și 
specialiștilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Vă dorim să 
executați investițiile in bune condi
ții și să realizați primele nave cu 
un an mai devreme, adică în 1978". 
Toți cei prezenți se angajează să 
traducă în viață indicația secretaru
lui general de a devansa intra
rea în producție a șantierului naval, 
exprimindu-și hotărirea de a munci 
fără preget pentru a înfăptui sarci
nile ce le revin — de a da țării mai 
multe nave moderne care să poarte 
tricolorul românesc pe mările și o- 
ceanele lumii.
(Continuare în pag. a IlI-a)

0 puternică expresie a hotărîrii 
oamenilor muncii

de a înfăptui politica partidului 
Marele miting popular de la Tulcea

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Tulcea a cu
prins. în final, un nou și semnifica
tiv moment : întîlnirea cu oamenii 
muncii, cu locuitorii orașului, adunați 
In tata comitetului județean de par
tid, unde au salutat cu deosebit en
tuziasm pe secretarul general al par
tidului. pe ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului. Ei au 
exprimat si cu acest prilej sentimen
tele de profundă dragoste, de stimă 
și înaltă apreciere ne care le nutresc 
fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
fată de activitatea sa neobosită în
chinată progresului necontenit al pa
triei noastre socialiste, bunăstării și 
fericirii poporului. Prin ovații și 
urale, cetățenii Tulcel au ținut 
să adreseze din inimă secretaru
lui general al partidului cele mai vii 
mulțumiri pentru grija permanentă 
pe care o poartă dezvoltării orașului 
și județului lor, creșterii permanente 
a nivelului lor de trai material și 
spiritual.

Exprimînd aceste sentimente, pri
mul secretar al Comitetului județean 
Tulcea al P.C.R., Ion Velișcu, des- 
chizind marele miting din piață cen
trală a orașului, a spus :

în aceste clipe fericite, tulcenii, 
toți locuitorii acestui străvechi și le
gendar pămint romanesc dintre Du
năre și Mare își exprimă bucuria ne
mărginită de a vă revedea în mij
locul lor, pe dumneavoastră, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, care 
v-ați consacrat întreaga energie și 
putere de muncă propășirii națiunii 
noastre socialiste, afirmării ei tot mai 
puternic îh concertul popoarelor lu
mii și vă urează din adincul inimii 
un fierbinte „bun venit" în județul 
nostru.

Aceste momente istorice din viața 
bătrînului pămînt dobrogean consti
tuie încă un prilej de a ne fxprima 
dragostea și atașamentul nețărmurit 
față de conducerea partidului și sta
tului nostru, fată de dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe se
cretar general, încrederea si fermi
tatea cu care urmăm neabătut poli
tica internă și externă a partidului 
și statului nostru.

De-a lungul secolelor, locuitorii a- 
cestui străvechi pămint românesc, 
pe care ni l-au lăsat spre moștenire 
străbunii noștri — acei agricultori și 
păstori cumpătați și statornici pe 
care marele istoric al antichității He
rodot i-a caracterizat lapidar. dar 
atotcuprinzător, ca fiind „cei mai 
drepți și mai viteji dintre traci", au 
știut să facă față tuturor greutăți
lor, au luptat cu bărbăție și hotă- 
rire pentru a-și apăra ființa, pentru 
a fi liberi și stăpîni pe destinele lor.

în anii care au trecut de la eli
berarea tării, ca urmare a sprijinu
lui neprecupețit ce ne-a fost acor
dat, județul Tulcea a lichidat sta
rea de înapoiere economică și socia
lă. a înregistrat profunde prefaceri 
revoluționare, care au schimbat ra
dical înfățișarea vieții economice și 
sociale, au determinat ridicarea ni
velului de trai material și spiritual 
al celor ce muncesc. Alocarea în cin
cinalul care a trecut a unui volum 
însemnat de investiții a permis con
struirea și darea în exploatare a noi 
obiective în industrie, modernizarea 
și dezvoltarea celor existente. Un 
amplu proces de dezvoltare si mo
dernizare a cunoscut agricultura. Au 
fost date în funcțiune sisteme de 
irigații pe o suprafață de peste 63 090 
hectare, un număr însemnat de com
plexe pentru creșterea și ingrășarea 
animalelor. Succese remarcabile au 
fesr obținute în dezvoltarea invăță- 
mîntului, culturii, științei și ocrotirii 
sănătății publice.

Permiteți-mi, mult stimate tova
rășe secretar general, ca în unanim 
acord cu gîndurile și sentimentele 
celor prezenți la acest miting, al. 
tuturor oamenilor muncii din județ, 
să vă adresez recunoștința și mul
țumirile noastre fierbinți pentru 
grija \ dumneavoastră părintească, 
pentru sprijinul ce ni l-ați acordat 
în Înflorirea și dezvoltarea economi- 
co-socială a județului,

Angajați plenar în marea întrece
re socialistă pentru înfăptuirea pre
vederilor cincinalului revoluției teh- 
nico-știintifice, oamenii muncii. în 

frunte cu comuniștii, vă raportează 
că planul pe primele 7 luni ale a- 
cestui an a fost îndeplinit și depășit 
la producția globală industrială, pro
ducția marfă și prestările de servicii, 
la export și desfacerile de mărfuri 
cu amănuntul prin comerțul socia
list. Producția globală industrială re
alizată în această perioadă este cu 
peste 200 milioane lei mai mare față 
de perioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

Oamenii muncii din agricultura 
Județului au acționat cu fermitate 
pentru întreținerea culturilor agri
cole, încheierea în timp optim a cam
paniei de recoltare a cerealelor șf 
depun eforturi susținute în executa
rea de calitate a celorlalte lucrări 
din agricultură.

Sintem conștient! că In activitatea 
noastră se mai manifestă o serie de 
neajunsuri ; dacă acestea ar fi fost 
înlăturate, rezultatele muncii noas
tre puteau fi mult mai mari. Ră- 
mîneri în urmă se manifestă în do
meniul executării investițiilor, al pu
nerii la timp în funcțiune și atinge
rii parametrilor proiectați la noile 
obiective ; producțiile din agricul
tură nu reflectă peste tot efortul 
depus.

Avem datoria patriotică să ne mo
bilizăm mai bine forțele pentru în
lăturarea acestor deficiente, să ac
ționăm cu mai multă hotărire în ve
derea valorificării superioare a po
tențialului material și uman de care 
dispunem.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la perspectivele minunate și mo
bilizatoare deschise dezvoltării ju
dețului de istoricele hotăriri ale Con
gresului al XI-lea al partidului, de 
Programul Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. în acest 
context, el a arătat că, în 1980, ju
dețul Tulcea va realiza o producție 
industrială globală de peste 10 mi
liarde lei, prin construirea și pu
nerea în funcțiune a unor impor
tante obiective industriale. De ase
menea, pe baza programului jude
țean de îmbunătățiri funciare, vor 
continua lucrările de irigații în sis
teme mari, astfel că la sfîrșitul anu
lui 1980 suprafața irigată va în
suma peste 150 mii hectare. Tot
odată, vor cunoaște o continuă în
florire învățământul, știința și cul
tura, urmi nd ca în actualul cincinal 
să se construiască în județ mii 
de apartamente, cămine pentru 
nefamiliști, precum și alte numeroa
se dotări social-culturale.

Prețioasele dumneavoastră indica
ții și recomandări pe care ni le-ați 
făcut în timpul vizitei de astăzi la 
obiectivele vizitate, a spus vorbitorul 
în încheiere, vor constitui un îndrep
tar în întreaga noastră activitate. Vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți eforturile noastre pentru a da 
viață înflăcăratelor dumneavoastră 
chemări de a realiza în mod exem
plar sarcinile actuale și de perspec
tivă, adueîndu-ne astfel contribuția 
la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămintul 
României.

A luat apoi cuvintul Maria Sma- 
randa, muncitoare Ia întreprinderea 
pentru producerea și industrializarea 
legumelor și fructelor, care a spus : 
Cu deosebită bucurie, noi, oamenii 
muncii tulceni, trăim clipele reîntil- 
nirii cu dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, cel mai iubit fiu al 
poporului, militant neobosit pentru 
binele și fericirea Întregii noastre 
națiuni.

Prezența dumneavoastră în mijlo
cul tulcenilor este o confirmare 
strălucită a preocupării și grijii pe 
care o manifestați permanent pentru 
dezvoltarea armonioasă și multilate
rală a tuturor județelor țării.

Arătînd că întreprinderea unde lu
crează realizează astăzi aproape 90 
de sortimente, jumătate din produc
ție fiind exportată în peste 20 de 
țări, vorbitoarea a spus : Vă asigu
răm, - stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că întregul nostru colec
tiv, femei și bărbați, alături de cei
lalți oameni ai muncii din județul 
Tulcea, vom depune toate eforturile 

pentru îndeplinirea exemplară a 
mărețelor sarcini ce ne revin din 
hotărîrile celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Vizita dumneavoastră, iubite și 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în municipiul Tulcea re
prezintă pentru noi o mare sărbă
toare, a spus, la rindul său. Mircea 
Șuteu, directorul Combinatului me
talurgic Tulcea.

Ne bucurăm din toată inima că 
avem din nou prilejul să vă expri
măm direct sentimentele noastre de 
dragoste, prețuire și recunoștință 
pentru activitatea neobosită, plină 
de abnegație ce o desfășurați în 
fruntea partidului și statului nostru, 
spre binele poporului și patriei 
noastre socialiste.

Avem deosebita satisfacție să ară
tăm că de la precedenta dumnea
voastră vizită de lucru din mai 1975, 
oa urmare a transpunerii în viață a 
prețioaselor dumneavoastră indica
ții. extinderea întreprinderii de alu
mină se realizează pe actualul pe
rimetru, fără a mai scoate din cir
cuitul agricol alte suprafețe de teren.

De asemenea, dorim să vă rapor
tăm că la indicația dumneavoastră 
personală am rezolvat pentru prima 
dată în țară adaptarea tehnologiei 
la prelucrarea bauxitelor diasporice. 
Menționînd că întreprinderea a pro
dus suplimentar 11 000 tone alumină 
calcinată, depășindu-și cu 6 000 tone 
angajamentul anual, vorbitorul a 
spus in încheiere : Ne angajăm și 
de astă dată, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu 
abnegație și dăruire pentru a reali
za în mod exemplar sarcinile de 
plan, aducindu-ne astfel contribuția 
la înfăptuirea marilor obiective ale 
edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîntul Româ
niei.

în ovațiile și uralele miilor de 
participanți la miting a luat apoi 
cuvintul tovarășul NiCOlae 
Ceaușescu.

Cuvtntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bită atenție și marcată de îndelungi 
și repetate aplauze de cei prezenți, 
cetățenii Tulcei reafirmîndu-și și în 
acest mod voința de a acționa pen
tru transpunerea în viață a indica
țiilor primite din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a îndemnurilor 
sale de a munci mal bine, de 
a-și aduce o contribuție tot mai im
portantă la dezvoltarea și înflorirea 
acestor meleaguri, la propășirea pa
triei socialiste.

în încheierea mitingului, primul 
secretar al comitetului județean de 
partid a adresat mulțumiri călduroa
se tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru ajutorul acordat in dezvolta
rea județului, pentru prețioasele in
dicații primite și de această dată, 
care vor constitui un îndreptar In 
întreaga activitate pentru îndepli
nirea sarcinilor ce revin oamenilor 
muncii din acest județ din hotărîrile 
Congresului al XI-lea al partidului.

Folosesc și acest prilej — a spus 
vorbitorul — pentru a vă adresa din 
toată inima. în numele oamenilor 
muncii tulceni, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, În
treaga recunoștință pentru grija ce 
o manifestat! pentru dezvoltarea so- 
cial-economică a acestor meleaguri, 
și vă adresăm urarea străbună să ne 
trăiti multi ani. pentru binele și fe
ricirea poporului român, pentru 
prosperitatea patriei noastre socia
liste !

Asistăm. în încheierea întîlnirii to
varășului Nicolae Ceaușescu cu lo
cuitorii, Tulcei, la momente de in
tensă bucurie, toți cei prezenți scan- 
dînd minute în șir „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", ma- 
nifestîndu-și dragostea și atașamentul 
nețărmurit față de secretarul gene
ral al partidului. încrederea în poli
tica înțeleaptă, internă și externă, a 
partidului și statului nostru, voința 
fermă de a o transpune în viată.

La încheierea mitingului, în drum 
spre reședință, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
străbat adevărate culoare vii, răspund 
cu prietenie aclamațiilor, manifestă
rilor entuziaste, pline de căldură ale 
locuitorilor orașului.
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Cuvintarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)însemnate în domeniul științei și culturii, în dezvoltarea construcției de locuințe, precum și în înfăptuirea programului de ridicare 
a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor. Aceasta demonstrează că în toate domeniile de activitate am pășit cu fermitate și cu rezultate bune la realizarea 1 cincinalului, ceea ce ne dă garanția deplină că la sfîrșitul anului 1980 vor fi îndeplinite Directivele Congresului al XI-lea, asigurînd astfel ridicarea țării noastre pe o nouă treaptă de dezvoltare, făcînd să crească continuu bunăstarea întregului nostru poppr. (Vii aplauze, urale; se scan
dează: „Ceaușescu — P.C.R.").Trebuie să menționez însă că sîntem, totuși, abia la începutul cincinalului. Trebuie să depunem, în continuare, eforturi susținute pentru a realiza cu succes prevederile și hotărîrile Congresului al XI-lea. Referindu-mă la județul Tulcea, trebuie să remarc că exjs- tă unele rămîneri în urmă serioase în ce privește investițiile, atît la obiectivele industriale — în general, la obiectivele economice — cit și la construcțiile de locuințe. Nerealizarea în acest an a programului de investiții ar exercita influențe negative asupra întregii dezvoltări economice în anii ce urmează. Aveți de realizat în a- cest cincinal un volum de investiții de peste 21 miliarde lei, față de 8 miliarde și jumătate cit a fost în cincinalul trecut — deci de două ori și jumătate mai mult. Aceasta înseamnă că și eforturile trebuie să fie mult mai mari decît pînă acum. Aveți, de asemenea, de realizat, în acest cincinal, 12 500 apartamente, față de 4 700 în cincinalul trecut — deci de a- proape 3 ori mai mult. Dar în ritmul în care ați început în primele 
7 luni nu există garanția că se va realiza acest program important de construcții de locuințe. Trebuie să aveți în vedere că întreprinderile industriale aflate în construcție necesită forță de muncă, dar, totodată, impun asigurarea de locuințe corespunzătoare pentru oamenii muncii ce vor lucra în noile unități industriale. Iată de ce este necesar ca atît comitetul județean de partid, cît și consiliul popular județean, ministerele care au investiții în acest județ să ia toate măsurile pentru ca, pînă la sfîrșitul acestui an, să se recupereze rămînerea în urmă și să se asigure realizarea în cele mai bune condiții a prevederilor de plan pe primul an al cincinalului.în timpul vizitei de ' astăzi în unele întreprinderi am discutat o serie de probleme care privesc și organizația de partid din Tulcea, pe comuniștii din aceste întreprinderi. Ele privesc, <fe asemenea,

conducerile ministerelor și institutelor de proiectare, care trebuie să acționeze pentru recuperarea întîr- zierilor manifestate în soluționarea unor sarcini, pentru crearea condițiilor ca întreprinderile să lucreze cu toată capacitatea, ca investițiile să dea maximum de randament.Toate acestea impun unirea eforturilor comuniștilor, o atenție mai mare din partea comitetului municipal de partid, a comitetului județean, pentru felul în care se desfășoară activitatea, atît în municipiul Tulcea, cît și la celelalte obiective industriale din județ, precum și pentru felul cum se acționează pentru realizarea sarcinilor în agricultură. Dispunem de toate forțele necesare pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite. Avem în județul Tulcea o organizație de partid puternică, un viguros detașament de oameni ai muncii. Se dezvoltă aici continuu clasa muncitoare, există o țărănime harnică, o intelectualitate care sporește odată cu dezvoltarea industriei. Unind toate aceste forțe în direcția înfăptuirii sarcinilor ce revin județului Tulcea din planul cincinal, putem avea garanția că veți obține succese tot mai mari ! 
(Aplauze puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.“).Odată cu preocuparea pentru dezvoltarea economico-socială a țării, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului nostru, partidul acordă, după cum știți, o atenție permanentă ridicării nivelului de cultură, muncii politico-educative. Vă sînt cunoscute prevederile Congresului educației politice și al culturii socialiste, care a hotărît să se intensifice întreaga activitate de educație a oamenilor muncii în conformitate cu Directivele Congresului al XI-lea al partidului și ca, odată cu activitatea de producție, să se desfășoare și o muncă susținută pentru ridicarea conștiinței socialiste. A- ceasta asigură ca fiecare la locul său de muncă să acționeze cu deplină răspundere, în spirit de disciplină, pentru a face ca întregul colectiv să se prezinte cu succese cît mai mari, contribuind astfel la dezvoltarea generală a patriei, la victoria socialismului, la asigurarea ridicării bunăstării și fericirii întregului nostru popor. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.“).Avem în vedere ca, încă din a- ceastă toamnă, să începem și în acest domeniu o activitate susținută, iar în anul viitor, cînd vom Sărbători 100 de ani de la proclamarea independenței statului nostru național, să realizăm primul festival de educație și cultură pe întreaga țară. în cadrul acestui festival se vor întrece toate colectivele, toți cei care acționează în domeniul educației și culturii, în

o modernă
și frumoasă poartă de intrare a țării

După vizitarea obiectivelor indus
triale, coloana oficială s-a îndreptat 
spre centrul civic. La comitetul ju
dețean de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat, împreună cu 
reprezentanții organelor locale de 
partid și de stat, cu edilii, planul de 
sistematizare a municipiului Tulcea, 
în conformitate cu exigențele dezvol
tării sale economice viitoare, precum 
și cu cerințele impuse 
permanentă a nivelului 
locuitorilor.

