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Politita economică a partidului — factor determinant ui înfloririi patriei

Amplasarea rațională 
a forțelor de producție 

dinamizează puternic dezvoltarea 
economico-socială a tuturor județelor

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Radioteleviziunii din Saar - Republica Federală Germania

In ânsamblu!'mărilor realizări do- 
bindite de poporul nostru in cele 
peste trei decenii de construcție so
cialistă, un loc principal îl ocupă 
progresele importante înregistrate 
— pe baza înfăptuirii consecvente de 
către pgrțidul nostru a . politicii de 
industrializare socialistă — in repar
tizarea armonioasă a forțelor de pro
ducție pe teritoriul tării, în ridicarea 
economică a județelor mai puțin dez
voltate. Este meritul istoric al parti
dului de a fi orientat cu fermitate 
eforturile în această direcție, mai ales 
în ultimele cincinale ; harta econo
mică a tării stă mărturie elocventă 
a transformărilor fundamentale in
tervenite în acest domeniu si întregul 
nostru popor este pe deplin îndreptă
țit să fie mindru de ceea ce s-a re-, 
alizat în acești ani.

După cum este cunoscut. România 
a moștenit de la capitalism nu nu
mai o Situație generală de înapoiere 
economică. Ci si flagrante dispropor
ții în dezvoltarea diferitelor zone ale 
țării. In timp ce slaba industrie exis
tentă înainte de eliberarea tării era 
concentrată în doar cîteva perimetre 
restrinse, marea majoritate a terito
riului national era lipsită de orice 
fel de activități industriale. Două 
elemente sint semnificative : 80 Ia 
sută din potențialul industrial al tă

rii se afla concentrat în numai sase 
județe, iar 20 de județe nu dispuneau 
împreună decit de 6 la sută din to
talul fondurilor fixe din economia 
națională. Pe lingă faptul că lașa in 
afara circuitului economic importante 
resurse materiale și, mai ales, umane, 
această situație determina grave ine
galități în privința condițiilor sociale, 
nivelului de viață materială si spiri
tuală ale populației din diferite ju
dețe ale tării.

Țknind seama de aceste realități, 
partidul nostru si-a înscris în mod 
constant în anii construcției socia
liste — ca un obiectiv esențial al po
liticii sale economice — lichidarea 
discrepantelor în ce privește ampla
sarea forțelor de producție pe teri
toriul tării, dezvoltarea multilaterală 
și armonioasă a tuturor județelor de
venind o parte integrantă a politicii 
de industrializare, a însăsi strategiei 
de construire a socialismului in 
Româhia.

în înfăptuirea acestui obiectiv, 
partidul nostru a avut în vedere, ca 
unul din principiile călăuzitoare esen
țiale, că făurirea socialismului pre
supune dezvoltarea puternică a for
țelor de producție pe întregul teri
toriu al tării. în concordantă cu pro
gresul de ansamblu al economiei na
ționale. că numai pe această cale se 
asigură punerea în valoare a tuturor 

resurselor materiale și umane ale tă
rii, transformarea armonioasă a în
tregii structuri și vieți sociale, fău
rirea deplinei egalități în ce privește 
condițiile de muncă și viată — ba
zată in esență pe egalitatea condiții
lor economice — a tuturor cetățeni
lor patriei, fără deosebire de națio
nalitate, ridicarea gradului de civili
zație a tuturor zonelor si localităților.,

Fundamentînd temeiurile princi
piale ale acestei orientări unitare și 
de largă perspectivă. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Apli- 
cind această politică, noi am pornit 
de la învățătura marxistă, de la con
ceptul că edificarea socialismului și 
comunismului presupune ridicarea la 
o viață nouă — așa cum spuneau 
Marx și Engels — a tuturor locali
tăților. pentru ca fiecare să poată 
duce o activitate înfloritoare, inde
pendentă în toate domeniile existen
tei sociale. Or, amplasarea teritorială 
judicioasă a diferitelor activități in
dustriale. dezvoltarea forțelor de pro
ducție în toate zonele țării merg 
tocmai în direcția creării condițiilor 
pentru ridicarea tuturor localităților, 
a tuturor comunelor la un nivel su
perior de civilizație materială și spi
rituală**.

Pornind de la premisa esențială că 
industrializarea în ritm intens a tă

rii, dezvoltarea puternică a industriei 
constituie factorul hotăritor al acce-, 
lerării progresului întregii economii 
și ridicării bunăstării poporului, par
tidul nostru a urmărit consecvent 
amplasarea cu prioritate in județele 
rămase in urmă a unui număr tot 
mai mare din noile și modernele 
obiective industriale. Acestor județe 
le-a fost repartizată, mai ales în 
perioada următoare Congresului al 
IX-lea al P.C.R., o parte tot mal în
semnată din fondurile de investiții, 
fără ca aceasta să însemne încetini
rea ritmului de creștere a potenția
lului economic al celorlalte județe. 
Numai în cincinalul 1971—1975, față 
de o creștere a volumului de inves
tiții pe întreaga economie de 1,7 ori, 
comparativ cu cincinalul precedent, 
județelor măi puțin dezvoltate li s-au 
asigurat creșteri mai substanțiale : de 
3,2 ori în Dîmbovița, de 2.9 ori în 
Gorj și Tulcea. de 2,1—2,5 ori în Să
laj. Vaslui. Alba. Botoșani. Bistrița- 
Năsăud. Satu Mare, de circa 2 ori în 
Covasna, Harghita, Vîlcea.

Consecventa politicii partidului 
nostru de repartizare judicioasă și 
armonioasă a forțelor de producție
(Continuare în pag. a Il-a)

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit in ziua de 29 iulie a.c. pe Karl-Heinz Relntgen, 
director general adjunct al Radioteleviziunii din Saar, membru al 
Consiliului general de coordonare a emisiunilor de radio și televiziune 
din R. F. Germania, căruia i-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, România a sărbătorit 
recent jubileul de 100 ani de la 
cucerirea independentei sale. 
Cum apreciați astăzi indepen
denta tării dumneavoastră din 
punct de vedere politic, econo
mic și militar ?

RĂSPUNS : Cucerirea independen
tei de stat, acum 100 de ani. a con
stituit un moment crucial în dezvol
tarea ulterioară a României. Astăzi 
— odată cu răsturnarea dictaturii 
militafo-fasciste și cucerirea puterii 
politice de către clasa muncitoare în 
alianță cu țărănimea și celelalte ca
tegorii sociale — România și-a cu
cerit pe deplin independenta, punînd 
capăt oricărei dependențe, de orice 
fel, și asigurîndu-și progresul eco- 
nomico-social rapid, ridicarea nive
lului material și spiritual al între
gului popor.

Putem, deci, aprecia că indepen
denta politică, economică, militară 
de care se bucură astăzi România 
constituie rezultatul întregii dezvol
tări economico-sociale. garanția fău
ririi socialismului, a unei politici de 
egalitate și de pace.

ÎNTREBARE : România și 
R. F. Germania întrețin de 10 
ani relații diplomatice, culturale 
si economice. Cum apreciați as
tăzi aceste relații ?

RĂSPUNS : împlinirea a 10 ani de 
Ia stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre România și Republica Fede
rală Germania constituie un prilej 
de a face bilanțul rezultatelor obți
nute în această perioadă în dezvol
tarea colaborării în diferite domenii 
de activitate.

