
PROtETARI DIN TO ATE ȚÂRILE UNIȚI-VĂ! DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea titlului de „Erou al Muncii Socialiste" 

si a medaliei de aur „Secera si Ciocanul" județului Ialomița
Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii 

partidului și statului de dezvoltare a agriculturii so
cialiste și pentru obținerea în anul 1975 a unei pro
ducții de 5 082 kg porumb boabe la hectar pe întreaga 
suprafață însămînțată și livrarea la fondul de' stat 
cu 2 467 tone porumb peste prevederile de plan,

Președintele Republicii Socialiste România decre
tează :

Articol unic. — Se conferă titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste" și medalia de aur „Secera și Ciocanul" 
județului Ialomița.
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VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

JUDEȚELE CONSTANTA SI IALOMIȚA
• Salutat cu calde manifestări de dragoste și stimă, secretarul general 
al partidului a examinat la fața locului modul în care se realizează 
importante obiective industriale • Cu acest prilej au fost inaugurate 
platforma de foraj marin „Gloria44 și lucrările de construcție a unui 

nou centru siderurgic al țării - combinatul din Călărași.

Ambianță entuziastă, primire călduroasă la Constanța

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la marea adunare populară de la Călărași
Dragi tovarăși,
Doresc să încep prin a vă a- 

dresa dumneavoastră, tuturor lo
cuitorilor municipiului Călărași și 
județului Ialomița un salut căl
duros și cele mai bune urări din 
partea Comitetului Central al par
tidului, a Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, precum șl 
din partea mea. (Aplauze, urale ; 
se scandează ,,Ceaușescu-P.C.R.“).

Ne aflăm în județul dumnea
voastră intr-o vizită de lucru. A- 
ceastă vizită este prilejuită atît de 
acordarea titlului de „Erou al 
Muncii Socialiste" județului pentru 
recolta obținută în 1975 la po

rumb, cit și de începerea lucrări
lor Ia Combinatul siderurgic din 
Călărași. (Aplauze puternice, u- 
rale).

Județul Ialomița este cunoscut 
ca grânarul României, ca un județ 
care din totdeauna a fost un mare 
producător agricol. Și nu s-a dez
mințit nici în ultimii ani. Anul 
trecut, ca rezultat al muncii de
puse de țărănimea cooperatistă, de 
oamenii muncii din agricultură, de 
ingineri și specialiști, județul a 
reușit să obțină producții bune și 
foarte bune la cultura de porumb, 
într-adevăr, țărănimea cooperatis
tă, toți oamenii muncii din agricul
tura județului Ialomița aduc o 

contribuție deosebit de importantă 
la fondul agricol de stat. Iată de 
ce, ți-nînd seama de aceste rezul
tate, de rolul important pe care 
țărănimea din Ialomița îl are în 
agricultura României și avînd în 
vedere rezultatele concrete obți
nute > în 1975, am hotărît să acor
dăm județului dumneavoastră 
înaltul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste". Doresc să vă felicit 
din toată inima pentru aceasta ! 
(Aplauze puternice; urale : se 
scandează ,,Ceaușescu-P,C.R.“).

Fără îndoială că la realizarea 
acestor recolte un rol important 
au avut și organizațiile de partid 
din cooperativele agricole de pro

6 PAGINI - 30 BANI
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit delegația partidului COPEI din Venezuela, 
condusă de senatorul Pedro Pablo Aguilar,

secretar general al partidului

ducție, din întreprinderile agr-- 
cole de stat, din S.M.A.-uri, 
organizația de partid a jude
țului. De ■ aceea, în felicitările 
adresate tuturor oamenilor muncii 
din agricultura județului am inclus 
și felicitări pentru organizația de 
partid din Ialomița, pentru toți 
Comuniștii. Tuturor le adresez ura
rea de a obține recolte tot mai 
mari în viitor ! (Aplauze puternice, 
urale).

După cum se știe, Congresul al 
XI-lea a trasat un program măreț 
de dezvoltare economico-socială a 
țării. în cincinalul în care am in-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi 
după-amiază. delegația Partidului 
COPEI din Venezuela, condusă de 
senatorul Pedro Pablo Aguilar, secre
tar general al partidului, care, la 
invitația C.C. al P.C.R.. face o vizită 
in tara noastră. Din delegație face 
parte si Eduardo Fernandez, secretar 
general adjunct al partidului, depu
tat.

La primire au luat parte tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C_R... si -Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului ’Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Oaspetele a arătat că îi revine plă
cuta misiune de a transmite pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un cor
dial mesaj de salut din partea parti
dului COPEI și a liderului său. Rafael

Succese 
în întrecere
• Cu un plus de producție de pes

te 2 200 tone cărbune, minerii din Co- 
mănești se înscriu în rîndul colecti
velor care au raportat îndeplinirea 
angajamentelor asumate pe între
gul an.

e Minerii Exploatării carboni
fere Baia Nouă se situează, prin re
zultatele obținute, printre fruntașii 
din județul Mehedinți. Dintre ulti
mele lor realizări cităm faptul că. 
prin creșterea suplimentară a pro
ductivității muncii, ei au reușit să 
extragă, peste prevederile de plan, 
aproape 1 500 tone huilă.

• Laminatorii întreprinderii de 
țevi din Roman au consemnat în cro
nica întrecerii socialiste un record 
mai puțin obișnuit. Ei au reușit să 
ridice indicatorul de utilizare a agre
gatelor cu mai mult, de 0,3 tone ma
teriale tubulare pe oră. fapt ce le-a 
permis să fabrice suplimentar pînă la 
această dată peste 4 500 tone țevi din 
oțel de calitate superioară.

• Datorită măsurilor și acțiunilor 
întreprinse pentru perfectionarea or-, 
ganizării producției. și a creșterii pro
ductivității muncii, colectivul între
prinderii mecanice-Cugir a "livrat a- 
nul acesta comerțului, peste preve
derile de plan, 14130 mașini elec
trice de spălat rufe.

• Organizînd mai bine munca și 
desfășurînd larg întrecerea socialis
tă. muncitoarele de la întreprinde
rea de textile din Pitești au realizat, 
de la începutul anului, un spor su
plimentar la producția globală și 
marfă de peste 26 milioane lei. 

Caldera, fost președinte al Republi
cii Venezuela. Secretarul general al 
Partidului COPEI a mulțumit, tot
odată. pentru posibilitatea ce i-a fost 
oferită de a vizita România si a dat 
O înaltă apreciere realizărilor obți
nute de poporul român în dezvolta
rea economică si socială a patriei 
sale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat să se transmită liderului Par
tidului COPEI, Rafael Caldera, salu
tul său prietenesc și cele mai bune 
urări.,

în timpul întrevederii a fost ex
primată de ambele părți hotărârea 
de a dezvolta legături prietenești, 
de colaborare dintre Partidul Co
munist Român si Partidul COPEI 
din Venezuela. în interesul bunelor 
raporturi dintre cele două țări si po
poare. . . ..

A fost evocată vizita efectuată de 
președintele Nicolae Ceaușescu in 
Venezuela, în septembrie 1973. care 

L la zi in AGRICULTURĂ j
Însămînțarea griului - 
în teren bine pregătit!
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TOVARĂȘUL JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL

ÎMPLINEȘTE 60 DE ANI

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAE
Prim-secretar al Comitetului Central

al Partidului Popular Revoluționar Mongol,
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular

al Republicii Populare Mongole
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

vă' adt-esez. în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român 
și al meu personal, un călduros salut tovărășesc si felicitări cordiale..

Sîntem convinși că relațiile bune de prietenie și conlucrare dintre parti
dele și. țările noastre se vor dezvolta în continuare în interesul celor două 
popoare, al întăririi colaborării dintre țările socialiste.

Vă urez din toată inima multă sănătate, viată îndelungată, succese tot 
mai mari în activitatea dumneavoastră de înaltă responsabilitate în condu
cerea Partidului Popular Revoluționar Mongol și a Republicii Populare 
Mongole. în interesul poporului mongol prieten, spre binele cauzei păcii 
și socialismului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

a pus bazele unei fructuoase colabo
rări bilaterale pe termen lung și in 
multiple domenii. De ambele părți 
s-a subliniat că există largi posibili
tăți de colaborare între România și 
Venezuela în diferite domenii — in
dustrial, agricol, minier. în formarea 
cadrelor.

Abordîndu-se unele aspecte ale si
tuației Internationale, a fost expri
mată. de ambele părți, necesitatea 
unirii eforturilor tuturor forțelor de
mocratice și progresiste, ale popoare
lor. pentru instaurarea unor noi re
lații între state, bazate pe deplină 
egalitate în drepturi și respect re
ciproc. pentru asigurarea dreptului 
fiecărui popor de a fi stăpîn pe des
tinele sale, pe bogățiile naționale, 
pentru lichidarea subdezvoltării șl 
pentru instaurarea unei noi ordini «- 
conomice internaționale.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
ambiantă cordială, prietenească.

Aspect de la marea adunare populară din municipiul Călărași

Productivitate
sporită

în Întreprinderile industriale din 
Dolj s-au materializat. în intervalul 
scurs din acest an, mai mult de 500 
măsuri tehnico-organizatorice în
dreptate spre creșterea productivită
ții muncii. La întreprinderea de ma
șini agricole „7 Noiembrie" și în 
unele secții și sectoare ale combi
natului1 chimic și termocentralei 
Ișalnița, întreprinderile „Electropu- 
tere", de reparații auto și de con
fecții din Craiova, de transforma
toare electrice, utilaje și piese de 
schimb pentru economia forestieră 
Filiași. turnătoria de fontă Băilești, 
de exemplu, au fost reorganizate 
liniile tehnologice și s-au confecțio
nat mai imulte mașini specializate. 
Toate acestea au permis colective
lor respective să obțină importante 
sporuri de productivitate peste cele " 
stabilite în pian. La nivelul jude
țului, productivitatea muncii plani
ficată în industrie a fost depășită 
cu 1,5 la sută. înregistrîndu-se un 
inidice superior cu 12 789 lei pe lu
crător celui din perioada corespun
zătoare a anului trecut (Agerpre®).
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
JUDEȚELE CONSTANȚA Șl IALOMIȚ

Primire călduroasă la Constanța
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat, în cursul dimineții 
de joi, 16 septembrie, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
cu tovarășii Manea Mănescu, 
Gheorghe Oprea, Ion Ursu la 
inaugurarea primului foraj ma
rin de pe platoul continental al 
Mării Negre.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
examinat cu acest prilej, la tata lo
cului, unul dintre marile obiective 
ale cincinalului revoluției tehnico-, 
științifice, modul în care se înfăp
tuiesc prevederile celui de-al XI-lea 
Congres al partidului intr-un dome
niu dintre cele mai importante pen
tru dezvoltarea si modernizarea În
tregii noastre economii socialiste.

...Ora 9,30. Aeroportul Mihail Ko- 
gălniceanu. Un mare număr de lo
calnici, constănteni si cetățeni din 
comunele învecinate, sînt prezenți 
aid pentru a saluta cu toată căl
dura inimii lor pe secretarul general 
al partidului, a-i exprima recunoș
tință pentru grija sa constantă fată 
de înflorirea economico-socială a 
județului, a întregii țări.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid si de stat 
aînt intîmpinati de tovarășul Vasiie

Petrol din adîncul mării
Elicopterul prezidențial aterizează 

pe helioportul platformei. Sosire^ 
președintelui republicii este saluta
tă, potrivit tradiției marinărești, cu 
lungi sunete de sirenă de echipajele 
platformei și ale navelor de aprovi
zionare. Secretarul general al parti
dului este întimpinat cu cuvinte de 
bun venit de Bujor Almășan. minis
trul minelor, petrolului și geologiei. 
Sînt prezenți directorul întreprinde
rii de foraj și lucrări geologice spe
ciale, Iorgu Zahiu, directorul Cen
tralei industriale navale din Galati. 
Gelu Kahu. reprezentanți ai unor în
treprinderi și instituții care au parti
cipat la executarea acestei instalații 
complexe de o deosebită valoare a 
industriei românești.

Instalat in largul mării, la 130 km 
de țărmul românesc, acest colos d>

în mijlocul oamenilor muncii ialomifeni
în aceeași zi. tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a fă
cut o vizită de lucru în județul Ia
lomița, la Călărași.
' împreună cu secretarul general al 
partidului s-au aflat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu, 
Gheorghe Oprea, Ion Ursu.

întîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oamenii muncii ialo- 
mițeni a prilejuit o analiză aprofun
dată, în centrul căreia a stat ■— In 
mod firesc — dezvoltarea în actualul 
cincinal a județului, care, asemenea 
tuturor județelor patriei, va cu
noaște un puternic progres economic 
și social. în timpul vizitei a avut loc 
inaugurarea oficială a lucrărilor de 
construcție a Combinatului siderur
gic din Călărași, examinîndu-se, tot
odată, aspecte importante ale reali
zării acestui obiectiv economic de in
teres național, care va face din Bă
răgan, cunoscută vatră de pîine, ți o 
importantă vatră a oțelului roma
nesc. Au fost abordate, de asemenea, 
probleme esențiale privind creșterea 
producției industriale și agricole, va
lorificarea mai intensă a resurselor 
materiale ți umane, sporirea produc
ției de bunuri de consum. S-au dis
cutat, în același timp, perspectivele 
ce se deschid municipiului și jude
țului în plan urbanistic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu si ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului au fost salutați, la so

in mijlocul grupului de muncitori și tehnicieni ol platformei de foraj marin

Vilcu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
sgcretar al comitetului județean de 
partid, care le urează un călduros 
bun venit.

O gardă militară prezintă onorul. 
Este intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu trece apoi în 
revistă garda de onoare. Secretarului 
general ai partidului i se oferă, 
după datină, pîine și sare. Secreta
rul general al partidului, ceilalți 
oaspeți sînt salutați cu deosebită 
căldură de reprezentanții organelor 
locale de partid și de stat prezenți 
la aeroport. Un grup de pionieri 
oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu fru
moase buchete de flori.

In aclamațiile celor prezent!, se
cretarul general al partidului se urcă 
în elicopterul la bordul căruia va 
călători pînă la platforma de forai 
marin „Gloria". întregul colectiv care 
lucrează pe această adevărată insulă 
de metal a făcut secretarului general 
al partidului o primire plină de căl
dură și entuziasm. Pentru această 
zi. oamenii platformei și-au împodo
bit sărbătorește locul de muncă. Pe 
turla de forai ce domină plat
forma „Gloria" — care poartă un 
nume demn de vrednicia și talentul 
poporului nostru — se află un mare 
portret a! tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de urareai „Trăias
că P.C.R., în frunte cu secretarul său 
general !“. în vîrful turlei flutură. în 
adierea brizei, drapelele partidului 
și statului.

metal reprezintă, după aprecierile u- 
nanime ale specialiștilor, una dintre 
cele mai moderne platforme de foraj 
de acest tip din lume. La proiectarea 
și executarea sa și-au adus contribuția 
numeroase institute și întreprinderi 
din diferite centre ale țării, printre 
eare sînt de remarcat Șantierele na
vale și Institutul de cercetări și pro
iectări navale din Galați, Institutul 
de proiectări și cercetări pentru uti
laj petrolier și Institutul de cercetări 
și proiectări electrotehnice din Bucu
rești. unități specializate din dome
niul geologiei, uzina „1 Mai" din 
Ploiești. întreprinderea constructoare 
da mașini din Reșița. „Electropute- 
re“ Craiova și altele. Prin realiza
rea și punerea în funcțiune a aces
tui complex de agregate și utilaje 
România intră în rîndul celor cîtorva 

sire, cu căldură de tovarășul Marin 
V.a.sile, prim-secretar al Comitetului 
județean Ialomița al . P.C.R., pre
ședintele consiliului popular jude
țean, de Vasiie Martin, prim-secre- 
tiar al Comitetului municipal Că
lărași al P.C.R.. președintele consi
liului popular municipal, de alti re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

O gardă alcătuită din ostași, din 
membri al- gărzilor patriotice și ai 
detașamentelor de pregătire mili
tară a tineretului a prezentat ono-

La viitoarea vatră de oțel a țării
Druimul spre cel dintîi. obiectiv al 

vizite! continuă în aceeași atmosferă 
sărbătorească, populația orașului 
scandînd cu înflăcărare numele 
partidului, și aii secretarului său ge
neral.

Din mașina deschisă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu prietenie ma
nifestărilor pline de simpatie ale 
cetățenilor. -

Reinitîlnirea secretarului general 
al partidului, la Combinatul side
rurgic Călărași, cu proiectantii, cer
cetătorii și constructorii acestei uni
tăți, cu reprezentanții organelor lo
cale de 'partid și de stat constituie 
o continuare a dialogului purtat pe 
această platformă, în urmă cu nu
mai un an de zile.

Acest mare combinat, al cărui act 

țări care produc în prezent insta
lații de foraj marin pentru exploa
tarea resurselor de energie de pe 
fundul mărilor și oceanelor.

Prezentînd datele tehnice cu pri
vire la amplasamentul și parametrii 
platformei, gazdele îl informează pe 
secretarul general al partidului că 
lucrările geofizice complexe care 
s-au efectuat anterior de către or
ganizațiile specializate românești, cu 
metode și aparate moderne au pus 
în evidență existența unor zone de 
interes, ceea ce a determinat reali
zarea unei instalații de cercetări și 
prospectări prin foraje.

Se vizitează mai întîi grupul de 
comandă, care asigură ridicarea pe 
„picioare" a platformei, dotat cu un 
sistem de televiziune cu circuit 
Închis ce permite controlul operațiu
nilor subacvatice, stația de carotaj, 
dispozitivele de manevrare a pi
lonilor de susținere. Gazdele ex
plică, intre altoie, că echipamentele 
tehnice cu care a fost înzestrată plat
forma sînt printre cele mai moder
ne din lume. Sînt prezentate cîteva 
din caracteristicile acestei platfor
me : insula plutitoare se sprijină pe 
patru picioare, fiecare în lungime de 
122 metri și în greutate de 700 tone, 
cel mai înalt punct al platformei 
aflat pe sondă se găsește la 70 me
tri deasupra valurilor, iar cel mal 
adine punct la care se va ajunge cu 
sapele de foraj va atinge 6 000 me
tri. întregul complex de instalații 
cîntărește aproape 10 000 tone.

La invitația gazdelor, secretarul 
general al partidului taie panglica 
inaugurală a instalației de foraj. 
Apoi, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
manevrează dispozitivul de pornire 
a sondei. Puternicul ax de oțel se 
pune în mișcare, antrenînd masa 
rotativă a instalației.

Este un -moment trăit cu intensă 
emoție de toți cei prezenți. Geo
logi. sondori, mecanici, electricieni, 
geofizicieni, chimiști, marinari, toți 
cei care formează acest mic, dar 
destoinic colectiv de muncă, subli
niază cu ropote de aplauze, cu pu
ternice urale bucuria de a-.l avea 
în aceste cttiipe în mijlocul lor pe 
secretarul generali al partidului, ex- 
primîndu-și mîndria de a fi părtași 
la o realizare tehnică româneasca 
de .asemenea anvergură.

Apreciind că activitatea de pînă 
acum s-a desfășurat în bune condi
ții. secretarul general al partidului 
adresează călduroase felicitări co
lectivelor de geologi, proiectanți, 
constructori de mașini, petroliști 
care au contribuit la acest presti
gios succes al industriei româ
nești. Este un început bun — subli

rul. A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

în semn de stimă și aleasă ospita
litate, bătrîni și tineri, în pitorești 
costume naționale, l-au poftit pe 
secretarul general, pe ceilalți oas
peți. să guste din pîinea Bărăganu
lui, din ploștile cu vin. Pionieri au 
oferit buchete de flori.

în uratele și ovațiile mulțimii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului părăsesc aeroportul, îndrep- 
tîndu-se spre municipiul Călărași.

de naștere se află în Directivele ce
lui de-al XI-lea Congres al parti
dului. reprezintă elementul principal 
ce va permite ca producția de otel 
a tării să ajungă la 17 000 000— 
18 000 000 tone în 1980.

Noul combinat va opera transfor
mări radicale în peisajul economic 
și social al acestor străvechi me
leaguri românești, județul ajungînd 
în acest mod să atingă în 1980 o pro
ducție globală de 12 miliarde lei — 
alt deziderat major al dezvoltării 
armonioase, multilaterale a tutu
ror zonelor tării prevăzut în Do
cumentele programatice ale celui 
de-al XI-lea Congres. Dimensiunile 
acestor prefaceri sînt evidențiate și 
de faptul că la sfirșltul actualului 
cincinal la acest combinat vor lucra 
circa 22 000 de muncitori, constructori 

niază tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
urind întregului colectiv să găsească 
cit mai curînd și cit mai mult 
petrol.

Ministrul de resort îl încredințează 
pe secretarul general al partidului 
de hotărirea nestrămutată a colecti
vului de a face tot ceea ce depinde 
de el pentru a fi. ca și pînă acum, 
la înălțimea sarcinilor de mare răs
pundere încredințate de partid în 
acest sector industrial de o deosebită 
însemnătate pentru progresul econo
mic rapid al patriei.

Tovarășul NicOla-e Ceaușescu lșl 
ia un călduros rămas bun de la 
acest merituos colectiv de muncă, 
strings, rînd pe rînd. mîinile 
muncitorilor, maiștrilor, tehnicieni
lor, inginerilor care lucrează aici, 
înainte de plecare, sus. pe pun
tea superioară a platformei, ei 
fac o entuziastă manifestare de dra
goste și recunoștință față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
atenția cu care le urmărește activi
tatea, eforturile și împlinirile lor. 
pentru condițiile de muncă și de 
viată create pe platforma de foraj 
marin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid 
și de stat se fotografiază împreună 
cu grupul de muncitori și tehnicieni 
ai platformei. Este un moment cu 
profunde semnliftoații pentru oame
nii care lucrează aici și. prin ei, 
pentru toate colectivele institutelor 
și uzinelor noastre care au cooperat 
la realizarea primei platforme de 
foraj marin din tara noastră.