Discuția a avut loc în 
telor care redau în mod 
ploarea construcțiilor ce 
ca în actualul cincinal în municipiul 
Tulcea și care vor face ca în 1980 
aproape trei sferturi din populația 
orașului să locuiască în aparta
mente noi și confortabile. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu a analizat 
planurile de sistematizare, dînd 
specialiștilor o serie de indicații me
nite a face din această localitate o 
modernă și frumoasă poartă la 
Dunăre. Secretarul general al parti
dului a subliniat necesitatea folosi
rii intensive a terenului, mai ales 
în zona falezei, indicînd să se con
struiască clădiri cu mai multe ni
veluri, moderne, frumoase, cu fața
de . armonios alcătuite, cu o arhitec
tură care să înglobeze detalii menite 
a le individualiza și care să asigure 
condiții din cele mai bune de locuit 
cetățenilor orașului. în context, s-a 
indicat extinderea zonei construibi- 
le a falezei, avîndu-se în vedere po
ziția deosebit de favorabilă a aces
teia, precum și dotarea noilor con
strucții cu magazine, unități de 
prestări de servicii, școli și grădini
țe etc. în aceeași idee a folosirii ra
ționale a terenului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat arhitecților 
și proiectantelor completarea unor 
ansambluri de locuințe, prin înălța
rea unor blocuri care să se încadre
ze armonios construcțiilor existente. 
Studiind amplasarea și 
viitoarelor ansambluri, 
general al partidului a 
noul cartier de locuințe, 
fi ridicat în una din zonele de mare 
perspectivă ale municipiului — cea 
din imediata apropiere a lacului 
Ciuperca, unde se află o cornișe ce 
deschide o splendidă perspectivă 
asupra orașului si viitorului șantier 
naval — să cuprindă cele mai fru
moase clădiri, individualizate prin- 
tr-o arhitectură diversă, prin con
struire* in terase, cît și prin fațade

de ridicarea 
de viață al

>
in care să-și găsească lpc tradițiile 
arhitectonice locale.

Discuțiile au scos, totodată. în re
lief necesitatea respectării. 'în alcă
tuirea noilor ansambluri arhitecto
nice, a sistemului stradal existent, 
păstrarea fondului locativ bun, a îm
binării .utilului cu frumosul. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
specialiștilor să revadă studiile și 
proiectele de sistematizare, astfel 
îneît să se găsească soluții optime 

fața mache- 
sintetic ani
se vor ridi-

concepția 
secretarul 
cerut ca 

prevăzut a

în fața machetei viitoarei dezvoltări a municipiului Tulcea

«■BIS

toate genurile. în acest fel vom inaugura o nouă fază a dezvoltării activității educative și cultural-ar- tistice. (Aplauze puternice). Cred că formațiile cultural-artistice din județul dumneavoastră se vor pregăti în mod corespunzător — înce- pînd cu concursurile pe comune, întreprinderi și pe județ — că ele vor participa și vor ocupa un loc de frunte la festivalul pe țară. (A- 
plauze puternice).M-am referit la aceasta pentru că societatea socialistă multilateral dezvoltată pe care o edificăm presupune atît dezvoltarea forțelor de producție și ridicarea nivelului de trai material, cît și creșterea nivelului de conștiință al omului, astfel ca fiecare cetățean să devină un participant conștient la realizarea mărețului Program elaborat de Congresul al XI-lea al partidului. (Aplauze puternice, u- 
rale ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.").Acționînd cu toată fermitatea în direcția realizării hotărârilor Congresului al XI-lea, partidul și statul nostru socialist desfășoară o largă activitate internațională, de întărire a legăturilor și conlucrării cu toate țările socialiste, cu toate statele care se pronunță pentru progres social, cu țările în curs de dezvoltare, cu statele nealiniate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Pornim constant de la faptul că fiecare țară, indiferent de mărime, trebuie să-și aducă contribuția activă la realizarea noii ordini economice internaționale, la făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, în care fiecare națiurie-să se poată dezvolta liber, corespunzător voinței sale, fără nici un amestec 
din afară. (Aplauze; urale; se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R.")Acționăm cu toată fermitatea pentru a contribui la înfăptuirea în viață a hotărîrilor cu privire la securitatea și colaborarea pe continentul european. în acest spirit ne pregătim pentru a putea participa la reuniunea care va avea loc în 1977 la Belgrad cu unele rezultate pozitive în înfăptuirea documentelor semnate la Helsinki. Fără îndoială, nu putem să nu constatăm că după conferință s-a făcut foarte puțin pentru înfăptuirea prevederilor acestor documente. Se impun, de aceea, eforturi din partea tuturor statelor europene, a tuturor țărilor participante la Conferința de la Helsinki, pentru înfăptuirea în viață a acestor documente, pentru extinderea colaborării economice, tehnico-științifice, în domeniul culturii, dar, mai cu seamă, pentru trecerea la măsuri concrete de dezarmare, de dezangajare militară, fără de care nu se poate vorbi în Europa de o adevărată securitate și o pace trainică. 
(Vii aplauze).

problemelor pe care le ridică un 
efort de o asemenea amploare.

Ultima parte a vizitei a în
scris în program magazinul univer
sal „Diana".

Situat în ambianta arhitectonică 
modernă a noului centru civic al 
municipiului Tulcea, magazinul oferă 
în acest an cumpărătorilor, prin 
cele 36 raioane de produse indus
triale, cît și prin sectorul de pro
duse agroalimentare. mărfuri în va
loare de aproape 170 milioane lei.

Secretarul general al partidului 
s-a interesat îndeaproape de orga
nizarea magazinului, de calitatea 
și varietatea mărfurilor oferite cum
părătorilor, de promovarea formelor

Nu doresc să mai mă refer la alte probleme internaționale. Sînt cunoscute punctele de vedere, precum și direcțiile în care acționează pe plan extern partidul nostru și Guvernul Republicii Socialiste România, contribuția lor activă la soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale. Sînt încă multe de făcut pentru a determina accentuarea cursului spre destindere; sînt, de asemenea, multe de făcut pentru a se pune capăt conflictelor existente, pentru lichidarea deplină a colonialismului, neocolo- nialismului, a politicii imperialiste de forță și dictat, pentru a se asigura consolidarea independenței naționale a tuturor statelor care au scuturat jugul dominației străine și au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare. Sînt încă multe probleme de soluționat pe calea lichidării subdezvoltării și făuririi noii ordini economice internaționale. Tocmai în această direcție acționează partidul nostru, în strînsă legătură cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, pentru 
a contribui la soluționarea marilor probleme cu care se confruntă omenirea. Ne pronunțăm ferm pentru întărirea colaborării forțelor progresiste de pretutindeni, pentru o conlucrare largă cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială. Avem convingerea că popoarele dispun de forța necesară pentru a asigura soluționarea problemelor în interesul progresului, al bunăstării popoarelor, pentru înfăptuirea unei păci trainice pe planeta noastră. (Aplauze pu
ternice ; urale; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul").în încheiere doresc, încă o dată, să exprim convingerea că organizația de partid din județul și municipiul Tulcea, toți comuniștii, oamenii muncii din toate întreprinderile și instituțiile, precum și de la sate, toți cetățenii județului vor face totul pentru a-și îndeplini cu cinste sarcinile mărețe ce le revin în cadrul planului cincinal, că vor aduce o contribuție tot mai activă și tot mai importantă la înfăptuirea Programului elaborat de Congresul al XI-lea al partidului. (Aplauze 
puternice, urale; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul", „Ceaușescu 
— P.C.R.").Cu această convingere vă urez dumneavoastră, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Tulcea succese tot mai mari, multă sănătate și multă fericire ! (Aplauze 
puternice, îndelungate. Toți cei 
prczenți Ia marea adunare popu
lară ovaționează, într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
Comitetul Central, pentru secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

si metodelor moderne de comerț. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
comandat să se găsească soluții care 
să asigure iluminarea naturală a 
magazinului și la etajele unu și doi.

Apreciind diversitatea de bunuri 
aflate in rafturile și galanta
rele magazinului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut amănunte asunra 
contribuției județului la aproviziona
rea acestui magazin, subliniind, in 
context, necesitatea de a se asigura 
continuarea tradițiilor artizanale tul
cene și valorificarea acestora in re
țeaua comercială. „Este bine — a 
spus secretarul general al partidului 
— să aduceți mărfuri din toată țara. 
Dar este necesar să asigurați si 
prin comerț specificul județului".

La uzina de alumină

în halele uzinei de feroaliaje

Pretutindeni — ambianță însuflețită, satisfacția maselor, optimismul perspectivelor
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Pregătirea insămințărilor de toamnă
Este știut că la cultura griului administrarea unor cantități sufi

ciente de îngrășăminte chimice și, mai ales, asigurarea unui raport 
Judicios între elementele nutritive reprezintă factori esențiali pentru 
obținerea unor recolte la nivelul potențialului productiv al soiurilor 
cultivate. Cum trebuie să fie întocmite planurile de fertilizare, care 
este raportul optim între elementele fertiliza'nte, în ce cantități și cînd 
trebuie să fie aplicate îngrășămintele chimice ? — iată tot atîtea în
trebări la care experiența din acest an la cultura griului a unităților 
agricole din județul Timiș oferă învățăminte valoroase, cu mari posi
bilități de generalizare in producție, incepind chiar din această toamnă. 
Cum Se acționează .concret în această direcție ?această direcție ?

tovarășul Vasile Nimară, inginerul- 
șef al cooperativei agricole Lenau- 
neim — din cauză că nu ne sosesc 
la timp îngrășămintele fosfatice 
(avem Un deficit de peste 100 tone 
substanță activă) și chiar cele azo- 
toase, planurile devin inoperante și, 
ca atare, trecem la improvizații". 
Rezultă și un alt neajuns. Pentru a 
suplini lipsa îngrășămintelor fosfa
tice se recurge la alegerea acelor te-

— în județul Timiș — ne spunea 
tovarășul Ion Gheorghiu, directorul 
general al direcției agricole — griul 
se cultivă pe soluri de o mare di
versitate, de la cele mai fertile la 
cele mai sărace. Experiența ultimilor 
ani și. în mod special, a anului 
acesta, ne-a dovedit că diversitatea 
tipurilor de sol. cu fertjlitate natu
rală foarte diferită, constituie un 
factor obiectiv de care trebuie să ți
nem seama la întocmirea diferen
țiată a planurilor de fertilizare cu 
îngrășăminte chimice și naturale, în 
funcție de nevoile fiecărui tio de sol, 
de cerințele soiurilor cultivate si de 
nivelul producției planificate. Iată 
de ce, în vederea utilizării cît mai 
eficiente a cantităților de îngrășă
minte repartizate unităților agricole, 
biroul comitetului județean de partid 
a luat 
recției _ ____ . .
ne a cooperativelor agricole, Trus
tului I.A.S. și oficiului județean 
de pedologie și agrochimie să • spri
jine direct unitățile agricole în elabo
rarea planurilor concrete de fertili
zare a terenului cu îngrășăminte 
chimice și naturale, mai intîi pe an
samblul consiliilor intercooperatiste 
și apoi în fiecare unitate agricolă 
în parte. Nu ne-am oorit aici. Sta
bilirea și diferențierea dozelor de 
îngrășăminte chimice se fac pe fie
care solă in parte, pornindu-se de la 
cartarea agrochimică a terenului, 
cantitățile de îngrășăminte și amen
damente aplicate în anii anteriori 
și rezerva de umiditate în sol.

Un studiu efectuat anul acesta în
tr-un număr de 30 de unități agrico
le privind influența raportului dintre 
elementele nutritive asupra produc
ției a permis desprinderea unor con
cluzii edificatoare. S-a dovedit că, 
la un raport de 2 la 1 între azot și 
fosfor, s-a obținut un spor de re
coltă de 655 kg la hectar, fată de 
terenurile care au fost fertilizate 
unilateral cu azot. Sînt date care au 
permis stabilirea unor măsuri con
crete pentru producția anului viitor. 
Anume, s-a hotărît utilizarea tutu
ror stocurilor de îngrășăminte fos
fatice pentru fertilizarea griului si 
orzului, urmărindu-sa realizarea 
raportului de 2 la 1 între azot și 
fosfor.

S-au inițiat, deci, măsuri concrete, 
precise pentru ca administrarea în
grășămintelor chimice la cultura 
griului să se facă pe baze științi
fice și să aibă o eficientă ridicată. 
Cum sint aplicate aceste măsuri în 
unitățile agricole? „Datorită soiurilor 
șl hibrizilor intensivi aflati în cul
tură, consumul de elemente din sol 
este foarte mare — ne spune tovară
șul Pompiliu Genescu, inginerul-șef 
al cooperativei agricole din Cărpiniș. 
De aceea, în Ioc de o dată la 4 ani, 
facem în fiecare an cartarea agro
chimică a solului. Putem astfel să 
întocmim un plan de fertilizare care 
exprimă cerințele reale de substanțe 
nutritive ale fiecărei parcele. Se eli
mină astfel și posibilitatea de a

măsura ca specialiștii di- 
agricole, uniunii județe-

i Mizarea firatiată 
pe fiecare parcelă cultivată

cu gnu Modernul hotel „Bucovina!" din Suceava
Foto: Gh. Vințilă

Experiența unităților agricole din județul Timiș

greși prin stabilirea unor doze de 
îngrășăminte mai mari sau mai mici 
decît este nevoie. Și într-un caz si 
în altul — preciza interlocutorul 
— producția ar avea de suferit. 
Vreau să pun o întrebare : de ce 
organele agricole si chiar stațiunile 
de cercetări agricole indică adminis
trarea îngrășămintelor fosfatice 
înainte de semănat, știut fiind fap
tul că eficienta lor este maximă cînd 
sînt încorporate în sol prin arătură. 
Ia adincime mai mare ?“ Este o în
trebare la care răspunsul este sim
plu de aflat. Nu toate unitățile a- 
gricole primesc la timp cantitățile 
de îngrășăminte chimice repartizate.

Și în alte unități agricole — lecea 
Mare, lecea Mică, Jimbolia, Dinias, 
Variaș j.a. — s-au întocmit planuri 
judicioase de fertilizare a culturii 
griului, „Din păcate ne relata

renuri care au fost fertilizate cu un 
an înainte, oeea Ce dă peste cap 
planul de amplasare a culturii grîu- 
lui în funcție de asolamentul stabi
lit. La direcția agricolă județeană 
am aflat că se întîmpină serioase 
greutăți în ce privește aproviziona
rea unităților agricole cu cantitățile 
de îngrășăminte chimice repartizate 
și necesare pentru pregătirea însă* 
mințărilor de toamnă. La îngrășă- 
mintele fosfatice, bunăoară. Cele care 
trebuie să se administreze în această 
perioadă, s-au livrat numai 43,8 la 
sută din cantitățile repartizate pen
tru trimestrul trei. Luînd în consi
derație faptul că unitățile agricole 
de stat și cooperatiste din județul 
Timiș vor cultiva în această toamnă 
peste 200 000 ha cu grîu, orz pentru 
boabe și orz pentru masă verde, este 
nevoie ca Ministerul Industriei Chi
mice, împreună cu Ministerul Agri-

culturii șî Industriei Alimentare să 
ia măsuri pentru asigurarea canti
tăților de îngrășăminte chimice ne
cesare pentru insămințările de toam
nă. Este o problemă care reclamă o 
soluționare rapidă.