După cum vă este cunoscut, schim
burile economice dintre România și 
R.F.G. s-au dezvoltat puternic, ceea 
ce s-a reflectat și în faptul că Re
publica Federală Germania este as
tăzi primul partener din țările occi
dentale al României. Există largi 
perspective pentru extinderea schim
burilor economice, a cooperării în 
producție — și aș dori să menționez 
în acest context realizarea unor so
cietăți mixte în cîteva domenii im
portante de activitate și. în mod de
osebit, recentul acord cu compania 
.,Fokker" pentru producerea de 
avioane.

ÎNTREBARE : tn tara dum
neavoastră trăiesc, alături de 
români, diferite naționalități 
conlocuitoare. Sint acestea re

prezentate în viata politică a 
tării, ca, de exemplu, in Marea 
Adunare Națională ? Mă aindesc 
in .mod deosebit la cetățeni de 
oriaine maghiară si germană. 
Cum au evoluat și s-au stator
nicit raporturile de conviețuire 
intre diferite grupuri ale popu
lației 1

RĂSPUNS : Noi pornim de la fap
tul că existenta în România a unei 
populații de alte naționalități consti
tuie un rezultat al dezvoltării isto
rice. că, de-a lungul secolelor, între 
români, maghiari, germani și popu
lația de alte naționalități s-au sta
tornicit relații de strînsă colaborare, 
că tot ceea ce s-a realizat în regiu
nile unde conviețuiesc împreună este 
rezultatul muncii lor comune. însăși 
cucerirea independenței și construc
ția socialismului sint un rezultat ne
mijlocit al acestei colaborări.

întotdeauna Partidul Comunist Ro
mân și. odată cu instaurarea puterii 
socialiste, statul socialist au acțio
nat pentru înfăptuirea deplinei ega
lități în drepturi între toți cetățenii, 
fără deosebire de naționalitate. 
Aceasta se exprimă. în primul rînd, 
în dezvoltarea economică a tuturor 
regiunilor. în amplasarea în așa fel 
a forțelor de producție pe teritoriul 
tării încît să se creeze posibilități 
ca toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, să poată avea asi
gurate condiții de viață și de muncă, 
în același timp, am asigurat deplina 
egalitate în drepturi în domeniul po
litic. prin participarea cu drepturi 
depline a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, la viața 
politică, la conducerea tuturor sec
toarelor de activitate. Spre exemplu, 
în Marea Adunare Națională, din 
349 de deputați, 29 — deci 8,3 la 
sută — sînt maghiari, iar 8 — adică 
2,2 la sută — sînt de origine ger
mană, în timp ce, conform datelor 
recentului recensămînt. populația de 
origine maghiară reprezintă mai pu
țin de 8 la sută, iar cea de naționa
litate germană 1,6 la sută.

în consiliile populare, de aseme
nea, populația de naționalități dife
rite este larg reprezentată ; este evi
dent că în zonele unde populația de 
alte naționalități constituie majori
tatea. această majoritate este reflec
tată și în ce privește reprezentarea 
în consiliile populare respective.

In același sens se poate vorbi de 
drepturile culturale, de folosirea 
limbii respective în școli. în activi
tatea culturală, în justiție și altele.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, unii cetățeni români de 
origine germană au solicitat re
unirea familiilor1 cu rudele lor 
din R. F. Germania. Cum a de
curs pină in prezent reunirea 
familiilor si ce rezultate s-au 
obținut ?

RĂSPUNS : România a rezolvat 
întotdeauna în mod umanitar pro
blemele reale ale reunirii familiilor, 
pornind de la necesitatea ca soții să 
conviețuiască împreună sau copiii cu 
părinții. Trebuie să menționez însă 
că în ce privește aceste probleme au 
apărut o serie de denaturări, de în
cercări de a folosi problema asa-zisei 
reuniri a familiilor pentru a deschide 
calea unei emigrări largi a populației 
de origine germană. În această pri
vință România se pronunță ferm și 
nu încurajează o asemenea politică 
de emigrare, considerînd că locul a- 
celora care au venit cu sute de ani 
în urmă pentru a locui în România 
este aici — și trebuie, cu forțe unite, 
să acționeze, ca și pînă acum, pentru 
dezvoltarea economico-socială a țării, 
pentru a-și crea viitorul în patria 
unde de fapt s-au născut.

Desigur, vom acorda însă în conti
nuare toată atenția problemelor pri- 
vind reunirea familiilor, căutînd să 
le soluționăm în mod corespunzător.

ÎNTREBARE : În ce domenii 
vedeți cele mai importante con
secințe ale Conferinței de la 
Helsinki ? Au fost îndeplinite 
așteptările dumneavoastră ? Va 
menține România cursul suveran 
urmat la reuniunea pregătitoare 
de la Belgrad, din luna iunie, 
cind. in diferite probleme, a 
sprijinit inițiativa de mediere a 
celor din afara blocurilor ?

RĂSPUNS : România consideră a- 
doptarea documentelor de la Helsinki 
ca un factor de importanță istorică în 
viața Europei și se pronunță ferm pen
tru realizarea lor în întregime în via
tă. considerîndu-le ca un tot unitar. 
Desigur, noi acordăm o mare aten
ție problemelor de ordin economic, 
problemelor de ordin militar, tinînd 
seama că fără a se trece la dezan
gajarea militară în Europa este greu 
de vorbit de securitate si de pace, 
în același timp, acționăm pentru 
dezvoltarea relațiilor culturale si în 
alte domenii, inclusiv cele, denumite 
generic, de ordin umanitar.

Așteptăm ca la reuniunea de la 
Belgrad să se obțină o impulsionare 
a activității de înfăptuire în viață a 
acestor documente. în acest sens 
România acționează. împreună cu 
participanții la reuniunea pregătitoa
re. pentru adoptarea celor mai bune 
soluții care să corespundă interese
lor tuturor statelor și popoarelor, să
(Continuare în pag. a IlI-a)

TULCEA este unul dintre județele care cunosc în ultimii ani o puternică dezvoltare economică. în imagine, piața centrală a Tulcei

PLANTELE AU ÎNCĂ NEVOIE DE APĂ

să funcționeze neîntrerupt!

La precedenta adunare generală - propuneri
AZI-FAPTE însemnări de la adunarea generală a reprezentanților

oamenilor muncii din Combinatul siderurgic - Galați

Discuții deschise, competente. Mar
cate de spirit ofensiv, constructiv. 
Puncte de vedere, confruntate cu 
franchețe, vizind înlăturarea neajun
surilor constatate, perfecționarea con
tinuă a activității de producție. îmbu
nătățirea condițiilor de trai. Afirma
rea din plin a cuvîntului de munci
tor. cu o înaltă conștiință socialistă, 
preocupat să promoveze ordinea si 
disciplina, în ducerea la îndeplinire a 
sarcinilor încredințate.

Iată doar citeva linii de forță care 
au dominat dezbaterile din adunarea 
generală a reprezentanților Oameni
lor muncii de la Combinatul siderur
gic Galați. Iată și un tablou succint 
al eforturilor siderttrgiștilor de aici, 
în primul semestru al acestui an : 
82 mii tone cocs metalurgic. 23 mii 
tone fontă brută. 19 mii tone otel. 41 
mii tone laminate finite pline. 4 mii 
tone bandă laminată la rece. 4 mii 
tone bandă zincată. piese de schimb 
în valoare de 36 milioane lei. 4 mii 
tone utilaje de turnare — toate reali
zate peste prevederile planului.

— Reprezint pe furnalisti in aceas
tă adunare, a spus maistrul Cornel 
Boca. Da, s-au obtinut rezultate bune. 
Dar 
nu 
am 
mai 
bun. ______ _____ ... ..
producem. Uite spre ce direcții de ac
țiune trebuie orientată în actualul se
mestru activitatea consiliului oameni
lor muncii...