în această atmosferă sărbătorească, 
elicopterul prezidențial se -ridică de 
pe helioportul platformei, însotit in 
semn de salut de sunetele de sirenă 
ale vaselor aflate în preajmă.

După vizitarea platformei de foraj 
marin, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat s-au înapoiat 
pe aeroportul Mihail Kogălniceanu.

Și acum, la despărțire, cetățenii 
afllati pe aeroport au făcut o vibran
tă demonstrație a profundului lor 
atașament față de partid, față de 
secretarul Său general, expresie 
elocventă a hotărârii cu care oa
menii muncii de pe meleagurile 
dobrogene acționează pentru tradu
cerea în viață în mod exemplar a 
sarcinilor trasate de cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R.

Elicopterul prezidențial decolează, 
în ovațiile și uralele entuziaste ale 
celor prezenți. îndreptîndu-se spre 
județul Ialomița.

și siderurgiști. ceea ce reprezintă 
circa jumătate din populația de as
tăzi a municipiului.

încă de la începutul dialogului de 
lucru se evidențiază că indicațiile si 
recomandările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu făcute cu prilejul vizitei 
de acum un an au constituit ele
mente esențiale pentru îmbunătă
țirea substanțială a proiectelor și 
planurilor, care au fost gîndite din 
nou în lumina eficienței lor econo
mice, a modernizării, a ridicării para
metrilor productivi.

în cursul discuțiilor cu ministrul 
industriei metalurgice, Neculai Aga- 
chi. cu ceilalți factori de răspundere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este in
format că pentru construcția si pro
filul acestei mari unități industriale 
au fost definitivate soluții tehnice 
moderne, care vor asigura edifica
rea sa în ritm accelerat, astfel incit 
în anul 1978 la Călărași să fie dată 
prima șarjă de otel. Se reliefează, 
totodată, că la baza procesului de 
fabricație stau tehnologii românești, 
utilaje realizate în țară, experiența 
acumulată de specialiștii din insti
tutele de cercetări și proiectări, de 
la catedrele de profil din învătă- 
mîntul superior. în cursul realizării 
unor obiective similare.

în vecinătatea sonetei pentru exe
cutarea ptlotilor de adîncime, se
cretarul general al partidului retine 
explicațiile specialiștilor, care pre
zintă stadiul cercetărilor și experi
mentărilor geotehnice. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și factorii de

Tovarâșul Nicolae Ceaușescu analizează problemele dezvoltării urbanistice a municipiului Călărași

Pe platforma de foraj marin „Gloria"

răspundere poartă apoi discuții pe 
locul de amplasare a unor obiective 
ale combinatului.

Secretarul general al partidului 
se interesează îndeaproape de volu
mul lucrărilor necesare pentru fie
care etapă, de amplasarea fiecărui 
obiectiv și termenele de intrare in 
fluxul productiv, cere specialiștilor 
să-și optimizeze' proiectele, să adop
te soluții tehnice mai eficiente, 
care să contribuie .la reducerea sub
stanțială a costurilor lucrărilor de 
consolidare a fundațiilor, a construc
ției, în final la reducerea cheltuie
lilor totale de investiții și la scurta
rea termenelor de realizare.

— Să se revadă necesarul lucrări
lor de fundații în funcție de am
plasarea fiecărui utilaj, a fiecărei

0 expoziție reprezentativă pentru 
dezvoltarea economică a județului
Salutat cu deosebită căldură de 

locuitorii Călărașiului, de sute și mii 
de cetățeni din comunele alăturate, 
care au ținut să fie prezenți 
la întîlnirea cu secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sosește apoi la stadionul 
orașului, unde gazdele au organizat 
o reprezentativă expoziție privind 
dezvoltarea economică generală a 
întregului județ Ialomița.

Așa cum era firesc, .avînd în ve
dere ponderea ■agriculturii în eco
nomia județului — Ialomița ocupînd 
locul 3 .pe țară în ce privește pro
ducția agricolă — expoziția reflectă 
eforturile și rezultatele muncii lu
crătorilor ogoarelor.

Gazdele informează pe secretarul 
general al partidului că toamna 
ialomițeană este îmbelșugată, că 
roadele ogoarelor au depășit pre
vederile, obținîndu-se o produc
ție agricolă sporită, cu indici su
periori la hectar. Apreciind a- 
ceste rezultate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în discuția cu Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, cu organele 
locale de partid șl de stat, cu spe
cialiștii. cere să se acționeze, prin- 
tr-o serie de măsuri agrotehnice, 
pentru ca această zonă care bene
ficiază de condiții pedoclimatice fa
vorabile culturii păioaselor să înre
gistreze creșteri si mai importante 

structuri de rezistență — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Să se 
facă o dimensionare realistă, pro- 
porționaită, echilibrată.

în aplauzele și ovațiile miilor de 
cetățeni aflați aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu dezvelește placa inaugu
rală pe oare sînt gravate cuvin
tele : „Astăzi, 16 septembrie 1976, 
in prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a avut loc inaugurarea oficială 
a lucrărilor de construcție a Combi
natului siderurgic Călărași — obiec
tiv de o deosebită importanță eco
nomică, socială și .politică, pentru 
dezvoltarea in ritm susținut a pa
triei noastre socialiste".

ale producției, sporindu-și astfel par
ticiparea la fondul centralizat al sta
tului. Rezultate tot atit de meritorii 
s-au obținut și în cultura porumbu
lui. Soiurile expuse vădesc preocu
parea pentru îmbunătățirea calității, 
a cantității de porumb obținute la 
hectar. Alături de porumb, cultura 
Sfeclei de zahăr și a florii-soarelui 
reprezintă tot atîtea mărturii ale hăr
niciei lucrătorilor ogoarelor, ale e- 
forturilor specialiștilor. In ca
drul discuției sînt relevate o serie 
de măsuri tehnico-organizatorice care 
vor permite ca și în viitor agricul
tura să realizeze producții sporite, 
apropiate celor atinse în țările cu 
un înalt nivel de dezvoltare.

Preocuparea privind diversificarea 
producției agricole este reflectată în- 
tr-o serie de produse expuse, prin
tre care soia si bumbacul, plante in
dustriale de mare rentabilitate. Și în 
aceste culturi rezultatele sînt bune, 
ceea ce determină extinderea lor, 
astfel ca județul să devină un furni
zor principal de soia și bumbac.

Răspunzînd programului stabilit da 
conducerea partidului și statului de 
a furniza cantități sporite de leguma 
și fructe pieței locale și, in același 
timp, de a contribui la aprovizionarea 
Capitalei, agricultura județului și-a 
sporit permanent producția, ajun
gînd ca în această toamnă să livreze 
beneficiarilor mari cantități de legu
me și cantități importanta de fructe. 

în cadrul discuției se apreciază efor- 
turile făcute de ialomițeni în aceas
tă direcție și se subliniază că și in 
anii care vor urma este necesar să 
se pună un accent la fel de impor
tant pe cultura legumelor și fructe
lor.

în continuare se prezintă dezvol
tarea industriei alimentare, care 
vădește preocuparea pentru folosi
rea cit mai deplină a resurselot 
locale, diversificarea gamei sorti
mentale, ridicarea calității. Apre
ciind aceste succese, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă să 
se adîncească preocuparea pen
tru valorificarea superioară a tu
turor resurselor locale de materii pri
me. diversificarea largă a produse
lor. ridicarea calității lor la exigen
tele cerințelor.

Trecînd in revistă exponatele Com
binatului chimic din Slobozia, secre
tarul general al partidului cere să fia 
luate măsuri pentru ca acesta să 
ajungă cit mai rapid la capacitatea 
de producție pentru care a fost pro
iectat. La standul produselor mate
rialelor de construcție se readuce în 
atenția specialiștilor necesitatea de a 
se folosi la clădirile industriale ma
terialele ușoare, puțin oostisitoare șl 
de un nivel calitativ superior.

In ultima parte a vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu analizează cu edi
lii orașului macheta noului Călărași, 
conceput într-o viziune modernă, pe 
măsura timpului socialist pe care-1 
trăiește. înglobînd în economia sa 
unul din marile combinate siderur
gice ale tării, municipiul va cunoaște 
în acest cincinal o dublare a popu
lației, fapt care a impus conceperea 
și proiectarea unor vaste lucrări edi
litare. Marele volum de investiții va 
permite construirea, în perioada ani
lor 1976—1980, a 7 000 apartamente 
dispuse, așa cum a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la precedenta sa 
vizită, în zona de vest a orașului, în 
apropierea viitoarei cetăți a oțelului, 
precum și în partea centrală și peri
metrul brațului Borcea. folosind ca
drul natural pitoresc de aici. 
Studiind machetele și schițele ex
puse, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat că viitoarele construc
ții respectă teama stradală existentă, 
un regim de înălțime cit mai efi
cient. .avînd. totodată, o arhitectură 
variată, ce ține seama de specificul 
zonei Secretarul general apreciază, 
în acest cadru, preocuparea ca de
molările să fie minime și recoman
dă ca centrul civic al orașului sâ 
fie conceput intr-o viziune modernă, 
cit mai atractivă.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚELE CONSTANȚA Șl IALOMIȚA

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
trat în acest an, agricultura patriei 
noastre urmează să parcurgă un 
drum însemnat, să realizeze recolte 
mult mai mari decît în cincinalul 
pe care l-am încheiat în 1975. De
sigur, încă nu am terminat anul, 
dar cunoaștem de pe acum recol
tele obținute la grîu, la orz și la o 
serie de alte culturi agricole. Se 
pot aprecia aproximativ perspec
tivele privind recolta la porumb și 
la toate culturile agricole în gene
ral. Cu toate condițiile climatice, 
nu dintre cele mai favorabile, re
colta de grîu și orz este, pe total, 
bună — deși putea să fie și mai 
bună — superioară cu mult celei 
obținute în 1975 și în anii prece- 
denți. De asemenea, sînt perspec
tive să obținem recolte mulțumi
toare și la celelalte culturi, ceea 
ce ne dă garanția asigurării bunei 
aprovizionări a populației cu pro
duse agroindustriale-alimentare și, 
pe această bază, a ridicării bu
năstării poporului nostru. (Aplauze 
puternice, urale).

Desigur, nu doresc să anticipez 
rezultatul final ; nu știu ce loc va 
ocupa în acest an județul Ialomița 
la producția agricolă. Am ascultat 
însă aici un președinte de coope
rativă care ne-a vorbit despre re
coltele bune. obținute la floarea- 
soarelui, la porumb și la alte cul
turi. Dacă toate cooperativele și 
întreprinderile agricole de stat din 
județ ar avea cel puțin asemenea 
recolte, aș aprecia că județul Ialo
mița se va putea plasa, și în acest 
an, pe un loc fruntaș. Dar nu cu
nosc situația în această privință. în 
orice caz, ceea ce s-a realizat în 
unele cooperative agricole din ju
dețul dumneavoastră demonstrea
ză posibilitățile existente de a se 
obține recolte și mai mari la 
grîu, la orz, la floarea-soare- 
lui și de a se depăși recolta 
de porumb de acum un an, 
de 5 200 kg. Nu știu cum va fi 
recolta de porumb anul acesta, 
dar sper că ea se va apropia 
sau chiar o va depăși pe cea din 
anul trecut. Aș dori să-mi exprim 
speranța că organizația de partid, 
toți oamenii muncii din agricultura 
de stat și cooperatistă, din S.M.A.- 
uri vor considera titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste" acordat ca o 
expresie a încrederii că toți cei ce 
lucrează în agricultura județului 
își vor uni forțele pentru a obține 
recolte tot mai mari în 1977 și în 
anii următori, astfel ca în tot cin
cinalul județul Ialomița să ocupe 
un loc de prim rang în agricultura 
românească. (Aplauze puternice ; 
urale).

în ce privește industria pe în
treaga țară, în primele opt luni ale 
acestui an, clasa muncitoare, ingi
nerii și tehnicienii, toți oamenii 
muncii au obținut succese remar
cabile, obținînd chiar o depășire 
a ritmului de creștere stabilit pen
tru acest an, de 11 la sută. Sînt 
toate condițiile pentru a aprecia că 
primul an al cincinalului se va în
cheia, în industrie, nu numai cu 
îndeplinirea, dar și cu depășirea 
sarcinilor de plan. Aceasta în
seamnă că vom asigura noului cin
cinal un început bun, că vom pune 
o bază trainică înfăptuirii cu suc
ces a programului de dezvoltare a 
industriei noastre socialiste. (A- 
plauze puternice, urale).

în județul dumneavoastră, odată 
cu dezvoltarea agriculturii, a cu
noscut un progres simțitor și o 
dezvoltare impetuoasă, aș putea 
spune, și producția industrială, ob- 
ținîndu-se, în 1975, o producție de 
5,2 miliarde lei, față de numai 1 
miliard în 1965. S-a realizat o 
creștere de cinci ori a producției 
industriale pe județ. Dacă și in 

La expoziția care infâțișeazâ importantele succese în dezvoltarea județului Ialomița

agricultură ați fi sporit producția 
de 5 ori, atunci precis ați fi fost 
din toate punctele de vedere ade- 
vărați eroi. (Aplauze puternice ; 
urale).

Noul plan cincinal prevede ca 
industria județului să se dubleze, 
să ajungă la circa 12 miliarde lei, 
ceea ce, practic, va face ca Ialo
mița să devină un județ cu o in
dustrie puternică și, ca urmare, cu 
un nivel general de viață, de 
cultură, de civilizație ridicat. 
(Aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul").

Pentru realizarea acestei dezvol
tări vor trebui înfăptuite investiții 
de aproape 18 miliarde lei, mai 
mult ca dublu decît în cincinalul 
precedent. Aceasta pune sarcini 
deosebit de mari în fața organi
zației de partid, a tuturor oameni
lor muncii din industrie și agricul
tură pentru a realiza cu succes 
acest volum deosebit de mare de 
investiții. O bună parte din inves
tiții vor fi îndreptate spre noul 
Combinat siderurgic Călărași, care, 
în final, va da o producție de circa 
10 milioane tone oțel. El va trebui 
să producă încă din 1978, astfel ca 
în 1980 să atingă producția de circa 
2 milioane tone de oțel. Iată deci 
că în 1980 Ialomița va deveni un 
centru puternic al siderurgiei ro
mânești, producția sa de oțel fiind 
de aproape 8 ori mai mare decît 
întreaga producție de oțel a Româ
niei dinaintea celui de-al doilea 
război mondial. (Aplauze, urale; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Realizarea acestui obiectiv de 
importanță națională cere eforturi 
serioase din partea ministerelor, a 
întreprinderilor de construcții, a 
proiectanților, a tuturor acelora 
chemați să asigure înfăptuirea în 
viață, în cele mai bune condiții 
tehnice și economice, la termenul 
stabilit, a combinatului, contri
buind astfel la înfăptuirea planu
lui stabilit de Congresul al XI-lea 
privind realizarea în 1980 a unei 
producții de oțel, pe întreaga țară, 
de 17—18 milioane tone. La a- 
ceastă producție, Ialomița va tre
bui să dea cel puțin 2 milioane — 
și eu sînt convins că va realiza cu 
succes această sarcină. (Aplauze 
puternice, urale).

Este de înțeles că organizația ju
dețeană de partid, comitetul mu
nicipal și organizația de partid din 
Călărași vor trebui să pună în 
centrul activității lor realizarea 
acestui mare obiectiv industrial, 
fără însă a neglija celelalte ramuri 
ale industriei și, mai cu seamă, 
punînd, de asemenea, pe prim plan 
realizarea programului de creștere 
a producției agricole. Este un lucru 
evident — nu numai pentru jude
țul Ialomița, ci și pentru întreaga 
țață — că dezvoltarea agriculturii 
trebuie să țină pasul cu progresul 
industriei socialiste, că industria 
nu se poate dezvolta fără o agri
cultură înaintată, cu un randament 
sporit, cu o înaltă productivitate. 
De aceea, partidul nostru pune pe 
același plan atît dezvoltarea in
dustriei, cît și dezvoltarea agricul
turii — considerîndu-le ca două 
ramuri fundamentale ale societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism. 
(Aplauze, urale ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Deși nu se găsește în județul 
dumneavoastră, doresc totuși să 
mă refer și Ia începerea activității 
unui alt obiectiv important pe 
care l-am vizitat în dimineața a- 
cestei zile — cel al primei noas
tre platforme de foraj marin de 
mare adîncime, care a fost deja 
așezată pe locul corespunzător și 
a început să foreze în Marea Nea
gră cu speranța că vom găsi pe

trol, de care țara noastră are 
foarte multă nevoie. Dar, în aș
teptarea rezultatelor activității de 
foraj trebuie să felicit călduros pe 
constructorii navali din Galați, 
care au realizat această platformă 
în condiții bune, pe geologi și 
petroliști, pe toți aceia care 
au lucrat la amplasarea și pune
rea în funcțiune a acestui obiectiv 
de o deosebită importanță pentru 
patria noastră. (Aplauze prelungi
te, urale).

Desigur, la realizarea platformei 
au contribuit multe întreprinderi
— cum sînt Uzinele Reșița, „1 
Mai"-Ploiești — cu motoare, cu 
instalații de foraj, cu aparatură e- 
lectronică și altele. Este evident 
că felicitînd întreprinderea prin
cipală care a construit platforma 
propriu-zisă, trebuie să aducem 
mulțumiri și să felicităm pe toți 
aceia care au contribuit, prin 
munca lor; la realizarea acestui o- 
biectiv important, inclusiv pe cel 
din cercetare, din domeniul știin
ței. (Aplauze puternice).

M-am referit și la acest obiectiv 
pentru că el este înscris în unul 
din programele importante, de in
teres național, ale actualului cin
cinal. începerea acestei activități 
demonstrează că am trecut în bune 
condiții la îndeplinirea obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului. Rezultatele 
de pînă acum demonstrează jus
tețea prevederilor cincinalului, ca
pacitatea creatoare a oamenilor 
muncii din toate ramurile de acti
vitate din țara noastră, atestă cu 
putere că dispunem de tot ce este 
necesar pentru a înfăptui cu succes 
programul de dezvoltare și ridi
care pe noi culmi a patriei noastre, 
de creștere continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a întregu
lui nostru popor. (Aplauze puterni
ce, urale; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.").

Dragi tovarăși,
Partidul nostru pornește per

manent de Ia faptul că prima sa 
îndatorire este aceea de a asigura 
dezvoltarea economico-socială a 
patriei, făurirea âbcialismăldi în 
România, ridicarea bunăstării po
porului, consolidarea independen
ței și suveranității țării. Aceasta 
este, totodată, și principala con
tribuție internațională pe cara 
partidul și statul, popc.ru.1 nostru 
o aduc la cauza socialismului, a 
colaborării și păcii în lume. (A- 
plauze puternice).

Acționăm permanent pentru în
tărirea colaborării și solidarității 
cu toate țările socialiste, fiind con
vinși că aceasta corespunde inte
reselor fiecărei țări socialiste și, 
totodată, cauzei generale a socia
lismului și progresului în întreaga 
lume. (Aplauze puternice).

Acordăm o atenție deosebită re
lațiilor de colaborare și solidarită
ții cu țările în curs de dezvoltare, 
din rîndul cărora face parte și 
România. Acționăm pentru o strîn- 
să colaborare economică, cultu
rală și științifică, realizăm multe 
acțiuni de cooperare în producție, 
în pregătirea cadrelor. Pornim de 
la necesitatea de a se obține, prin 
aceasta, o dezvoltare mai rapidă a 
fiecărei țări rămase în urmă — 
deoarece numai pe această cale 
națiunile slab dezvoltate își vor 
putea asigura, cu adevărat, bună
starea, independența și suverani
tatea națională, vor putea juca un 
rol tot mai important în viața po
litică internațională, în lupta îm
potriva imperialismului și colonia
lismului, a tendințelor neocolonia- 
liste, în lupta pentru o nouă or
dine economică internațională. 
(Aplauze puternice ; urale).

Pornind de la realitățile lumii 
contemporane, extindem, totodată, 
relațiile cu țările capitaliste dez
voltate, în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, participăm 
larg la diviziunea internațională a 
muncii, fiind convinși că colabo
rarea internațională cu toate sta
tele, fără deosebire de orînduire 
socială, constituie singura politică 
justă pentru asigurarea păcii în 
întreaga lume. (Aplauze puternice; 
urale).

Este evident, dragi tovarăși, că 
la baza relațiilor noastre interna
ționale, a întregii politici externe 
a României așezăm principiile de
plinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța în 
raporturile dintre state. Pornim 
consecvent de la necesitatea res
pectării dreptului fiecărui popor 
de a fi stăpîn pe bogățiile na
ționale, pe destinul său, de a-și 
făuri viața în mod liber, așa cum 
dorește. (Aplauze puternice; 
urale).