Pornindu-se de la unele neajun
suri semnalate anul trecut in ceea 
ce privește calitatea lucrărilor de 
administrare a îngrășămintelor chi
mice, pentru această toamnă s-au 
luat unele măsuri care vizează întă
rirea răspunderii și conștiinciozității 
tuturor celor care participă la apli
carea îngrășămintelor. S-a stabilit 
ca șefii de fermă, brigadierii și 
șefii sectoarelor unice de mecanizare 
să coordoneze direct lucrările de fer
tilizare. răspunzind de organizarea 
temeinică a activității, reglarea co
rectă a mașinilor, jalonarea parce
lelor pe care se aplică îngrășăminte 
și instruirea mecanizatorilor, astfel 
ca să se asigure administrarea cît 
mai uniformă a îngrășămintelor chi
mice.

Ne oprim și asupra unui alt as
pect. în cadrul consiliului in- 
tercooperatist Orțișoara s-a înfiin
țat un centru de chimizare, pri
mul din județ. Ce atribuții îi re
vin și ce probleme va rezolva acest 
centru '! „în primul rînd — ne 
spune tovarășul Nicolae Dogendorf, 
președintele consiliului intercoopera- 
tist — toate cantitățile de îngră
șăminte repartizate cooperativelor 
agricole din consiliu vor fi depozi
tate într-un singur loc. evitîndu-se 
pierderile cu transportul. Apoi, în 
funcție de planul de fertilizare al 
fiecărei cooperative, se trece la apli
carea centralizată a îngrășămintelor 
chimice. In acest scop, stațiunea do 
mecanizare â format o echipă spe
cializată, care servește toate cele 7 
cooperative agricole din 
Este un mod de organizare 
zintă multiple avantaje, 
faptului că întregul proces_ ____
Uzare se realizează centralizat, de 
către oameni specializați, care răs
pund de calitatea lucrărilor execu
tate. Sînt numai citeva argumente 
care pledează pentru înființarea cen
trelor de chimizare în toate celelal
te consilii intercooperatiste din ju
deț.

„DIN LUMEA CELOR
CARE... SCRIU"

consillu". 
care pre- 

datorate 
de ferti-

Aurel PAPADIUC

Combinatul siderurgic Hunedoara : lingourile de metal sînt pregdtite pentru a intra in fluxul de laminare
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Bunuri de consum de cantate superioară

• Fapte • Opinii • Propuneri
• Colectivul întreprinderii forestiere de exploatare 

transport Pitești înregistrează și în acest an succese de seamă. De 
începutul anului, aici s-a realizat suplimentar o producție-marfă 
peste 24 milioane lei. în aceeași perioadă, beneficiarilor externi

»i
Ia
de _________ _ — —------ T. ----------- ------------— ---------
le-au fost livrate — tot peste plan — produse în valoare de peste 
637 000 lei valută. Notînd aceste rezultate, menționăm totodată contri
buția deosebită a forestierilor de la I.F.E.T. Pitești, care și-au înde
plinit și depășit principalele angajamente luate în întrecere 
an. (Ioan M. Rizoiu, str. Livezilor nr. 12, Pitești).

pe acest

Colectivul combinatului „Pro
gresul" din Ploiești, unitate repre
zentativă din cadrul Grupului în
treprinderilor de industrie locală 
Prahova, obține rezultate deosebite 
atit în ceea ce privește îndeplini
rea sarcinilor de plan, cit și lăr
girea gamei de bunuri de consum 
destinate ..................   ’
cest an 
fabricație 
— de la --------- — —- ----
pînă la băuturi răcoritoare — depă- 
șindu-se planul producției-marfă

pieței. Astfel. în a- 
au fost asimilate în 
peste 300 de produse 
articole de cauciuc

cu aproape 4 milioane lei. Lunar, 
în sezonul de vară, populația Plo- 
ieștiului și din alte orașe din județ 
a primit pentru consum mai mult 
de 3 milioane de sticle cu băuturi 
răcoritoare, la care s-au adăugat 
două sortimente moi : suc de soc și 
frucola. La\al VII-lea Tîrg de 
mostre de bunuri de consum, care 
și-a deschis recent porțile la Bucu
rești, combinatul „Progresul" ex
pune 16 noi produse de uz casnic. 
(Constantin Căpraru).

Deși nu fac parte 
(cel puțin declarat) 
din categoria „celor 
care scriu", Cik 
madian și Silvan 
nescu au fost și 
mereu prezenti 
lumea scriitorilor, stră- 
bătind-o mai totdea
una înarmați cu un 
spirit si cu un creion 
cordial-incisive.

Ochiul caricaturistu
lui. receptiv la tot 
ceea ce ’ poate oferi 
mai caracteristic chipul 
omenesc, a scrutat, 
de-a lungul citorva 
decenii, figurile mai 
tuturor personalități
lor culturii _ 
Reunite sub semnul 
inteligenței 
citeva dintre portre
tele realizate de acești 
doi artiști sînt pre
zentate. în cadrul ex
poziției organizate la 
Muzeul literaturii ro
mâne, alături de ace
lea ale unul presti
gios înaintaș : Victor 
Ion Popa. Este o în- 
tîlnire semnificativ in
titulată „Din lumea 
celor care... scriu". 
Dacă pină acum, în 
cadrul numeroaselor 
expoziții organizate de 
Muzeul literaturii ro
mâne. am putut privi 
portrete ale scriitori
lor realizate de colegii 
de breaslă, ilustrații 
ale acestora sau ale 
unor graficieni pe 
marginea unor lucrări 
literare, de data a- 
ceasta avem prilejul 
să contemplăm, com
parativ. imaginile Iul 
Sadoveanu sau Ion 
Barbu, ale lui Arghezi, 
Adrian Maniu sau Vic
tor Eftimlu, realizate 
de profesioniști ai de
senului, cu personali
tăți diferite.

Fiecare din aceste 
portrete reușește să 
aducă o nouă expre
sie, o altă trăsătură 
caracteristică unor chi
puri bine cunoscute. 
Privite paralel, aceste 
imagini, transfigurări

Da-
Io- 

sint
în

noastre.
artistice.

Ghercești 
o moară

• în sectorul zootehnic din CBdrul C AP-
(Dolj) s-a dat în folosință o bucătărie furajeră, dotată cu 
de măcinat furaje pentru cele 700 capete taurine. De asemenea, tot 
la Ghercești a început construcția unei noi școli, la ridicarea căreia 
cetățenii participă prin muncă patriotică. (Ion Diaconu, membru co
operator).

AGITAȚIA
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ale caracterelor par
ticulare. știute, rele
vă totodată expresii 
definitorii care scapă 
simplei asemănări do 
amănunt. Efortul im
pregnat de sinceritate 
de a supune realitatea 
unor legi interioare, 
tensiunea raporturilor 
stabilite cu modelul au 
marcat. în fiecare din 
exemplele particulare 
ale acestei expoziții, 
prospectarea unor noi 
domenii ideatice si a- 
fective. Regulile ge
nului au obligat auto
rii să se consume in

repezi exteriorizări. în 
reacții acute, de o spe
cifică fervoare.

Personalitate multi
laterală. scriitor și om 
de teatru. Victor Ion 
Popa este apreciat si 
pentru sensibilitatea și 
rafinamentul cu care a 
știut să mînuiască de
senul. Aflate în patri
moniul Muzeului lite
raturii române, manu
scrisele si o parte a 
desenelor sale sînt ex
puse acum ca un re
per de interpretare in
teligentă a chipului o- 
menesc în buna tradi
ție a desenului româ
nesc interbelic. Re
fractar retorismului, el 
a știut să sugereze. în 
jurul portretelor lui E. 
Bucuta sau Al. Rosetti. 
M. Sadoveanu sau N. 
Iorga, L. Rebreanu sau 
A. Maniu. o întreagă 
atmosferă de spiritua
litate prin creionarea, 
uneori vagă, vaporoa
să. alteori energică, 
accentuînd o trăsătură, 
o privire care să mă
rească expresivitatea. 
Ele exprimă un talent

sigur pe mijloacele 
sale, echilibrat si so
bru.

Aceeași noblețe a 
stilizării și o anumită 
monumentalitate deco
rativă am remarcat în 
portretele Iui Cik Da- 
tnadian, portrete reali
zate cu o dezinvoltură 
îndelung exersată. Fie 
că este vorba de O. 
Goga. Cezar Petrescu. 
G. Călinescu. M. Ra- 
lea, Geo Bogza. E. Je- 
beleanu, desenele cis- 
tigă un plus de adîn- 
cime prin 
prețioasă 
tare, prin 
țiilor albe 
calizează armonios an
samblurile.

Din desenele lui Sil
van (Ionescu) răzbate 
aceeași bucurie de a 
surprinde esențialul 
dintr-o figură, de a o 
comunica și altora. Am 
revăzut în această ex
poziție, ca și în lucră
rile sale de pînă acum, 
preferința pentru o e- 
xecuție în care sint ur
mărite pe lîngă carac
terizarea sintetică, iro
nică. a celui portreti
zat, efecte de rafina
ment pictural. Reflexe 
ale inteligentei, dar si 
ale unei sensibile emo
tivități, variațiile suple 
de tonuri apropiate, 
în îmbinări transpa
rente, descoperă noi 
valori de expresivitate 
chipurilor lui G. Ba- 
covia (în game de ce- 
nușiuri verzui), I. Mi- 
nulescu, O. Cazimir 
sau G. Topîrceanu.

Prin valoarea lucră
rilor și. nu mai puțin, 
prin figurile repre
zentate — expoziția 
poate fi socotită și 
un fragment de „isto
rie literară în imagini" 
— această manifestare 
împlinește, în mod fe
ricit. un dublu rol : 
estetic-emoțional și in- 
structiv-educativ.

efectele de 
contrapunc- 
magia spa- 
care muîi-

Marina PREUTU

VIZUALĂ
® Propun conducer^ întreprinderii de transporturi auto să 

ia măsuri pentru marcarea locului unde autobuzele de pe ruta Brad— 
Arad fac stație la trecerea lor prin comuna Virfurile (Arad). De ase
menea, să se afișeze și programul de mers al acestor autovehicule, 
(loan Stiop, comuna Virfurile, nr. 159, județul Arad).

® LO AțjaftOn în aPropierea municipiului Botoșani, se află 
tabăra Interjudețeană pentru tineretul școlar. Aici își petrec vacanța, 
în serii de cite 14 zile, sute de elevi, veniți din diferite locuri ale țării. 
Tabăra, așezată sub poale de pădure, reprezintă o adevărată împărăție 
a cîntecului și jocului, a copilăriei fericite. De altfel, cabanele de aici, 
nu întimplător poartă denumirile : Albă ca Zăpada, Străjerul, Lebăda, 
Năică. Hărnicuța, Căprioara... (Prof. Mircea Juncănaru, str. K. Marx 22, 
ap. 16, Botoșani).

® Solicităm conducer11 I-C.RA.L. — Vitan să ia măsurile 
necesare pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a tuturor 
lifturilor de la blocul nr. 7 de pe strada Petre Ionescu din Capitală, 
ln acest fel, locatarii de aici, înt're care mulți bătrîni și copii, n-ar mai 
fi nevoitl să urce pe scări pe lîngă lifturile care stau. (Marin Bitite, 
strada Petre Ionescu, bloc 7, ap. 187, București, sectorul 4).

în dialog permanent și direct «•

® în orașul Curtea de Argeș s-a dat recent în folosință un 
nou bloc, cu 48 apartamente, proprietate personală. La parterul aces
tuia există unități comerciale și de servire a populației. între care o 
spălătorie chimică, ateliere de comandă pentru incălțăminte și îmbră
căminte, magazin alimentar și de legume și fructe, cofetărie etc. în 
cadrul lucrărilor de modernizare și dezvoltare a orașului, pînă la 
sfirșitul anului, vor fi date în folosință aici alte sute de noi aparta
mente. (Ion Micuț, Curtea de Argeș).

® în anul 1974 ln ora?ul Ticleni (Qori) ®-a dat !n func
țiune un restaurant, construit de șantierul nr. 3 Craiova. „Construcția 
a fost prost gospodărită de șeful de unitate, fapt ce a făcut ca o parte 
din tîmplăria de lemn să se degradeze. Instalațiile hidrofuge de la 
terasă nu au fost executate în bune condiții de către șantier, iar 
șeful de unitate și cooperativa Tg. Cărbunești nu au asigurat întreți
nerea clădirii conform cărții tehnice, fapt ce a făcut ca apa să se 
infiltreze prin planșeu. în lunile iunie și iulie se vor face reparațiile 
terasei". V-am reprodus din răspunsul primit, la o sesizare a mea. de 
la întreprinderea economică județeană a cooperației de consum Gorj. 
Or, reparația promisă nu s-a făcut nici azi. (Gheorghe Lupu, str. Sta
dionului nr. 405, Țicleni, județul Gorj).

• Prin muncă patriotică, cetă*en11 din ora?ul Bal? (Olt> 
au realizat, de la începutul anului, lucrări edilitar-gospodărești în va
loare de peste 8,5 milioane lei. în cadrul acestora s-au reparat peste 
30 000 mp străzi Și trotuare, s-au extins spațiile verzi, s-au construit 
baze sportive și spații de joacă pentru copii, s-au plantat arbori ele. 
în fruntea acestor acțiuni de înfrumusețare a orașului se situează 
circumscripțiile nr. 1, 3, 5 și 6. (Titus Ciortescu, orașul Balș, județul 
Olt).

Se spune, și pe bună dreptate, că 
mina este o „uzină subterană". Desi
gur, peisajul acestei uzine poate fi 
văzut numai pe hărțile topografilor. 
Spre deosebire de activitatea din 
atelierele sau secțiile unor uzine ori 
fabrici, unde oamenii se pot privi și 
înțelege de aproape, în mină ei se 
întilnesc și se văd cu toții doar la 
intrarea și ieșirea din schimb. Și, pe 
cînd la suprafață, locurile de muncă 
sint mereu aceleași, în subteran ele 
se schimbă de la o oră la alta.

Am făcut această introducere pen
tru a reține atenția cititorului doar 
asupra unora dintre trăsăturile 
specifice muncii din subteran și, ca 
urmare, a necesității ca agitația vi
zuală — una din formele eficiente 
ale muncii politice de masă — să se 
adapteze particularităților, condiții
lor concrete în care minerii 
fășoară activitatea.

La Exploatarea minieră 
ca de altfel la oricare i . 
din Valea Jiului, poți să cutreieri în 
lung și în lat sectoarele, galeriile și 
abatajele, dar în nici un .loc nu vei 
găsi o lozincă, un grafic privind rea
lizările din întrecerea socialistă și 
cu atît mai puțin o gazetă de perete 
sau satirică. Și aoeasta, din simplul 
motiv că mina nu poate fi loc de ci
tit ziarul sau de descifrat, la lumina 
lămpii, textul unui panou. Totuși, 
în pofida aoestor „absențe" — cum 
aveam să ne convingem la Uricani 
— cei mai mulți oameni din abataje 
cunosc stadiul realizării propriilor 
angajamente și locul pe care-1 ocupă 
în „clasamentul" întrecerii socialiste 
dintre brigăzi și sectoare, aplică 
inițiative și cunosc experiențe îna
intate, după cum ii pot numi cu 
exactitate și pe cei care încalcă re
gulile disciplinei și ordinii.