Și maistrul fumalist s-a aplecat , cu 
competență și răspundere asupra cî- 
torva probleme vitale : introducerea 
insuflării cu oxigen la furnalele 3 și 
4 încă în acest trimestru, urgentarea 
lucrărilor la aparatul de încărcare de

la fel de adevărat este că 
cit 
de 

mai
putem , fi mulțumiți cu 
făcut. Tara are nevoie 
mult metal, de metal 

iar noi. siderurgistii. trebuie să-1

iâ'-i

la furnalul nr. 2. Problema lifturilor 
industriale apoi...

Democrația muncitorească în acțiu
ne. Cei care produc decid competent 

Analiza profundă, în spirit critic și autocritic ascuțit,
asigură rezolvarea competentă a problemelor 
economice și sociale ale întreprinderii

în același timp. Ei își exercită ne de
plin dreptul de clasă conducătoare : 
organizează și conduc, propun soluții 
și acționează. Cu maturitate politică, 
cu răspundere, comunistă.

— Consiliul oamenilor muncii din 
uzina noastră.— a arătat în adunare 
oțelarul Alexandru Stoica. Erou al 
Muncii Socialiste, ne-a cerut să fim 
mai exigenți cu munca noastră. Si 
dacă noi am hotărit așa. noi sîntem 
cei chemați să si înfăptuim.

Vorbitorul a sintetizat problemele 
de urgență care-i preocupă pe ei. care 
trebuie să preocupe în egală măsură 
conducerea combinatului, a ministe
rului de resort : încadrarea în cerin
țele disciplinei tehnologice, suplimen
tarea parcului de vagoane la otelării. 
asigurarea cu piese de schimb nece
sare cântarelor electronice și clima- 
tizoarelor. ..Pină la sfîrșitul anului, 
noi ne-am angajat să dăm peste 
plan 47 mii tone oțel. Ne vom ține 
cuvîntul. Și-i invit să și-1 țină și to
varășii cu răspunderi pe linia re
zolvării problemelor amintite**.

— Doar trei ore de funcționare a 
utilajelor ne-au lipsit pentru a ne 
prezenta în fața adunării generale a 
reprezentanților oamenilor muncii 

din combinat cu fruntea sus, s-a ară
tat nemulțumit Teodor Atanasiu, se
cretarul oomitetului de partid de la 
laminorul slebing. Cu fruntea sus, 
adică cu planul îndeplinit.

Comunistul Teodor Atanasiu a cri
ticat aici pe ingineri și maiștri, pe 
muncitorii și șefii de echipe care se 
fac vinovați de prea multele între
ruperi accidentale. A criticat lipsa de 
fermitate a comitetului de partid, al 
cărui secretar este, în combaterea fe
nomenelor de indisciplină. I-â criticat 
și pe oțelarii de față, care nu întot
deauna dau șarje de calitate. „Să ne 
unim eforturile, tovarăși oțelari. Și 
nu se poate să nu ajungem la rezul
tate și mai bune. Așa cum împreună 
am dovedit de atîtea ori".

Pe măsură ce dezbaterile adunării 
înaintează, se conturează, vast și 
complex, programul de lucru al con
siliului oamenilor muncii pe combi
nat pentru perioada următoare. No
tăm si contribuția maistrului Stelian 
Velican, de la Uzina de piese de

Ă ÎN ACȚIUNE

schimb si reparații siderurgice : ..Am 
rămas în urmă cu dezvoltările. Aten
ție. tovarăși din consiliu. Nevoie de 
piese de schimb este si va fi mereu.

Să se urgenteze montajul la forja 
grea. Să se aplice propunerile bune 
ce vizează mecanizarea unor lucrări 
de reparații. Este în interesul creș-

Pe ogoarele C.A.P.-Zimnicea, aspersoarele sistemului de irigații funcționează din plin
Foto : N. Buică

alterii productivității muncii. Deci 
nostru, al tuturor..."

Criticile sint formulate în cu
noștință de cauză. Cihe cunoaște mai 
bine decit acești oameni ai produc
ției concrete fenomenele aduse în 
discuție? Autocritica e întotdeauna la 
obiect. Cine poate cunoaște mai 
bine decit ei părțile slabe ale acti
vității personale si colective de zi cu 
zi? Soluțiile, deciziile se conturează 
firesc, ca un corolar al acestei în
țelepciuni colective.

...Cu aproape sase luni în 
se desfășura aici precedenta 
nare generală. Și atunci, ca si 
cuvîntul muncitorilor a fost

urmă 
adu- 

acum, 
rostit

Iile TANASACHE 
Dan PLAEȘU

(Continuare în pag. a Il-a)

Din datele furnizate de Insti
tutul de meteorologie si hidrologie 
rezultă că pînă în dimineața zilei 
de 15 august a.c. ploile au cuprins 
județele ill'ov. Ialomița, partea de 
sud a județului Brăila si centrul 
Dobrogei. Cantitățile de apă căzute 
sînt însă foarte mici — între 1 și 7 
litri pe metru pătrat — cu totul 
insuficiente pentru a completa de
ficitul de umiditate din sol. Iată de

Cu ajutorul motopompelor— 
sursele de apă bine folosite

In ultima săptămînă. pe ogoa
rele județului Brăila s-au irigat, 
in medie, cite 8 000—9 000 ha în 24 
de ore. Stațiile de pompare si cele 
de punere sub presiune funcționează 
neîntrerupt, iar pe canalele magis
trale și secundare apa curge zi și 
noapte la cotele de comandă. Echi
pele de motopompiști existente au 
fost întărite cu 260 de cadre califi
cate. detașate din întreprinderile mu
nicipiului Brăila si din S.M.A. In 
prezent, numărul mînuitorilor aripi
lor de ploaie a crescut la aproape 
11 000. Pentru înlăturarea operativă a 
eventualelor defecțiuni au fost 
create 130 echipe de intervenție, 
specialiști din unitățile agricole și de 
la sistemele de irigații au fost re
partizați pe ferme si sectoare cu a- 
tribuții clar precizate. Ca urmare. în 
ultima săptămînă. în sistemele mari 
de irigații s-au aplicat udări 
pe o suprafață de 54 000 ha față de 
un plan de 52 100 ha. Rezultate deo
sebit de bune au obtinut I.A.S. Ur- 
leasca si I.A.S. însurăței, cooperati
vele agricole Tudor Vladimirescu, 
Cazasu. „Drum nou" — Movila Mi- 
resii. Gropeni. Lișcoteanca si altele.

Se cere remarcată responsabilita
tea cu care se lucrează pentru efec
tuarea unor lucrări de bună calitate. 
In cooperativele agricole Plopu. Șu
tești și Tibănești, grăbirea irigații
lor a fost ușurată de introducerea 
mutării mecanizate a aripilor de 
ploaie la culturile cu talia înaltă. 
Sînt însă și unități care, deși și-au 
îndeplinit programul de irigații, ig
noră latura calitativă a lucrărilor. O 

ce se cere cu acuitate ca IRIGAREA 
CULTURILOR SA CONTINUE CU 
TOATE MIJLOACELE ȘI CU TOA
TE FORȚELE. Prioritate trebuie Șă 
se acorde culturilor aflate încă în 
vegetație — porumb, sfeclă de zahăr, 
soia, legume, plantele furajere si cul
turile succesive, urmînd ca să se 
înceapă aplicarea udărilor de apro
vizionare pe terenurile ce se vor în- 
sămînta cu cereale de toamnă.

astfel de situație poate fi lntîlnită 
la cooperativa agricolă din Viziru. 
unde pot fi văzute aspersoare sărite 
si conducte neetanșate. jeturile for- 
mînd bălti pe suprafețele cultivate.