Este necesar să nu uităm nici un 
moment că politica internă și ex
ternă se condiționează reciproc, 
sînt două laturi inseparabile aje 
activității de făurire a societății 
socialiste multilateral .dezvoltate, 
de asigurare a păcii și colaborării 
internaționale. Tocmai de aceea 
partidul nostru va continua cu 
consecvență realizarea programu
lui intern și a politicii externe sta
bilite de Congresul al XI-lea — 
politică ce corespunde pe deplin 
atît năzuințelor și intereselor na
țiunii noastre socialiste, cît și in
tereselor tuturor națiunilor globu
lui pămîntesc, cauzei păcii inter
naționale. (Aplauze puternice, pre
lungite ; urale; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Dragi tovarăși,
Aș dori, în încheiere, să exprim 

convingerea mea, a conducerii de> 
partid și de stat că oamenii mun
cii din Ialomița, atît cei din indus
trie, cît și cei din agricultură,, spb 
conducerea organizațiilor de "pâr-' 
tid, împreună cu comuniștii — 
care trebuie să se integreze activ 
în viața colectivului și să unească 
eforturile tuturor oamenilor mun
cii — vor realiza cu succes obiec
tivele și sarcinile ce le revin în 
acest cincinal. Doresc să-mi ex
prim deci convingerea că veți în
făptui cu succes toate mărețele o- 
biective ce vă stau în față, că vă 
veți prezenta în 1980, la încheierea 
cincinalului, cu rezultate bune atît 
în agricultură, cît și în industrie, 
în toate domeniile de activi
tate. (Aplauze puternice, urale; se 
scandează Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul").

După cum știți, la sfîrșitul cin
cinalului vom Tace- bilanțul și vom 
clasifica județele în raport cu re
zultatele obținute. Aș saluta și 
m-aș bucura ca Ialomița să obți
nă, cel puțin în agricultură sau 
într-unul din . sectoarele impor
tante ale agriculturii, un loc frun
taș — dacă se poate, primul loc ! 
(Aplauze puternice, îndelungate, 
urale).

Vă urez tuturor succese tot mai 
mari în întreaga activitate ! Multă 
sănătate și multă fericire! (A- 
plauze puternice ; urale. Toți cei 
prezenți la marea adunare popu
lară ovaționează îndelung, intr-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Centrai, 
pentru secretarul general al parti
dului și președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Moment memorabil pe platforma „Gloria": se taie panglica inauguralâ la instalația de foraj

Marea adunare populară de la Călărași
Vizita *-î% județul ..Ialomița se .în

cheie Ifcu mare adudape .napuiLgră, 
la care participă circa 30 000 de oa
meni — muncitori și țărani, inte
lectuali,, militari si elevi.

Stadionul orașului, unde se des
fășoară adunarea, este împodobit 
sărbătorește. Pretutindeni, flutură 
steaguri roșii și tricolore.

Sosirea la tribună a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului este intimipinată de mulțime 
cu urale și ovații îndelungate. Sini 
exprimate simțămintele de dragoste 
fierbinte, de profundă stimă și re
cunoștință pe care locuitorii me
leagurilor iailomițene le nutresc față 
de partid și secretarul său general.

Adunarea este deschisă de tova
rășul Marin Vasile, prim-secretar al 
Comitetului județean Ialomița al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, care a spus :

în aceste momente de supremă 
fericire pe care le trăiesc comu
niștii, toți locuitorii acestei le
gendare cîmpii românești, permi- 
teți-mi, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să dau glas nemărginitei 
bucurii de a vă avea din nou în mij
locul nostru pe dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului român, 
eminent conducător de partid și de 
stat, care vă consacrați întreaga e- 
nergie și putere de muncă propăși
rii națiunii noastre socialiste, afirmă
rii ei tot mai puternice în rîndul po
poarelor lumii, și să vă adresez din 
adincul inimii un fierbinte „bun ve
nit în județul Ialomița !“.

Vă asigurăm, și eu această ocazie, 
iubite tovarășe secretar general, de 
toată prețuirea și considerația oame
nilor "Bărăganului ialomițean pentru 
pilduitoărea dumneavoastră activitate 
pe care o desfășurati în fruntea 
partidului și statului, pentru inesti
mabila contribuție adusă la conce
perea și înfăptuirea întregii politici 
interne și externe a noii Românii.

Ialomița, ca o mărturie a politicii 
profund științifice promovate cu 
consecventă de partidul nostru, de 
dezvoltare armonioasă a tuturor zo
nelor patriei, printr-o distribuire e- 
chitabilă a forțelor de producție, ca 
urmare a sprijinului neprecupețit ce 
ne-ati dat. scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. se prezintă ia acest mare 
eveniment cu o industrie a cărei 
producție a cunoscut o creștere 
permanentă, cu o agricultură în plin 
proces de dezvoltare și moderni
zare, cu oameni plenar angajați în 
înfăptuirea obiectivelor cincinalului.

Subliniind aceste rezultate, sintem 
constienti de marile sarcini ce le a- 
vem de îndeplinit. Paralel cu moder
nizarea și dezvoltarea capacităților e- 
xistente, vor intra în funcțiune noi 
obiective economice și aș aminti nu
mai marele complex siderurgic am
plasat. așa după cum se știe, prin 
grija dumneavoastră personală, aici, 
la Călărași. Bărăganul devenind ast
fel nu numai vatră de piine. ci și 
vatră de oțel a României socialiste.

In agricultură, eforturile oamenilor 
muncii sînt mobilizate pentru strîn- 
gerea recoltei din acest an și pre
gătirea in cele mai bune condiții a 
recoltei anului viitor.

Nu scăpăm din vedere neajunsu
rile existente incă în munca noastră, 
in activitatea unor organe și orga
nizații de partid și colective de mun
că. rezervele mari pe care trebuie 
să le valorificăm mai bine si vă a- 
sigurăm că toate eforturile comuniș
tilor sint îndreptate in aceste di
recții.

In continuare, tovarășul Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat, dă citire de
cretului prezidențial.

într-o ambiantă de puternic entu
ziasm. de legitimă mindrie și satis
facție. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

.secretar general al Partidului Co
munist , Român, .președintele Repu
blicii Socialiste România, îhminfează 
primului secretar al comitetului ju
dețean de partid Înaltele distincții 
conferite județului — titlul de, „Erou, 
al Muncii Socialiste".și -medalia de 
aur „Secera și Ciocanul" pentru 
contribuția adusă la înfăptuirea po
liticii partidului și statului de dez
voltare a agriculturii socialiste.

Luind cuvîntul, Vasile Manole, di
rectorul combinatului de celuloză și 
hîrtie, a spus printre altele : Cu a- 
lese sentimente de stimă și înaltă 
prețuire, cu deosebită bucurie, trăim 
emoționantele clipe ale reîntîlnirii cu 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, cel mai iubit fiu al 
poporului.

La acest mare eveniment, oamenii 
muncii din Combinatul de celuloză 
si hîrtie Călărași se prezintă cu re
zultate bune în muncă. Aplicînd în 
practică prețioasele indicații date de 
dumneavoastră cu prilejul vizitei de 
lucru Efectuate îri britilăvara anului 
1970, întreprinderea a devenit ren
tabilă. realizînd importante economii 
Ia materii prime și materiale, asigu- 
rînd o substanțială depășire a prin
cipalilor indicatori de plan. Pentru 
rezultatele obținute în cincinalul 
1971—1975, pe care l-am realizat cu 
8 luni mai devreme, colectivului nos
tru i s-au atribuit locul I pe ramură 
în 1973 și 1974, „Ordinul Muncii" clasa 
a II-a si locul doi pe țară în 1974.

Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral, că pe primele 8 luni ale 
acestui ah ne-am realizat și depășit 
sarcinile la toți indicatorii.

Amplasarea la Călărași a combi
natului siderurgic și inaugurarea lu
crărilor acestuia de către dum
neavoastră ne însuflețesc și mai mult 
activitatea în a ne spori contribuția 
la înfăptuirea programului partidului 
de dezvoltare industrială a țării.

Noi, cei ce lucrăm pe întinsele 
ogoare ale Bărăganului — a spus 
Ion Spătăreîu, „Erou al Mun
cii Socialiste", președintele coopera
tivei1 agricole de producție din co
muna Gheorghe Doja — trăim astăzi 
momente de. o semnificație deosebi
tă : reîntîlnirea cu dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și decernarea celei mai 
înalte distincții — titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste" pentru rezultatele 
obținute la cultura porumbului în 
anul 1975 de către județul Ialomița.

Muncind așa cum ne-ați sfătuit 
dumneavoastră cu prilejul vizitelor 
făcute in unitatea noastră, folosind 
din plin resursele materiale de care 
dispunem,, hărnicia cooperatorilor 
din comuna Gheorghe Doja a fost 
răsplătită de patru ori cu „Ordinul 
Muncii" clasa I și de două ori cu 
titlul de „Erou al Muncii Socialiste".

îndeplinind" sarcinile cincinalului 
1971—1975 în patru ani, vă raportam, 
tovarășe secretar general, că, și în 
acest an obținem rezultate bune, 
avind toate posibilitățile să ne res
pectăm angajamentele luate.

Ne bucurăm din toată inima că 
avem din nou prilejul să vă expri
măm direct sentimentele noastre de 
adincă prețuire și recunoștință pen
tru'activitatea neobosită, plină de 
abnegație, pe" Care o" desfășurati în 
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne șl externe a partidului și sta
tului nostru, spre binele poporului 
și patriei socialiste — a spus în cu
vîntul său Elena Chirită. secretar al 
comitetului de partid al întreprin
derii de confecții din Călărași.

Vă raportăm, stimate tovarășe se
cretar getieral, că, aplicînd indicațiile 
pe care ni le-ați dat cu prilejul vi
zitei dumneavoastră în 1968 la Călă
rași; ne-am îmbunătățit permanent 
munca, reușind să încheiem cincina
lul 1971—1975 în 3 ani, 8 luni și 17 
zile, cu o producție suplimentară de 
1,1 miliarde lei.

Organizația noastră de partid, în
tregul oolactîv? Vftr lua toate 'măsu
rile;* așa Cum "s-îSi stabilit ri ia re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., în vede
rea economisirii materiilor prime și 
materialelor, pentru eliminarea risi
pei. printr-o mai bună organizare • 
muncii.

Decernarea titlului de „Erou al 
Muncii Socialiste" județului nostru 
pentru activitatea din agricultură ne 
însuflețește mai mult și pe noi, cei 
din industrie, care, prin eforturi spo
rite.. vom contribui într-o măsură tot 
mai mare la înfăptuirea politicii 
partidului și statului, la ridicarea pa
triei noastre pe cele mai înalte culmi 
ale civilizației și progresului.

A luat apoi cuvîntul prof. Ion Cht- 
rulesCu, profesor la Liceul de chi
mie din Călărași, care a isipus : 
Slujitorii școlii, avînd drept călăuză 
în acțiune Documentele Congresului 
al XI-lea al partidului, prețioasele 
indicații date de dumneavoastră la 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste, la întîlnirea de 
ieri, prilejuită de deschiderea noiilui 
an de învățămînt, pregătesc cu grijă 
constructori entuziaști, luptători 
fermi pentru progresul patriei, omul 
nou cu un înalt nivel de pregătire 
profesională, politică. Culturală |i 
științifică.

Faptul că în municipiul Călărași 
peste 70 la sută din numărul elevilor 
sînt cuprinși în liceele industriale și 
agroindustriale,, licee cu profil teh
nic, în concordanță cu cerințele dez
voltării acestor locuri, reflectă din 
plin perspectivele deschise orașului 
nostru, mutațiile profunde care se 
petrec^ în structura socială și profe
sională a locuitorilor acestui oraș al 
Bărăganului.

Mobilizați plenar de perspectivele 
luminoase care se deschid munici
piului nostru prin construcția aces
tui gigant ăl siderurgiei, de înalta 
distincție acordată județului Ialo
mița, vă asigurăm, iubite tovarășe 
secretar general, că în noul an șco
lar vom depune eforturi susținute 
pentru a răspunde misiunii de 
onoare îh formarea și educarea ti
nerei generații, pe care ne-au încre
dințat-o partidul și statul nostru, 
pentru ca tinerii aflați acum pe băn
cile școlii să devină mîine oameni d« 
nădejde ai României socialiste.

în aclamațiile și ovațiile pu
ternice ale miilor de participant! 
m «jyîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului este .urmărită cu deosebit 
interes și satisfacție și subliniată în 
numeroase rinduri de vii aplauze.

Adresindu-se . tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în încheierea adunării, 
tovarășul Marin Vasile a spus : Vă 
rugam să-mi dați voie ca, în numele 
participanților la adunarea populară, 
al tuturor oamenilor muncii din Ia
lomița, să vă mulțumim călduros 
pentru sprijinul dat județului nostru.

Acordare^ titlului de „Erou al 
Muricii Socialiste" reprezintă pentru 
noi un prilej de profundă analiză 
și de angajare plenară pentru a ne 

.eforturile. în ..vederea înfăp
tuirii in cele mai bune condiții a 
sarcinilor din Programul adoptat de 
Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român.

Vă mulțumim din toată inima pen
tru conferirea înaltului titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste" județului 
Ialomița și vă asigurăm că vom face 
totul pentru înflorirea continuă a 
județului nostru. ■

Adunarea populară ia sfîrșit in
tr-o atmosferă vibrantă.. Răsună din 
nou aclamații însuflețite pentru par
tid1 și secretarul său general., pentru 
România socialistă, pentru minuna
tul nostru popor. Se scandează cu 
înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul 1“.
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ÎNSAMINTAREA GRIULUI 
în teren bine pregătit!

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 
CEORGE ENESCU"

FAPTUL
Naistul 

Gheorghe Zamfir

Din diferite județe sosesc vești că a Început semănatul griului. 
Datorită pregătirilor temeinice, a timpului care se menține favorabil, 
există condiții ca însămîntările de toamnă să se încheie la termenele 
stabilite de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Pentru ca 
această importantă lucrare să se poată face la timp și în condiții agro
tehnice superioare se cere să fie grăbită pregătirea terenului. Pînă joi, 
16 septembrie, au fost făcute arături pe o suprafață de 1 638 900 hectare. 
Dar această lucrare trebuie intensificată. Important este, totodată, ca, 
prin discuire și nivelare, terenurile respective să fie pregătite pentru 
semănat. Din datele centralizate la minister rezultă să această lucrare 
s-a executat pe 40 la sută din suprafețele prevăzute în întreprinderile 
agricole de stat și 38 la sută in cooperativele agricole. Deși a fost arată

din vreme o mare suprafață de teren, iar însămînțările au început, In 
unele județe pregătirea terenului intirzie. Astfel, cooperativele agricole 
din județele Sălaj, Sibiu, Brașov, Covasna — județe în care semă
natul griului începe mai devreme — lucrarea amintită s-a executat pe 
suprafețe care reprezintă sub 20 la sută din cele prevăzute a se în- 
sămînța. De asemenea, o atenție deosebită trebuie acordată cali
tății lucrărilor de pregătire a terenului, astfel Incit să rezulte un 
bun pat germinativ pentru semințe. Condițiile naturale din această 
toamnă — pămintul are umezeală suficientă — permit respectarea 
acestei cerințe. Ce se face pentru grăbirea pregătirii terenului și exe
cutarea unor lucrări de bună calitate 7 Iată concluziile unui raid-an- 
chetă întreprins In unități agricole din județele Mehedinți ti Olt.

în cooperativele agricole din jude
țul Mehedinți se vor insămînta li’ 
această toamnă peste 60 000 hectare. 
Practica a dovedit că obținerea unor 
producții sporite depinde in mare 
măsură de calitatea lucrărilor de pre
gătire a terenului. Se acordă in toate 
unitățile atenția cuvenită acestei lu
crări 7 împreună cu ing. Ilari on 
Tîrcă, director adjunct al direcției 
agricole județene, am căutat răspuns 
la această întrebare anaiizînd situația 
în unitățile agri
cole 
parte 
liul 
ratist

„în 
acestei toamne, 
ne spunea ‘Vale- 
riu Cean, pre
ședintele consi
liului intercoo- 
peratist, am luat 
măsuri ca cele 
peste 3 700 hec
tare să fie lnsă- 
mînțate în cel 
mult 7—8 zile bune de lucru In clmp, 
deci intr-un interval foarte scurt. In 
acest scop am întreprins o serie de 
măsuri. Bunăoară, pentru a se asi
gura o bună pregătire a terenului și 
menține în sol rezerva de apă nece
sară, s-a indicat ca pe fiecare solă în 
parte pe care urmează să se semene 
griul să se lucreze cu discuri echipa
te cu lamă posterioară. O astfel de 
adaptare s-a efectuat In atelierul 
stațiunii. Avantajul este dublu : se 
asigură o bună nivelare a terenului și 
se elimină o discuire, deci se evită 
cheltuieli în plus". La cooperativa 
agricolă din Hinova. mecanizatorii 
munceau de zor la pregătirea tere
nului. Inginerul-șef al unității. Ilie 
Gheorghiță, se afla pe cîmp, încă de 
la ora cînd mecanizatorii au început 
munca. Verifica, prin sondaje, cali
tatea lucrării, da indicațiile necesare, 
intervenea acolo unde considera ne
cesar, hotăra pe loc cum anume tre
buie procedat. Direct,ogul adjunct al 
direcției agricole a apreciat că lu
crările sînt de bună calitate. Este șl 
firesc,' tot timpul mecanizatorii au

lucrat sub supravegherea specialistu
lui care n-a dat dovadă de îngăduin
ță atunci cînd a considerat că este 
cazul. Aici, la Hinova. se vor însă- 
mlnța 600 hectare cu grîu, iar pe mai 
bine de 430 hectare terenul a fost 
deja pregătit. La C.A.P. din Simian, 
unde ne oprim în continuare, se ve
rifică lucrarea executată pe două 
parcele. Se apreciază că terenul este 
bine uniformizat. Mai trebuie să se 
execute, înainte de începerea semă-

acum, specialiștii să se afle în per
manență pe teren.

La consfătuirea care a avut loc 
recent la Slatina cu lucrătorii din 
agricultura județului Olt s-a făcut o 
amplă analiză a rezultatelor obținute 
la cultura griului și s-au stabilit mă
suri pentru sporirea recoltelor in 
anul viitor. In mod deosebit se ur
mărește ca la pregătirea terenului șl 
semănat să se lucreze cu mai multă 
răspundere, astfel încît în anul viitor

care fac 
din consi- 
intercoope- 
Simian.

condițiile 
toamne,

• Stadiul actual impune intensificarea arăturilor • Prin discuiri 
un bun pat germinativ semințelor • Specialiștiiși nivelări

din agricultură să asigure, la fața locului, calitatea lucrărilor
se 

pat 
co-

natului, doar o discuire. Străbatem 
tarlalele și ne oprim pe parcelele 
cooperativelor agricole din Cerneti și 
Malovăl Mecanizatorii zoreau pre
gătirea terenului pe suprafețele re
partizate culturii griului. O primă 
constatare : nu i-am întîlnit în cîmp, 
acolo unde ar trebui să fie. pe spe
cialiștii din aceste unități. Intr-ade
văr. înainte de începerea lucrului el 
au precizat cum anume trebuie să 
se lucreze. Au precizat, dar se mul
țumesc numai cu atît. Obligatoriu 
este — o știu foarte bine — să con
troleze permanent dacă se respectă 
întocmai indicațiile date. Si cum nu 
prea o fac. pe ici pe colo, se mai 
lucrează de mîntulală. Iată cîtev» 
din neajunsurile constatate. La Cer- 
neți. pe o parcelă s-a lucrat fără răs
pundere. nu s-a realizat o bună ni
velare a terenului. Aceeași stare de 
lucruri și la Malovăț. Suprafața de 
teren raportată ca pregătită nu poate 
primi alt calificativ decît necores
punzător. Cele două cazuri semna
late demonstrează necesitatea ca.

să fie obținute recolte mari. Se pre
conizează. în principal, aplicarea u- 
nor tehnologii moderne de cultivare 
a griului, folosirea unor soiuri pro
ductive, administrarea diferențiată a 
îngrășămintelor chimice și erbicidelor, 
buna pregătire a terenului și înca
drarea lucrărilor de semănat în limi
tele timpului optim. Organele agri
cole asigură acum aplicarea acestor 
măsuri.

în această toamnă, cooperativele 
agricole din județul Olt urmează să 
lnsămînțeze 78 000 ha cu grîu. 12 000 
cu orz, 1 000 cu orzoaică și 13 000 cu 
păioase pentru masă verde. Pentru 
a se evita lipsurile din anii anteriori 
și pentru a se obține producțiile 
scontate, se fac pregătiri temeinice 
în vederea însămîhțării in condiții 
optime a culturilor de cereale păioase 
de toamnă. Amplasarea s-a stabilit 
din vreme după cele mai bune pre
mergătoare. Direcția agricolă a sta
bilit și a dat indicații ca să nu se 
semene grîu după grîu decît în pri
mul an. Din cauză că vegetația po
rumbului este Intîrziată se semăna

după această cultură 10 000 ha. după 
grîu în primul an — 38 000 ha. iar 
restul după floarea-soarelui. sfeclă 
de zahăr și leguminoase. O inițiativă 
care merită atenție este si faptul că 
o serie de cooperative agricole de- 
pănușează porumbul și îl mențin. In 
continuare, pe plante pînă la maturi-, 
zare. Această lucrare se efectuează 
mai întîi pe acele suprafețe de teren 
ce urmează a fi însămânțate cu grîu. 
în felul acesta porumbul ajunge la 

maturizare cu 8— 
10 zile mai de
vreme. Pină 
acum au fost 
arate 62 000 ha 
și s-au pregătit 
complet 50 000 
hectare. Doar cu 
2—3 discuiri 
asigură un 
germinativ 
respunzățor.