...La locul de întîlnire al mineri
lor, în holul pavilionului tehnico- 
administrativ — prin care treci îna
inte de a intra în mină sau după ie
șirea din șut — organizația de par
tid a asigurat gazete de perete și 
satirice, cu apariție săptăminală sau 
care surprind „faptul zilei", panouri

Si grafice cuprinzînd realizările de- 
cadale ale brigăzilor (cu precizarea 
stadiului de îndeplinire a planului și 
angajamentelor) te invită parcă să 
le „conspectezi". Tot aici sînt popu
larizate inițiativele minerești „Bri
gada de producție și de educație" 
(cu modul de organizare și obiecti
vele profesionale și politico-educati
ve, cu punctajul stabilit pentru Cla
sificarea brigăzilor aflate in întrece
re. cu stimulentele morale și mate-

9
bune sau că la sectorul I, din cauza 
avariilor și stagnărilor, s-au pierdut 
în 7 luni din acest an cel puțin 
10 500 tone de cărbune. Critica seve
ră, dar dreaptă, îi aduce în atenție 
pe cei certați cu disciplina ; mineri
lor Gh. Anghel și Gh. Bogan, pre
cum și vagonetarului Nicolae An- 
drone li se arată cu cît le-a fost di
minuată retribuția pentru absențe 
nemotivate și cu cită producție au 
păgubit ei colectivele de muncă.

cu minerii

t

. •

DE I
<••• Ox. ••

iși des-
Uricani, 

exploatare

LA URICANI
riale ce se acordă cîștigătorilor), 
„Dirigenția muncitorească — cadru 
educațional pentru formarea con
științei socialiste", în care accentul 
principal este pus pe rolul maistru
lui ca agitator și pedagog al colecti
velor pe care le coordonează. Și, do- 
minînd toate materialele agitatorice, 
concentrate aici, este afișată cunos
cuta lozincă : „Nici muncă fără pline, 
nici piine fără muncă 1“

Agitația vizuală a fost concepută 
nu ca un scop in sine ; ea a fost 

să capteze inte- 
declanșeze reac- 
alte cuvinte, să 
Se face econo- 
redactarea unor 
un cît mai con-

realizată astfel incit 
resul oamenilor, să 
ții în conștiințe, cu 
aibă funcționalitate, 
mie de cuvinte prin 
texte scurte, dar cu 
vingător mesaj ; conținutul concret, 
destinația precisă, argumentarea 
celor mai semnificative exemple — 
bune sau rele — rețin, de asemenea, 
atenția. într-un fel sau altul, agita
ția vizuală „vorbește" zilnic mineri
lor. Sub genericul „Indisciplina — 
inamicul nr. 1“, ei află că numai 
prin eliminarea învoirilor și absen
țelor nemotivate s-ar fi putut realiza 
în plus cel puțin 10 000 tone de căr*

Muncitorii Ioan Demeni/Ioan Mol
dovan și loan Dincă, din sectorul VI 
transport, au devenit „eroii" unei 
caricaturi care prezintă modul cum 
nu trebuie folosit timpul in mină...

Șl nu este deloc întîmplător că 
ecoul diferitelor mijloace ale agita
ției vizuale se regăsește amplificat 
la locurile de muncă din subteran, 
în faptele de zi cu zi ale oamenilor, 
în atitudinea lor față de muncă. 
Este, de pildă, o plăcere să vezi as
tăzi cum sînt întreținute și folosite 
utilajele la brigăzile din sectorul III, 
orizontul 500 — ale lui Gheorghe
Scorpie, Gheorghe Durlă. Simion 
Budescu ; transportoarele cu benzi 
de cauciuc sau metalice nu mai 
funcționează „în gol" — cum se mai 
întîmpla pînă nu demult — consu- 
mind fără rost energie eleotrică ; 
înainte de pușcare, pentru a le pro
teja, ele sint acoperite cu capace ; 
nu poți găsi aici o unealtă aruncată 
la intîmplare ; cablurile de forță, de 
semnalizare sau cele telegrizumetri- 
ce sînt protejate și aliniate pe su
porți, cum „scrie la carte". Ce în
seamnă altceva decît că le-a intrat 
oamenilor „în. sînge" ordinea și spl-

ritul de buni gospodari ai bunurilor 
materiale, faptul că în depozite pină 
și fierul vechi sau utilajele propuse 
pentru casare sint stivuite 
„poate-poate cineva mai 
idee de recondiționare sau 
perat unele piese" — ni s-a

Cît despre rezultatele 
. dintre brigăzi, informațiile 

aduse la cunoștința minerilor prin 
intermediul agitației vizuale fac re
pede ocolul abatajelor. „Pe ce loc 
vă situați în întrecere ?“ — i-am în
trebat, din curiozitate, pe minerii 
Dumitru Baciu și Dănilă Sas din 
brigada lui Scorpie.

— Locul unu pe sector, iar pe 
mină este bunicei. Cu 1200 de tone 
de cărbune extrase peste plan pină 
acum ne-am îndeplinit angajamentul 
anual — a răspuns Baciu.

— Dacă citiți acum rezultatele în
scrise pe graficul întreeerii, s-ar pu
tea să vă înșelați — a intervenit 
Sas. Contează nu ce a fost, ci an
gajamentul reînnoit al brigăzii de a 
extrage în ’76 cel puțin 2 000 tone 
de cărbune peste plan.

— Organizația de partid a reușit 
să facă din agitația vizuală o oglin
dă d activității colectivului în care 
fiecare se vede așa cum este el — 
subliniază ing. Doru Mihăilă. șeful 
sectorului III, Mai mult însă, 
vindu-se în această „oglindă", 
menii ‘ 
mai bine, 
compara, 
exemplul 
exigența 
munca și

cu grijă, 
are vreo 
de recu- 
spus. 
întrecerii 
care sint

pri- 
oa- 

sînt ajutați să se cunoască 
au posibilitatea de a se 

sînt îndrumați să urmeze 
înaintat, să-și sporească 
și răspunderea față de 
comportarea proprie, ca și 

față de cea a ortacilor.
Vorbind cu oamenii, 

cum muncesc și gîndesc, 
că ecoul agitației vizuale 
prafața minei este amplificat în 
subteran prin munca politică de la 
om la om, prin activitatea agitato
rilor, a „dlriginților“-maiștrl. prin 
activitatea bogată și responsabilă a 
comuniștilor.

văzîndu-1 
am înțeles 
de la su-

Constantln MORARU

FAPTUL I 
DIVERS; 
Moș Mihai i 
centenar J

Mihai Constantin Tăbăcaru, 
din comuna Trifești, județul 
Neamț, a împlinit venerabila 
virstă de 100 de ani. Depănin- 
du-și amintirile, cu prilejul, a- I 
cestui frumos jubileu, bătrânul • 
centenar ne-a mărturisit, intre 
altele, că a fost contempo- | 
ran cu consăteanul său loan 
Levărdă — „un bărbat intre 
bărbați, aprig la faptă și cu 
vorbă molcomă, dar înțeleaptă". I 
Cine a fost loan Levărdă ? A . 
fost unul din deputății Divanu
lui ad-hoc din perioada Unirii | 
Principatelor. Moș Tăbăcaru ne-a 
asigurat că se simte incă bine, 
că încă mai participă la muncile 
agricole, iar puterile îl țin ca, * 
din cînd în cînd, să mal spargă | 
și cite o... buturugă I „Că numai 
munca, taică — ne spune el — I 
mă ține pe picioare". Ne face o 
deosebită plăcere ca, după da
tina străbună, să-i urăm ani 
mulți, intru tinerețe fără bătri- * 
nețe.

Noutăți de 
la Sacidava

Cu șapte ani în urmă, arheo
logul Constantin Scorpan desco
perea, pe un deal de pe malul 
dobrogean al Dunării, între Ra- 
sova și Dunăreni, primele ruine 
ale cetății romane Sacidava. De 
atunci, săpăturile au continuat, 
an de an, pentru ca zilele a- 
cestea să iasă la iveală vestigii 
de-a dreptul impresionante: 
poarta de intrare în cetate stră
juită de două tumuri-capcane, 
pentru apărare, sisteme de ca
nalizare și pavaje, precum și opt 
stele funerare, frumos ornamen
tate, ale unor căpetenii romane 
din legiunile a V-a Macedonica 
și a Xl-a Claudia.

Descoperirea aduce în contem
poraneitate noi lumini din vre
mea romanizării Dobrogei.

Semne 
particulare: 
o floricică 
si o aluniță » »

ln ultimii ani am citit multe 
fapte diverse cu cazuri fericite 
in care s-au regăsit, după ani și 
ani, părinți cu copil, frați cu 
surori. Acum vă scriu și eu des
pre un mare „of" al meu. Mă 
numesc Eftuc Marioara, din Ga
lați, strada Combinei nr. 5. In 
1947, fiind slăbită de muncă și 
trai greu, că tare mai era greu 
pe atunci, am adus pe lume o 
fetiță, pe nume Istrate Ileana. 
Intrucit nașterea a fost compli
cată, iar eu a trebuit să fiu re
ținută mai mult timp in spital, 
fetița a fost dată la Leagănul 
de copii din Galați. Cînd m-am 
înzdrăvenit și m-am dus s-o 
văd, n-am mal găsit-o și ni
meni nu mi-a mai spus nimic 
despre soarta ei nici pînă în 
ziua de azi. Ca semne de recu
noaștere știu că are o floricică 
la o pleoapă și o aluniță pe 
piept, care nu puteau să dispa
ră. Atit eu, cit și fratele ei, o 
căutăm de mulți ani, dar de
geaba. Inima mea de mamă îmi 
spune că trăiește și nu-mi gă
sesc hodină pină n-am s-o văd".

Facem cuvenitul apel la citi
torii noștri. Poate că printre ei 
se află și cea căutată „cu flori
cica și alunița care nu puteau 
să dispară".

Care 
bucurie...

„Intrucit la ora aceea, în ziua 
de 24 august, nu mai aveam alt 
mijloc de locomoție și, cum 
eram și cu copil mic, am făcut 
semn unei mașini de ocazie. O 
mare bucurie am încercat cind 
am văzut că a oprit o «Dacia 
1100». de culoare verzuie, care 
ne-a luat de lîngă Urziceni pină 
la București. Mulțummdu-i din 
inimă omului de la volan, l-am 
rugat să oprească in Colentina, 
unde trebuia să cobor. Din re
pezeală, am luat copilul in bra
țe, am coborit, dar am uitat in 
mașină toate bagajele pe care 
le aveam. Din cele discutate pe 
drum am reținut că omul cu 
mașina locuiește in București, 
pe bulevardul Șulea. Pentru ca 
bucuria pe care mi-a făcut-o să 
fie pină la capăt... bucurie, l-aș 
ruga să-mi dea o veste". Sem
nează V. Stănescu din Bucu
rești, sector 1, strada Cihovschi 
nr. 12.

Neomenie
Am Scris Odată în rubrica 

noastră despre o simulare a mi
liției care pusese un manechin 
în mijlocul drumului, în chip de 
accidentat, spre a vedea cîți 
dintre șoferii care trec pe lîn
gă el opresc să-l ajute.

Iată acum un caz real, Istori
sit de cititorul nostru Bâres An
drei. Pe raza comunei Borod, 
județul Bihor, a fost grav ac
cidentat de o mașină (dispăru
tă de la locul faptei) un telefo
nist care traversa șoseaua, cu 
bicicleta, fără să se asigure. Ci
titorul nostru a făcut semne 
disperate mal multor șoferi de 
pe autoturisme, dar în zadar, 
„încetineau viteza și cînd ve
deau pe marginea drumului 
omul însîngerat, accelerau șl 
plecau mai departe, pentru a 
nu-și... murdări mașina. Dar 
obrazul ? Dar omenia ?“

Cînd de locul cu pricina s-a 
apropiat un autobuz, șoferul a- 
cestuia, Pop Emeric, a oprit 
imediat și, cerînd voie pasage
rilor dinăuntru, l-a luat pe ac
cidentat, a făcut cale întoarsă, 
l-a dus la primul dispensar, și 
omul a fost salvat.

Rubrlcâ redactotâ de
Petre POPA
cu spriținul corespondenților 
„Scinteii”

I 
I

I

I
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CELUI DE-AL IV-LEA CONGRES
rAL PARTIDULUI COMUNIST DIN REUNION

Dragi tovarăși,
In numele Partidului Comunist Român, al secretarului general, tovarășul 

Nicolae Ceaușeseu, adresăm delegatilor la cel de-al IV-Iea Congres al Parti
dului Comunist din Reunion și, prin intermediul lor, tuturor comuniștilor, 
întregului popor din Reunion un cald salut tovărășesc și urări de succes de
plin în desfășurarea lucrărilor congresului.

Angajat plenar în traducerea in viață a Programului celui de-al XI-lea 
Congres al partidului vizlnd edificarea societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre comunism, poporul român urmărește cu 
simpatie, intr-un spirit de solidaritate militantă, activitatea și lupta comu
niștilor reunionezi, în strînsă unitate cu celelalte forțe democratice, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor de libertate, progres și prosperitate ale poporului 
reun'ionez, pentru triumful cauzei păcii și socialismului în lume.

Ne exprimăm satisfacția pentru bunele relații tovărășești care există 
între partidele noastre — întemeiate pe egalitate în drepturi și respectarea 
principiilor independentei și neamestecului în treburile interne — și avem 
convingerea că ele se vor dezvolta pe mai departe, în interesul întăririi prie
teniei dintre popoarele noastre, al cauzei unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin in aplicarea hotărîrilor pe care 
Ie veți adopta, spre binele oamenilor muncii din Reunion, pentru triumful 
idealurilor păcii, democrației și progresului social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Primiri la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Ion Pățan, membru al 

Comitetului Politic Executiv al C,C. 
al P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale, s-a întilnit. vineri, cu Lydle 
Schmidt. președintele Partidului 
Muncitoresc Socialist Luxemburghez, 
care la invitația C.C. al P.C.R. face 
o vizită în tara noastră în fruntea

★
Vineri, tovarășul Mihai Dalea, 

membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., a primit delegația de 
activiști ai Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de tovară
șul N. I. Mohov, adjunct al minis
trului culturii al U.R.S.S., vicepre
ședinte al conducerii, centrale a

★
Vineri după-amiază, tovarășul 

Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. a primit delegația 
Clubului presei „Primero Plana" din 
Statele Unite Mexicane, condusă de 
Daniel Cadena Zepeda, președintele 
clubului.

unei delegații a P.M.S. Luxembur
ghez.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă de caldă prietenie 
si cordialitate, a fost exprimată sa
tisfacția fată de evoluția ascendentă 
a relațiilor dintre România și Lu
xemburg, apreciindu-se că există pre
mise favorabile pentru extinderea și 
diversificarea acestor raporturi.

★
A.P.S.R., care, la invitația Consiliu
lui General A.R.L.U.S., a participat 
la manifestările organizate în 
noastră cu ocazia celei de-a
aniversări a eliberării României de 
sub dominația fascistă.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat V. I. Drozdenko, amba
sadorul U.R.S.S. la București.

★
La întrevedere, desfășurată într-o 

atmosferă cordială, a participat to
varășul Dezideriu Szilâgyi, vicepre
ședinte al Consiliului ziariștilor, re- 
dactor-șef al ziarului „Elore".

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului RAYMOND BARRE
Prim-ministru al Republicii Franceze

Cu ocazia numirii dumneavoastră In funcția de prim-ministru, îmi este 
plăcut să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de succes in 
Îndeplinirea înaltei misiuni ce v-a fost încredințată.

îmi exprim, totodată, convingerea că relațiile tradiționale de prietenie 
si colaborare dintre țările noastre vor cunoaște și in viitor o evoluție me
reu ascendentă, în interesul ambelor popoare.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, vlce- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, vineri dimineața, pe Nikola 
Kalciev, ministrul construcțiilor de 
mașini și metalurgiei din R.P. Bul
garia.

în cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale dezvoltării colaborării și

cooperării româno-bulgare în dome
nii de interes reciproc.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, prieteneascj, au 
luat parte loan Avram. ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
precum și Petar Danailov Hristov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

Odată cu dezvoltarea activi
tăților prestatoare de servicii, 
cooperația meșteșugărească din 
Buzău a întreprins ample ac
țiuni pentru dezvoltarea și di
versificarea atelierelor de pro
ducție destinate sporirii gamei 
de bunuri de consum destinate 
populației. între altele, numai în 
acest an au fost stabilite și a- 
plicate o seamă de măsuri pri
vind mai buna utilizare a ma
teriilor prime, creșterea volumu
lui de produse realizate din cu
poanele rezultate de la industria 
republicană, sporirea productivi
tății muncii pe fiecare lucrător, 
extinderea gamei de produse din 
metal, lemn sau înlocuitori de 
piele,, creșterea volumului de 
livrări către fondul pieței și la 
export. Rezultatele înregistrate 
în activitatea productivă și co
mercială la sfirșitul primelor 7 
luni din acest an au evidențiat 
temeinicia măsurilor adoptate. 
Nivelul planificat al livrărilor

către fondul pieței și la popu
lație a fost țlepășit cu 5,7 și, 
respectiv, cu 8 la sută. Valoarea 
productiei-marfă obținută în 
cooperația meșteșugărească a 
depășit prevederile de plan cu 
circa 2 milioane lei. O contri
buție însemnată la obținerea a- 
cestui rezultat au avut coopera
tivele „Sporul" Buzău și „Me- 
tal-lemn-chimie" din Rimnicu- 
Sărat. în acest fel, angajamen
tul anual asumat la acest indi
cator a fost îndeplinit și depă
șit, urmind ca pină la sfirșitul 
anului să fie realizată suplimen
tar o producti^-marfă în valoa
re de 1,9 milioane lei. Datorită 
creșterii productivității muncii 
peste nivelul planificat cu 4,5 la 
sută, a reducerii cheltuielilor de 
producție, eficienta economică a 
activității productive a cunoscut 
importante sporuri fată de pre
vederile planului. Valoarea be
neficiilor realizate pînă acum se 
cifrează la 3,7 milioane lei.