Ritmul udărilor este, de asemenea, 
cel planificat și în sistemele locale. 
Se evidențiază în acest sens coopera
tivele agricole Mircea Vodă. Mihail 
Kogălniceanu și Stăncuța. în răs
timpul citat, aproape 10 000 de oa
meni. folosind cisterne, rezervoare, 
butoaie, sacale si găleți, au transpor
tat mari cantități de apă în grădinile 
cooperativelor agricole Tătaru. Vultu- 
reni. Jugureanu. Spiru Haret si altele. 
(Mircea Bunea).

Iți spune cuvîntul 
priceperea gospodarilor 
în multe localități, țăranii coope

ratori au făcut amenajări si acumu
lări locale pentru asigurarea apei, 
folosesc pîraie. izvoare si alte 
surse. Și nu numai pe văi. ci și pe 
dealuri. Iată o experiență pe care o 
recomandă cooperatorii din Tanacu. 
Aici, pe locul unor iazuri si bălți 
sau la, gura unor izvoare au fost 
construite si amenajate 14 acumu
lări care permit extinderea suprafeței 
irigate cu 100 hectare fată de anul 
trecut.

„în primăvară, la brigada Sofro- 
nești a cooperativei agricole Todi- 
rești — ne spunea tovarășul Nicolae 
Topceanu, secretarul comitetului 
comunal de partid — țăranii 
cooperatori au construit un ba
raj pentru acumularea apei din care 
acum irigă peste 100 hectare". Și 
aici apa din iaz este pompată pe 
deal, de unde, prin brazde, ajunge la 
plante. La I.A.S? Fălciu. inginerul 
Vasile Strungaru. directorul între
prinderii, ne spunea că se irigă 400 
hectare cu porumb și 200 hectare cu 
lucernă. pin sursa principală, cu 
două motopompe apa este trimisă în 
canalele de desecare si de aici asper
soarele o împrăștie pe suprafețe în
tinse.

Si în alte zone ale județului se 
acordă același interes udării plante
lor. De exemplu. în consiliile inter- 
cooperatiste Fălciu. Codăiești. Ne
grești. datorită faptului că în sur
sele de bază apa s-a împuținat, s-a 
organizat bararea unor pîriiașe. iar 
din sursele realizate apa este dever
sată pe suprafețele cultivate. Coman-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Adunare festivă cu prilejul „Zilei presei române" 
și al celei de-a 46-a aniversări a apariției 

primului număr al ziarului „Scînteia"

I I

I
I

Frații s-au
9

regăsit după
22 de ani

I
I

Este in interesul economiei naționale, al fiecărui om al muncii cu timpul 
de lucru, mușinile și utilajele să fie folosite din plin, să se asigure 

o productivitate mereu mai inaltă — baza trainică a creșterii nivelului de trai
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Un emoționant eveniment de 
familie : după 22 de ani 
regăsit și s-au ...cunoscut 
surori și un frate. „Eroii" ___
Sigismund Pinczes (24 de_ ani), 
tîmplar la cooperativa ~ 
rea" din Negrești-Oaș, 
Benkovics (22 de ani), 
toare la întreprinderea .. __
„Ardeleana", și Elisabeta-Maria 
din Dej. proaspătă absolventă a 
unei școli de stenodactilografie, 
în virstă tot de... 22 de ani (pen
tru că cele două surori sînt ge
mene). Cu prilejul fericitului 
eveniment — datorat lăudabile
lor eforturi depuse de organele 
de miliție — a 1'ost dezvăluită și 
„enigma" despărțirii lor drama
tice. La nașterea celor două ge
mene, mama a murit. Astfel, 
fiecare dintre copiii rămași a 
fost adoptat de cite o altă fa
milie. Acum aceste familii iau 
și ele parte la bucuria copiilor 
lor.

s-au 
două 
sînt :

„Presta- 
Suzana 
munci- 
textilă
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„Sînt mărul 
de lingă 
drum...“
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Multe drumuri din Județul 
Bîstrița-Năsăud sînt străjuite 
de pomi fructiferi, purtători și 
în acest an ai unui rod bogat. 
Din păcate insă, unii 
volanului, fără pic de 
obraz, trag pe dreapta, 
cosele și nu numai că 
le ticsească cu fructe, 
crengile, distrugind pur și sim
plu pomii. Așa a procedat in 
ziua de 11 august proprietarul 
autoturismului 2-TM-5824, mulți 
alții urmîndu-i „exemplul". Poa
te se găsește totuși cineva care 
să le ia... sacoșele.

Scumpă 
plimbare!

Lui N. Anton, mecanizator la 
I.A.S. Apahida-Cluj, i-a venit 
chef de o plimbare nocturnă. Și 
nu oricum, ci cu un tractor al 
întreprinderii... Deși n-avea per
mis, deși tractorul nu era echi
pat pentru circulație pe timp de 
noapte, a pornit la drum. Ajuns 
la un pasaj de nivel peste calea 
ferată, vehiculul a ..tușit" de cî- 
teva ori, apoi s-a oprit Intre 
șine. Văzînd ' că nu poate să-1 
repare. Anton i-a abandonat și... 
a plecat să se culce. Mult s-a 
mai minunat cînd in zori a vă
zut ce mal' rămăsese din trac
tor : doar o grămadă de fier 
vechi... Noaptea trecuse peste el 
un mărfar. Scumpă plimbare !

„ași" ai 
sfială și 
scot sa- 
încep să 
dar rup
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Braconaj 
tragic

Pe toți patru ii lega o „pa
siune" : braconajul. într-una din 
seri, cei patru — I. Stefan, A. 
Kiirti, S. Timar și I. Tătar, din 
comuna Hodot. județul Satu 
Mare — și-au pus în gînd să 
doboare cu orice preț un mistreț. 
Zis și făcut. Fiecare tși luă in 
primire postul in pădurea din 
raza comunei. La un moment 
dat. I.S., cel care inițiase bra
conajul, s-a mișcat de la locul 
său de pindă. apărind drept in 
„vizorul" lui A. K. A ieșit vî- 
natul — și-a zis acesta. Un foc 
de armă in plin. I. S. a căzut 
fulgerat. Atenție, vinători! lată 
la ce conduce nesocotirea legii.
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Licoarea
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O. P. din județul Sălaj a cu
noscut-o la Satu Mare pe Silvia 
Bumbar (fără ocupație) din sa
tul Petin. Fata nu era prea 
sfioasă. Cum l-a văzut pe O.P., 
i-a și făcut o invitație. Și 
uite-așa s-au trezit împreună la 
locuința lui Petre Sabău, loc 
unde dumneaei mai dusese Si 
alți „invitați" (cărora le lua mai 
toate bunurile aflate asupra lor). 
Ca să-l „farmece" și pe O.P., i-a 
pregătit un pahar de „elixir" 
din... alcool tehnic de 90 de gra
de, amestecat cu zahăr ars. Cind 
tocmai urma să bea licoarea 
fermecată, a apărut un ofițer de 
miliție. Acum licoarea o s-o 
vindece definitiv pe Silvia 
de... farmece.

B.