O preocupare 
de seamă a agri
cultorilor din Olt 
este și aceea de 

• se asigura o bună nivelare a tere
nului. Pentru această lucrare au fost 
montate pe 700 de discuri lame 
elicoidale. Astfel, concomitent cu lu
crările de discuit se efectuează și nl- 
velatul terenului. S-a stabilit ca. oda
tă cu lucrările de pregătire a terenu
lui, să se administreze tn șol, pe în
treaga suprafață de teren ce urmea
ză a fi lnsămințată cu grîu. cite 80 
kg îngrășăminte fosfatice substanță 
activă. Dar deși timpul semănatului 
a sosit, unele unități agricole n-au 
primit întreaga cantitate de îngrășă
minte necesară. Zece cooperative 
agricole nu au primit nici un kilo
gram din ingrăsămintele amintite. 
Știut fiind că ingrăsămintele contri
buie la sporirea producției de cerea
le. este necesar ca ele să fie expe
diate in 
tățl

cel mai scurt timp la uni-

Florea CEAUȘESCU 
Virgillu TATARU 
Emtlian ROUĂ

Indiscutâbil. , Gheor
ghe Zamfir este tipul 
de artist dotat cu o 
rară intuiție, artist 
pentru care actul in
terpretativ se consu
mă ta temperaturile 
unor acute arderi in
terioare. Astfel se ex
plică natura atit de 
directă a adresări 
sale; iar naiuL acest 
străvechi și totuși 
viu, sensibil instru
ment, apare la Zamfir 
drept o voce ce se 
vrea a sufletului care 
se tinguie, suferă sau 
exaltă in dor și bucu
rie. în etapa actuală 
a evoluției sale, stră
lucirea vlrtuoză a 
etalării solistice face 
loc unei virtuoze cău
tări de efecte de o 
mare și rafinată sub
tilitate, de la sunetul 
abia șoptit pînă la ți
pătul pasionat al na
iului. Pe această linie 
a căutărilor — de a- 
ceastă dată componis
tice— se înscrie și 
„Oda păcii" pentru 
nai. cor. orgă și or
chestră. o îmbinare 
stilistic insolită, pe 
linie rapsodică, a „zi
cerii" folclorice, cu 
genul vocal-instru- 
mental ale cărei exi
gențe Gheorghe Zam
fir Încearcă să le dis
tingă. Trebuie remar
cată. cu titlul de ex
cepțională participare, 
evoflutia violonistu
lui Boțea Efta și a lui 
Marin Chisăr la fluier 
si caval. Pe de altă 
parte, corul „Madri
gal". condus de Ma
rin Constantin, a fă
cut dovada calităților 
sale de puritate sono
ră, de culoare. Paul 
Popescu și o formație 
orchestrală a Radio-

televiziunii au asigu
rat o coordonare a 
Întregii evoluții vocal- 
instrumentale-
Soprana Victoria 
de Los Angeles

Incercînd să defi
nești trăsăturile de 
esență ale artei cln- 
tăreței spaniole Vic
toria de Los Angeles, 
trebuie să remarci.

pe prim plan, neobiș
nuita ei posibilitate 
de adaptabilitate la 
exigențele unor sti
luri și genuri vocale 
net deosebite : genul 
operei, al liedului 
german, francez sau 
spaniol. „Moartea șl 
fata" de Schubert, 
prin consistența, prin 
dramatismul expre
siei — pe de o parte
— și „Clar de lună" 
de Faură. prin pute
rea imagistică și 
transparenta sonoră
— pe de alta — defi
nesc. în interpretarea 
Victoriei de Los An
geles, lumi muzical- 
poetice distincte, sus
ținute de resurse vo
cale și actoricești de 
mare subtilitate. Dar, 
mai presus de toate.

SEMNIFICAȚII

artista rămlne o Ine
galabilă interpretă și 
ambasadoare a litera
turii vocale spaniole : 
simplitatea adresării 
apare — in interpre
tarea lucrărilor lui 
De Falia sau Obra
dors 
nută de 
inefabilă, 
tentativă, 
întregul 
muzică italiană, ger
mană. franceză și 
spaniolă a tinut să 
marcheze tocmai a- 
ceastă extremă ver
satilitate.

abil întreți- 
o savoare 

de loc os- 
De altfel, 

recital de

Dumitru 
AVAKIAN

Astâzi, în sălile 
de concert:

• Pe scena sălii 
mari a Palatului, doi 
balerini sovietici — 
Margarita Drozdova 
și Vadim Tadeev — 
vor susține rolurile 
principale in celebra 
capodoperă ceaikov- 
skiană „Lacul lebe
delor". a cărei core
grafie este' semnată 
de Oleg Danovschi 
(vineri ora 20).

• O reîntilnire cu 
rafinamentul inter
pretativ al sopranei 
Elizabeth Schwartz- 
kopf, în recitalul sus
ținut la Ateneul Ro
mân (vineri ora 17) 
atrage atenția melo
manilor care preferă 
liedul romantic.

• Tot în sala Ate
neului Român (vineri 
ora 20). debutează pe 
scena Festivalului an
samblul „Madrigaliș- 
til din Belgrad", diri
jat de Dusan Miladi- 
novif. cu un program 
alcătuit. din literatura 
corală veche și con
temporană.

Personalitatea auditoriului

DIVERS
femei

Poștașul• ’ 
salvator

Un țipăt scurt, al unei
sugrumate de spaimă îl făcu pe 
poștașul Andrei Munteanu din 
Satu-Mare să-și ridice privirile 
pe verticala blocului 45 din car
tierul Someș, pe lingă care toc
mai trecea. In aceeași fracțiu
ne de secundă zări o mogildea- 
ță de copilaș care se rostogo
lea exact pe direcția locului 
unde se afla el, căzut de 
undeva de la etajul III sau IV. 
Instinctiv, scăpă mapa cu scri
sori, Întinse brațele energic îna
inte, închise ochii și în clipa 
următoare căzu pe brațe lingă 
trotuar. Se ridică anevoie. Avea 
senzația că totul se învirtește 
In jur, dar continuă să țină 
string copilașul venit din văz
duh. Revenindu-și din șocul 
amețitor, poștașul își trase mî- 
necile cămășii pe brațele în- 
sîngerate în momentul căderii 
și continuă să împartă scrisorile 
din poșta zilei.

Erau angajați pentru unele 
săpături civice. La un moment 
dat, Ludovic Baboș, Gheorghe 
Francisc și Teofil Drăghlci din 
Brașov au găsit o comoară : 41 
monede vechi din aur, de o 
mare importanță documentară 
și istorică. Deși aveau obligația 
să le predea la muzeul jude
țean, cel trei au hotărit altfel: 
să topească monedele, să le 
vindă, să isprăvească repede cu 
ele, să-și umple buzunarele cu 
bani lichizi. O faptă incalifica
bilă. Acum, cei trei șl alți cîțiva 
complici suportă rigorile legii. 

Păstrăto
rului firesc

în ultima perioadă, zestrea 
documentară a filialei brăilene 
a Arhivelor Statului a sporit in
tr-un mod impresionant Prin
tre ultimele documente primite 
se află oplsuri domnești sem
nate de Mihail Sturza și prin
țul Nicolăi Conachi Vogoride, 
un permis de intrare la lucră
rile divanului ad-hoc, un album 
de fotografii infățișînd perso
nalul vaselor comerciale din 
Brăila dintre anii 1897—1914 etc. 
Lista cu asemenea prețioase 
documente intrate recent in 
arhive este foarte lungă și im
posibil de reprodus. Același lu
cru se poate spune și despre 
lista acelora care au făcut do
națiile. Pentru că toate aceste 
documente sînt donate. Menți- 
nind numele unor donatori, am 
nedreptăți, firesc, pe ceilalți. 
Consemnăm insă aici grija și 
înțelegerea tuturor acelora care 
fac asemenea gesturi frumoase 
și înapoiază Importantele do
cumente statului, păstrătorul 
lor firesc.

S-a vorbit și s-a scris mult des
pre receptivitatea și exigența pu
blicului românesc, sensibil la mo
mentele de autentică artă interpre
tativă.

Duminici seara se reprezenta 
opera Tosca de Puccini cu Grace 
Bumbry, Francisco Ortiz și Nicolae 
Herlea in rolurile titulare. La in
trarea in scenă a lui Mario Cavara- 
dosi s-a așternut o liniște mormin- 
tală. Dar, după aria Recandita ar
monia, interpretată cu destuii stră
lucire, tenorul spaniol (mai puțin 
cunoscut) și-a dobindit prima răs
plată din partea publicului. A apă
rut apoi Floria Tosca. Auditoriul a 
primit-o cu ropote de aplauze. Nu 
• fost un act gratuit, premeditat, ci 
un gest de siguri cunoaștere, pe 
care marea cintireață nu avea să-l 
dezmintă de-a lungul întregului 
spectacol. In sfirșit, „trio-ul de ași" 
s-a completat cu impunătoarea pre
zență a lui Scorpia. Pașii de supe
rioară elegantă și autoritate ai „ba
ronului Herlea" s-au oprit in fata 
aplauzelor celor 3 500 de ascultă
tori.

Pe bună dreptate s-a spus ci 
opera Tosca a insemnat unul din 
punctele culminante ale actualului 
Festival „George Enescu". Acest 
auditoriu ce a năvălit pur și sim
plu in marea sală a Palatului și-a 
permis să-și impună personalitatea, 
inlreruplnd spectacolul minute In

șir prin interminabilele ovații după 
celebra arie Visi d’arte, visi d’amo- 
re din actul al doilea. Puțini știu 
insă că această memorabilă pagină 
muzicală a lui Puccini a fost scrisă 
special, la cererea sopranei noastre 
Hariclea Darclee. Iată cum descria 
criticul muzical Lodi in ziarul II 
Messaggero (1900) momentul ariei: 
„Încă de la primele măsuri, tea
trul se scălda in bucuria melodiei, 
emoționlndu-se si fremătind îm
preună cu artista. Se simțea apro
pierea triumfului, se simțea mo
mentul care nu mai putea fi oprit 
și care anunța dezlănțuirea entu
ziasmului. La ultima frază „Perchă 
me ne rimuneri cosi", rostită cu 
un accent care ajunse direct la 
inima spectatorilor ce renunțaseră 
la nepăsare și severitate, un strigăt 
răsună in sală. Publicul era in pi
cioare, aplaudind frenetic. A fost 
un delir care pretindea bisarea 
ariei"... Cine a fost martor, in sala 
Palatului, la reacția publicului ro
mânesc fată de interpretarea 
Grace Bumbry, nu va trebui 
Uițe că Darclie este aceea care 
inaugurat acest moment-cheie 
operei Tosca.

La actuala confruntare artistică 
de la București, auditoriul a deve
nit un critic cu certă personalitate.

lui 
să 
a 

al

Viorel COSMA

si 
In 
de 
de

Marinovicl 
B. Jeleaz- 
eînt bine- 
publiculul

„Zilele filmului bulgar
Filme ca „Soare 

umbră". „Voci 
insulă", „Hoțul 
piersici", „Cornul u<v 
capră", „Ocolul", „Ul
timele lor cuvinte" 
etc. sau numele unor 
realizatori precum Z. 
Jandov, B. Șaraliev, 
R. Vîlceanov. N. Ko- 
rabov, A. " ' 
V. Radev, 
kova ș.a. 
cunoscute 
român.

Cinematografia bul
gară se bucură la noi, 
ca si în întreaga lume, 
de o reală considera
ție. Progresul ei în 
ultimele decenii a 
neîntrerupt si 
esență. perso
nalitatea sa, o- 
riginalitatea sa 
artistică — iz- 
vorlte dintr-o 
particulară in
vestigare și re
flectare, cu mijloa
ce moderne, a speci
ficului național și a 
actualității socialiste 
— s-au conturat din 
ce in ce mai puternic.

Prestigiul cinemato
grafiei din tara ve
cină și prietenă și-a 
găsit o viguroasă con
firmare și în creațiile 
mai recente, prezen
tate cu prilejul „Zi
lelor filmului bulgar" 
(organizate la Bucu
rești Craiova. Ale
xandria și Pitești).

Edificator ne-a apă
rut modul în care 
cineaștii bulgari trec 
examenul actualității. 
„Cătină" (regia : Ia- 
nuș Vazov, scenariulI 
Țilia Laceva) si „Pe
trecere la vilă" (re
gia : Eduard Zaha- 
riev ; scenariul! Gh. 
Mișev) au relevat 
convingător maturita
tea politică și socia
lă. simțul actualității, 
cultul adevărului, cu
rajul cu care aceștia 
Înțeleg să investigheze 
universul de probleme 
și frămlntărl al oa
menilor contemporani. 
„Cătină" — consacrat 
drumului (sinuos, frînt, 
refăcut cu greu) al 
unei tinere fete către

o viață demnă, clădită 
pe mîndria și certitu
dinea muncii —a im
presionat tocmai prin 
finețea investigației 
psihologioe și a fruc
tificării detaliului rea
list, prin preocuparea 
de a reda adevărul 
vieții și de a pleda 
pentru posibilitățile o- 
mului de a se per
fecționa luptînd cu 
sine, dar și cu pre
judecățile sau presiu
nile mediului (de a se 
nega și a renaște) ; 
prin refuzul șabloane
lor mistificatoare și 
simplificatoare, de un 
fals optimism.

O excelentă impre-

sie a produs și ..arta* 
denunțării unor „de
veniri" aberante, unor ' 
mentalități străine 
idealurilor comuniste, 
forța cu care „Petre
cere la vilă" surprin
de și satirizează de
formările — formele 
noi ale „parvenitismu
lui", ipocriziei ca și 
gravitatea cu care 
avertizează asupra pe
ricolului unor rupturi 
intre generații.

Evenimentul artistic 
al „Zilelor filmului 
bulgar" l-a constituit 
insă prezentarea in 
premieră de gală a ul
timului film realizat 
de cunoscutul și apre
ciatul regizor Vile 
Radev (autor, printre 
altele, și al peliculei 
„Hoțul de piersici"), 
și anume : „Suflete 
osîndite", adaptare 
după romanul lui Dl- 
miter Dimov. Filmul, 
care evocă anii si at
mosfera războiului ci
vil din Spania (la 
care au participat, în 
cadrul brigăzilor in
ternaționale. și multi 
fii ai poporului bul
gar), are In centru o 
poveste de dragoste. 
Este o poveste tragică 
despre „suflete osindi-

tv
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoalâ.
16.30 " - "
17,00 
18,50
19,00 Din viața plantelor și animalelor. 
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Mai aveți o Întrebare 7 Clima 

Terret se modifică 7
20,40 Concertul naistului Gheorghe 

Zamfir, susținut la cea de-a Vil-a 
ediție a Festivalului internațional 
^George Enescu".

Curs de limba engleză. 
Emisiune tn limba germană. 
Agenda Festivalului Internațional 
„George Enescu" — ediția a Vil-a.

te" peregrinînd sub 
cerul luminos, in pei
sajul solar al Spaniei 
(dar care amintește 
surprirfzător de eroii 
dostoievskieni ce ră
tăcesc în ..nopțile 
albe“). Numai că a- 
caastă ..poveste", care 
pare a opune iubirea 
credinței și a cădea, 
pe alocuri. In melo- 
dramatism, servește 
scriitorului — Si. în 
chip și mai accen
tuat. regizorului —■ 
pentru o sensibilă su
gestie a poeziei tra
gice a „absolutului", 
pentru o tulburătoare 
meditație asupra opo
ziției ..................ireductibile din

tre omenesc și 
fanatism.

Creație' de 
o excepțională 
densitate și 
subtilitate a I* 
deilor „Sufle- 

oslndite" este un 
„film de artă* din
tre cele mai rafi
nate. calitate la care 
contribuie deopotrivă 
coerența narațiunii 
finețea analitică si fi
rescul replicilor, fru
musețea și simbolis
mul discret al imagi
nilor. expresivitatea 
muzicii Iul Miiko Sce- 
rev, talentul si far
mecul actorilor Edith 
Soloi, Jan Englert, 
Ruși Clanev. Vtlclo 
Kamarașev — îndru
mați de Vîlo Radev.

Operă de maturitate 
a cinematografiei bul
gare. „Suflete orindi- 
te" a subliniat o altă 
trăsătură caracteris
tică acesteia : efortul 
descoperirii unor mij
loace expresive adec
vate substanței filo
zofice. sociale, politice 
a filmelor; aspirația 
spre o artă organică, 
cu adine ecou in con
știința omului con
temporan.
Natalia STANCU- 
ATANASIU

21,05 porțile orașului. (Documentar TV). 
zi,to Selecțiunl din opera „Tosca* de 

pucmi.
22,10 24 de Ore.

PROGRAMUL H

17,00 Telex.
17,00 Omul de Ungă tine.
17.40 $ah-mat In... 10 minute.
17.55 Românie, țara mea I
18,05 Drumuri pe cinci continente,
18.55 Pagini de umor : Ce vrăji a mai 

- tăcut nevasta mea.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teatrul TV s Ciclul „Oameni al 

zilelor noastre* — „De ziua dom
niței* de Ion Mlrgineanu.

20.15 Telex.
21,00 cenaclu literar.
21.40 Vlrstele peliculei.

MW,
if *

Centenarul Brâncuși: imagine de

— Am dori, tovarăși directori, ca 
fiecare dintre dv. să viziteze, la 
sfîrșitul acestei consfătuiri* centrul 
nr. 7 al I.C.R.A.L.-Vitan din secto
rul 4 al Capitalei. Veți avea posi
bilitatea să vedeți un sistem orga
nizatoric de lucru bine pus la punct 
pentru efectuarea unor reparații 
prompte și de bună calitate a locuin
țelor ce aparțin statului. Vă reco
mandăm ca acest sistem de servi
cii să fie aplicat în toate jude
țele, întrucît el este atît în folo
sul populației, cit și al asigurării unei 
bune întrețineri a fondului locativ, 

îndemnul de 
mai sus a fost a- 
dresat la începu
tul lunii iulie — 
în cadrul unei 
consfătuiri de lu
cru organizate de 
Comitetul pentru 
Problemele Con
siliilor Populare
— tuturor direc
torilor Întreprin
derilor județene 
de gospodărire 
comunală și lo- 
cativă. Argumen
tele lui au fost 
prezentate. pe 
scurt, chiar în 
acea consfătuire. 
Un mare număr 
de cetățeni din 
mediul urban sînt titulari de contrac
te cu întreprinderile de stat sau locu
iesc în apartamente proprietate per
sonală construite cu ajutorul statu
lui In aceste condiții, întreprinderile 
de gospodărire locatlvă au o mare 
și dublă obligație : pe de o parte, să 
administreze ele însele cît mal bine 
această bogată avuție a societății, pe 
de alta, să-i ajute pe cetățeni — prin 
organizarea unor servicii prompte de 
reparații și Intervenții — să facă și 
ei același lucru. De altfel, așa cum 
s-a arătat in respectiva consfătuire, 
statul cheltuiește anual sute de mi
lioane lei pentru executarea unor 
lucrări generale de Întreținere a fon
dului locativ. Dar, oricît de mari ar 
fi aceste cheltuieli, ele nu pot avea 
o eficiență maximă dacă organizarea 
reparațiilor neplanificate — cele a- 
părute în mod neprevăzut și care 
intră direct în atribuțiile chiriașilor
— nu este și ea bine pusă la punct.

...De la consfătuirea în care s-a 
făcut această demonstrație asupra 
necesității organizării în condiții tot 
mai bune a reparațiilor pe care le 
solicită populația pentru întreținerea 
fondului locativ au trecut două luni 
și ceva. Vizităm și noi centrul nr. 7 
al I.C.R.A.L.-Vitan și constatăm că 
aici există Intr-adevăr o bună orga
nizare a respectivelor servicii. In ce 
constă ea f

fondului locativ.

Experiența noastră, obținută in 
decursul anilor — ne spune Ion Hoff
man, inginer-șef al I.C.R.A.L.-Vitan 
— ne-a dovedit că volumul cheltule- 
lor pentru reparațiile generale poate 
fi redus cu cel puțin 20—30 la sută 
prin efectuarea la timp a reparațiilor 
mici, prin preintimpinarea degradă
rilor. Pornind de la această consta
tare, am instituit un sistem de în
cheiere a unor convenții-contracte, 
un fel de „abonament", Intre cen
trele noastre și asociațiile de locatari, 
prin care ne obligăm Bă executăm 
la cererea cetățenilor ori a asocia-

pundere a acestei avuții. Pentru rea
lizarea acestui deziderat, de pildă, în 
biroul șefului de la centrul nr. 7 al 
I.D.R.A.L.-Vitan, Dumitru S&ndules- 
cu, există un flșier-evidență, pe baza 
căruia repartizarea sarcinilor se face 
zilnic pe om și lucrări. „Sînt astăzi 
tdți lucrătorii la blocurile reparti
zate 7“ — l-am întrebat pe șefuî 
centrului, tn loc de răspuns am vi
zitat trei blocuri, situate în puncte 
diferite, și la toate am găsit mese
riașii executînd lucrările planificate, 
iar cetățenii s-au declarat foarte 
mulțumiți de promptitudinea și cali-

REPARAȚII IA I0MJE?

Invitație la preluarea unei inițiative eficiente, 
importantă pentru întreținerea fondului locativ ,

(iilor, toate lucrările de întreținere 
și reparare a elementelor de con
strucție și instalație la părțile comu
ne ale blocurilor și in interiorul 
apartamentelor, reparații care revin 
— conform legii — fie asociațiilor, 
fie locatarilor.

De ce e bun acest sistem 7 Pentru 
că ori de cîte ori apare necesitatea 
unei reparații din categoria celor a- 
mintite, cetățeanul nu trebuie să mai 
bată drumul pentru a găsi un mese
riaș, să-și pună problema dacă are 
sau nu in momentul respectiv banii 
necesari pentru executarea lucrării 
și astfel — fie dtntr-un motiv, fie 
din altul — s-o amîne. Pe baza con- 
venției-contract atît asociația, cît și 
cetățeanul au posibilitatea să apeleze 
fie verbal, fie telefonic la centrul 
I.C.R.A.L. Acesta planifică Imediat 
executarea lucrării, care apoi, la 
sfîrșitul lunii, o decontează In cadrul 
cheltuielilor generale de întreținere 
repartizate prin asociațiile de loca
tari.