® SPORT ® SPORT 0 SPORT ® SPORT

cinema
• Plntea: PATRIA — 9,30; 12,15;
15; 17,30; 20, CAPITOL — 9,30;
11,45; 14; 10,15; 18,30; 20,45, la gră
dină — 20, GLORIA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 21, GRADINA TI
TAN — 20.
• Micul indian: SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GRADINA 
DINAMO — 19,45, FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 19,30.
•' Primul asalt: LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Cei 13 de la Barletta: SALA 
PALATULUI (seria de bilete 736)
— 17,15; (737) — 20.15, LUCEAFĂ
RUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,80;
21, BUCUREȘTI — 8.30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, la grădină — 19,45.
• Luptătorul din New Orleans:
FEROVIAR — 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,16; 20,30, GRADINA
LUCEAFĂRUL — 20.
•> Filiera II : FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30: 16;
18,15; 20,30, MODERN — 8,45; 11; 
13,15; 16; 18,15; 20,30, la grădină
— 19,45, GRADINA PARC HOTEL
— 20.
• Prin cenușa imperiului: VIC
TORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• Patima : CENTRAL — 9,15;
11,30; 13,45; 16: 18.15; 20,30.
• Evadarea: TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45.
• Program de filme documen
tare: TIMPURI NOI — 18; 20,15.
o Melodiile cartierului: GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,15.
• Pisicile aristocrate: EFORIE —
9,30; 11,15; 13,45; 16; 18,15: 20,15,
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30. la grădină — 20, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Program de desene animate: 
DOINA — 9,30; 11,15: 16.30: 18,15. 
•< Ce se Intlmplă cu tine?: DOINA
— 13; 14,45; 20.
• Texas, dincolo de rîu: BU- 
CEGI — 16: 18, la grădină — 20, 
ARTA — 15,30; 17,45, la grădină
— 20.
• Aventurile celor trei muzicanți: 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
•> Neamul Șolmăreștilor: UNIREA 
— 16, la grădină — 19,30.
• Cavalerii teutoni: DRUMUL 
SĂRII — 16; 19,15.
• Instanța amină pronunțarea :
CASA FILMULUI — 10; 12; 14; 
16; 18; 20, VIITORUL — 15,30;
18; 20.

Muntele ascuns: LIRA — 16J
18.15, la grădină — 20,30.

• Actorul și sălbaticii: GIULEȘTI
— 16; 19.
• Prietenii mei, elefanții: PACEA
— 13: 16; 19.

Păcală: FERENTARI — 16; 19.
• Romanță pentru o coroană:
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Mastodontul : COTROCENI — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
«, Haiducii: CRÎNGAȘI — 17.
• Doi oameni în oraș: FLO- 
REASCA — 14; 16; 18; 20.
• Capriciile Măriei: AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,15.
6 Călărețul cu eșarfă albă: MO
ȘILOR — 15,30; 18.
o Comisarul Piedone Ia Hong- 
Kong: tomis — 8,15; 10,45: 13; 
15,30; 17,45; 20,30, la grădină —
19.30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15.
• Program de desene animate: 
FLAMURA — 8.

Orășenii: POPULAR — 15,30; 
17,45; 20.
• Zorro: MUNCA — 15,30; 18;
20.30.
• Veronica se întoarce: COSMOS
— 15,30.
•' Valurile Dunării: COSMOS — 
18; 20,15.
• Papillon: FLACĂRA — 10; 16; 
19, GRADINA VITAN — 20.
« Kit in Alaska: VITAN — 15,30; 
18.

Astă-seară dansăm in familie: 
RAHOVA — 16: 18; 20.
• Asediul: PROGRESUL — 15,30; 
17,45; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare); Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30, (sala mică): Părin
ții teribili — 19,30.

Filarmonica „George Enescu“ 
(rotonda Ateneului Român): Spec
tacol de sunet șl lumină „A- 
teneul, palat al culturii muzicale 
românești" — 19,30.
O Opera română: Cavaleria Rus
ticană, Paiațe — 19.
c Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară He
răstrău) : Ferma — 20.

Teatrul Giuleștl (la Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România, sala Columnei): Specta
col audiovizual „De la străbuni 
pînă Ia tine" — 11 șl 12.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nașe“ (grădina Boema): E ne
maipomenit — 19 30.
• Ansamblul artistlo „Rapsodia 
română": Frumoasă ești, mindră 
țară — 18,30.
•- Teatrul evreiesc de stat: E- 
vreica din Toledo — 19,30.

s I ■A
»

(Urmare din pag. I)
la reuniune a reprezentat o nouă 
și pregnantă recunoaștere a justeței 
orientărilor de politică externă ale 
partidului și statului nostru.

Ecoul profund pe care l-a avut 
Mesajul adresat Conferinței de 
președintele Nicolae Ceaușescu, în 
care au fost reafirmate pozițiile 
constructive ale României în pro
blemele cardinale ale contempo
raneității, a relevat, o dată mai mult, 
că obiective majore pentru care mi
litează țara noastră pe arena inter
națională — abolirea politicii impe
rialiste, colonialiste, rasiste, așezarea 
relațiilor interstatale pe baza princi
piilor noi, ale egalității și respectu
lui reciproc — «înt in consens cu ma
rile aspirații ale popoarelor din ță
rile nealiniate, ale tuturor popoare
lor lumii.

Tocmai asemenea probleme cardi
nale cum sînt afirmarea dreptului 
inalienabil la dezvoltare liberă, de 
sine stătătoare a națiunilor, edificarea 
noii ordini economice și politice in
ternaționale. consolidarea păcii șl 
securității mondiale au stat în cen
trul dezbaterilor de la Colombo. Fi
rește, în condițiile unei reuniuni cu o 
compoziție atit de diversă în ce pri
vește orînduirea socială și nivelul de 
dezvoltare a țărilor reprezentate au 
fost exprimate opinii diferențiate in 
problemele abordate. Este insă deo
sebit de semnificativ că. in pofida

diversității, s-a putut ajunge Ia un 
șir de concluzii comune, consemnate 
in documentele adoptate — Decla
rația politică. Declarația economică, 
Programul de acțiune, precum și 16 
diferite rezoluții — care au fost date 
publicității la începutul acestei săp- 
tămini. Se poate aprecia că, în an
samblu, aceste documente deschid noi 
perspective pentru intensificarea e- 
forturilor în vederea înfăptuirii unei 
noi ordini economice și politice mon
diale, promovării independenței po
poarelor. democratizării relațiilor in
ternaționale. Ele vor contribui ca 
mișcarea țărilor nealiniate, care — 
așa cum s-a dovedit la Colombo — 
reprezintă un important factor pozi
tiv al vieții internaționale, să-și spo
rească ponderea și influența in 
lume, contribuția Ia soluționarea, in 
interesul tuturor popoarelor, a ma
rilor probleme care confruntă lumea 
de azi.

Represiunile

nu pot salva

anacronismele istoriei
Militind cu fermitate împotriva 

politicii imperialiste» de dominație și

VOLEI: „Trofeul Tomis“
Competiția internațională masculi

nă de volei „Trofeul Tomis" a con
tinuat vineri în sala sporturilor din 
Constanta. în partida „vedetă" s-au 
întilnit echipele Ungariei și Bulga-

în cîteva rînduri
BASCHET

Turneul internațional feminin de 
baschet desfășurat la Șanhai s-a în
cheiat cu victoria selecționatei Ro
mâniei. în ultimul meci, baschetba
listele românce au învins cu scorul 
de 81—58 formația Mexicului. Alte 
rezultate înregistrate in ultima zi a 
competiției : Japonia — R.P. Chine
ză'(A) 85—76 ; „8 Februârlfe" (R.P.D. 
Coreeană) — R.P. Chineză (B) 83—74.

Aseară, în sala Floreasca s-a 
disputat a doua întîlnire internațională - - - - - ' . '
Steaua și Honved Budapesta. Victo
ria a revenit din nou baschetbaliști- 
lor bucureșteni, cu scorul de 90—85 
(48—47). Astăzi de la ora 18, în sala 
Giulești. Honved întilnește pe Rapid.

RUGBI
La Varșovia au continuat întrece

rile turneului internațional de rugbi 
pentru echipe de tineret, la care 
participă și selecționata de juniori 
a orașului București. în primul joc 
susținut, tinerii rugbiști români au 
întilnit reprezentativa orașului Mos
cova. victoria revenind cu scorul de 
10—6 (10—6) sportivilor sovietici, 
într-un alt meci, echipa orașului So
fia a întrecut cu scorul de 40—0 
(20—0) formația orașului Berlin.

HANDBAL
Au luat sfîrșlț întrecerile grupelor 

preliminare ale competiției interna
ționale de handbal pentru juniori 
dotată cu „Cupa Prietenia", care se 
desfășoară în aceste zile la Cottbus 
(R.D. Germană). Pentru turneul fi
nal s-au calificat selecționatele R.D. 
Germane. României, U.R.S.S. și Po
loniei. în turneul pentru locurile 
5—8 vor evolua formațiile Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Ungariei și Cubei.

TENIS
Ilie Năstase s-a calificat în semi

finalele turneului internațional de 
la South Orange. în „sferturi", Ilie 
Năstase l-a întrecut în două seturi, 
cu 7—6, 6—3, pe jucătorul indian 
Vijay Amritraj.

riei. La capătul unui meci „mara
ton". care a durat aproape 3 ore, vo
leibaliștii maghiari au repurtat vic
toria cu scorul de 3—2 (6—15. 11—15, 
15—12, 15—8, 18—16). în deschidere, 
echipa României a învins cu 3—0 
(15—3, 15—2, 15—6) selecționata Spa
niei. Astăzi au loc alte două partide ; 
România — Bulgaria și Ungaria — 
R. D. Germană.

de baschet dintre echipele

asuprire, România acționează cu 
consecventă pentru lichidarea ulti
melor vestigii ale colonialismului, a- 
cordă un sprijin, multilateral popoa
relor care luptă pentru libertate și 
independentă națională. își manifes
tă deplina solidaritate cu lupta po
poarelor împotriva politicii de apart
heid și discriminare rasială — odios 
anacronism care sfidează conștiința 
umanității și permanent focar de în
cordare și conflicte.

Poziția principială și consecventă a 
țării noastre — care. în repetate rîn
duri, a subliniat necesitatea de a se 
pune capăt acestor practici și și-a 
exprimat convingerea că eradicarea 
lor este inevitabilă — și-a găsit în 
acest răstimp noi confirmări, prin 
evenimentele recente din Rhodesia. 
Namibia. R.S.A., care tind să trans
forme Africa australă intr-un vulcan 
în fierbere. în R.S.A., în ciuda repre
siunilor și a terorii sălbatice — numai 
în ultimul timp circa 300 de militanți 
au fost uciși și peste 1 500 răniți de 
forțele represive — se intensifică 
acțiunile de luptă împotriva politi
cii de apartheid ; val după val, ma
nifestațiile au cuprins întreaga țară, 
marșuri, mitinguri de protest, greve 
se desfășoară într-un șir neîntrerupt. 
Totodată, lupta patriotilor din Na
mibia, teritoriu ce continuă să fie 
ocupat în mod ilegal de rasiștii de 
la Pretoria, a luat în ultimul timp 
forme tot mai ascuțite — inclusiv 
acțiuni de guerilă. S-au amplificat 
acțiunile detașamentelor de parti
zani și în Rhodesia: aflat in derută, 
regimul de la Salisbury a recurs la 
incursiuni armate in Mozambic, pro- 
vocind sute de victime în rindurile 
populației civile, inclusiv ale refugia
telor din Rhodesia. Aceste acțiuni, 
condamnate cu vehemență de opinia 
publică internațională, nu pot insă 
și nu vor putea zăgăzui mișcarea de 
eliberare a poporului Zimbabwe.

în cadrul dezbaterilor din. Consiliul 
de Securitate, convocat de urgentă în

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis telegrame de 
felicitare lui Bruno Rakotomavo, cu 
oeazia numirii în funcția de minis
tru al afacerilor externe al Republi
cii Democratice Madagascar, și lui 
Martin Bongo, cu ocazia numirii în 
funcția de ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Gaboneze,

*
Vineri dimineața, George Maco

vescu. ministrul afacerilor externe, a 
primit pe Antoine Bangui, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Ciad în Republica Socialistă 
România, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de 
acreditare.

★
a fost Încheiat, vi

de colaborare bilate-
La București 

neri, protocolul 
rală pe anii 1976—1977 între Consi
liul ziariștilor din cadrul Uniunii 
sindicatelor din presă, poligrafie și 
edituri din Republiea _ . -
România și Clubul presei „Primero 
Plana'* din Statele Unite Mexicane.

Documentul a fost semnat din 
partea română de Dezideriu Szilâgyi, 
vicepreședinte al Consiliului ziariș
tilor. iar din partea mexicană de 
Daniel Cadena Zepeda, președintele 
clubului.

La semnare au asistat membri ai 
Consiliului ziariștilor din România, 
redactori șefi din presa centrală, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe. A fost prezent Arman
do Cantu, ambasadorul Statelor 
Unite Mexicane la București.

(Agerpres)

A apărut

iocialistă

REVISTA ECONOMICĂ*if
nr. 34 din 27 august 1976

Din sumarul revistei menționăm, 
in cadrul rubricii Economie naționa
lă, articolele : „Costurile de produc
ție și nivelul cheltuielilor de regie" 
de Constantin Cojocaru ; „Exigențe 
ale cincinalului revoluției tehnico- 
științifiee. Tehnologiilor modeme — 
cîmp larg de afirmare" ; „în siste
mul comerțului exterior. Temeinica 
pregătire a cadrelor, factor de.cisiv al 
eficienței" de dr. Antonie Mihăilea- 
nu și Ioan Georgescu.

Revista publică, de asemenea, obiș
nuitele sale rubrici ; Conducere — 
Organizare, Teorii — Idei, Economie 
mondială.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 27
FOND GENERAL 
836 096 Iei
EXTRAGEREA 11
16 21 50
EXTRAGEREA a Il-a : 28 57 64 
19 81 34 9 35

AUGUST 1976 
DE CÎȘTIGURI:

3 80 8 88 43 23

AGENDĂ
Popasuri reconfortante în jurul Capitalei
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Mesaje cu prilejul marii sărbători

naționale a României

Excelenței Sale Domnului MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, sînt fericit 
exprim Excelenței Voastre viile mele felicitări și cele mai bune urărisă

de fericire și prosperitate.
SULEYMAN DEMIREL

Primul ministru al Turciei

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Sărbătorirea celei de-a XXXII-a aniversări a eliberării frumoasei 
dumneavoastră țări. România, îmi oferă fericitul prilej de a adresa Excelenței 
Voastre călduroase felicitări, precum și cele mai bune urări pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și cooperare statornicite de-a lungul celor zece 
ani intre guvernele român și congolez.

Cu cele mai înalte și frățești considerațiuni.

Comandant LOUIS SYLVAIN GOMA
Primul ministru al guvernului 

Republicii Populare Congo

t V
PROGRAMUL 1

i
10,00 O viață pentru o idee: Alecu Con- 

stantinescu (1872—1949), militant 
socialist și comunist român.

10,30 Telecinemateca.
12,00 Din nou 

muzicale.
12.45 Cercetări 

studioului 
Moscova.

13.05 Telex.
13,10 Bucuroși de oaspeți la Deva.
13.45 Ferestre deschise spre lume. 

„Copii fără copilărie" — un zgu
duitor film-document despre con
dițiile dramatice care, în diferite 
părți ale lumii, amenință existen
ța fizică șl spirituală a omului din 
cea mal fragedă vîrstă.

despre preferințele dv. 

în taiga. Producție a 
de televiziune din

14.30 „Casa" — film documentar, pro
ducție „Al. sahla". Regizor: L. 
Gutman.

14.40 Un disc pe 625 de linii.
15,00 Virstele peliculei. în continuarea 

eiclului „Istoria unei capodopere" 
— ediție specială consacrată ca
podoperei cineastului german Frie
drich Murnau.
„Trofeul Tomis" la volei mascu
lin: România — Bulgaria. Trans
misiune directă de la Constanța. 
Caleidoscop cultural-artistic. 
Club T
„Tinerețe fără bătrlnețe". Film 
documentar, producție „Al. Sahla".