I Cioară

I
cu... ceas

I
pefinul

Poiana 
dezbră- 
si-a dat 
pe care

I
I
I
I

în timp ce-și aduna 
un deal, un sătean din 
Mărului — Brașov și-a 
cat haina și. odată cu ea. 
jos și ceasul de Ia mină,
l-a așezat pe haină sub un pom. 
La un moment dat, una din cio
rile care poposiseră pe ramurile 
copacului s-a repezit asupra 
hainei si. pină să se dezmeti
cească omul, a prins ceasul cu 
ciocul și s-a ridicat cu el în 
văzduh, pierzîndu-se in zare sub 
privirile stupefiate ale omului. 
Probabil că e prima cioară 
lume cu ceas !

din
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Rubrică realizată de
Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
I

»»

La comitetul de partid al întreprinderii „1 Mai" din Ploiești. Parti
cipăm la o discuție aprinsă despre relația firească dintre folosirea 
integrală a timpului de lucru și productivitatea muncii, despre in
fluenta directă pe care eliminarea oricărui minut irosit, evitarea ori
cărei stagnări de utilaj le au asupra volumului și calității producției. 
Nu este o discuție teoretică, ci o dezbatere aplicată, practică, pornită 
din' satisfacția unor bune rezultate (30 milioane Iei producție supli
mentară pe primele 7 luni), animată de dorința continuei perfecționări. 
Toți cei prezenți. fără excepție, au fost de acord că s-ar fi putut 
obține rezultate și mai bune dacă, in anumite sectoare de muncă, nu 
s-ar pierde, zilnic, minute și chiar ore prețioase.

Care sînt cauzele ?
Ce trebuie făcut pentru înlăturarea neajunsurilor ?
Se hotărăște pe loc să se „radiografieze" utilizarea timpului produc

tiv într-un sector important : cel de utilaj complex. Unul dintre sec
toarele cu plan îndeplinit, dar și unul dintre sectoarele unde există sub
stanțiale rezerve de creștere a productivității. Analiza concretă, inițiată 
de comitetul de partid, a pornit de la dorința vie de a găsi noi și noi 
resurse în vederea sporirii eficienței și creșterii productivității muncii, 
întăririi ordinii și disciplinei - 
nomiei naționale, de ridicare a

- căi principale de dezvoltare a eco- 
nivelului de trai al celor ce muncesc.

s-a făcut mai nimic în această di
recție ! ? „Dar ne-am gindit — arată 
el — să organizăm de acum încolo 
discuții comune între comuniștii noș
tri și cei de la sectoarele Calde aflate 
în culpă. De asemenea, vom trimite 
scrisori la organizațiile de partid de 
la furnizorii din afară pentru a le 
solicita tovărăsește. ca de la comu
nist la comunist, să fie mai exigenți, 
mult mai exigenți. Asta pentru a nu 
se irosi zadarnic timp, muncă, bani si 
la ei și la noi. Evident că si condu
cerea întreprinderii noastre trebuie 
să acționeze în asa fel incit preve
derile contractuale între beneficiari 
și furnizori, privind calitatea piese
lor turnate sau forjate, să fie res
pectate".

Aflăm însă că unele piese devin 
necorespunzătoare, după ore si ore de

Luni a avut Ioc în saja de mar
mură a Casei Scînteii adunarea fes
tivă organizată cu prilejul Zilei pre
sei române și al celei de-a 46-a ani
versări a apariției primului număr 
al ziarului .„Scînteia"

Au participat redactori șefi, re
dactori ai presei cotidiene si perio
dice. ai Radioteleviziunii și Agenției 
române de presă „Agerpres". cores
pondenți voluntari din rîndul oame
nilor muncii, tipografi, activiști de 
partid' si de stat și ai unor organiza
ții obștești.

Cuvîntul de deschidere a fost ros

tit de Ștefan Voi'cu. redactor-șef a) 
revistei „Era socialistă". Despre 
semnificația acestei sărbători a vor
bit Adrian lonescu. director general 
adjunct al Agenției române de 
presă „Agerpres".- ,

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. de dragoste nețărmurită, 
fată de partid, fată de secretarul său 
general, cei prezenți au adopțat. în 
încheierea adunării, o telegramă a- 
dresată C.C. al P.C.R. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. în care se 
spune:

alte 
cu 
au 
se

...Iată-ne în sectorul de utilai com
plex — o adevărată fabrică ce nu
mără sute și sute de angajați. Ne 
rotim privirea prin secția strungărie 
si vedem cum spre un loc anume 
se îndreaptă muncitori de la di
ferite mașini.Vedem patru persoane 
ce așteaptă într-un punct : este locul 
de aprovizionare cu SDV-uri. Sigur 
că muncitorii au nevoie de aceste 
SDV-uri, dar timpul trece, iar mași
nile stau. Unii dintre muncitori pierd 
astfel chiar cîte un sfert de oră. în
trebăm pe inginerul Teodor Ghicu- 
lescu, șeful de schimb al secției, dacă, 
nu întrevede vreo soluție pentru 
curmarea acestui du-te-vino. Ingi
nerul dă din umeri: „Acum n-am 
nici o idee. Dar problema merită să 
stea în atenția noastră".

Da. tovarășe inginer, nu numai că 
merită, ci și trebuie să stea în aten
ția dv. ! Adunați, de curiozitate, 
orele pierdute într-un schimb din 
această cauză și vă veți convinge 
sigur că problema merita de mult să 
stea în atenția dv. și a organizației 
de partid și. mai ales, trebuia de mult 
soluționată, fiind o problemă de or
ganizare a muncii.

în biroul secretarului de partid in
trăm într-o discuție de amănunt asu
pra altor pierderi de timp productiv. 
Economistul Mircea Simion, cu fișe 
și acte doveditoare, ne înfățișează o 
cale largă de consumare în van a 
orelor de producție. Este vorba de 
acele piese așezate pe mașinile as-

cinema
• Pledoarie pentru drAgăsteț t 
VICTORIA — 9,15: 11,30: 13,45; 16; 
18,15; 20,15.
• Cantată pentru Chile : CEN
TRAL — 9.15; 12; 14,45: 17,30: 20,15.
• Și a venit ziua lămiildr negre :
PATRIA — 9; 11: 13; 15: 17: 19: 21, 
FAVORIT — 9.15: 11.15: 13.30: 16; 
18: 20, FESTIVAL — 8.45: 10.30;
12.30; 14,30: 16,30; 18.30: 20,30,
GRADINA CAPITOL — 19.45.
• Povestea dragostei — 9: lf,15:
13.30. „Stejar" — extremă urgență
— 15,45; 18; 20: TIMPURI NOI.
• Desene animate : DOINA —
9.30.
• Pasărea albastră ; DOINA — 
11,15; 13.30: 15,30; 18; 20. MUNCA
— 9,30; 11,30; 13.30; 15,30; 17,30;
19,45.
• Străina : LUCEAFĂRUL — 9; 
12; 16; 19, la grădină — 20. SCA
LA — 9,30; 12,30; 16; 19. MODERN
— 9; 12; 16; 19, la grădină — 19,45, 
GRĂDINA DINAMO — 20,15.
• Tănase Scatiu : POPULAR — 
15,30; 19.
• Omul liniștit : MELODIA — 9: 
12,15; 15,45; 19.15, FEROVIAR — 
9; 12,30: 16; 19.30. GLORIA — 8,45; 
11,30; 14,15: 17; 19,45.
• Robin Hood junior : EXCEL
SIOR — 9; 10,30: 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30: 20.30.
• Ultima noapte â singurătății : 
BUCEGI — 9; 11; 13: 15.30; 17,30;
19.30. '
• Comedie mută ’77 : EFORIE —
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15: 20,30, MIO
RIȚA — 9; 11; 13; 15,15; 17.15;
19,15, GRĂDINA MOȘILOR — 20.
• Timidul : GRI VIȚA — 9: 11.Î5:
13,30 20,15, ARTA — 9;
11,15 45; 18; 20, la gră-
dină
• Balul de sîmbătĂ seara : LIRA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Căluțul cocoșat : FLAMURA
— 9.
• Rocky : FLAMURA — 11; 13,15; 
15,30; 18; 20,15, BUZE ȘTI — 9; 12; 
14; 17; 19,45, la grădină — 20.
• Urmărire la Amsterdam — 9; 
11, întoarcere tîrzie — 13,15; 15,30; 
17,45; 20 : GIULEȘTI.