Am descris amănunțit modul In 
care este concepută aici organizarea 
serviciilor de reparație a fondului 
locativ pentru că ea răspunde, prin 
operativitate și simplitate, atît unor 
nevoi frecvente ale populației, cît și 
unor cerințe majore ale statului pri
vind grija care trebuie să existe 
pentru gospodărirea cu întreaga răs-

tatea serviciilor. Cit de Interesați sînt 
oamenii să beneficieze de existența 
unor servicii de natura celor oferite 
prin convențiile-contract o dovedesc 
cel mai bine faptele. Cele 10 centre 
ale I.C.R.A.L.-Vitan acordă anual 
peste 12 000 intervenții pentru lucră
rile de Întreținere și reparare a a- 
partamenteior aflate In sarcina aso
ciațiilor de locatari ori a chiriașilor. 
O cifră care spune prin ea insfișl 
totul.

Așadar, atunci cînd dispun de ser
vicii adecvate, avantajoase, cetățenii 
manifestă un înalt spirit civic pen
tru buna gospodărire și conservare 
a locuințelor închiriate de la stat.

Ajunși cu relatarea aici, să ve
dem ce ecou a avut îndemnul adre
sat factorilor care se ocupă cu or
ganizarea unor 
pentru populație Ia consfătuirea a- 
mintltă. „După consfătuire 
relatează șeful sectorului 
I.C.R.A.L.-Vitan

astfel de servicii
ne

7 al 
_______  ___ nu ne-a vizitat 
nimeni Acum un an-dol au venit 
să afle cum lucrăm noi cu asocia
țiile de locatari șefii de centre din 
sectoarele 7 șl 8 ale Capitalei și re
prezentanții sectoarelor de adminis
trare a fondului locativ din județele 
Galați, Bacău, Baia Mare șl Mureș".

— tn Capitală, de unde a pornit 
această bună inițiativă, s-a genera
lizat in întregime sistemul de exe»

cutare a reparațiilor pe bază de con- 
tracte-convenție 7 — întrebăm la 
Direcția generală de administrare a 
fondului locativ. Pe loc n-am putut 
primi un răspuns concret, tn princi
piu ni s-a spus că ar fi ideal ca a- 
ceastă metodă să fie extinsă la toate 
asociațiile de locatari. „Am avea ga
ranția că în acest fel — ne spune 
Florentin Cosîmbescu, director ge
neral — fenomenele de degradare 
ale fondului locativ ar fi preîntîmpi- 
nate din fază incipientă, că cetățenii 
înșiși ar acționa ca adevărați proprie
tari pentru întreținerea și gospodă

rirea apartamen
telor. Faptele a- 
rată, din păcate, 
că această garan
ție nu se poa
te materializa la 
nivelul dorit, a- 
tîta vreme cit 
la ora actuală 
I.C.R.A.L, - urile 
n-au încheiat ase
menea contracte- 
conventie decit 
cu 800 asociații 
de locatari din 
Capitală din peste 
3 000. (Avem se
sizări Ia redacție 
că nici în cazul 
celor cu care 
s-au încheiat a- 
semenea conven

ții, LC.R.A.L.-urilo nu le respectă 
întotdeauna — n.n.).

„N-am crezut că va exista o ase
menea reacție față de o metodă atit 
de bună — ne spunea mirat șl to
varășul ing. Gh. Budișteanu din di
recția de specialitate a Comitetului 
pentru Problemele Consililor Popu
lare. în lumina Programului adoptat 
de conducerea partidului pentru dez
voltarea și diversificarea serviciilor, 
gospodăria comunală și locatlvă este 
chemată să dezvolte o gamă cit mai 
bogată de prestații, care să ajute, e- 
fectiv, atît la prevenirea fenomene
lor de degradare a fondului locativ, 
cît și la cointeresarea cetățenilor — 
prin extinderea convențiilor-contrac- 
te, prin introducerea de abonamente 
privind întreținerea generală a lo
cuinței — de a acționa ei înșiși cît 
mal eficient în acest scop".

Dar pentru aceasta se cere înlătu
rată de îndată Inerția care și-a făcut 
loc în rindul unor factori cu munci 
de răspundere din sectorul gospodă
riei locative, să fie promovate cu 
mai mult curaj inițiativele noi oare 
apar. în nici un caz cum s-a întîm- 
plat pînă acum cu experiența cen
trului 7 al I.C.R.A.L.-Vit®n.

Constantin PRIESCU

I Acum
| s-a liniștit

Mihal Rușinam din munici
piul Drobeta Turnu-Severin era 
cunoscut ca un scandalagiu no
toriu. Nu o dată a intrat in con
flict chiar și cu cei investiți să 
apere ordinea publică. Cu cite- 
va zile in urmă, după un chef 
zdravăn la restaurantul „Dună
rea" (unde încă mal sint serviți 
oameni oftați în stare de ebrie
tate I), M.R. s-a dat în specta
col. A început să arunce injurii 
in stingă și in dreapta, si lo
vească pe cunoscuți și pe necu- 
noscuțt, să distrugă bunuri din 
local. Era pus pe fapte mari și 
ținea cu tot dinadinsul să afle 
toată lumea cine e el. Pînă la 
urmă au aflat chiar și lucrătorii 
miliției. Și l-au luat...

De la fals 
în acte la 
acte penale

Oficiul de îmbunătățiri fun
ciare din Rm. Vilcea l-a anga
jat pe Petru Mihoc să execute, 
împreună cu o echipă de mun
citori, importante lucrări de 
defrișări Cînd treaba a fost în
cheiată, P.M. s-a prezentat la 
contabilitate cu pontajui lucră
torilor. „Formidabil!" —s-a mi
rat. ceva mai tîrziu, revizorul 
contabil desemnat să efectueze 
controlul financiar. P.M. mun
cise atit de bine Incit urma să 
primească 3 600 lei într-o lună. 
Șl contabilul s-a hotărit pe loc 
să-i felicite pe fruntași. Surpri
ză Insă : 3 din echipa de frun
tași. incluși pe statul de plată, 
nici nu călcaseră pe la defri
șări, De aceea, pentru fals in 
acte publice, lui P.M. i s-au în
tocmit acte penale.

Iresponsabi
litate

După ce s-a cinstii eu un pa
har, cu două, ba chiar cu nouă, 
conducătorul auto Bartha Fe- 
renez a ajuns intr-o gravă stare 
de ebrietate. Totuși s-a încu
metat si urce la volanul auto
buzului l.R.T.A. Sf. Gheorghe. 
Autobaza Tg. Secuiesc, pentru a 
transporta muncitorii schimbu
lui II al Întreprinderii de șuru
buri din Tg. Secuiesc. Si a por- 
nit-o pe ruta dinspre Covasna. 
Pe drum, avind la „bord" atita 
alcool, a început să demonstre
ze ce șofer fără pereche este el. 
La intrarea In comuna Catalina 
a pierdut insă controlul volanu
lui. Mașina a părăsit partea ca
rosabilă a șoselei șl s-a răstur
nat. în urma accidentului 3 ti
neri muncitori și-au pierdut 
viața. Întrebăm ! văzlndu-l In 
această stare, nu putea totuși 
să-l oprească nimeni ? Interven
ția ar fi valorat trei vieți...

Rubricâ realizata de 
Gheorqhe GRAURE 
cu sprilinul corespondenților 
„Scîntell*
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COMUNICAT
Consiliul de Stat al Republicii 

Socialiste România a hotărît ca 
ziua de 18 septembrie a.c., cînd 
vor avea loc funeraliile președin
telui Mao Tzedun, să fie declarată 
zi de doliu național.

In această zi, drapelul de stat al 
Republicii Socialiste România va fi 
arborat în bernă. iar posturile de 
radio și de televiziune vor trans
mite programe adecvate.

„Ziua solidarității 
internaționale 
a ziariștilor"

Primire la Consiliul de Miniștri

Prezentări de
la Ambasada

în cursul zilei de joi, la Ambasada 
Republicii Populare Chineze din 
București a continuat prezentarea 
de condoleanțe în legătură cu Înce
tarea din viată a tovarășului Mao 
Tzedun.

Delegații și reprezentanți din partea 
unor unități industriale, institute de 
cercetări si proiectări, școli au pre
zentat condoleanțe și au depus co
roane de flori.

După ce au păstrat un moment de 
reculegere in fața portretului îndo
liat al marelui dispărut, delegații au 
exprimat ambasadorului R. P. Chi
neze. Li Tin-ciuan, membrilor amba
sadei. în numele comuniștilor, al co
lectivelor de muncă pe care le re
prezintă. cele mai sincere condolean
țe în legătură cu încetarea din viață 
a președintelui Mao Tzedun. Ei au 
transmis, de asemenea, alături de 
profundă compasiune, sentimentele

condoleanțe
R. P. Chineze
lor de prietenie și solidaritate mi
litantă. convingerea că poporul chi
nez va reuși să depășească aceste 
clipe grele prin care trece. întărin- 
du-și si mai mult rîndurile în ju
rul partidului. în lupta sa pentru 
construirea noii societăți, pentru 
cauza socialismului.

Semnînd în cartea de condoleanțe, 
cei prezenți au omagiat activitatea 
președintelui Mao Tzedun. expri- 
mindu-și încă o dată regretul lor a- 
dînc pentru pierderea grea suferită.

în cursul aceleiași zile, numeroase 
colective din Capitală si din țară au 
adresat Ambasadei R. P. Chineze din 
București telegrame de condoleanțe.

★
Au mai prezentat condoleanțe șefii 

unor misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Cu prilejul „Zilei solidarității in
ternaționale a ziariștilor", joi a a- 
vut loc, la „Casa Scînteii", o adunare 
festivă la care au participat redac
tori de la cotidianele centrale, de la 
Radioteleviziunea română și Ager
pres. Despre semnificațiile acestei 
zile, precum si despre solidaritatea 
ziariștilor din Republica Socialistă 
România cu lupta ziariștilor demo
crat! si progresiști din întreaga 
lume. împotriva imperialismului, co
lonialismului si neocolonialismului a 
vorbit Nicolae Dan Fruntelată, re- 
dactor-sef al ziarului „Scînteia tine
retului".

în încheierea adunării, cei prezenți 
au adoptat o telegramă de solida
ritate adresată Organizației Interna
ționale a Ziariștilor.

Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al 
joi după-amiază, 
kie, președintele 
cetări științifice 
Ghana, care se ; 
țara noastră la 
Național pentru

guvernului, a primit 
Pe Albert Nee Tac- 
Consiliului de cer
și industriale din 

află intr-o vizită in 
invitația Consiliului 
Știință și Tehnologie.

La întrevedere, la care a luat parte 
Ion Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
au fost discutate posibilitățile de dez
voltare a cooperării științifice șl teh
nologice între cele două țări.

Actualități
din țările socialiste

VARȘOVIA: Noi amenajări portuare

(Agerpres)

TN JUDEȚUL ALBA
Moi unități ale cooperației meșteșugărești

Rețeaua unităților prestatoare 
de servicii a cooperației mește
șugărești din județul Alba se 
extinde și se modernizează con
tinuu. în această direcție o 
preocupare de seamă a uniunii 
județene a cooperativelor meș
teșugărești o constituie înfiin
țarea de unități care să presteze 
servicii noi sau cu o solicitare 
mare, precum și lărgirea rețelei 
in localitățile care cunosc un 
proces rapid de dezvoltare so- 
cial-economică. în orașul Blaj, 
în cadrul cooperativei meșteșu
gărești „înfrățirea", secția de 
tîmplărie și-a extins capacitatea 
pentru a asigura execuția de bi
nale la cererea cetățenilor, 
în această unitate secția de 
voare din lină a început să

Tot 
co- 
lu-

creze și pe bază de comandă. 
Pentru a satisface solicitările tot 
mai mari ale populației, la coo
perativa „Constructorul" din 
Alba Iulia a început amenaja
rea unei noi secții prestatoare 
de servicii, în cadrul căreia se 
vor executa diverse prefabricate 
din beton. Aici este prevăzută 
și punerea în funcțiune a unei 
stații de betoane. în comuna 
Teiuș, care în actualul cincinal 
va deveni centru urban, coope
rația meșteșugărească constru
iește un modern complex de u- 
nități prestatoare de servicii, 
în incinta clădirii vor fi ame
najate ateliere de croitorie, în
călțăminte, reparații radio-tele- 
vizoare, ceasornicărie și frize- 
rie-coafură. (Ștefan Dinică).

r
Joi la amiază a părăsit Capitala 

dr. Rafaat El-Assad. membru al Bi
roului Comandamentului regional al 
Partidului Baas Arab Socialist din 
Republica Arabă Siriană, șef al Bi
roului pentru invățămint superior și 
cercetare științifică al Comandamen
tului regional, care, la invitația C.C. 
al P.C.R.,a făcut o vizită de priete
nie în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele sirian a fost salutat de to
varășii Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Octa
vian Groza, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Știin
ță și Tehnologie, și 
liu, adjunct de șef 
al P.C.R.

Au fost prezenți 
lem, ambasadorul 

București, membri

Constantin Vasi- 
de secție la C.C.

Siriene la 
ambasadei.

Walid AI-Moua- 
Rcpublicii Arabe 

ai

★
general-colonel Ion CoJol seara.

man. ministrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste România, s-a 
înapoiat în Capitală, venind din Re
publica Populară Polonă, unde, la 
invitația primită, a asistat la o apli-

Recepție cu prilejul Zilei naționale 
a Statelor Unite Mexicane

Cu prilejul Zilei naționale a Sta
telor Unite Mexicane — cea de-a 166-a 
aniversare a proclamării independen
tei de stat — ambasadorul acestei 
țări la București, Armando Cantu, a 
oferit, joi seara, o recepție.

Au participat Stefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Stat, Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și

cooperării economice internaționale. 
Dumitru Popescu, președintele Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. George Macovescu, ministru] 
afacerilor externe, Suzana Gâdea, mi
nistrul educației și învățămîntului, 
alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați Ia 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic. (Agerpres)

între Gdansk și Szczecin, 
lungul a 470 kilometri 
litoralul polonez, se 

de mici porturi 
pentru pescari, 

din aceste puncte 
condiții pentru a . 
mari. Cu toate că unele din 

porturi au o activitate cu

de-a 
cit măsoară 
află cîteva 

și debarca- 
Peste 50 la 
de acostare 
primi nave

n 1 c • 1 •zilei

sută 
au 
mai 
aceste „ r_„ __ - ___
vechi tradiții, ele nu au jucat pînă 
acum un rol important în econo
mia maritimă a Poloniei, datorită 
amplasării potențialului de produc
ție de pe litoralul Baltic doar 
centrele mari.

Cerințele dezvoltării continue 
dinamice a tuturor regiunilor 
tuturor ramurilor economiei națio
nale 
turi

In

51 
sl

lac astăzi ca și micile por- 
să se bucure de atenția foru-

rilor de resort. în acest sens se 
preconizează ca. In condițiile dez
voltării economiei piscicole, ele să 
devină baze de acostare pentru 
50 la sută din potențialul flotei 
poloneze de pescadoare.

Va spori, de asemenea, rolul 
acestor porturi în dezvoltarea in
dustrială a mai multor zone de 
litoral. Astfel, la Ustka, Wladys- 
lawow, Tczew și Elblag vor fi con
struite șantiere specializate în în
treținerea și repararea pescadoa
relor și navelor de mic tonaj. Do
tarea acestor porturi cu noi insta
lații va facilita, totodată, creșterea 
ponderii lor în volumul total al 
operațiunilor de încărcare-descăr- 
care, astfel ca în 1990 să ajungă la 
un milion tone mărfuri. (Gh. Cio- 
banu).

TIRCDE MOSTRE 
K BUNURI DE CONSUM 

aucunc>Ti'7«

TlRGUL MOSTRE BUNURI CONSUM

Cind se vor găsi în magazine
noile modele de tricotaje și confecții?

Precizări ale unităților producătoare și comerciale
Nu a existat vizitator al tîrgului 

care să nu se intereseze cind vor 
apărea pe piață exponatele pe care 
le-au admirat în standuri și pavi
lioane. Organizatorii tirguiui au 
promis că toate produsele expuse 
se vor găsi, în cursul anului viitor, 
în rafturile magazinelor. în afară 
de vizitarea Iul de către public, 
tirgul este și locul tranzacțiilor 
dintre comerț și producători. Sîn- 
tem în măsură să informăm citi
torii noștri că, datorită contracte
lor încheiate, drumul exponatelor 
către cumpărător a fost deschis. 
Pînă acum, în sectorul articolelor 
metalo-chimice, in cel al galante
riei și al marochinăriei contractele 
dintre furnizori și comerț au fost 
încheiate. Se află în curs de des
fășurare contractările la confecții- 
și tricotaje. Stadiul în care 
ajuns, în cursul 
permite totuși să

, nunte cu privire 
găsi în magazine 
tru al anului viitor.

— Cele aproximativ 3 500 de mo
dele noi expuse în pavilionul tri
cotajelor — cea mai mare parte 
noi — sînt rodul muncii de creație 
a 28 de întreprinderi, unele aflate 
pentru prima diată la tirg — cum 
ar fi cele din Topii ța, Rădăuți și 
Buzău. Mai mult ca în alți ani 
ne-am străduit — ne spune tova
rășa Luiza Diaconescu, director co
mercial al Centralei industriei tri
cotajelor — să răspundem cerințe
lor tuturor categoriilor de cumpă
rători. în colecția prezentată un 
loc important îl ocupă produsele 
destinate copiilor. In 1977 vom li
vra pieței 8 milioane de tricotaje 
pentru noi născuți, din care 3,3 mi
lioane bucăți în primul semestru. 
In general, la capitolul articole 
pentru copii cererile comerțului 
sint satisfăcute. S-au încheiat con
tracte pentru mai mu.lt de 29 mi
lioane de tricotaje din bumbac, 
pentru semestrul I 1977, din care 
20 la sută imprimate. Din fire tip 
lînă se vor produce 4,5 milioane 
pulovere, costumașe etc., circa un 
milion de perechi mănuși, sute de 
mii de căciulite și fulare. Aș dori 
să relev că un loc important în 
preocupările noastre l-au ocupat 
obiectele de îmbrăcăminte pentru 
sport — costume de gimnastică, de 
tenis, de natație. bluze, hanorace, 
treninguri. Cantități mai mari de 
tricotaje pentru adulți vor fi pre
zente în magazine în . anul viitor. 
Se remarcă, între acestea, gama 
variată de rochii, costume pentru 
femei (jachetă și fustă sau jachetă 
cu pantalon), precum și cele desti
nate bărbaților, la care 
uga noi sortimente de 
poliesteri sau tip lînă,

s-a 
tratativelor. ne 
dăm unele amă- 

la ceea ce vom 
în primul șames-

se vor adă- 
cămăși din 
foarte prac-

• BRĂILA. La Casa arhitec
tului a fost deschisă a doua ex
poziție din'acest an a cenaclu
lui de arte plastice „Gheorghe 
Naum". • VRANCEA. „Conti
nuitatea luptei poporului român 
pentru afirmarea înaltelor idea
luri de 
dreptate 
generic 
țiunile 
de bibliotecile din județ. 
casele de cultură, 
țile industriale ț 
strucții au avut loc 
dezbateri 
productivității muncii prin mai 
buna organizare și folosire a 
forței de muncă". Seara tema
tică „România — plai bogat", 
organizată la Casa de cultură a 
municipiului Focșani, a inclus 
în program și un recital de 
poezie patriotică. Muzeul de is
torie și etnografie a deschis ex
poziția „Mărturii ale conti
nuității pe teritoriul județu
lui Vrancea" — la Odobești.

libertate națională și 
socială" — sub acest 

s-au desfășurat ac- 
cu cartea organizate 

La 
în unită- 

și de con- 
: informări, 

cu tema „Creșterea

cație ce s-a desfășurat pe teritoriul 
acestei țări.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți general-locotenent Ion 
Hortopan, prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Maior, adjuncti ai minis
trului. generali si ofițeri superiori.

Au fost de fată Wladyslaw Wojta- 
sik. ambasadorul R.
București, și 
wicki, atașat

P. Polone la 
Czeslaw No- 

aero si naval.
colonel 

militar.
★

sfîrșit la Sala mică aJoi au luat __
Palatului Republicii Socialiste Româ
nia lucrările Sesiunii științifice in
ternaționale „Brâncuși în arta seco
lului XX".

Comunicările prezentate au rele
vat noi valențe ale creației mare
lui sculptor român, actualitatea ei 
în mișcarea artistică de idei a lu
mii contemporane, modul în care. în 
cadrul operei sale, naționalul și u- 
niversalul ajung la o unitate desă- 
virșită. caracterul profund umanist al 
artei brâncușiene.

Rostind cuvîntul de Închidere a 
sesiunii, prof. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, a mul-

tumit tuturor celor prezenți pentru 
participarea la această reuniune, prin 
care patria artistului, statul și parti
dul nostru au ținut să marcheze anul 
comemorativ Brâncuși. inclus și în 
calendarul UNESCO.

Comunicările acestei sesiuni vor fl 
introduse in circuitul public prin 
editarea lor lntr-un volum omagial.