18.50 „Liberi azi trăim". Emisiune mu- 
zical-literară

19,05 Eroi îndrăgiți de copil: Heidi (e- 
plsodul IV) — producție japoneză.

19.30 Telejurnal.
20,00 .. ...........................
20.50 rum sen*»; „vamiu
21.40 24 de ore. • Sport.
32,00

16,00

17,30
17,50
18,35

Teleenclclopedla.
Film serial: „Cannon".

Spectacol internațional de varie- 
Uți

vremea
Ieri în țară: Vremea a fost în gene

ral frumoasă, exceptînd zonele de 
deal și de munte, jumătatea de sud 
a Moldovei, vestul Dobrogei și Mun
tenia, unde cerul s-a înnorat în cursul 
după-amlezil și au căzut averse locale, 
însoțite de descărcări electrice. în cele
lalte regiuni, cerul a fost variabil și 
aversele au fost Izolate. Vintul a suflat 
slab, pînă la potrivit Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 
16 grade la Joseni și Topllța și 26 de 
grade la Chlșineu-Criș. In București:

TURISTICĂ -

Vremea a fost In general frumoasă 
In prima parte a zilei. In cursul dupfi- 
amiezii, cerul s-a înnorat treptat șl a 
plouat. Vintul a suflat slab, pină la 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 99, 
30 și 31 august. In țară : Cerul va fl 
variabil, înnorărl mal persistente se 
vor produce la începutul intervalului 
în Banat, Oltenia, Muntenia și sudul 
Dobrogel, unde vor cădea ploi slabe, 
locale. In celelalte regiuni, ploi izolate. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse între 7 șl 17 grade, iar 
maximele intre 17 și 27 de grade, local 
mai ridicate. In București: Cerul va fi 
variabil, cu Innorări mal accentuate 
după-amlaza, cind vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vint potrivit.

în localitățile și zonele de agre
ment din jurul Capitalei, coopera
ția de consum oferă amatorilor de 
popasuri turistice reconfortante o 
serie de unități noi sau moderni
zate, constituind tot atîtea puncte 
de atracție. Astfel, în comuna sub
urbană Măgurele, cooperația de 
consum a construit un hotel mo
dern cu 200 de locuri în camere 
Confortabile și frumos mobilate, iar 
restaurantul „Măgurele" oferă gus
toase 
șeaua 
19 km 
moașa 
șului.

preparate culinare. Pe șo- 
București — Alexandria, la 
de centrul Capitalei, în fru- 
pădure de pe malul Arge- 

cooperația de consum pune

la dispoziția amatorilor hanul tu
ristic „Buda", iar pe șoseaua Bucu
rești — Buftea, popasul turistic 
„Calul Bălan". Ambele unități dis
pun de condiții dintre cele mai 
bune pentru un popas agreabil, iar 
restaurantele lor stau la dispoziția 
consumatorilor cu o gamă variată 
de mîncărtiri și specialități la gră
tar. La rindul său, restaurantul și 
popasul turistic „Săitica", la 22 km 
de centrul Capitalei, pe șoseaua 
București — Ploiești, cunoaște, de 
asemenea, o mare afluență de vi
zitatori în aceste zile. în fotogra
fie : Popasul turistic „Săftica" al 
cooperației de consum.

Un veritabil sat de vacanță

„Malu“ — este <>enumirea unuia 
diptre cele mai îmbietoare popasuri 
turistice ale cooperației de con
sum, amplasat pe artera de largă 
circulație București — Constanța, 
la kilometrul 73. chiar la intrarea 
in județul Ialomița, Popasul turis
tic „Malu“ este un original an
samblu arhitectonic inspirat din 
arta populară românească. Con
strucția restaurantului și a terasei 
seamănă cu o imensă claie de stuf, 
înălțată pe stîlpi și grinzi din beton 
și lemn. Popasul turistic „Malu" a- 
sigură în permanentă preparate 
culinare variate, din care nu lip
sesc cele de pescărie. La etaj

funcționează un salon-braserie, În
conjurat de camere pentru dormit, 
mobilate și decorate în stilul ca
racteristic diferitelor zone folclo
rice. De asemenea, se oferă cazare 
în alte trei construcții in stil ar
hitectonic original, precum și in 
căsuțe cochete in formă de căpițe 
acoperite cu stuf de dimensiuni și 
forme variate. Popasul „Malu" este 
un veritabil sat de vacantă. Încon
jurat de o bătrînă pădure de sal- 
cimi care creează un cadru natural 
Incintător, reconfortant. în foto
grafie : Popasul turistic „Malu" al 
cooperației de consum.

urma evenimentelor singeroase din 
R.S.A., țara noastră a exprimat un 
viguros protest împotriva acestor 
acte de violare a drepturilor funda
mentale ale omului, poziția sa gă- 
sindu-și reflectare in rezoluția adop
tată, prin care se condamnă guvernul 
de la Pretoria și se recunoaște le
gitimitatea luptei poporului sud- 
african pentru lichidarea apartheidu
lui. Tot așa cum în cazul dezbate
rilor de la O.N.U. asupra situației 
din Namibia, România și-a mani
festat sprijinul deplin față de lupta 
poporului namibian, numărindu-se 
printre coautorii unor proiecte de 
rezoluție care cer retragerea R.S.A. 
din această țară. Și, fără îndoială, 
nu este departe ziua cind și ulti
mele bastioane ale colonialismului 
de pe continentul african vor fl eli
minate, cind "steagul libertății va 
flutura victorios deasupra întregii 
Africi.

Cerința imperioasă a

soluționării politice

a conflictelor

Pornind de la faptul că în diferite 
zone ale globului mai persistă încă 
focare de încordare și conflict, care 
pot In orice moment să se extindă, 
punînd în pericol pacea internațio
nală, România se pronunță consec
vent pentru unirea eforturilor in ve
derea stingerii acestor focare, ‘pentru 
soluționarea problemelor deschise pe 
cale politică, prin tratative.

Cu adîncă îndurerare a urmărit o- 
pinia publică din tara noastră eveni
mentele din Liban, unde luptele fra

tricide au provocat atitea suferințe 
poporului libanez, ca și poporului 
palestinean. După 16 luni de război, 
Beirutul este în mare parte distrus, 
ca și celelalte principale orașe. Se 
estimează că circa 40 000 de persoa
ne au fost ucise, iar 80 000 rănite.

Fără îndoială că aceste tragice e- 
volutii nu pot sluji decît reacțiunii, 
cercurilor imperialiste, contravenind 
profund intereselor poporului liba
nez, cauzei popoarelor arabe în an
samblu, complicînd și mai mult si
tuația din Orientul Mijlociu.

Pornindu-se de la premisa că 
trebuie intensificate eforturile pen
tru a se pune capăt vărsării de sînge 
și a se găsi o soluționare pașnică, la 
masa tratativelor, a problemelor din 
Liban, pot fi apreciate ca încuraja
toare știrile privind pregătirea unei 
întilniri a tuturor părților implicate 
în conflict pentru a examina un nou 
plan menit să pună capăt luptelor. 
Totodată, o rază de speranță deschid 
și progresele pe care tinde să le în
registreze ideea convocării unei con
ferințe arabe la nivel înalt asupra 
situației din Liban, această idee în
trunind pînă in prezent acordul ma
jorității statelor arabe. Evoluția 
evenimentelor impune cu stringență 
găsirea grabnică a unei soluții prin 
care să se pună capăt ostilităților, 
creîndu-se astfel condiții ca po
porul libanez să poată trece la re
construcția patriei sale, să-și dedice 
eforturile propășirii economice și 
sociale.

După eum se știe, perioada din 
urmă a cunoscut manifestarea unor 
fenomene de încordare în relațiile 
dintre Grecia și Turcia. în legătură 
cu unele probleme referitoare la Ma
rea Egee ; și în această privință se 
poate consemna cu satisfacție că, în 
urma discuțiilor purtate în cadrul 
Consiliului de Securitate, cele două

părți au convenit asupra inițierii de 
negocieri- bilaterale in vederea găsi
rii unei soluții pașnice problemelor 
în cauză. Desigur, o asemenea evo
luție se înscrie ca un, fapt pozitiv, 
dezvoltarea eforturilor pe această 
linie și în această direcție fiind im
perios reclamată de interesele am
belor popoare, ca și de interesele 
instaurării unui climat de liniște și 
colaborare în Balcani, ale păcii și 
securității pe întreg continentul eu
ropean.

îndemnuri

spre triumful rațiunii

Necesitatea ca rațiunea să triumfe 
in desfășurarea evenimentelor poli
tice pare a fi si mai puternic sub
liniată prin noile victorii ale omu
lui in fascinanta sa escaladă spre 
cunoașterea universului. în această 
săptămină, echipajul stației orbitale 
sovietice „Saliuț 5“ și-a încheiat eu 
succes misiunea, revenind pe Pă
mânt după 48 de zile de activitate in 
laboratorul spatial ; tot în aceste zile, 
stația automată „Luna 24“ a adus 
noi mostre de roeă selenară. La rin- 
dul lor, savanții americani sînt preo
cupați să răspundă, pe baza infor
mațiilor transmise de sonda „VI- 
king-l“, de pe Marte, la întrebări 
legate de existenta vieții pe Planeta 
roșie.

Se poate de aceea spune că dacă 
geniul uman a ajuns să dea răspuns 
unor asemenea probleme, cu atit 
mai mult poate fi — și este ne
cesar să fie — capabil să rezolve 
problemele care se pun aici, pe Pă- 
mînt, pentru îmbunătățirea vieții

popoarelor, pentru făurirea unei 
lumi mai bune.

★
Am stăruit, in rindurile de mal 

sus, doar asupra citorva aspecte ale 
actualității internaționale din săptă- 
mîna care se încheie. Ar fi putut fi 
evocate numeroase alte evenimente 
din diferite regiuni ale globului — 
fapte și acțiuni, luări de poziție, a 
căror caracteristică de ansamblu este 
imprimată de afirmarea tot mai pu
ternică a voinței popoarelor de a 
trăi în deplină libertate și indepen
dență, de a-și organiza viata așa 
cum doresc, a cerinței de lichidare 
definitivă a vechii politici de domi
nație și dictat, de a se instaura noi 
relații Internaționale bazate pe ega
litate și respect reciproc, de natură 
să asigure conviețuirea și conlucra
rea rodnică a tuturor națiunilor.

Așa cum este bine cunoscut, pro
movarea acestor principii formează 
esența politicii externe a României 
socialiste, aceasta constituind una 
din principalele surse ale prețuirii 
de care se bucură țara noastră în 
lume. Constituie un motiv de legi
timă mîndrie patriotică pentru noi 
faptul că în desfășurarea marilor 
procese ce definesc lumea de azi 
România socialistă se manifestă pe 
arena internațională ca o prezență 
dinamică. Și în această săptămină, 
ca și în săptămină precedentă, ziare 
și reviste de prestigiu din diverse 
țări ale lumii, posturi de radio și te
leviziune au consacrat României nu
meroase articole și emisiuni, eviden
țiind caracterul profund principial, 
spiritul constructiv și realist ce ani
mă activitatea internațională a parti
dului și statului nostru. Activitate 
în consens cu interesele fundamen
tale ale poporului român, cu aspira
țiile cele mai înaintate ale întregii 
omeniri progresiste.

Dumitru ȚINU
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Manifestări consacrate zilei I»
Îîitilnire intre tovarășii I. I. Brejnev și J. Radar

de 23
în cadrul manifestărilor consacrate 

aniversării, peste hotare, a zilei de 
23 August, la Ambasada României 
din Manila a fost organizată o reu
niune la care au participat ministrul 
de externe al Republicii Filipine, 
Carlos Romulo, reprezentanți ai 
unor ministere, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Manila, re
prezentanți ai unor organizații inter
naționale din capitala filipineză. 
Despre semnificația Zilei naționale 
a României, precum si despre im
portanta vizitei președintelui Nicolae 
Ceausescu în Filipine, în aprilie 1975, 
pentru dezvoltarea pe multiple pla
nuri a relațiilor bilaterale au vorbit 
ministrul de externe filipinez si am
basadorul tării noastre la Manila.

La ambasada țării noastre din 
capitala Mauritaniei — Nouakchott 
— a fost organizată o conferință de

August
presă, cu prilejul căreia ambasadorul 
României a relevat semnificația ac
tului de la 23 August 1944 în istoria 
poporului român, iar la Casa de cul
tură din Starakhowice (voievodatul 
Kielce — R. P. Polonă) a avut loc 
o adunare festivă consacrată sărbă
torii naționale a României, la care 
ambasadorul României a relevat im
portanta istorică a evenimentelor de 
la 23 August 1944.

De asemenea, la Luanda a fost or
ganizată o seară a filmului româ
nesc. la care au participat miniștrii 
de externe, informațiilor, sănătății, 
reprezentanți ai conducerii M.P L.A.. 
funcționari superiori din R. P. An
gola. precum si șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Luanda. în 
holul cinematografului ,.Avis“ a fost 
prezentată o expoziție despre Româ
nia. (Agerpres)

Componența noului guvern francez
PARIS 27. — Corespondentul nos

tru transmite : Vineri s-a anunțat la 
Paris componenta noului guvern 
francez, aprobată de președintele 
Valery Giscard d’Estaing, la propu
nerea primului ministru, Raymond 
Barre.

Noul cabinet este alcătuit din 18 
miniștri si 18 secretari de stat, pri
mul ministru' cumulînd si postul de 
ministru al economiei si finanțelor, 
în principalele funcții ministeriale 
au fost numiți : Olivier Guichard 
(U.D.R.), ministru de stat, ministru 
al justiției, Michel Poniatowski (Re
publican independent), ministru de 
stat, ministru de interne. Jean 
Lecanuet (Centrul democratic si so
cial). ministru de stat, ministru al 
planului și al amenajării teritoriu
lui, Louis de Guiringaud (majorita

tea prezidențială), ministru al afa
cerilor externe, Yvon Bourges, mi
nistru al apărării (U.D.R.). Christian 
Bonnet (Republican independent), 
ministru al agriculturii.

în noua echipă guvernamentală, 
cinci miniștri aparțin Uniunii Demo
craților pentru Republică (U.D.R.), 
patru — republicanilor independenți, 
iar trei sînt radicali. Ceilalți miniș
tri aparțin majorității prezidențiale 
și unor grupări centriste, iar trei 
sînt prezentați sub formula „fără 
etichetă". în acest sens, șeful guver
nului a declarat că diferitele forma
țiuni politice ale majorității sînt re
prezentate în noul cabinet conform 
dorinței președintelui republicii.

Prima reuniune a noului guvern 
francez va avea loc sîmbătă dimi
neața.

-difuzată ca document oficial al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 27 — Cores

pondentul nostru transmite : La se
diul O.N.U. din New York a fost 
difuzată ca document oficial al Or
ganizației Națiunilor Unite „Decla
rația solemnă comună româno-beni- 
neză", semnată la București, la 23 
iulie 1976, de președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și de președintele Repu

blicii Populare Benin. Mathieu Ke- 
rekou.

Acest document, semnat cu prile
jul vizitei în țara noastră a președin
telui Beninului a fost publicat la 
punctul agendei O.N.U. privind 
„transpunerea în viață a Declarației 
asupra întăririi securității interna
ționale".

MOSCOVA 27 (Agerpres). — în 
Crimeea a avut loc o intîlnire între 
L. I. Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și Janos Kadar. 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.. 
care se află în U.R.S.S. la odihnă. 
Cu acest prilej a avut loc o convor

bire referitoare la relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și R. P. Ungară. 
Părțile au manifestat satisfacție fată 
de dezvoltarea multilaterală a cola
borării dintre cele două partide și 
țări. Au fost abordate de asemenea 
probleme ale situației internaționale 
actuale.

Dl PRETUTINDENI

Patriotii namibieni sînt hotărîți 
să continue lupta pînă la eliberarea 

deplină a tării lor
Inaugurarea la Lusaka a Institutului Națiunilor Unite pentru 

Namibia

Evoluția evenimentelor din Liban
• Președintele Frangieh a cerut ca reuniunea arabă la nivel inalt 
să se desfășoare în Liban • Consultări privind un plan de pace

BEIRUT 27 (Agerpres). — Președintele libanez, Suleiman Fran
gieh, a cerut ca întîlnirea arabă la nivel înalt pentru examinarea si
tuației din tara sa Să se țină în Liban, a anunțat reprezentantul Ligii

Căi deschise 
spre negocieri directe 
intre Grecia și Turcia 
Declarația primului ministru 

S. Demirel
ANKARA 27 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Turciei, Suleyman 
Demirel, a declarat, vineri, la Anka
ra, că țara sa se pronunță în favoa
rea negocierilor de orice fel cu Gre
cia în vederea soluționării diferen
dului în legătură cu Marea Egee. 
Premierul Turciei a subliniat nece
sitatea pregătirii cu atenție a trata
tivelor, in vederea asigurării succe
sului lor.