Radiografia unei zile de muncă la un mare 
sector de la întreprinderea „1 Mai“-Ploiești

sînt 
la

strungarii, ci furnizorii 
întreprinderea de pie-

chietoare la care se lucrează zeci de 
ore și la care, la un moment dat. se 
observă fisuri din turnare. O aseme
nea piesă este ne dată declarată cu 
defecte. Mi se dă un exemplu dintre 
cele mai proaspete. S-au introdus în 
lucru 8 tamburi pentru utilaj petro
lier. S-au consumat 90 de ore de 
prelucrare, dar, pină la urmă. 6 au 
fost declarate de către controlul de 
calitate necorespunzătoare. Vinovați 
nu 
de
se turnate Cîmpina, de la între
prinderea de utilaj petrolier Tîrgo- 
viște. 'de la otelăria din unitatea 
proprie. Se face un calcul și rezultă 
că in luna trecută numai din cauza 
propriei turnătorii de oțel s-a pier
dut 15 la sută din fondul de timp 
planificat la prelucrarea pieselor so
site în 6ecție și dovedite pină la 
urmă rebut.

— Ce ați întreprins pină acum 
pentru ca furnizorii dumneavoastră 
să vă dea piese de calitate ? — l-am 
întrebat pe secretarul comitetului de 
partid. Ne spune că deocamdată nu

•lucru pe mașină. Asta înseamnă sute 
de ore de program consumate fără fo
los. Mai mult, sînt utilizate în van si 
multe mașini. Recent, s-a luat mă
sura ca la strungăria ușoară, unde 
lunar se pierd 500 ore bune de lucru 
să se repartizeze cîtiva comuniști, 
buni meseriași. Aceștia, lucrînd ală
turi de strungurile tinerilor, pot să-i 
ajute, la nevoie, operativ. „Astfel, 
vom recupera, sînt sigur, timpul pier
dut — aprecia maistrul Al. Cluceres- 
cu. In plus, tînărul va avea o pro
ductivitate mai mare, va cîstiga mai 
mult, lucru determinant pentru un 
imbold mai mare spre perfecționare".

Sîntem martori ai unei întreruperi 
accidentale a unei mașini de alezat. 
Șeful colectivului de reparații a zes
trei tehnice, tovarășul Constantin 
Haină, ne spune că reparațiile ne
cesare însumează la un loc 10 zile. 
Asta înseamnă, socotind lucrul a trei 
schimburi. 240 de ore-mașină. Timp 
pierdut complet 1 Pierdut pentru că 
strungarul, alături de echipa meca- 
nicului-șef. trebuie să lucreze la re
pararea mașinii.

Minute, ore se pierd si din 
cauze. Calcule riguroase făcute 
cadre de răspundere din secție 
arătat că la „utilaj complex"
pierd lunar peste 4 500 ore de lucru. 
Un fond de timp mare, evident, care 
poate și trebuie să fie recuperat. 
(Cu aceeași răspundere sîntem con
vinși că se vor stabili — de cei ce 
fac calculele — și măsuri concrete 
pentru ca socotitele ore să nu se mai 
piardă). Nici un efort nu este prea 
mare pentru a înlătura neajunsurile în 
utilizarea timpului de lucru în toate 
sectoarele întreprinderii „1 Mai" din 
Ploiești, uzină unde, după cum bine 
se știe, lucrează un colectiv munci
toresc harnic și priceput. Există de
sigur aici suficiente resurse pentru 
ca, printr-o atentă analiză critică și 
autocritică, să se stabilească măsu
rile corespunzătoare în vederea în
făptuirii sarcinilor Congresului con
siliilor oamenilor muncii privind 
organizarea exemplară a producției și 
muncii, întărirea ordinii și disciplinei 
în toate sectoarele de activitate, pen
tru mobilizarea integrală a resurse
lor și posibilităților existente.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"

t
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru tineret 

și copil : Stan șl Bran soldați
11,10 Emisiune de știință
11,50 .. ..........................

18,45 Zilele muzieli românești
19,20 1 001 de seri
19.30 Telejurnal • In tnttmpinarea ma

rii sărbători
19,50 Cu privire la prevederile Legii 

pensiilor și Decretul de majorare 
a pensiilor

20,00 România sub semnul Iul August 
biruitor

20.30 Teatru TV : „Surorile Boga" de 
Horla Lovinescu. Premieră TV

22.30 Telejurnal

în numele tuturor gazetarilor din patria noastră, exprimăm, și eu acest 
prilej, recunoștință profundă față de Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român, fată de dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul permanent pe care il acordați presei 
Si slujitorilor ei. pentru inalta înțelepciune și exigentă cu care le călăuziți 
munca, dăruită fără preget cauzei partidului, poporului, patriei noastre 
socialiste.

Profund convinși de menirea nobilă și de marile responsabilități ce ne 
revin, ne angajăm că vom face totul pentru ca presa să-și aducă din plin 
contribuția la unirea eforturilor națiunii noastre socialiste in opera de edifi
care a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru realizarea mărețelor 
obiective stabilite de cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român. 
Noi, comuniștii, toți lucrătorii din instituțiile de presă ne angajăm fată de 
dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, ca sub con
ducerea organizațiilor de partid să tăcem totul pentru a fi la înălțimea încre
derii ce ne-a fost acordată o dată mai mult prin recenta hotărire a Comite
tului Central al Partidului Comunist Român privind îmbunătățirea activității 
conducerii colective a organelor de informare in masă, că vom acționa nea
bătut, într-un spirit partinic, revoluționar, ca activiști ai partidului, pentru 
traducerea în viață a hotărîrilor și sarcinilor Izvorîie din documentele de 
partid, din indicațiile si sarcinile pe care ni le-ați încredințat. Ziariștii din 
România socialistă — români, maghiari, germani și de alte naționalități — 
vor milita cu hotărire in munca și viata lor de fiecare zi, ca activiști ai 
partidului, ca slujitori devotați ai intereselor șt aspirațiilor vitale ale întregii 
noastre națiuni, ca luptători neobosiți pentru înfăptuirea Programului parti
dului. a politicii sale interne și externe, pentru înflorirea patriei, pentru 
triumful cauzei socialismului, a progresului și păcii in lume.