★
La parterul Muzeului de artă al 

Republicii Socialiste România, in 
două săli, a fost amenajată. în ca
drul Galeriei naționale o prezen
tare de ansamblu a picturii și sculp
turii românești contemporane. Cu- 
prinzînd peste 150 de lucrări, a- 
ceastă selecție muzeală este repre
zentativă pentru toate genurile ar
tei. ilustrînd tendințe și stiluri din
tre cele mai variate existente in 
plastica noastră. Expunerea aduce la 
zi creația artistică românească și 
caută să releve tradițiile el originale, 
caracterul militant, revoluționar al 
artei României socialiste. Sînt ex
puse opere aparținând primelor eta
pe ale dezvoltării artei românești 
contemporane și, de asemenea, opere 
reflectînd marile înfăptuiri ale 
poporului nostru, dinamica vieții 
sale noi. chipul constructorului so
cietății noastre. (Agerpres)

HANOI: Deceniile universității
marea operă de lecuire a r&-în

nilor războiului și de refacere a 
economiei naționale, in care este 
antrenat întregul popor al Repu
blicii Socialiste Vietnam, un rol 
de seamă revine, alături de clasa 
muncitoare și de țărănime, inte
lectualității. Unul din centrele 
cele mai importante de pregătire 
a unor cadre competente, cu un 
înalt nivel de cunoștințe, îl con
stituie 
care a 
cenii de

De la 
astăzi, 
un drum lung, presărat de greu
tăți — lipsa de profesori, de spații 
adecvate de învățămînt. de mate
rial didactic ș.a., dificultăți care au 
fost insă, rind pe rind, înlăturate, 
în cei douăzeci de ani de activi
tate ai universității, numărul fa
cultăților a crescut de la 4 la 9. 
Astăzi, aici funcționează 75 cate
dre și se predau 20 de discipline.

Universitatea din Hanoi, 
împlinit recent două de- 
existență.

primele începuturi șî pînă 
universitatea a parcurs

Diversele facultăți sînt dotate 
cu 40 de laboratoare bine echi
pate. săli de conferințe, ateliere, 
biblioteci etc. Dacă la început 
universitatea dispunea doar de 43 
de profesori, astăzi numărul lor a 
trecut de 500. în ce privește nu
mărul cursanților. el a ajuns la 
4 000. în afara învățămîntului la zi, 
universitatea organizează cursuri 
fără frecvență. în total, 8 000 de 
studenți au obținut diploma de 
absolvire, unii dintre ei urmînd 
studii post-universitare ; mulți au 
devenit specialiști reputați în di
ferite ramuri de activitate.

în cadrul universității au fost 
realizate pînă acum peste o mie 
de lucrări de cercetare, care și-au 
găsit aplicări în diverse ramuri 
economice, precum și pe planul 
apărării naționale, contribuind cu 
succes la vasta operă de edificare 
a socialismului și de apărare a 
cuceririlor sale pe pămîntul Viet
namului. (B. Gavrilescu).

FRAGA: O largă acțiune cetățenească

0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

tice în toate anotimpurile. S-au 
contractat, de asemenea, și arti
cole pentru decorațiuni interioare 
— perdele fără bordură (și care 
pot fi puse atit pe lungime cit și 
pe lățime), >' tricoturile 
pentru tapiserii 
nucile artificiale.

Așadar, oferta 
cotajelor se va 
iar noutățile vor______________
decît în alți ani. în mod asemă
nător stau lucrurile și în sectorul 
confecțiilor, unde discuțiile 
reprezentanții comerțului și 
nerii lor din industrie sînt 
De remarcat este faptul că 
anul viitor s-a 
ție unică pentru 
ternă, atît sub 
(circa 5 700 de 
materiilor prime folosite. Cu 
cepția uniformelor școlare, 
modelele expuse sînt noi.

— în alcătuirea colecției prezen
tate comerțului 
rășul L. Blaga, 
lui de calcul al 
confecțiilor — 
citeva capitole de care creatorii de 
modele s-au ocupat în mod deose
bit : grupa de modele 
reprezentînd confecții 
viitoarelor mame, grupa 
fecții pentru măsurile

velurate
și draperii, blă-
în domeniul trl- 
îmbogăți simțitor, 
fi mai numeroase

dintre 
parte- 
în toi. 
pentru
colec-prezentat o 

export și piața in- 
aspectul varietății 
modele), cit și al 

ex- 
toate

— ne spune tova- 
directorul Centru- 
Centralei industriei 
sint de relevat

„materna" 
destinate 
de con- 
extreme 

(foarte mici și foarte mari), pre
cum și cele de sport-turism. O 
atenție specială s-a dat colecției 
de modele pentru tineret, elabo
rată în conformitate cu rezultatele 
unor ample studii și cercetări an-

tropornetrice, în semestrul I al 
anului viitor vom livra comerțu
lui,, cu 35 la sută mai multe con
fecții decît in perioada corespun
zătoare a anului acesta.

■Tovarășa Odette -Mihă-Oscu 
prezentantă a sectorului de creație 
al centralei de resort, a ținut să 
adauge că varietatea de modele 
oferite spre contractare a fost po
sibilă și datorită efortului depus 
de creatorii din domeniul țesături
lor. Se face simțită preocuparea 
pentru punerea în valoare a resur
selor de materii prime indigene. 
Inul in amestec cu poliesteri, mult 
apreciat de cumpărători, va con
stitui materialul din care se vor 
confecționa in primul semestru 
1977 de 4 ori mai multe produse 
decît în perioada corespunzătoare 
a anului trecut. De asemenea, sto
fele din poliester filat tip lină, cele 
din poliester texturat tip mătase, 
poliesteru] tricotat, tricotul din po
liester texturat imprimat, imitația • 
de piele ș.a. au pus la dispoziția 
creatorilor noi posibilități de elabo
rare a unor modele variate, prac
tice, moderne.

în toate sectoarele de bunuri de 
consum. în cursul tranzacțiilor ce 
se încheie, o atenție deosebită se 
acordă produselor expuse în pavi
lioanele tîrgului. Ele figurează pe 
primul plan al contractelor. Aceas
ta, întrucit și menirea tîrgului este 
aceea de a contribui la îmbunătă
țirea continuă a aprovizionării 
populației.

re-'-’1 ■

IERI Șl AZI, LA FLOREASCA
Sala sporturilor Floreasca din Ca

pitală a găzduit ieri întilnirea ami
cală de volei masculin dintre echi
pele Steaua București și Ț.S.K.A. 
Septemvrisko Zname Sofia. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 3—2 (9—15. 
15—7, 15-6, 13—15. 16—14) în favoa
rea voleibaliștilor români.

Astăzi, de la ora 18, tot 
Floreasca. se dispută meciul 
lin de baschet dintre echipa _____
și formația poloneză Liublinianca.

SE DESCHIDE PATINOARUL 
„23 AUGUST"

i Începînd de mîine, patinoarul „23 
August" din Capitală Va fi pus la 
dispoziția publicului, după următorul 
program : joia și sîmbăta, între 
17—19, iar duminica intre 
10—12 și 17—19.

De la ora 15,45 : partida Steaua-Pro- 
gresul. iar în continuare — Dinamo- 
Rapid.

Biletele de intrare la acest atractiv 
cuplaj s-au pus în vinzare la casele 
stadioanelor „23 August", Republicii, 
Dinamo, Steaua și Giulești, precum 
și la agențiile C.C.A. și Lotoprono- 
sport (din str. Halelor și pasajul 
subteran de la Universitate).

în sala 
mascu- 
Steaua

orele 
orele

TENIS
Campionatele republicane de 

nis au continuat ieri la arena 
greșul din Capitală cu 
sferturilor de - •
simplu bărbați, in care s-au înregis
trat următoarele rezultate : D. Hă- 
rădău — I. Kerekes 6—1, 6—3. 6—1 ; 
T. Marcu — Gh. Boaghe 6—3, 6—1, 
2—1 abandon ; M. Rusu — Al. “ 
6—3, 6—3. 6—4 ; V. Marcu — S. 
reșan 8—6, 7—5, 4—6, 6—4.

Pentru semifinalele probei 
simplu femei s-au calificat Virginia 
Ruzici, Florența Mihai, Elena Trifu 
și Valeria Balaj.

Astăzi se desfășoară semifinalele, 
cu începere de' la ora 13,30.

★
în primul tur al turneului inter

național feminin de tenis de la At
lanta (Georgia), jucătoarea austra
liană Wendy Turnbull a eliminat-o 
cu 4—6, 7—6, 6—2 pe americana Ro
semary Casals. Alte rezultate : Dia
ne Fromholtz-Pat Bostrom 6—1, 6—2; 
Franțoise 
6—2, 6-1.

te-
Pro- 

partidele 
finală ale probei de

Durr-Valerie

Sută 
Mu-

de

Ziegenfuss

HOCHEI
La Leningrad, într-un meci con- 

tind pentru competiția internațională 
de hochei pe gheață „Cupa ziarului 
Soviețski Șpprt", echipa locală Strol- 
tel a terminat la egalitate : 6—16 
(0—2, 3t-2, 3—2) cu formația suedez^ 
Mod» AJ.K. din Stockholm,

★
Peste 16 000 de spectatori au asis

tat In sala „Forum" din Montreal la 
cea de-a doua manșă a finalei com
petiției internaționale de hochei pe 
gheață „Cupa Canadei", disputată 
Intre selecționatele Canadei și Ceho
slovaciei. La sfirșitul timpului regu
lamentar de joc, scorul a fost egal :
4— 4 (2—0, 0—1, 2—3). în prelungiri, 
hocheiștii canadieni au mai înscris 
un gol. obținind victoria cu scorul de
5— 4. învingătoare și in primul meci 
al finalei (scor 6—0), reprezentativa 
Canadei a cucerit trofeul.

„Nimic din ceea ce mai poate 
fi folosit nu trebuie să se piardă 1“ 
— este Îndemnul sub care în Ceho
slovacia se desfășoară cu intensi
tate acțiunea de recuperare a de
șeurilor de fier, hîrtie, textile, 
piele, mase plastice, intr-un cu- 
vînt a tot ce, după o prealabilă 
prelucrare, mai poate reintra in 
procesele tehnologice ale produc
ției materiale. Este o treabă pe 
care. în cea mai mare parte, au 
preluat-o organizațiile de tineret 
și pionierii, dar ea antrenează și 
mase largi de adulți. în toate ora
șele și satele cehoslovace au fost 
organizate și funcționează, cu bune 
rezultate, rețele de colectare a 
deșeurilor. De pildă, pentru resturi 
de hîrtie și textile nefolositoare au 
fost plasate pe străzile cartierelor 
conteinere metalice speciale, al 
căror conținut este colectat zilnic.

Aceste măsuri au influențat 
mult creșterea de la un an la al-

tul a cantităților deșeurilor strânse 
de la populație, 
cursul cincinalului 
leotat 1,5 milioane 
che, Cehoslovacia 
măsură să exporte 
tie. Reintroducerea 
circuitul tehnologic aduce impor
tante economii de energie electrică 
și forță de muncă, salvînd, tot
odată. de la tăiere zone împădu
rite reprezentînd peste 300 000 mc 
masă lemnoasă. De asemenea, au 
fost strînse de la. populație 3 mi
lioane tone, de fier vechi, care per
mite economisirea anuală a 1,3 
milioane tone minereu de fier.

Această acțiune cu caracter larg 
cetățenesc este dublată de con
cursul național anual intitulat 
„Pentru economisirea metalului, 
materiilor prime și materialelor", 
încheiat anul trecut cu economii 
în valoare de peste 400 milioane 
coroane. (C. Prisăcaru).

Astfel, pe par- 
trecut. s-au co
lons hîrtie ve- 

fiind acum în 
deșeuri de hîr- 

acestora în

vremea
Ieri in țară: Vremea s-a răcit, în cea 

mal mare parte a țării. Cerul a fost 
schimbător și, cu totul Izolat. în 
nordul Crișanei șl al Moldovei, a 
plouat slab, după-amiaza. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 
18 grade ta Bîcleș șl 26 de grade la 
Călărași. In București: Vremea a fost 
în general frumoasă și călduroasă. Cerul 
a fost schimbător. Vintul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura maximă 
a fost de 28 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 58.
19 și 20 septembrie. In țară: Vreme 
in general instabilă. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi locate, 
îndeosebi sub formă de averse, mai 
frecvente in jumătatea de vest a țării. 
Vintul va prezenta intensificări de 
scurtă durată. Temperatura va continua 
să scadă ușor. Minimele vor fi cu
prinse intre 8 și 18 grade, izolat mal 
coborlte. Iar maximele intre 18 și 55 
de grade. In București: Vreme ușor 
instabilă, cu cerul temporar noros. 
Ploaie de scurtă durată. Temperatura 
va înregistra o scădere ușoară. Vintul 
va sufla potrivit, cu intensificări tem
porare.

CARTEA POLITICO-SOCIALĂ CONTEMPORANĂ

Sub vălul secretului bancar...
Un documentat studiu asupra activității marilor imperii bancare

Rodica ȘERBAN

• ARAD. Timp de 5 zile, 
la clubul întreprinderii de va
goane a avut loc un schimb 
de experiență intitulat „Cine- 
cluburile sindicatelor in acțiu
ne". In sala „Forum" a avut 
loc vernisajul expoziției de pic-

poziția de sculptură inaugurată 
în sala „Arta" din Brașov. Bi
blioteca orășenească din Codlea 
a găzduit medalionul literar 
„George Coșbuc", iar casa de cul
tură un concurs „Cine știe răs
punde" pe tema „Eroi au fost,

tură Nicolae Popa. Sala „Alfa 
găzduiește expoziția de pictură 
și grafică a lui Alexandru Sza
bo. • VILCEA. Consiliul jude
țean al organizației pionierilor 
a organizat un cabinet politico- 
metodic menit să contribuie la 
instruirea activiștilor consiliilor 
și comandamentelor pionie
rești. • BRASOV. La clubul 
treprinderii „Electroprecizia" 
Săcele au fost sărbătoriți 
angajați care își desfășoară 
tivitatea in întreprindere 
peste 25 de ani neîntrerupt, 
„Statuara mică" se numește ex-

in- 
din 
124 
ac- 
de

eroi sint incă“. La casa de cul
tură din Rupea a fost prezentat 
medalionul „Dimitrie Cante- 
mir". Un concert susținut de co
rurile bărbătești ale feroviarilor 
din Szolnok și Debrecen a găz
duit și clubul întreprinderii de 
tractoare, e ARGEȘ. Cunoscuta 
pictori-copii de la (coala gene
rală din Vulturești au deschis, 
la Casa armatei din Pitești ex
poziția ..Prietenii pompierilor". 
La Clubul forestier din Stilpeni 
a avut loc un concurs pe tema 
„Cunoașterea legilor statului — 
îndatorire cetățenească funda-

HANDBAL
de vineri 17începînd 

la Cluj-Napoca se vor 
timp de trei zile, întrecerile turneu
lui internațional de handbal mascu
lin dotat cu „Cupa Independenței 
României". Competiția, organizată de 
către C.J.E.F.S. Cluj și Clubul spor
tiv universitar din localitate, reuneș
te patru formații : selecționata uni
versitară a RS. Cehoslovace. Z.A.B. 
Tessau (R.D.G.), A.Z.S. Poznan (R. P. 
Polonă) 
poca.

septembrie 
desfășura,

și „Universitatea" Cluj-Na-

FOTBAL
Sofia, într-un meci contînd 

„Cupa
Joi la

pentru competiția de fotbal 
Cupelor", echipa Levski Spartak a 
întrecut cu scorul de 12—2 (5—1) for
mația finlandeză Relpas Lahti. Mila- 
nov a inscris 6 goluri 
tidă.

în această par-

★
în cadrul etapei a 

natului diviziei A la 
mată duminică 19 septembrie, 
stadionul „23 August" ' „ 
se va desfășura cel de-al doilea cu
plaj interbucureștean al competiției.

6-a a campio- 
fotbal, progra- 

pe 
din Capitală

mentală". • IALOMIȚA. Sec
ția de etnografie a muzeului ju- ■ 
dețean Ialomița a organizat, la 
„Salonul artelor" din Tîrgoviș- 
te, expoziția „Țesături țărănești 
din cîmpia Bărăganului". Con
comitent, muzeul județean de 
etnografie din Slobozia găzdu
iește expoziția „Aspecte ale ar
tei populare din Dîmbovița". 
« SATU-MARE. La Solduba, in 
pădurea Oțeloaia, s-a desfășurat, 
in prezenta citorva mii de spec
tatori, tradiționalul „Festival 
codrenesc", la care au participat 
zeci de formații artistice, echi
pe de dansuri, tarafuri, fanfa
re, grupuri vocale, soliști de 
muzică populară din această 
frumoasă zonă etnografică, pre
cum și din alte zone folclorice 
și localități ale județului Satu- 
Mare. Cu acest prilej căminul 
cultural din Solduba a fost săr
bătorit pentru împlinirea a 25 
de ani de existentă.

Corespondenții „Scînteii1

Sub titlul „O Elveție mai presus de 
orice bănuială", sociologul și omul 
politic elvețian Jean Ziegler a publi
cat o carte ce constituie unul din 
cele mai mari succese editoriale ale 
anului în țara sa : respectiv o ana
liză critică a oligarhiei bancare și 
financiare, a activității marilor mo
nopoluri naționale și supranaționale. 
Prezentindu-și lucrarea, autorul arată 
că ea „alcătuiește, pe baza experien
ței personale, dobindite in tari și in 
Străinătate, o sociografie a clasei Ca
pitaliste dominante din Elveția, așa 
cum operează ea in această tară și 
in lume, in relație cu alte oligarhii 
imperialiste".

în cuprinsul cărții, ca și în nume
roasele interviuri pe care Ie-a acor
dat cu prilejul apariției acesteia, 
autorul — membru 
tului elvețian — a 
linieze că critica pe 
cietății capitaliste nu 
puțin in contradicție 
pe care le poartă patriei sale, ci, 
dimpotrivă, la baza lucrării se situ
ează dragostea care-1 animă față de 
țara sa, față de nobilele tradiții is
torice și umanitare ale poporului său. 
„Iubesc conviețuirea dificilă, dar reu
șită, in Elveția, a patru popoare, a 
patru culturi, a patru limbi, statutul 
său confederal — precizează el. Ceea 
ce detest este oligarhia care coloni
zează propriul popor, pervertește 
contractul său social, corupe statul 
său".

Cartea conține o bogată documen
tare privind ponderea deținută de 
marile monopoluri, în primul rind 
bancare, In viata economică a tării. 
In 1974, bilanțul primelor cinci bănci 
cu activitate multinațională, care îșl 
au cartierul general la ZUrich, Basel 
sau Berna, depășea cifra de 125 
miliarde de franci elvețieni, adică nu 
cu mult sub nivelul produsului na
țional brut al Elveției, care în ace
lași an era de circa 144 de miliarde, 
în Elveția există peste 4 000 de 
bănci — continuă autorul — dar cinci 
dintre ele controlează o masă de ca
pitaluri Care se apropie ca valoare 
de suma tuturor bogățiilor produse 
de Elveția într-un an. Aceste „im
perii bancare" controlează o cifră de 
afaceri de aproape 10 ori mai mare 
decit bugetul țării.

Dezvăluind mecanismul exploatării 
exercitate de oligarhia financiară im
plantată In Elveția, cartea arată că, 
„grație unui sistem bancar hipertro
fiat, grație, de asemenea, unor insti
tuții speciale, cum sint secretul ban
car șl contul numerotat, marele ca
pital funcționează in Elveția ca un 
tăinuitor indispensabil al sistemului

al parlamen- 
ținut să sub- 

care o face șo
vine citusi de 

cu sentimentele

capitalist mondial". Trecînd printr-o 
perioadă de criză — scrie mai de
parte autorul — imperialismul și-a 
creat „un nou instrument de agresi
une împotriva popoarelor sărace : în
treprinderea capitalistă transnațio
nală".

Cartea relevă trăsăturile specifice 
ale capitalului supranational, arătind 
că el înțelege să folosească teritoriul 
țării ca placă turnantă a diverselor 
tranzacții financiare, ca loc predilect 
de plasare a capitalurilor fugare. 
„Nici o cifră oficială n-a fost vreoda
tă dată publicității in ce privește vo
lumul total al capitalurilor fugare 
Stabilite in Elvefia" — se specifică 
mai departe, precizîndu-se că, de 
pildă, după un raport al Băncii Por
tugaliei, publicat în 1975, această țară 
a pierdut in decurs de un an, ime
diat după răsturnarea regimului fas
cist al lui Caetano, peste un miliard 
de escudos sub formă de capitaluri 
fugare. „Dintre toate băncile din Oc
cident, Banca națională a Elveției a 
prezentat Băncii Portugaliei, în mod 
regulat, sub formă de conturi, cea mai 
considerabilă masă de bilete de ban
că emise la Lisabona". Referindu-se 
și la alte exemple in acest sens, 
cartea amintește că in perioada 
Imediat premergătoare prăbușirii jun- 
telor de la Saigon și Pnom Penh, 
Thieu și Lon Noi intenționau să 
transporte în Elveția, la bordul unui 
avion purtînd însemnele Crucii Ro
șii, 16 tone de aur. „Există toate mo
tivele sd se creadă ci astăzi acest 
aur, adică miliardele furate popoare
lor cambodgian și vietnamez, zace ne
tulburat in subsolurile unei discrete 
bănci elvețiene", scrie în continuare 
autorul. Cît privește soarta ulteri
oară a capitalurilor fugare depuse 
la băncile elvețiene, ele — se arată 
în carte — „sînt reinvestite in stră
inătate sau servesc in parte pentru 
finanțarea expansiunii societăților 
multinaționale. Astfel de capitaluri 
constituie adesea o bază financiară a 
traficanților de droguri, mafiei, vir- 
furilor corupte ale regimurilor dicta
toriale din diverse părți ale lumii". 
Nu poate fi ignorat — amintește în 
acest sens J. Ziegler — că „imperiile 
bancare din New York, Zilrich și Ge
neva au jucat probabil rolul cel mal 
important in răsturnarea democrației 
chiliene".