Referindu-se la recenta rezoluție a 
Consiliului de Securitate. Suleyman 
Demirel a arătat că esența acesteia 
este r ecomandarea ca Turcia și Gre
cia să-și rezolve problemele în mod 
pașnic.

Președintele R. P. Benin 
a primit delegația U.T.C.

COTONOU 27 (Agerpres). — în 
cadrul vizitei pe care o întreprinde 
în mai multe țări din Africa, dele
gația Uniunii Tineretului Comunist. 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și. Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, 
condusă de tovarășul Dionisie Ba- 
lint, secretar al C.C. al U.T.C., a 
fost primită de președintele Repu
blicii Populare Benin. Mathieu Ke- 
rekou. Cu acest prilej, evocînd cu 
plăcere vizita pe care a efectuat-o 
în Republica Socialistă România, 
președintele beninez a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie si 
vii mulțumiri pentru sprijinul acor
dat de România tării sale, pe toate 
planurile.

LUSAKA 27 (Agerpres). — Cu o- 
cazia Zilei Namibiei, la 26 august, în 
capitala Zambiei, Lusaka, a fost 
inaugurat Institutul Națiunilor Unite 
pentru Namibia, destinat pregătirii 
de cadre administrative în perspec
tiva proclamării independentei aces
tui teritoriu aflat sub ocupația ile
gală a regimului rasist sud-african.

în cuvîntarea rostită în cadrul ce
remoniei inaugurale, președintele 
țării-gazdă, Kenneth Kaunda. a ară
tat că toate încercările de a negocia 
eliberarea teritoriului sud-vest-afri- 
can pînă la 31 august a.c. în mod 
pașnic cu regimul de la Pretoria au 
eșuat. El a denunțat propunerile de 
„independentă" ale guvernanților 
sud-africani, spunind că „Zambia 
respinge cu fermitate aceste propu
neri ca fiind o perdea de fum pen
tru mascarea opresiunii sud-africa- 
ne împotriva poporului namibian". 
„Este convingerea noastră, a adău
gat Kenneth Kaunda. că lupta po
porului namibian va continua să se 
intensifice pînă ce Organizația Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) iși va lua locul care I

se cuvine in Namibia, ca guvern al 
poporului namibian".

A luat apoi cuvîntul președintele 
S.W.A.P.O.. Sam Nujoma. care a dat 
glas hotăririi organizației sale de a 
nu recunoaște guvernul marionetă pe 
care incearcă să-l impună Pretoria 
și de a continua lupta pină la elibe
rarea autentică si definitivă a Na
mibiei, așa cum prevăd rezoluțiile 
O.N.U.

într-o declarație publicată la Da
kar. S.W.A.P.O. respinge așa-zisa in
dependentă pe care intenționează să 
o acorde Namibiei regimul rasist din 
Africa de Sud. Documentul preci
zează că așa-numita conferință con
stituțională, organizată de regimul 
rasist de la Pretoria la Windhoek, 
urmărește, de fapt, permanentizarea 
prezentei R.S.A. în Namibia, conti
nuarea exploatării bogățiilor subso
lului namibian de monopolurile sud- 
africane și occidentale. Declarația 
menționează că S.W.A.P.O. este gata 
să participe la orice convorbiri si 
tratative privind viitorul Namibiei 
numai dacă aceste tratative vor fi 
organizate și patronate de Organiza
ția Națiunilor Unite.

arabe. Sabri El Kholi.
Pe de altă parte, adaugă agenția 

France Presse, Camille Chamoun și 
Pierre Gemayel, liderii Partidului 
Național Liberal șl Partidului Falan
gelor Libaneze, s-au întîlnit joi pen
tru a stabili o atitudine comună pri
vind planul de pace elaborat de emi
sarii în Liban ai Ligii arabe.

Potrivit unor surse apropiate de 
reprezentantul Ligii arabe, acest 
plan, elaborat împreună cu genera
lul Mohammad Al Ghonelm. coman
dantul forțelor arabe detașate în Li
ban, ar urma să fie realizat în trei 
luni. El prevede în special încetarea 
luptelor, urmată de o retragere trep
tată a grupărilor înarmate ale diferi
telor părți de pe pozițiile ocupate ta 
prezent.

După cum anunță postul de radio 
„Vocea Libanului" controlat de Par

tidul Falangelor Libaneze, planul Li
gii arabe cere aplicarea strictă a 
acordurilor privind prezenta palesti- 
neană în Liban.

Un purtător de cuvint al Ligii 
arabe a declarat că zece țări arabe 
au anunțat în mod oficial că sînt 
gata să participe la reuniunea arabă 
la nivel înalt menită să pună capăt 
războiului din Liban. Acestea sînt i 
Bahrein, Iordania. Liban. Maroc, 
Mauritania, Kuweit, Siria, Sudan, 
Tunisia, Republica Arabă Yemen. 
Alte patru țări — Egipt. Arabia 
Saudită, Qatar și Emiratele Arabe 
Unite — precum și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei au aprobat 
apelul pentru convocarea reuniunii 
la nivel înalt, dar nu au notificat a- 
ceastă aprobare în mod oficial Ligii 
arabe.

PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ 
IN ȚÂRI IN CURS DE DEZVOLTARE

AFRICA DE SUD

PUTERNICE ACȚIUNI ÎMPOTRIVA 
POLITICII DE APARTHEID

• Noi represiuni ale poliției la Soweto * 35 de africani uciși 
în ultimele patru zile ® Cea mai mare grevă din perioada 

postbelică a țării

întrunirea experților economici ai 0. P. E. C.
VIENA 27 (Agerpres). — în capi

tala Austriei s-a încheiat, vineri, re
uniunea de o săpțămînă a experților 
economici ai Organizației țărilor ex
portatoare de petrol (O.P.E.C.). Pur
tătorul de cuvînt al organizației, Ha
mid Zaheri, a precizat că nu s-a 
putut realiza un acord în ce privește 
stabilirea „primelor" pe baza cărora 
ar fi urmat să fie calculat prețul 
petrolului exportat de fiecare mem
bru al O.P.E.C., în funcție de con
ținutul său în sulf și de apropierea 
de principalele piețe de desfacere. 
Comisia economică și alte subcomi
tete ale O.P.E.C. — a menționat

el — urmează să se reunească din 
nou. înaintea conferinței miniștrilor 
petrolului din țările organizației, 
programată la 15 decembrie a.c. în 
Qatar. Comisia va trebui să prezin
te, pînă la această dată, miniștrilor 
petrolului concluziile și recomandă
rile sale privind noile modalități de 
calculare a prețului petrolului. Ha
mid Zaheri a adăugat, totodată, că 
nu se prevede o reuniune prelimina
ră a miniștrilor petrolului — înain
tea celei de la 15 decembrie — care 
să fie consacrată exclusiv examină
rii problemei unei majorări a pre
țului petrolului.

PRETORIA 27 (Agerpres). — Po
litia regimului rasist sud-african a 
intervenit vineri din nou cu bruta
litate la Soweto — unul din așa-zi- 
sele „orașe-dormitor" din jurul Jo- 
hannesburgului unde este silită să 
trăiască populația africană — pentru 
a împrăștia pe participant^ la o ma
nifestație antiapartheid. Din surse 
oficiale ale regimului de la Pretoria 
s-a anunțat că numărul victimelor 
din rîndul populației de culoare în
registrate în ultimele patru zile este 
de 35 de persoane. Ministrul sud- 
african al poliției a recunoscut că 
situația se menține încordată în So
weto și în alte aglomerări urbane 
locuite de africani, precum și faptul

că poliția a arestat, în ultimele două 
luni, peste 800 de persoane din rîn
dul populației de culoare.

Pe de altă parte, agențiile de pre
să relevă caracterul profund politic 
al grevei muncitorilor de culoare din 
Johannesburg — prima de asemenea 
proporții din perioada postbelică — 
datorită căreia a fost paralizată via
ta economică a celui mai mare cen
tră industrial din sudul Africii. Gre
va — la care au participat peste 
200 000 de muncitori — a demonstrat, 
in același timp, dependența totală a 
economiei sud-africane de mina de 
lucru africană, care contribuie cu 
peste 70 la sută din necesarul de 
forță de muncă activă.
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agențiile de presă

Problema naționalizărilor 
și apropiatele conferințe ale 

sindicatelor și partidului laburist
Congresul Sindicate

lor Britanice (T.U.C.), 
reprezentînd peste 11 
milioane de membri, 
și Partidul laburist 
din Marea Britanie, a- 
flat la putere, au dat 
publicității, fiecare în 
parte, agendele preli
minare și proiectele 
de rezoluții care vor 
fi dezbătute în ca
drul conferințelor lor 
anuale. Congresul sin
dicatelor, care va avea 
loc între 6 și 10 sep
tembrie, la Brighton, 
precum și conferința 
anuală laburistă, ce va 
avea loc la Blackpool, 
de la 27 septembrie la 
1 octombrie, se vor 
axa asupra situației 
economice, cu toate 
implicațiile acesteia a- 
supra vieții politice și 
sociale. Acestei tema
tici i-au fost consa
crate cîteva zeci de 
proiecte de rezoluții și 
moțiuni, precum și 
peste o sută de amen
damente introduse de 
organizațiile laburiste 
sau sindicale.

Un loc central îl va 
ocupa problema națio
nalizărilor și a contro
lului statului în econo
mie, fapt ilustrat de 
marele număr al 
proiectelor de rezoluție 
și moțiuni. După cum 
se știe, în perioada de 
după cel de-al doilea 
război mondial, în Ma
rea Britanie au fost 
naționalizate, sub gu
vernare laburistă, mai 
multe sectoare ale eco
nomiei, cum sînt mi
nele de cărbuni și in
dustria otelului, trans
porturile feroviare șl 
transporturile urbane, 
industria energetică, 
poșta, telegraful și te
lefoanele, unele por
turi și companii de 
transporturi aeriene, 
energia atomoelectrică. 
Se cuvine însă pre
cizat că, in general, au 
fost naționalizate mul
te întreprinderi consi
derate „nerentabile",

care nu aduceau pro
fituri patronilor și ne
cesitau subvenții din 
partea statului. Evo
cînd aceste măsuri, 
deputatul laburist Eric 
Heffer declara : „Ori
unde inițiativa parti
culară a eșuat, a tre
buit să intervină sta
tul. Pentru eșecul lor, 
patronii au fost „pe
depsiți" acordîndu-li-se 
ca despăgubiri sute- de 
milioane de lire". Un 
caz aparte l-a oferit cu
noscuta firmă „Rolls

LONDRA

Royce" (sectorul mo
toarelor de avioane), 
care a fost naționali
zată de conservatori, 
deși acest partid s-a 
opus totdeauna ori
cărei forme de control, 
al statului în econo
mie ; ei au fost totuși 
nevoiți să recurgă la 
această soluție numai 
pentru că firma brita
nică ajunsese în pra
gul falimentului, iar 
acționarii săi urmau 
să piardă milioane de 
lire. Datele compara
tive ale celor două 
sectoare — public și 
particular — arată că 
numărul salariaților 
angajați în sectorul 
public este de aproape 
7 milioane, în timp ce 
în sectorul particular 
depășește 18 milioane, 
în ceea ce privește 
contribuția lor la pro
ducția destinată ex
portului, balanța este 
net favorabilă secto
rului particular, care 
participă cu 90 la su
tă, confirmînd astfel 
că pînă acum naționa
lizările au atins doar 
ceea ce ziarul „Times" 
numește „sectoarele 
neprofitabile ale eco
nomiei".

Această etapă pare a 
fi acum depășită. în

ciuda protestelor par
tidelor de opoziție și 
ale patronatului, gu
vernul laburist a reușit 
să treacă prin Camera 
Comunelor (Camera 
Lorzilor se -va întruni 
după 27 septembrie) 
un proiect de lege 
care prevede că vor fi 
trecute în proprietatea 
statului toate cele pa
tru mari firme din do
meniul industriei aero
nautice și spațiale și 
cele 39 companii care 
se ocupă cu construc
țiile și reparațiile na
vale și cu producerea 
motoarelor de have.

Numeroase proiecte 
de rezoluție, destinate 
atît congresului sin
dical. cit și conferinței 
laburiste, insistă ca a- 
ceastă politică să fie 
continuată, urmînd să 
cuprindă și alte sec
toare. într-unul din 
proiectele de rezoluție 
se subliniază că toate 
aceste naționalizări 
sînt necesare „pentru 
efectuarea unei schim
bări ireversibile a ba
lanței bogăției și pu
terii în favoarea celor 
ce muncesc și a fami
liilor lor".

Adoptarea de către 
congresul sindicatelor 
sau de conferința la
buristă a unei moțiuni 
sau rezoluții nu în
seamnă însă implicit 
aplicarea în practică, 
întrucît hotărîrile con
ferințelor nu sînt obli
gatorii pentru guvernul 
laburist. Iată de ce în 
rîndul membrilor de 
sindicat și al partidului 
laburist găsește sprijin 
larg proiectul de re
zoluție care prevede 
ca „în viitor hotărî
rile conferințelor a- 
nuale ale partidului 
să fie obligatorii pen
tru grupul parlamen
tar laburist, indife
rent dacă partidul se 
află la putere sau în 
opoziție".

N. PLOPEANU

Demonstrație a șomeri
lor. Agenția Reuter relatează că pe 
străzile orașului Glasgow s-a desfă
șurat joi o demonstrație a șomeri
lor. Această acțiune revendicativă a 
coincis cu vizita în Glasgow a pri
mului ministru James Callaghan. 
Agenția citată relevă, totodată, că 
guvernul britanic a făcut cunoscut 
marți că numărul șomerilor înregis
trați oficial în Marea Britanie se ri
dică în prezent la 1,5 milioane, ceea 
ce reprezintă 6,4 la sută din întreaga 
forță de muncă a țării.

După cum anunță agen
ția V.N.fl., postul de radio din 
orașul Ho Și Min va fuziona, la 1 
septembrie, cu postul de radio „Vo
cea Vietnamului", constituind în acest 
fel postul central de radiodifuziune 
al Vietnamului reunificat. care va 
avea o rețea locală în diferite orașe 
și provincii.

In preajma alegerilor 
parlamentare din Cipru. La 
Nicosia au fost comunicate oficial 
listele candidaților pentru alegerile 
parlamentare de la 5 septembrie. 
Printr-un comunicat comun, Grupa
rea Democratică, Partidul Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru și 
Partidul Socialist au anunțat că au 
realizat un acord de colaborare elec
torală, în baza căruia au și prezen
tat candidaturile lor.

A 34-a ediție a Tîrgului 
internațional de bunuri de 
consum de la Stockholm 
s-a deschis la 27 august. Participă 
expozanți din peste 20 de țări. 
România este prezentă cu un stand 
în care sînt expuse produse agro- 
alimentare exportate de întreprin
derile de comerț exterior „Prodex- 
port", „Fructexport" și „Vinexport".

S-a încheiat vizita ofi
cială în R.D.G. 3 ministrului 
de externe al Austriei. Erich Bielka-

Karltreu. în cadrul convorbirilor 
avute cu ministrul de externe al 
R.D.G., Oskar Fischer, părțile și-au 
exprimat satisfacția față de evoluția 
relațiilor și cooperării bilaterale.

La Moscovas a desfă?urat un 
simpozion internațional organizat de 
Apimondia, la care au luat parte 
specialiști din 15 țări. Paralel a avut 
loc ședința Consiliului Executiv al 
Apimondiei. care a hotărît înființa
rea unui centru pentru formarea ca
drelor de apicultori necesare țărilor 
în curs de dezvoltare din Africa. Or
ganizarea acestui centru va avea loc 
cu concursul Institutului internațio
nal de tehnologie și economie apico
lă de la București.

Banca arabă pentru dez
voltarea economică a Afri
cii, cu sediul la Khartum, a acor
dat țărilor africane de la fondarea 
sa, în iulie 1973, și pînă în prezent 
credite în valoare de 228 milioane de 
dolari, se arată intr-un raport al a- 
cestei instituții financiare. Raportul 
precizează că anul acesta opt state 
de pe continent vor beneficia de 
credite pentru transpunerea în via
tă a unor proiecte de dezvoltare 
economică.