AZI-F APTE
(Urmare din pag. I)

MIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, la grădină — 20.
• Beethoven ■— file de viață : 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Călătoriile lui Gulliver — 9,30;
11.30; 13,30, Premiera — 15,30;
17,30; 19,30 : FERENTARI.
• Pisicile aristocrate — 9: 11; 13, 
Dragoste, mare e puterea 
15,30; 18; 20: FLOREASCA.
• Potopul (seriile I șl II) : 
GREȘUL — 16; 19.
• Haiducii lui Șaptecai :
MOS — 9; 11; 13; 15,45; 18;
• Inspectorul și fantoma :
TROCENI — 10: 12; 14; 16: 18; 20, 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 
20,15.
• Bunicul și doi delincvent! mi
nori — 9,30; 11,30; 13.30, B. D. în 
acțiune — 16; 18: 20 : FLACARA.
• Soarele alb al pustiului î DRU
MUL SĂRII — 16; 18: 20.
• Frățiorul — 16, Romanță pentru 
o coroană — 18; 20 : PACEA.
• Locotenentul McQ în acțiune : 
GRĂDINA BUCEGI — 20.
• Un gentleman în Vestul sălba
tic î GRADINA FESTIVAL — 19,45, 
PARC-HOTEL — 20,15.
• Operațiunea „Petrol* : GRA
DINA FLACĂRA
• Joe Kidd : GRADINA LIRA —
20.30.
• Șapte păcate : GRADINA TI
TAN — 20,15.
• Cuibul salamandrelor : GRA
DINA UNIREA — 20.

ta —

PRO-

COS- 
20.

CO-

20.

ta t r
• Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Stelele Ope
retei — 20.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare" — 20.
• Teatrul Giulești (la Muzeul 
Militar Central) : Spectacolul de 
sunet și lumină : „Imn pentru oa
menii acestui pămînt* — 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase (grădina Boema) : Cam- 
ping-Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.

• Frații mei, păsări călătoare : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 19,45, TO-

(Urmare din pag. I)
pe teritoriul tării îsi găsește o pu
ternică expresie în obiectivul stabilit

de Congresul al XI-lea al P.C.R. pri
vind asigurarea preponderentei indus
triei în toate județele tării — și 
anume :

în anul 1980, fiecare județ să realizeze o producție in
dustrială de cel puțin 10 miliarde lei.

Evident. înfăptuirea acestui obiec
tiv va marca, după cum arăta secre
tarul general al partidului, o schim
bare radicală a amplasării teritoriale 
a forțelor de producție, o cotitură ca
litativ superioară în dezvoltarea tu

turor zonelor și ridicarea gradului 
de civilizație al întregii țări.

Drept urmare, gruparea județelor 
în funcție de valoarea producției in
dustriale se va modifica după cum 
urmează :

Producfie Numqrul județelor
industriala 1965 1970 1975 1980

pînâ la 2 miliarde lei 14 5 1 —
2,1-4 miliarde lei 13 11 4 —
4,1-10 miliarde lei 9 15 14 —
10,1—15 miliarde lei 3 5 7 16
15,1—25 miliarde lei — 3 11 12
peste 25 miliarde lei 1 1 3 12

Spre a se asigura traducerea în via
tă a sarcinii trasate de Congresul al 
XI-lea al partidului. într-un număr 
de 16 județe se va investi în actua
lul cincinal de 2 sau chiar de 3 ori 
mai mult decît în cincinalul prece
dent. Pe această bază, producția in
dustrială va creste de, Pină la 5 ori în 
județe ca Bistrita-Năsăud. Botoșani. 
Covasna. Sălai ș.a. în aceste județe 
si în altele care beneficiază de mari

fonduri de investiții au prins contu
ruri noi platforme industriale, am
plasate după criteriile unei eficiente 
sporite a investițiilor, prin comasarea 
întreprinderilor si utilităților.

Rezultatele înregistrate în primul 
an și jumătate al cincinalului de
monstrează realismul acestei sarcini 
stabilite de Congresul al XI-lea al 
partidului. Concludent în acest sens 
este faptul că. in anul 1976, numărul

File de Istorie : „Mărăștl — pe 
aici nu se trece !“
Telex
Telex 
Teleșcoală
Curs de limbă engleză 
La volan (emisiune pentru con
ducătorii auto)

17.20 Lecții TV pentru lucrătorii din . a- 
grlcultură

18,00 Pe plaiuri bănățene. Cîntă 
chestra „Doina Banatului" 
Caransebeș

18.20 Telecronlca pentru

12,10 
16,00 
16,05
16,35
17,05

or
din

pionieri

Drumeții

în luna august, în
treprinderea de tu
rism, hoteluri si res
taurante București or
ganizează excursii de 
opt zile in Ceahlău cu 
următorul itinerar : 
București — Bicaz — 
Durău — Cascada Du- 
rtiitoarea — Vîrful 
Toaca — Cabana Do- 
chia — Colții Detuna
ta — Polița cu Crini — 
Poiana Maicilor — l-a
cul Roșu — Gheor- 
ghieni — București. 
Plecările în zilele de 
21 și 28 august. Cos
tul excursiei — 475 
lei. Pe cărările ma
sivului Retezat sînt 
programate excursii cu 
o durată de 9 zile pe 
traseul București — 
Subcetate — Cabana 
Pietrele — Tăurile — 
Stinișoara — Vîrful 
Retezat — Poarta 
Bucura — salba lacu
rilor Florica, Viorica, 
Ana, Lia — Vîrful Pă
pușa — Vîrful Pelea- 
ga — Poiana Cîrnic. 
Plecările la 21 și 
28 august. Costul ex
cursiei — 550 lei. Pe 
crestele masivului Fă
găraș, timp de zece 
zile au loc excursii cu 
itinerarul București — 
Complex Sîmbăta — 
Fereastra Mare — 
Virful Viștea — Vîrful

PROGRAMUL 2
19,50 Melodii populare 
20,00 Film serial pentru copil :

Hood — episodul 4
20.30 Cuvînt muncitoresc 
21.00 Muzică de cameră
21.30 Telex
21,35 Formați” la nouă " școală a 

și creației socialiste
22,05 Inscripții

Dvina de 
tică)

prin Ceahlău, 
și Făgăraș

Moldoveanu — Caba
na Podragul — Creas
ta Arpasului — Fe
reastra Zmeilor — Ca
bana Bîlea Lac — 
Șaua Paltinului — 
Strunga Dracului •— 
Acele Cleopatrei — 
Cabana Suru. Plecări
le vor avea loc la 
18 și 25 august. Cas

Robin

muncii

pe celuloid : „Pe riul 
Nord" (producție sovie-

Retezat

excursiei — 650 
In costul excursii- 
sînt cuprinse bile- 
de tren personal 

cazarea,

tul 
lei.
lor 
tul 
clasa a II-a, ______
micul dejun si cina.

înscrieri și relații la 
filialele I.T.H.R.

în fotografie : Ca
bana Pietrele din 
Retezat.

deschis, anăsat, constructiv. „Scînte
ia" a fost prezentă si la adunarea de 
atunci. consemnînd. între altele, 
unele dintre propunerile oamenilor 
muncii.

— Cum a acționat consiliul oa
menilor muncii pentru transpu
nerea lor in viată? Adresăm în
trebarea președintelui acestuia, ing. 
George Mârzac. directorul general 
al Centralei industriale siderur
gice Galati. Punem deci, față 
în fată, cuvintul oamenilor mun
cii. vorba Iar pătrunsă de adevăr si 
fapta.

— Maistrul cocsar Nicolae David 
propunea în februarie a.c. triplarea 
cantității de cocs realizată peste pla
nul acestui an. Ce s-a intîmplat cu 
acest angajament ?

George Mârzac : Cocsarii șț.-au tri
plat intr-adevăr angajamentul anual, 
ridicîndu-1 la 150 000 tone. Mai mult: 
în cadrul recentei adunări generale a 
reprezentanților oamenilor muncii pe 
uzină ei și l-au suplimentat din nou. 
la peste 161 000 tone cocs. Din a- 
ceastă cantitate au și realizat pină 
în prezent peste 110 000 tone cocs.