Subliniind că puterea economică și 
politică aflată în mîna monopolurilor 
servește exclusiv sporirii necontenite 
a propriilor profituri ale acestora, 
lucrarea face o distincție netă intre 
interesele naționale ale Elveției și 
calculele egoiste ale marelui capital, 
în acest sens se relevă „confuzia abil

întreținuM de oficinele ideologice ale 
marelui capital intre strategia finan
ciară a imperiilor bancare și țara in 
care, din rațiuni fiscale, acestea își 
au cartierul general". în acest fel, 
„cetățeanul elvețian, în ciuda voinței 
lui, se vede asociat unei strategii de 
exploatare comercială pe care o con
damnă". Insistînd în cuprinsul unui 
interviu asupra caracterului profund 
antinațional al politicii monopoluri
lor. autorul declara că : „bancherii se 
preocupă prea puțin de a face să 
prospere economia tării lor, ei inves
tesc in străinătate, unde exploatează 
popoarele țărilor in curs de dezvol
tare".

Cartea Iui Jean Ziegler oferă în 
continuare o suită de exemple privi
toare la intervenția tot mai directă a 
statului în favoarea trusturilor și mo
nopolurilor, precum și la influența 
crescindă a marilor concentrări capi
taliste în treburile statului — am
bele forme caracteristice de manifes
tare a capitalismului monopolist de 
stat : „Un deputat radical din Ge
neva. salariat al unui birou de publi
citate, devine, chiar a doua zi după 
alegerea sa, președintele Uniunii fa
bricanților de țigări din Elveția. O 
femeie, profesoară de franceză, intră, 

alegerea sa in Camera superi- 
in consiliul de administrație al 
din primele trei mari bănci ale 
Și lista exemplelor ar fi prea 

pentru a figura în întregime

după 
oară, 
uneia 
țării, 
lungă , _____ .___ ______
în carte" — scrie Ziegler.

La capătul acestei analize docu
mentate asupra naturii și formelor 
de manifestare a oligarhiei financi
are și bancare ce-și are cartierul 
general în Elveția, autorul conchide 
că, față de practicile nefaste ale im
perialismului In lumea contemporană, 
„singurul remediu este acțiunea con
certată a bărbaților și femeilor hotă- 
riți de a sfărima dominația capitalu
lui și a mărfii, de a aboli mizeria șl 
minciuna și de a transforma viețile 
lor alienate Intr-un destin colectiv 
încărcat de sens". Lucrarea lui Zie
gler se Încheie cu o pledoarie con
vingătoare în favoarea unirii într-un 
front de acțiune cît mai larg a tutu
ror forțelor antiimperialiste și anti
monopolists în vederea împlinirii 
„visului realizabil al unei societăți 
mai drepte", a edificării unei „socie
tăți planetare construite in mod 
guros 
activă 
au ca

rl- 
solidar, in care întrajutorarea 
să înlocuiască raporturile care 
rațiune goana după profituri".

Bonn
C. VLAD
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI DE LA CIUDAD DE MEXICO, CONVOCATĂ DE „GRUPUL CELOR 77“ Poporul chinez omagiază memoria BRNO

„România se pronunță pentru președintelui Mao Tzedun Convorbiri economice 
româno-cehoslovace

DE PRETUTINDENI
un program concret de cooperare 
intre țările în curs de dezvoltare11

Intervenția șefului delegației României
CIUDAD DE MEXICO 16. — Co

respondentul Agerpres transmite : 
în capitala Mexicului continuă lu
crările Conferinței asupra cooperării 
economice între țările în curs de 
dezvoltare. în ședința plenară de 
miercuri a conferinței a luat cuvîn- 
itul ambasadorul Constantin Ene, șe
ful delegației Republicii Socialiste 
România la lucrările conferinței.

Subliniind importanța reuniunii de 
la Ciudad de Mexico, reprezentan
tul român a spus : „Această confe
rință confirmă, pe de o parte, im
portanta forță pe care o reprezintă 
astăzi în lume țările în curs de dez
voltare, iar, pe de altă parte, faptul 
că ea va conferi o nouă vigoare ho- 
.tăririi lor de a-și apăra independența 
■politică și economică, ființa lor na
țională. Conferința va contribui la 
întărirea cooperării și întrajutorării 
dintre aceste țări, în vederea acce
lerării dezvoltării lor economice. în 
conformitate cu aspirațiile și intere
sele popoarelor lor".

România este prezentă la lucrările 
acestei conferințe conștientă de ro
lul istoric ce revine țărilor în curs 
de dezvoltare, împreună cu alte forțe 
progresiste ale lumii, în procesul 
instaurării noii ordini economice și 
pplitice internaționale, a spus vor
bitorul, România este convinsă că 
noile relații pe care le dezvoltă in
tre ele, relații fondate pe principiile 
deplinei egalități in drepturi, al res
pectării independenței și suveranită
ții naționale, al neamestecului în 
treburile interne și avantajului reci
proc, permit țărilor în curs de dez
voltare să prezinte ele insele imagi
nea unei lumi mai juste și mal 
echitabile.

Subliniind apoi necesitatea întări
rii unității și solidarității dintre ță
rile în curs de dezvoltare, a cooperă
rii dintre ele, ambasadorul Constantin 
Ene a evocat multiplele eforturi 
anterioare făcute în această direcție, 
între care la cea de-a treia reuniune 
ministerială a „Grupului celor 77“ de 
la Manila și 
Conferință la nivel 
nealiniate de la Colombo, 
concretizate 
tate cu acele prilejuri. Pe baza aces
tor documente și a propunerilor ce 
vor fi făcute în cursul prezentei 
conferințe — a subliniat vorbitorul 
— se va putea ajunge la elaborarea 
și adoptarea unui program de acțiuni 
concrete vizînd dezvoltarea solida-

la cea de-a cincea 
înalt a țărilor 

eforturi 
în documentele adop-

rității și a cooperării economice între 
țările în curs de dezvoltare.

Reprezentantul țării noastre a a- 
preciat că acest program ar trebui 
să conțină măsuri vizînd întărirea 
cooperării și întrajutorării dintre ță
rile in curs de dezvoltare, dind mai 
multă vigoare eforturilor proprii, 
facilitarea valorificării superioare a 
resurselor lor materiale și umane, 
utilizarea experienței în dezvoltarea 
economică, creșterea volumului și 
stabilității relațiilor economice dintre 
acestea și reducerea dependenței lor 
de țările dezvoltate. în același timp, 
vorbitorul a apreciat că cooperarea 
economică dintre ele trebuie să se 
realizeze în contextul dezvoltării 
cooperării economice internaționale. 
„Experiența României dovedește că 
este posibilă o varietate largă de 
forme de colaborare bilaterală reci
proc avantajoasă". El s-a referit la 
experiența României în cooperarea 
economică cu țările în curs de dez
voltare, care se înscrie printre obiec
tivele fundamentale ale politicii ex
terne românești. Vorbitorul a evi
dențiat importanța deosebită pentru 
dezvoltarea relațiilor României cu 
țările în curs de dezvoltare a vizite
lor efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu într-o serie de țări din 
Africa, Asia și America Latină, vi
zite soldate cu încheierea unui mare 
număr de documente ce au pus ba- 
zele unei cooperări concrete și sta
bile cu aceste țări.

Șeful delegației române a apreciat 
utilitatea actualei conferințe, pronun- 
țîndu-se pentru organizarea sistema
tică a unor astfel de reuniuni, la 
care să participe toate țările în curs 
de dezvoltare, ca un instrument util 
pe calea întăririi solidarității și coo
perării economice dintre ele.

★
în ședință plenară a luat cuvîntul, 

de asemenea, șeful delegației pe
ruane la conferință, Alejandro Deus- 
tua, care a subliniat necesitatea tre
cerii neîntîrziate de la etapa decla
rațiilor de 
rării unor 
colaborare 
dezvoltare. __
lizarea unor programe și mecanisme 
de cooperare economică între aceste 
țări.

Aziz Ahmed, ministru de stat al 
Pakistanului, a arătat că țările în curs 
de dezvoltare trebuie să determine o 
schimbare de atitudine din partea 
statelor dezvoltate în eforturile lumii

intenții la cea a elabo- 
mecanisme concrete de 

intre țările in curs de 
Vorbitorul a propus rea-

pentru îndreptarea actualei ordini 
economice, pe calea promovării unei 
cooperări economice directe și a con
certării unei strategii comune de ne
gociere în relațiile lor cu țările dez
voltate. Delegatul pakistanez a pro
pus convocarea unei conferințe la 
nivel înalt a țărilor în curs de dez
voltare pentru analizarea multitudi
nii de probleme cu care sint con
fruntate și mobilizarea popoarelor 
din aceste țări la lupta comună pen
tru eliminarea exploatării economice 
internaționale.

Relevînd schimbările ce au avut 
loc în lume în ultimii 30 de ani, cu 
deosebire avîntul luptei de eliberare 
a popoarelor, delegatul Indiei, V. K. 
Ahuja, a precizat că „dacă vestigiile 
colonialismului sint pe punctul de a 
dispărea, exploatarea celor slabi de 
către cei puternici continuă". Struc
turile tradiționale din trecut, a subli
niat el, trebuie să dispară pentru a 
face loc unor noi relații și unor noi 
forme de cooperare între țările în 
curs de dezvoltare. Subliniind că au 
fost obținute succese pe calea întări
rii solidarității și a cooperării din
tre aceste țări, el a precizat că se re
simte în prezent necesitatea creării, 
unor mecanisme efective de colabo
rare. care vor aduce beneficii fiecă
rei țări și vor întări, totodată, forța 
de negociere a acestora în ansamblu 
cu țările dezvoltate".

In cuvîntul său, directorul execu
tiv al ONUDI, Abdel Rahman 
Khane, a subliniat că reuniunea din 
capitala Mexicului demonstrează nu 
numai existența unei voințe politice, 
dar și înțelegerea faptului că o apro
piere în cooperarea dintre țările în 
curs de dezvoltare este esențială pe 
calea realizării obiectivelor econo
mice pe care acestea și le propun. 
Aceasta va întări capacitatea lor co
lectivă de negociere cu țările dezvol
tate, în cadrul eforturilor pentru 
instituirea unor relații internaționale 
mai juste.

Enrique Iglesias, secretar execu
tiv al C.E.P.A.L., a relevat faptul 
că prăpastia dintre țările în curs de 
dezvoltare și cele dezvoltate continuă 
să existe, chestiune care reprezintă 
nu numai o problemă economică, 
dar, mai ales, una socială și poli
tică. Vorbitorul a exprimat speranța 
că succesele ce se vor înregistra la 
conferință vor contribui la punerea 
în mișcare a unui efort autentic de 
ajutorarfe colectivă între țările în 
curs de dezvoltare.

PEKIN 16 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : încă din primele 
ore ale dimineții de joi, zeci de mii 
de locuitori ai Pekinului, precum și 
un mare număr de delegați din toa
te colțurile R. P. Chineze au con
tinuat impresionantul ■pelerinaj prin 
fața catafalcului președintelui Mao 
Tzedun.

Numeroși participanți la această 
procesiune, adînic întristați, odată 
ajunși in marea sală a Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari, 
ridică, in semn de omagiu și hotă- 
rtre, mîinile cu pumnul strîns, sim
bol al 
continua 
întreaga 
Tzedun.

Este un impresionant tablou, la 
care se adaugă manifestările de 
doliu din întreaga Chină și care ex
primă durerea .poporului chinez, 
dragostea față de marele său condu
cător. sentimentele de respect și 
prețuire față de opera sa revoluțio
nară. angajamentul solemn de a 
strînge și mai mullt rîndurile în ju
rul C.C. al P.C. Chinez, pentru a 
obține noi și importante victorii în 
toate domeniile de activitate.

întreaga presă centrală și locală 
din R. P. Chineză publică ample re
latări însoțite de fotografii care re
dau sentimentele de durere și tris
tețe ale poporului chinez, în legă
tură cu greaua pierdere suferită prin 
încetarea din viață a președintelui 
Mao Tzedun, omagiul pe care cei 
800 de milioane de locuitori ai țării 
îl aduc memoriei marelui conducător 
dispărut. Sint inserate, totodată, me
saje, declarații și telegrame de

legământului solemn de a 
cauza căreia și-a consacrat 

viață președintele Mao

Mesaje de

ISTANBUL

ÎNCHEIEREA „SĂPTĂMÎNII MEDICALE BALCANICE"

să so- 
colturile

centrale

compasiune care continuă 
sească la Pekin din toate 
lumii.

Principalele trei cotidiane 
din R. P. Chineză — „Jenminjibao",
„Hunți" și „Cienfanciunbao" — au 
publicat, joi. un amplu editorial co
mun sub titlul „Președintele 
va trăi de-a pururi în inimile 
tre". „încetarea din viață a 
sedintelui Mao Tzedun .— se 
în editorial — este o pierdere 
mensurabilă pentru poporul chinez și 
popoarele revoluționare ale lumii. 
Moartea sa a adus celor 800 mili
oane de fii și fiice ale Chinei o 
profundă durere și a provocat o a- 
dincă tristețe pe toate cele cinci con
tinente. Iubitul nostru mare condu
cător si învățător va trăi veșnic în 
inimile noastre".

„Președintele Mao Tzedun a fost 
fondatorul P.C. Chinez, al Armatei 
Populare de Eliberare și al Repu
blicii Populare Chineze, unul dintre 
cei mai mari gînditori marxiști ai 
epocii contemporane" — continuă e- 
ditorialul. subliniind că. sub condu
cerea președintelui Mao, „vechea 
Chină, săracă. înapoiată, ținută în 
întuneric, s-a transformat în noua 
Chină, puternică, socialistă, care a 
pășit pe calea prosperității".

„Trebuie să ne unim foarte strîns 
în jurul Comitetului Central al par
tidului, căruia întregul partid îi este 
credincios, să menținem cu fermitate 
unitatea partidului, să consolidăm 
unitatea poporului de toate naționa
litățile, sub conducerea • ■
citoare, pe baza alianței 
citori și țărani" — se 
cheierea editorialului.

condoleanțe

Mao 
noas- 
pre- 

arată 
inco-

clasei mun- 
dintre mun- 
arată în în

PRAGA 16 (Agerpres). La 15 sep
tembrie au avut Ioc la Brno, cu o- 
cazia celei de-a 18-a ediții a Tirgu- 
lui internațional din acest oraș, în- 
tilniri de lucru între ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini al 
Republicii Socialiste România, loan 
Avram, și ministrul industriei con
strucțiilor de mașini generale al 
R. S. Cehoslovace, Pavol Bahyl, și 
ministrul industriei metalurgice și al 
construcțiilor de mașini grele al 
R.S.C., Zdenek Pucek. în centrul 
convorbirilor s-a situat convenirea 
celor mai eficiente măsuri pentru 
punerea accelerată în practică a in
dicațiilor comune ale conducerilor de 
partid și de stat din cele două țări 
privind intensificarea cooperării, dez
voltarea specializării producției și 
creșterea accelerată a livrărilor re
ciproce de produse ale construcțiilor 
de mașini.

în timpul întîlnirilor, pe lingă 
programele de cooperare semnate de 
ministrul român cu cei doi miniștri 
parteneri, au fost finalizate docu
mentele privind cooperarea și spe
cializarea în producție și livrările 
de locomotive Diesel hidraulice de 
mină, tractoare și mașini agricole, 
mașini-unelte și altele.

Vizita delegației U.T.C.
S.C.R.

• DESCOPERIREA U-
NEI COMPOZIȚII A LUI
LISZT biblioteca unui c0‘
legiu american a fost descope
rită o compoziție pentru pian, 
nepublicată pînă acum, a mare
lui compozitor și pianist ungur 
Franz Liszt. Compoziția, care 
cuprinde patru file, datează din 
anul 1830. Autenticitatea ei a 
fost verificată in baza unui ca
talog german din anul 1886. Lu
crarea este intitulată „Introdu
cere la variațiunile pe tema 
marșului Asediului Corintului" 
și se referă la actul trei al o- 
perei lui Rossini „Asediul Co
rintului". Manuscrisul a fost 
dăruit în anii ’50 lui „Manhat- 
tan-Ville College" de o persoa
nă care a dorit să rămînă ano
nimă.

ISTANBUL 16 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La Istanbul 
s-au încheiat lucrările cellei de-a 
13-a ediții a „Săptămînii' medicale 
balcanice". Timp de cinci zile, in 12 
reuniuni pe specialități, au fost dez
bătute probleme actuale ale chirur
giei, medicinii interne, igienii, să
nătății publice și epidemiologiei, 
oncologiei, oftalmologiei, pediatriei, 
stomatologiei, ale științelor funda
mentale și cercetărilor în domeniul 
medicinii. Reprezentanții statellor 
membre ale Uniunii Medicale Bal- 
teanice, ca și ai societăților medicale 
naționale și internaționale din afara 
Balcanilor, care colaborează cu 
U.M.B., au prezentat aproape cinci 
sute de comunicări științifice.

O participare deosebit de activă și 
substanțială la reușita acestei ma
nifestări au avut-o medicii români, 
care au susținut, în oele 12 secții 
ale dezbaterilor, peste 150 de comu
nicări originale.

în raportul prezentat la închide
rea lucrărilor, prof. H. Altug, pre
ședintele secției naționale turce 
a U.M.B., a apreciat că, prin numă
rul partiicipanților. al comunicărilor 
și prin nivelul științific ai dezbate-

rilor, această manifestare a consti
tuit un mare succes, o importantă 
contribuție la progresul științelor 
medicale în țările balcanice și in 
lume. In mod deosebit, el a reilevat 
ambianța amicală, de strânsă conlu
crare, care a caracterizat această 
ediție a „Săptămînii medicale bal
canice".

Președintele Republicii Turcia, 
Fahri Koriitiirk, a adresat partici
pantelor o telegramă de felicitare, în 
care dă o înaltă apreciere activită
ților Uniunii Medicale Balcanice. 
„Prin lucrările pe care le-a efectuat 
pină în prezent — se spune în tele
gramă — Uniunea Medicală Balca
nică a adus multe servicii demne 
de recunoștință din punct de vedere 
al sănătății pentru națiunile regiunii 
noastre. Faptul că această organi
zație a contribuit, în același timp, 
ia întărirea înțelegerii și cooperării 
reciproce între țările balcanice con
stituie, de asemenea, un izvor re
marcabil de satisfacție".

Consiliul general al U.M.B. a ho
tărât ca viitoarea „Săptămină medi
cală balcanică" să fie organizată 
Atena, în 1978.

CAIRO 16 — Corespondentul nos
tru transmite : Joi, în R.A. Egipt a 
avut loc un -referendum în.-cadrul 
căruia corpul electoral a fost che- 
mqt să . se- pronunțe îi), legătqfă cil 
realegerea lui Anwar El-Sadat în 
funcția de președinte al țării, pen
tru o nouă perioadă de sase ani. Un 
număr de 9 564 482 alegători s-au 
prezentat în-fața urnelor.

Personalitatea președintelui Mao 
Tzedun continuă să fie omagiată in 
mesajele unor șefi de stat și de gu
vern. ale altor oameni politici din 
diferite țări.

„Vă transmit cele mai profunde 
condoleanțe în legătură cu încetarea 
din viată a președintelui Mao Tze
dun. Memoria personalității străluci
te a președintelui Mao și influența 
sa asupra istoriei Chinei nu vor păli 
niciodată" — arată. în mesajul său, 
Regele Baudouin al Belgiei.

„Am aflat cu adincă tristețe de 
moartea președintelui Mao Tzedun, 
eminent om de stat și mare condu
cător. timp de multi ani, al poporu
lui chinez" — se sipune în mesajul 
președintelui Finlandei, Urho Kek
konen.

„Adine emoționat de moartea pre
ședintelui Mao Tzedun, arhitectul 
clarvăzător al noii Chine — relevă, 
în mesajul său, președintele Mexi
cului. Luis Echeverria —- vă trans
mit sentimentele mele de profund 
regret. Președintele Mao Tzedun a 
fost un poet, un deschizător de 
drumuri și un luptător pentru po
porul său. care și-a găsit in persoa
na sa un excepțional conducător po
litic și spiritual".

„Prin încetarea din viață a pre
ședintelui Mao Tzedun dispare con
ducătorul națiunii cu cea mai mare 
populație a lumii. El a fost condu
cătorul militar, politic și spiritual al 
poporului chinez. Acțiunile și filozo
fia să, care i-au conferit un loc de 
frunte între contemporani, au in
fluențat 
în epoca 
sajul de 
Islandei,

întreaga dezvoltare a lumii 
noastră" — se arată in me- 
condoleanțe al premierului 
Geir Hallgrimsson.

Mesajul șefului guvernului și con
ducătorul suprem al revoluției din 
Panama. Omar Torrijos Herrera, 
subliniază : „în persoana președin
telui Mao Tzedun. China a dat ome
nirii pe unul dintre cei mai mari 
oameni de stat, a căror moștenire 
nu va pieri niciodată".

„Moartea președintelui Mao Tze
dun — se subliniază în mesajul pre
ședintelui Consiliului Comandamen
tului al Republicii Arabe Yemen, 
Ibrahim Mohammed al Hamidi — 
reprezintă o mare pierdere nu numai 
pentru poporul chinez, ci și pentru 
întreaga omenire. Sint convins că 
R. P. Chineză și poporul chinez vor 
continua cauza pentru care a luptat 
președintele Mao".