Maladia misterioasă care 
a cauzat moartea mai multor partici- 
panți la o întrunire desfășurată luna 
trecută la Philadelphia a făcut alte 
două victime, totalul acestora ridi- 
cîndu-se la 28. După cercetări inten
se, cu mobilizarea a numeroase ca
dre medicale, s-a ajuns la concluzia 
că la originea bolii s-a aflat o sub
stanță toxică. Ultimele investigații 
au dus la descoperirea în organismul 
unora din persoanele decedate a unui 
gaz letal, denumit carbonyl de nichel.

GrSVă. Aproximativ 3 000 de 
muncitori constructori din orașul 
spaniol Corogna au participat joi la 
o grevă, revendicînd îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață. 
Cîteva sute de greviști au participat 
la o demonstrație organizată în fața

PORTUGALIA

Reuniune a Consiliului Revoluției
LISABONA 27 (Agerpres). — Con

siliul Revoluției din Portugalia l-a 
numit pe colonelul Garcia dos San
tos în calitate de membru al consi
liului, informează agenția ANOP. EI 
îl înlocuiește în acest organism pe 
generalul de brigadă Plres Veloso, 
care a optat pentru funcția de co
mandant al regiunii militare de 
nord. După cum se știe, conform 
unei recente decizii, membrii Consi
liului Revoluției nu pot ocupa, în 
același timp, și funcții de conducere 
în cadrul armatei.

Comunicatul dat publicității la în
cheierea reuniunii consiliului — ci
tat de agenția portugheză — denun
ță „speculațiile unor personalități, 
grupuri politice și organe de infor
mare in legătură cu situația din ca
drul Forțelor Armate". Documentul 
arată că „Forțele Armate și organu) 
său de conducere politico-militară. 
angajate în consolidarea victoriilor 
revoluției. în deplina democratizare 
a tării, vor transmite în termenele 
prevăzute toate puterile pe care le 
dețin instituțiilor democratice liber 
alese".

• CAIRO. La Abou Zaabal au fost 
inaugurate o serie de secții noi ale 
întreprinderii metalurgice din loca
litate. Construirea acestora a necesi
tat investiții de 6 milioane lire egip
tene, iar producția lor anuală va fi 
de 125 000 tone bare de fier.

• DAKAR. In cadrul Convenției 
de la Lome. Senegalul va beneficia 
de o subvenție în valoare de 1,7 mi
liarde franci C.F.A. din partea Co
munității economice (vest)-europene 
(C.E.E.), în vederea diversificării 
culturilor agricole. Suprafețele cul
tivate cu bumbac din Senegalul Ori
ental, Huate-Casamance și Șină Sa- 
loum urmează să fie extinse la 16 000 
ha, ceea ce va duce la realizarea 
unor producții suplimentare estimate 
la 24 000 tone bumbac egrenat, des
tinat exportului. De asemenea, se 
prevede o producție de 40 000 tone 
de cereale pentru consumul local.

• ABIDJAN. La Taabo, localitate 
situată pe fluviul Bandama. se con
struiește una din cele mai impor
tante uzine hidroelectrice ale Coastei 
de Fildeș, care va produce începînd 
cu anul 1979. Puterea instalată a 
acestei uzine este de 210 MW, cu- 
prinzînd trei grupuri de turbine.

• CIUDAD DE MEXICO. Mexicul 
și-a sporit flota de pescuit cu încă 
190 de ambarcațiuni — a anunțat di
rectorul întreprinderii mexicane de 
resort, Juan Azuara. Precizînd că 
achiziționarea noilor unități rtavale a 
necesitat investiții de aproximativ

B 3 B B B B O

transmit:
clădirii sindicatelor oficiale, dar au 
fost imprăștiați de poliție.

PrOC8S. Jur'u' une* curți fede
rale americane l-a găsit vinovat pe 
organizatorul rețelei de traficanți cu
noscută sub numele de „filiera fran
ceză", Antonio Flores, acuzat de a fi 
introdus in S.U.A., în anii 1970—1971, 
o cantitate de 270 kg heroină. Valoa
rea drogului pe piața clandestină a- 
mericană este de 65 milioane dolari; 
Flores, care achiziționase heroina 
pentru 2 milioane de dolari este pasi
bil de o pedeapsă maximă de 20 ani 
de închisoare și 25 000 de dolari a- 
mendă, sentința urmînd a se pronun
ța la 7 octombrie.

40 milioane de dolari, el a arătat că 
acestea vor permite o majorare sub
stanțială a cantităților pescuite, 
apreciate la 126 000 tone sardele, 
90 000 tone anșoa și 32 000 tone de 
alte specii de pește. Juan Azuara a 
menționat, de asemenea, că între
prinderea pe care o conduce a reali
zat, în intervalul 1971—1975. aproape 
o dublare a producției piscicole, de 
la 254 000 tone la 451 000 tone.

• BOGOTA. în Columbia au fost 
atribuite 1 480 de locuințe unui număr 
egal de familii cu venituri mici din 
orașul-port Cartagena, din departa
mentul Bolivar, pe coasta atlantică a 
țării. Locuințele — menționează 
agenția Inter Press Service — au 
fost construite de Institutul de cre
dit teritorial. Pentru realizarea aces
tora au fost necesare 130 milioane 
pesos (peste patru milioane dolari). 
Cu două săptămîni în urmă, institu
tul menționat a dat în folosință alte 
800 de locuințe la Medellin, oraș in
dustrial din partea vestică a Co
lumbiei.

PERU

Noi măsuri vizînd 
dezvoltarea economică
LIMA 27 (Agerpres). — Intr-un 

discurs pronunțat la Arequipa, pre
ședintele Perului, generalul Fran
cisco Morales Bermudez, a arătat că 
programul guvernamental de trans
formări social-politice și economice 
va continua să fie transpus în prac
tică, evidențiind in același timp ne
cesitatea găsirii unor soluții origi
nale, mai apropiate de realitatea 
peruană. Guvernul — a arătat el — 
trebuie să rezolve contradicțiile care 
au apărut, în diverse etape de dez
voltare a țării, între tezele teoretice 
și condițiile concrete ale realită
ții. Au fost luate măsuri foarte bune 
— a spus el — dar, fără îndoială, au 
existat și măsuri care au fost criti
cate de anumite sectoare — măsuri 
care trebuie să fie corectate pentru 
a se crea condiții adecvate desfășu
rării procesului de transformări ini
țiat în Peru.

In acest context, președintele Fran
cisco Morales Bermudez a anunțat 
că. pe plan economic, va fi elabo
rat. cu acordul diferitelor sectoare 
din producție, un complex de mă
suri, vizînd, între altele, reducerea 
importurilor și crearea de produse 
autohtone competitive pe piața mon
dială.

DANEMARCA

Recesiune prelungită
Așa cum au anunțat 

agențiile de presă, 
rechemat din vacanță 
zilele trecute și întru
nit în sesiune extraor
dinară, parlamentul 
danez — Folketingul 
— a aprobat progra
mul economic prezen
tat de guvernul mino
ritar social-democrat 
(53 de locuri din tota
lul de 179 ale parla
mentului), condus de 
Anker Joergensen. 
Prin aceasta s-a evi
tat. în ultimul mo
ment. o criză politică, 
dat fiind că respinge
rea programului ar fi 
făcut imposibilă exer
citarea în continuare 
a mandatului guverna
mental de către so- 
cial-democrați.

Criza economică ce 
a zguduit și mai zgu
duie încă. în grade 
diferite, țările capita
liste și-a făcut puter
nic resimțite efectele 
și în Danemarca. Da
că, între timp. în u- 
nșle din aceste țări, 
măsurile luate au 
marcat un început de 
redresare. în Dane
marca. după înseși re
cunoașterile presei da
neze, impasul a per
sistat. Preconizata în
viorare economică se 
lasă așteptată. Dane
marca fiind confrun
tată cu un șir de se
rioase dificultăți. Vo
lumul producției in
dustriale a scăzut, ca 
urmare a recesiunii, 
cu 15—20 la sută, cel 
mai puternic afectate 
fiind industriile con
strucțiilor navale, me

talurgică, textilă, chi
mică. S-a înregistrat, 
totodată, o scădere 
simțitoare a exportu
rilor de produse in
dustriale, situație în 
care balanța de plăți 
si cea comercială au 
fost serios perturbate, 
consemnîndu-se defi- 
citurî record. Climatul 
economic nefavorabil 
s-a- răsfrint negativ și 
pe planul ocupării 
forței de muncă, pro
centajul șomajului ră-

Note externe

mînînd constant între 
6—7 la sută.

Elaborat în aseme
nea condiții critice, 
planul social-democra- 
ților vizînd redresarea 
economiei adus în fața 
Folketingului a consti
tuit obiectul unor vii 
dezbateri, formulîn- 
du-se obiecții sau re
zerve asupra unora 
sau altora dintre pre
vederile sale. Făcînd 
apel, dată fiind urgen
ta situației, la spriji
nul deputaților. indi
ferent de apartenența 
politică, pentru pro
gramul propus, pre
mierul Joergensen a 
reușit să întrunească 
un număr favorabil 
de voturi.

Urmează acum, a- 
preciază observatorii, 
etapa nu mai puțin 
dificilă a punerii în 
practică a măsurilor 
de ordin economico- 
financiar preconizate.

Programul — cuprin- 
zind in total 17 legi — 
are ca principale o- 
biective echilibrarea 
balanței de plăti, rea
lizarea unor economii 
prin reducerea. în de
curs de doi ani. cu 5 
miliarde coroane (circa 
850 milioane dolari) a 
cheltuielilor bugetare, 
alte 5 miliarde urmînd 
a se dobîndi prin ma
jorări ale unor taxe 
(la vînzările de auto
mobile. benzină, bău
turi etc) ; se preconi
zează, de asemenea, 
sprijinirea cu priorita
te a comerțului, ca și 
a anumitor sectoare 
industriale (direct le
gate de crearea unor 
noi locuri de muncă), 
în vederea stimulării 
exporturilor. Pe de 
altă parte, se prevede 
X> limitare a sporirii 
salariilor la cel mult 
6 la sută în următorii 
doi ani. fără a se în
treprinde nimic în do
meniul limitării pro
fiturilor.

Tocmai de aceea, u- 
nele grupări politice, 
intre care comuniștii, 
cît și sindicatele, și-au 
exprimat insatisfacția 
față de intențiile gu
vernului. considerînd 
că se încearcă ieșirea 
din criză pe seama 
maselor de oameni ai 
muncii. Următoarele 
cîteva luni vor arăta 
în ce măsură acest 
program va avea ca 
rezultat desprinderea 
țării din recesiunea 
prelungită.

Dan OZERANSCHI

• FESTIVALUL ARTEI
Șl CULTURII AFRICANE. 
La Lagos — capitala Nige
riei — se desfășoară Inten
se pregătiri pentru „Festiva
lul mondial de artă și cul
tură africană și neagră", care 
urmează să aibă loc între 
15 ianuarie și 12 februarie 1977. 
Sînt în construcție un teatru cu 
5 000 de locuri, o sală de confe
rințe cu 1 500 de locuri, două 
cinematografe de cite 800 de 
locuri și mai multe săli de ex
poziție, Această amplă mani
festare este menită să ilustreze 
istoria continentului negru, 
lupta popoarelor africane pen
tru eliberarea lor națională șl 
progres social, muzica și artiza
natul lor, influența exercitată 
de arta negroidă asupra civili
zației universale. .

• COBORIRE LA 
1 030 METRI ADINCIME. 
Un grup de speologi din Kiev 
și Tomsk a reușit să pătrundă 
în peștera „Kilsi" din Munții 
Zeravșan (Asia centrală sovie
tică) pînă la adîncimea de 1 030 
metri. Peștera a fost descoperi
tă în urmă cu patru ani. Din 
datele primei expediții, grota 
este aproape verticală, avînd 
cascade, coridoare și puțuri de 
legătură de o rară frumusețe.. 
După o a doua expediție, care 
a ajuns la cota de 720 metri, 
cea de-a treia incursiune în 
adincuri a necesitat pregătiri 
de aproape un an. După cinci 
zile de coborîre, participanții au 
fost nevoiți să sape o trecere 
spre albia unui fluviu subteran 
secat, reușind astfel să-și cro
iască drum spre fundul peșterii. 
La adîncimea de 850 metri, 
membrii expediției au ajuns la 
un puț vertical prin care cobo- 
rîrea a durat 30 de ore fără în
trerupere. Ulterior, au fost exe
cutate o serie de cercetări to
pografice, hidrologice și hidro- 
geologice.

© ADEVĂRATA „PA
SĂRE A PARADISULUI".
Terra nu și-a dezvăluit încă 
toate secretele. Dovada o con
stituie surprinzătoarea desco
perire, într-o regiune muntoasă 
puțin accesibilă din Algeria, a 
unei mici păsări, sitela, apărută 
cu 600 000 de ani în urmă și 
despre care se credea că a dis
părut complet încă acum un se
col. Descoperirea aparține unui 
ornitOlog pasionat, belgianul 
Jean-Paul Sedent, expediții pe 
care a organizat-o în acest scop 
fiind comparată de presa inter
națională cu celebrele expediții 
pornite pe urmele „omului ză
pezilor" sau ale „monstrului de 
la Loch Ness". Cîntărind mai 
puțin de 20 de grame, pasărea 
are un penaj viu, în nuanțe gri, 
albastru, bej pe pîntec și ne
gru pe cap, meritîndu-și porecla 
de adevărată „pasăre a paradi
sului". In total au fost identifi
cate 12 perechi de sitela. spe- 
rîndu-se ca prin îngrijiri spe
ciale numărul acestora să sa 
mărească.

• „NIMBUS" PE RE
CEPȚIE... Ori de cîte ori sur
volează Alaska, satelitul meteo
rologic american „Nimbus" in
tră în comunicație cu solul, 
chiar și în zone puțin sau deloc 
populate de oameni. Semnalele 
radio pe care le recepționează 
provin de la trei urși albi, care 
poartă asupra lor aparate de 
emisie (firește, fixate, în cursul 
unui scurt prizonierat, de echi
pe de exploratori). în felul a- 
cesta, „Nimbus" poate urmări 
cu exactitate migrația urșilor 
albi și a altor specii, în funcție 
de anotimpuri. Studiul prezin
tă o deosebită importanță ac
tualmente, în 
strucției marii conducte 
alaskiene de petrol. A provocat 
ea — se întreabă oamenii de

condițiile con- 
trans-

știință — modificări în modul 
de viață al faunei locale ? Și, 
dacă da. in ce măsură sînt no- 
ciye aceste modificări și ce tre
buie întreprins pentru evitarea 
unui grav dezechilibru ecologic? 
Se consideră că veștile aduse 
de „Nimbus" vor permite să se 
dea răspunsuri la aceste între
bări.

• „TEMPERAMENTE
LE" DEBUTANȚILOR. 
„Temperamente" este titlul u- 
nei. noi reviste literare din 
R.D. Germană, care apare în 
editura „Neues Leben" din Ber
lin. Originalitatea noii publica
ții. care va apărea de șase ori 
pe an, constă în faptul că este 
concepută ca o platformă de 
lansare pentru tineri debutanți; 
rubrici speciale vor fi, de ase
menea, consacrate moștenirii 
literare, creîndu-se. astfel. în 
fiecare număr al revistei o pun
te între prezentul și trecutul 
literaturii.

©ÎN SPRIJINUL 
GOSPODINELOR. ° fir* 
mă franceză a pus la punct o 
instalație portativă, foarte sim
plă și practică, de spălare a va
selor. Este vorba de un reci
pient din plexiglas, care se poa
te racorda la robinetul unei 
chiuvete obișnuite ; jetul da 
apă acționează un sistem rota
tiv și, în același timp, pătrunde 
printr-un mare număr de orifi- 
cii în interiorul recipientului, 
spălînd în cîteva minute vesela 
pentru 6 persoane.

© AEROFOTOGRA- 
FIA Șl PROTECȚIA 
PLANTELOR. Un d<= 
cercetători italieni a efectuat, 
într-o zonă de litoral a Mării 
Tireniene, un șir de experi
mente. avînd drept scop desco
perirea și tratarea la timp a bo
lilor diferitelor plante. Pentru 
aceasta au fost făcute o serie 
de lucrări aerofotografice, folo- 
sindu-se pelicule speciale color. 
S-au obținut informații globale, 
pe baza cărora urmează să se 
inițieze o acțiune de amploare, 
menită să ducă la îmbunătăți
rea măsurilor de protecție a 
plantelor împotriva diferiților 
dăunători.
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