în mesajul de condoleanțe al pre
ședintelui Zambiei, Kenneth David 
Kaunda. se subliniază : „Președinte
le Mao Tzedun simbolizează calită
țile care au caracterizat și vor con
tinua să caracterizeze realizările re
marcabile ale R. P. Chineze și con
tribuția ei la patrimoniul omenirii în 
numeroase domenii ale activității 
umane. Sub conducerea sa. R. P. 
Chineză și-a adus pe planul rela
țiilor internaționale o importantă 
contribuție la făurirea unei lumi 
mai bune, apărtnd cauza libertății 
și dreptății".

Din partea poporului Indoneziei — 
arață în mesajul său șeful statului 
indonezian, generalul Suharto — vă 
exprim cele mai sincere condolean
țe in legătură cu încetarea dirt via
ță a președintelui Mao Tzedun. El 
va dăinui în memoria lumii ca un 
Conducător de dimensiune istorică, 
care a adus mari servicii poporului 
și statului chinez".

Și 
in Marea Britanie

LONDRA 16 (Agerpres). — Dele
gația U.T.C.-U.A.S.C.R., condusă de 
tovarășul Nicu Ceaușescu. membru 
ăl Biroului C.C. al U.T.C., care efec
tuează o vizită în Marea Britanie, a 
avut convorbiri cu Barrie Clarke, or
ganizatorul național al Partidului La
burist pentru problemele tineretului, 
și Michael Gapes, 
nizației Naționale 
buriști.

; Cu acest prilej 
rința reciprocă de 
rile <

© CRATERUL DIN 
ANTARCTIDA. Se pare c‘ 
cel mai mare crater produs 
vreodată de un meteorit în 
scoarța terestră se află în An- 
tarctida, ascuns sub un strat de 
gheață gros de mai mulți kilo
metri. Cu ajutorul unor apara
te perfecționate au fost deter
minate chiar și dimensiunii^-' 
sale : diametrul — circa 200 km 
adincimea — aproape 1 000 dt 
metri. Geofizicienii americani, 
care au făcut această descoperi
re, au calculat că meteoritul ar 
fi avut o greutate de 13 mili
arde tone și un diametru de 
3—5 km. El ar fi lovit Pămîntul 
acum aproximativ 650 000 de 
ani, avînd o viteză de cădere 
de 70 000 km pe oră.

(

la

președintele Orga- 
a Studenților La-
s-a exprimat do-

__________ a dezvolta legătu- 
de colaborare dintre U.T.C.- 

U.A.S.C.R. și organizațiile de tineret 
și studențești laburiste din Marea 
Britanie.

Președintele 
Tanzaniei 

despre situația 
din Africa australă

• UN MĂR PUȚIN 
OBIȘNUIT. In curtea cetă_ 
țeanului F. Taramenko din Vo- 
ronej (U.R.S.S.) crește un măr 
care dă. an de an, rod bogat 
fără a înflori însă. Și în vara 
aceasta, pomul este încărcat de 
fructe zemoase, fără a fi pur
tat primăvara nici o singură 
floare. Acest fenomen — apari
ția fructelor direct din muguri, 
fără flori și fără polenizare — 
este extrem de rar. Merele a-

SITUAȚIA DIN LIBAN
• Remaniere parțială a guvernului • Reacții de nemulțumire 
în rîndul liderilor politici • Întrevederi libanezo-egiptene

• Tensiunea militară se menține

SPANIA

Azi, alegeri în Malta
Populația Maltei este chemată, 

■pentru zilele de vineri și sîmbătă, 
la urne. La aceste alegeri generale, 
primele de cînd tara a devenit. în 
urmă cu doi ani. republică, maltezii 
vor trebui să opteze între două par
tide : Partidul Laburist, al primu
lui ministru Dom Mintoff, și Par
tidul Naționalist, de tendință con
servatoare. După cum este știut. 
Partidul Laburist se află la condu
cerea tării din X971. cînd formația 
politică a actualului prim-ministru 
a devenit majoritară. In ce priveș
te Partidul Naționalist, acesta, nu
trind speranța unei reîntoarceri la 
putere, a declanșat o campanie de 
denigrare a politicii urmate de la
buriști în anii din urmă.

După părerea observatorilor, pro
gramul Partidului Naționalist, im
pregnat de la un capăt la altul de 
ostilitate fată de ideile si acțiunile 
pozitive pe plan politic, economic și 
social ale Partidului Laburist, nu 
are șanse să atragă un număr ma
joritar de voturi.

în ce-i privește pe laburiști, aceș
tia manifestă optimism în legătură 
cu alegerile, sperînd chiar intr-o 
lărgire a bazei de guvernare. îm
preună cu Centrala sindicală unită. 
Partidul Laburist a prezentat un 
program care subliniază năzuința 
spre făurirea unei societăți noi. re- 
afirmînd. ca principale idei și po
ziții : nealinierea pe plan extern, 
desființarea bazelor militare străine 
după 1979 (dată la care urmează 
să ia sfîrșit prezenta britanică și a 
N.A.T.O. pe insulă), preluarea de 
către maltezi a controlului asupra 
comerțului și serviciilor, astăzi aflate 
încă în mare parte in mîinile stră
inilor, crearea de noi locuri de mun
că prin extinderea sectorului indus
trial etc.

Aflat de cinci ani la
tării. Partidul Laburist va fi. 
îndoială, apreciat de alegători 
numai în lumina programului, 
mai ales a bilanțului activității des-

conducerea 
fără 

nu 
dar

fășurate pînă acum. Este știut 
obiectivul fundamental preconizat 
primul ministru este transforma
rea Maltei, folosită vreme îndelun
gată ca fortăreață militară. într-o 
„insulă a păcii", „în urmă cu 15 
ani — se arată în programul laburist 
— raporturile dintre insulă si for
țele armate britanice erau atit de 
strinse. incit 25 la sută din numă
rul maltezilor lucrau in sectorul mi
litar și mai mult de o treime din 
venitul național, peste jumătate din 
intrările decurgînd din schimburile 
pe plan extern, ca si o mare parte 
din finanțele publice depindeau de 
cheltuielile militare britanice. în
mod firesc, consecințele unor astfel 
de cheltuieli se făceau simțite asu
pra întregii economii malteze".

Diferite documente oficiale publi
cate cu ocazia alegerilor sint de na
tură a ilustra că prima legislatură 
laburistă a înregistrat nu puține 
realizări pe calea emancipării. Veni
tul derivînd din vechile surse — 
chiriile bazelor engleze și ale N.A.T.O., 
prezența trupelor străine etc. — 
a scăzut, astfel, de la 35 la sută în 
1971, la 16 la sută în 1975. în același 
timp, numărul maltezilor care lu
crau la bazele militare engleze s-a 
diminuat. în aceeași perioadă, alun
gind de la 6 400 la 3 700. O serie de 
pași au fost făcuți — în ciuda re
percusiunilor negative suferite de pe 
urma crizei mondiale de energie și 
materii prime — și în direcția re- 
conversiunii economiei. Sint 
de construcție peste 100 de 
de diferite mărimi. Se fac 
pentru sporirea producției 
și alimentare cu scopul de a se re
duce importurile.

Acest bilanț, ca si politica de in
dependentă si dezvoltare de sine 
stătătoare, corespunzătoare interese
lor naționale, promovată de premie
rul Mintoff. au găsit, in anii din 
urmă, o audientă tot mai largă în 
rândurile electoratului maltez. *

că 
de

în curs 
fabrici 

eforturi 
agricole

R. BOGDAN

DAR ES SALAAM 16 (Agerpres). 
— După încheierea convorbirilor cu 
secretarul de stat al S.U.A.. H. Kis
singer. președintele Tanzaniei. Julius 
Nyerere, a declarat că în timpul în
tâlnirii „nu a auzit nimic îmbucură
tor în legătură cu soluționarea pro
blemelor Rhodesiei și Namibiei", și 
că „este mai puțin optimist în ceea 
ce privește șansele unei soluții ne
gociate a problemelor Africii austra
le, care să asigure, pe cale pașnică, 
în Namibia, transferarea puterii 
populației africane". Situația este si
milară și în privința Rhodesiei, a 
relevat șșful statului țanzanian.

în legătură cu actualul turneu al 
secretarului de stat al. S.U.A.. pre
ședintele JUIius Nyerere a subliniat, 
pe de altă parte, că. după opinia sa, 
noile convorbiri pe care Henry Kis
singer le va avea la Pretoria cu pre
mierul Vorster nu vor conduce la 
nici un fel de rezultate pozitive.

cestui pom puțin obișnuit nu 
au sîmburi. Și altoii luați de la 
el și aplicați unor meri obișnuiți 
își păstrează proprietatea de a 
face fructe fără a înflori în 
prealabil. Pomul prezintă un 
mare interes pentru naturaliști.

• GEST DE DISPERA
RE. Cetățeanul Josef Holman 
din Sydney (Australia). în vîrstă 
de 47 de ani. a făcut pînă acum 
2 000 de oferte pentru ocuparea 
unui post și. de fiecare dată, 
a fost refuzat. Recent — după 
cum scriu ziarele australiene — 
s-a prezentat la o instituție din 
localitate și a cerut să fie an
gajat ca un... cîine de pază. în
trebat cum de i-a venit aceas
tă idee, Holman, de doi ani șo
mer, a răspuns : „Pentru că 
m-am convins că actuala socie
tate (capitalistă) tratează mai 
bine animalele domestice decît 
oamenii".

BEIRUT 18 (Agerpres). — Cu o 
săptămînă înainte de încheierea ofi
cială a mandatului său, președintele 
Libanului, Suleiman Frangieh. a de
cretat o remaniere parțială a guver
nului, în baza căreia actualul mi
nistru de interne, Camille Chamoun, 
liderul Partidului Național Liberal, 
va deține și portofoliile ministerelor 
apărării și afacerilor externe, asigu- 
rind și președinția ad-interim a Con
siliului de Miniștri în absenta pre
mierului Rachid Karame. Hotărirea 
președintelui Frangieh — notează 
agenția U.P.I. — a nemulțumit pe 
liderii grupărilor angrenate în conflict. 
Pe de altă parte, premierul' Rachid 
Karame, aflat in vizită oficială la 
Cairo, a respins decizia președintelui 
Frangieh ca neconstituțională.

în capitala egipteană, premierul 
Rachid Karame s-a pronunțat pentru 
convocarea unei mese rotunde, la 
care să participe toate părțile angre
nate în războiul civil, pentru instau
rarea păcii în Liban. Reuniunea — a

spus el — ar putea fi organizată de 
președintele ales, Elias Sarkis, ur- 
mind ca „țările arabe frățești să co
opereze la încheierea ei cu succes". 
Vizita primului ministru libanez la 
Cairo s-a desfășurat concomitent cu 
a altor lideri libanezi, îritre care 
fostul premier. Saeb Salam, condu
cătorul falangelor libaneze. Pierre 
GemayeL șeful comunității musul
mane șiite, Moussa Sadr. Sîmbătă ar 
urma să sosească, de asemenea, la 
Cairo, pentru convorbiri cu șeful sta
tului egiptean, președintele ales, Elias 
Sarkis.

în ceea ce privește situația mili
tară, în noaptea de miercuri spre joi 
s-a remarcat o reducere a intensi
tății luptelor. Un purtător de cuvînt 
palestinean a declarat că tensiunea 
se menține ridicată pe înălțimile din 
jurul localității Jezzine, la 50 km 
sud-est de 
asemenea, 
centrală și 
Tripoli.

Beirut. S-au semnalat, de 
ciocniri în zona muntoasă 
în împrejurimile orașului

agențiile de presă
La Tîrgul internațional 

de la Zagreb. Joi- p3vilionul 
românesc a fost vizitat de Kiro Gli- 
gorov. membru al Prezidiului C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
președintele Adunării R.S.F. iugosla
via, care a apreciat modul de pre
zentare a exponatelor și gradul 
înalt de tehnicitate a mașinilor- 
unelte expuse. Cu 
României", organizată 
cordate patru medalii 
calitatea următoarelor .
torul universal cu încărcător hidrau
lic tip TIH-445 ; autoturismul de te
ren „ARO-240 ; garnitura de mobilă 
combinată sufragerie și hol stil ba
roc ; prăjini de foraj.

prilejul „Zilei 
joi, au fost a- 
de aur pentru 
produse : trac-

Camera Reprezentanților 
a Parlamentului Republicii 
Irlanda 3 aProbat proiectul de 
lege care prevede reprimarea mat 
severă a actelor de terorism, prin 
majorarea termenelor de detențiune 
la care vor putea fi condamnate 
persoanele vinovate de acțiuni te
roriste și învestirea forțelor armate 
cu dreptul de a aresta si a retine 
persoanele bănuite de astfel de acti
vități.

Soluționarea crizei politice rezidă in adoptarea 
de măsuri autentice de democratizare

O declarație a Comitetului Executiv al P.C. din Spania
PARIS 16 — Corespondentul nos

tru transmite : Partidul Comunist 
din Spania a respins ca antidemo
cratic proiectul „legii de reformă po
litică", publicat sîmbătă de guvern, 
reafirmînd, totodată, voința sa de a 
negocia cu regimul și cu guvernul.

într-o declarație a Comitetului E- 
xecutiv, publicată la Madrid, Parti
dul Comunist din Spania declară că 
„legea de re-formă politică" prezen
tată de primul ministru Suarez este 
o lege impusă și constituie o fraudă 
față de libertate și de suveranita
tea populară. Acest proiect, consi
deră P.C.S., e o creație unilaterală 
a guvernului, care nu a negociat nici
odată cu opoziția și a ignorat ideile 
și inițiativele tuturor forțelor demo
cratice. „Guvernul persistă în refu-

zul său de a acorda o amnistie to
tală și de a permite libera intrare 
în tară a Iui Dolores Ibarruri și San
tiago Carrillo. El utilizează forțele 
de ordine ca uri instrument de repre
siune. menține tribunale de excep
ție. îndepărtează din armată pe ofi
țerii democrați și continuă să repri
me manifestațiile cetățenilor".

Documentul arată că soluția crizei 
politice rezidă în 
veritabile amnistii, 
nare a partidelor 
bijirea libertăților
tuirea unui guvern provizoriu de re
conciliere națională care să garanteze 
organizarea de alegeri libere și, in 
sfîrșit, formarea unor guverne au
tonome în Catalonia. Țara Bascilor 
și Galicia.

promulgarea unei 
în libera funcțio- 
politice, în resta- 
sindicale. consti-

transmit:
începerea de convorbiri directe cu 
oficialitățile din R.P.D. Coreeană în 
vederea evitării conflictelor în Co
reea.

R. S. Vietnama devenit mem’ 
bră a Fondului Monetar Internațio
nal (F.M.I.), în urma votului favo
rabil al majorității membrilor Comi
tetului Executiv al F.M.I.

0 delegație de partid și 
guvernamentală laoțiană, 
condusă de Kaisone Phomvihane, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar Laoțian, 
primul ministru al Guvernului 
R.D.P. Laos, a sosit joi la Praga în
tr-o vizită de prietenie. în aceeași zi 
au început convorbirile dintre dele
gația laoțiană și o delegație de 
partid și guvernamentală a țării- 
gazdă, condusă de Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R.S. Ceho
slovace.

• RECRUDESCENȚA 
MALARIEI. Cu 125 milioane 
de cazuri, malaria cunoaște în 
prezent o puternică recrudes
cență pe scară mondială. în po
fida creșterii cazurilor de îm
bolnăviri, au subliniat un grup 
de cercetători întruniți la 
Stockholm, eforturile pentru 
combaterea acestui flagel au 
slăbit in ultimii ani. Un repre
zentant al Organizației Mondia
le a Sănătății a precizat că 
maladia nu se extinde asupra 
unor regiuni noi, numărul ca
zurilor fiind în creștere în țări
le în care boala exista. El a a- 
nunțat, totodată, intensificarea 
campaniei duse de această or
ganizație pentru eradicarea 
bolii.

• MINIACUMULATOR 
DURABIL. Cercetătorii bri
tanici au realizat o minipilă 
atomică, capabilă să asigure 
funcționarea neintreruptă, timp 
de 20 de ani, a unui regulator 
cardiac. Această realizare con
stituie un progres remarcabil in 
raport cu pila atomică clasică, 
folosită pînă acum în același 
scop, pe care bolnavii cardiaci 
trebuiau să o schimbe la fiecare 
trei ani, supunîndu-se unei in
tervenții chirurgicale. Noua 
pilă nucleară, avînd dimensiu
nile unei monede mari, va fi su
pusă unor teste speciale, pentru 
a se verifica dacă nu prezintă 
pericolul de iradiere pentru cei 
in organismul cărora va fi im
plantată.

• PENTRU PROTEJA
REA MONUMENTELOR, 
în pregătirea colocviului inter
național asupra deteriorării „o- 
perelor în piatră", ce va avea 
loc la Atena, la finele acestei 
luni, specialiștii greci se pregă
tesc să prezinte colegilor lor din 
alte țări rezultatele cercetărilor 
efectuate în acest domeniu, mai 
ales pentru protecția Partenonu- 
lui împotriva poluării atmosfe
rice. După cum a informat în
tr-o conferință de presă profe
sorul Th. Skoulikidis. de la Poli
tehnica din Atena, poluarea at
mosferică a avut efecte mai 
dăunătoare pentru Partenon în 
cursul ultimilor 20 de ani, decît 
în timpul celor 2 400 de ani de 
la construcția sa.

• TAIFUNUL,, FRAN". 
care s-a abătut asupra Japo
niei la sfîrșitul săptămînii tre
cute, a provocat moartea a 141 
de persoane, fiind apreciat ca 
cel mai distrugător din acest an. 
Alte 25 persoane sint date dis
părute. Pagubele materiale sint 
apreciate, potrivit informații
lor oficiale, la aproximativ 
340 000 milioane yeni. Circulația 
rutieră și feroviară a fost între
ruptă, peste 3 000 de case au fost 
distruse sau avariate, iar alte 
450 000 au fost inundate.

Incendiu. La marea uzina 
chimică din localitatea Sandfjord, 
din sudul Norvegiei — una dintre 
cele mai mari producătoare de vop
sele din lume — a izbucnit un pu
ternic incendiu, provocat de o ex
plozie. 20 persoane au fost spitali
zate. Cei 800 de locuitori ai locali
tății au fost evacuați pentru a fi puși 
la adăpost de flăcări și de gazele to
xice emanate. Pagubele materiale 
sint evaluate la 25 milioane

Urmări ale secetei, 
de rile provocate economiei 
ceze de seceta din acest an au fost 
evaluate de Ministerul francez al 
Agriculturii la 5,6 miliarde franci. 
Seceta a generat, intre altele, majo
rări substanțiale de prețuri la nu
meroase produse alimentare. De 
asemenea, circa 10 000 muncitori 
agricoli și-au pierdut locurile de 
muncă.

Furnizarea apei potabile 
a fost întreruptă, începînd de joi, în 
30 de localități urbane si rurale din 
Marea Britanie, ca urmare a sece
tei.

Standul Românieila Tîrgul 
internațional de produse alimentare 
de la Miinchen, Ikofa-76, a fost vi
zitat joi de ministrul federal al agri
culturii, Josef Ertl, care a apreciat 
pozitiv exponatele românești și s-a 
întreținut cu reprezentanții firmelor 
românești de comerț exterior pre- 
zenți la tîrg.

Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" din Bucure?u a pre_ 
zentat ieri, la Leningrad, comedia 
„O scrisoare pierdută" de Caragiale. 
Publicul a făcut o primire călduroa
să artiștilor români, răsplătindu-i 
cu îndelungate aplauze. Aceasta a 
fost prima reprezentație susținută 
de teatrul bucureștean in cadrul 
unui turneu de aproape două săp- 
tămini în U.R.S.S., în timpul căruia 
vor mai fi prezentate, la Leningrad 
și Moscova, spectacole cu piesele 
„Azilul de noapte" de Maxim Gorki 
și „Puterea și Adevărul", de Titus 
Popovici.

loc o plenară
Național al 

cadrul căreia

La Praga 3 avut
C.C. al Frontului
S. Cehoslovace, în .

_ fost examinat stadiul pregătirilor 
pentru alegerile în Adunarea Federală 
a R.S.C. și alte organe ale puterii 
populare. La plenară a luat cuvîntul 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia, pre
ședintele C.C. al Frontului Național 
al R. S. Cehoslovace.

a 
R. 
a

Cuba și Portugaliaau sem* 
nat un acord comercial cu o valabi
litate de cinci ani. Părțile vor crea 
o Comisie mixtă interguvernamen- 
talâ care va analiza evoluția schim
burilor comerciale bilaterale și căile 
de extindere și diversificare a aces
tora.

în Senatul S.U.A., sen3t°- 
rul George McGovern l-a calificat 
pe șeful regimului sud-coreean. Pak 
Cijan Hi. drept „tiran discreditat" 
și s-a pronunțat pentru retragerea 
forțelor armate americane din Co
reea. Senatorul american a cerut

Comunicatul cehoslova- 
co-britanic, d3t la in*
cheierea vizitei în Anglia a ministru
lui de externe al R.S. Cehoslovace, 
Bohuslav Chnoupek. arată că în 
cursul convorbirilor cu omologul său 
britanic. A. Crosland, a fost relevată 
dezvoltarea relațiilor bilaterale. în 
climatul favorabil creat de semnarea 
Actului .final al Conferinței pentru 
securitate si cooperare în Europa. 
S-a subliniat deosebita importanță 
pe care o prezintă realizarea de 
progrese în ceea ce privește aspec
tele militare ale destinderii.

dolari.
Pier-
fran-
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