— Rămînînd tot în perimetrul uzi
nei cocsochimice, să ne amintim, to
varășe director general, și despre 
„facla rușinii", cum o denumea in 
adunarea precedentă ing. Georgeta 
Apostol. Facla aceasta consuma inu
til cantități importante de combusti
bil. Parcă nu mai arde...

G. M. : A fost stinsă in a doua ju
mătate a lunii aprilie a.c. Așa cum 
ne-am angajat atunci în fața adună
rii generale a reprezentanților oame
nilor muncii.

2— Oțelarii au avut mai multe pro
puneri, între care asigurarea cu fier 
vechi, cit și producerea otelului sl- 
lj&os...

M. : Aprovizionarea cu fier 
vechi este rezolvată. Problema ne 
tjf&cupă in continuare. $i otel si- 
-jțys se face.

’*£££• Tot atunci s-a vorbit si despre 
oautatea materialelor refractare. S-a 
lăJDurit această problemă ?
TG. M. : în urma adunării generale 
dtil februarie, am invitat pe repre
zentanții Centralei industriale a ma
terialelor refractare Brașov care au 
venit aici, întocmind împreună cu noi 
o listă de măsuri. S-a îmbunătățit 
calitatea refractarelor pentru cup
toarele de încălzire din laminoare. 
Dar mal sînt probleme de rezolvat 
în legătură cu pulberile exoterme și 
plăcile termoizolatoare de la otelă- 
riile cu convertizoare.

— Otelarul Mihai Timpan amintea 
atunci de niște autostivuitoare Pro
mise, dar nesosite încă. Au venit ?

G. M. : Au venit. Dar in continua
re oțelarii așteaptă si piesele de 
schimb pentru autostivuitoarele de 3 
tone.

— Același oțelar supunea atenției 
consiliului oamenilor muncii, condu
cerii ministerului chestiunea cămi- 

' nelor pentru nefamiliști. Ce puteti 
menționa in această direcție ?

G. M. : 430 de locuri au fost deja 
puse la dispoziție nefamiliștilor. încă

300 vor fi date pină la finele anu
lui, iar alte 300 anul viitor.

— Recapitulînd, se observă că pro
punerile de atunci au prins viată in 
mare majoritate.

G. M. : Da. însă nu ne decla
răm mulțumiți. Asa cum s-a arătat 
acum în darea de seamă, mai există 
o seamă de probleme rezolvate par
tial sau încă nerezblvate. Din pro
gramul de măsuri tehnico-organiza- 
torice ce cuprinde 166 măsuri, din 
care 138 cu termene scadente pe pri
mul semestru. 116 au fost realizate 
integral. 3 parțial si 19 au rămas 
nerezolvate. Ne străduim în conti
nuare să ducem la îndeplinire 
toate propunerile pentru a onora ast
fel mandatul ce ne-a fost încredin- • 
tat de siderurgisti.

— Discutăm mult despre otel in 
adunările noastre, a afirmat în adu
nare un laminator. Și-i bine așa. Să 
nu uităm însă omul, pe cel ce face 
acest otel.

— Nu-1 uităm deloc, i-a dat re
plica, între alții, si directorul uzinei 
cocsochimice. Ion Călinescu. Uițe.„„ 
pe șase luni, cocsarii au dat peste ' 
plan zeci de mii de tone de cocs. Dar 
în același timp s-au îngrijit și de 
viata lor. Au creat in jur adevărate 
oaze de verdeață. Fiecare secție are 
garderobe proprii. Vă invit să veniți, 
să vedeți și dacă veți considera că-i 
bine...

O dimensiune a grijii pentru om, 
aici, la oombinatul siderurgic gălă- 
tean, a schitat-o ing. Georgeta A- 

nostol, secretară a comitetului de partid 
cu probleme sociale. Muncitorii si- 
derurgiști beneficiază de cele 9 micro- 
cantine, 4 cantine. 18 chioșcuri si alte 
trei unități alimentare, un laborator 
de produse culinare. Pentru ei sint 
înființate 28 dispensare medicale, 
unul cu profil stomatologic, unde-si 
desfășoară activitatea 19 cadre medi
cale cu pregătire superioară și .84 cu 
pregătire medie. Au intrat. în ulti
mul semestru, în funcțiune încă două 
cămine de nefamiliști, s-au efeat noi 
locuri în creșe și grădinițe.

— Stă în puterea noastră — a mun
citorilor, a consiliului, a forurilor lo
cale — să facem mai mult, a spus 
vorbitoarea. Trebuie grăbit ritmul lu
crărilor pentru alimentarea platfor
mei cu apă potabilă, construcția noii 
policlinici, a fabricii de mîncare, asi
gurarea cu apartamente potrivit co
telor repartizate...

— Sînt probleme care se află în 
atenția noastră — a dat răspuns în 
adunare ing. George Bolohan, secre
tar al comitetului județean de par
tid. Luna viitoare combinatul va 
primi un număr important de apar
tamente. Iar pentru anul viitor cota 
de locuințe pentru siderurgiști a fost 
suplimentată cu Încă o mie de apar
tamente. în același timp, vă rog să 
folosiți și dumneavoastră toate mij
loacele aflate la îndemînă, pentru a 
vă gospodări mai bine, pentru a vă 
crea condiții de muncă și de trai mai 
bune. Spun asta deoarece sță în pu
terea dv. să faceți acest lucru.

Da, stă în puterea muncitorilor să 
fie propriii gospodari ai condițiilor 
lor de viață.

■ ■■■■■■■■■■■
județelor care obțin o producție in
dustrială de peste 10 miliarde lei a 
crescut Ia 23, respectiv cu incă doua. 
Oamenii muncii din numeroase ju
dețe. inclusiv cele aflate în puter
nică dezvoltare, stabilesc acum majo
rarea angajamentelor din acest cin
cinal, pentru a se realiza — așa cum 
a hotărit Congresul consiliilor oame-

economii naționale, ea are multiple 
efecte pozitive pe plan social, deter- 
minînd adinei îmbunătățiri în con
dițiile de viată ale cetățenilor. Dez
voltarea economică a tuturor județe
lor, progresul lor industrial antre
nează după sine înflorirea socială 
multilaterală — dezvoltarea construe-

social și cultural, capabil să asigure locuitorilor condiții tot 
mai bune de muncă și de viață, posibilități superioare de a 
se bucura de binefacerile civilizației socialiste.

AMPLASAREA RAȚIONALĂ 

A FORȚELOR DE PRODUCȚIE
nilor muncii — o producție indus
trială suplimentară de 120—130 mili
arde lei. Aceasta constituie o garan
ție în plus că prevederea Congresu
lui al XI-lea referitoare la realiza
rea în fiecare județ a unei producții 
industriale de cel puțin 10 miliarde 
lei anual va fi depășită.

Dincolo de puternicul dinamism pe 
care politica partidului de repartizare 
armonioasă a forțelor de producție pe 
teritoriul tării îl imprimă întregii

tiilor de locuințe ; a unităților și 
centrelor de învățămînt, calificare ; a 
unităților și centrelor de ocrotire a 
sănătății ; totodată, ea are drept con
secință extinderea rețelei comercia
le. perfecționarea serviciilor publice, 
îmbunătățirea dotărilor edilitar-gos- 
podârești. Dezvoltarea economică este 
însoțită in mod firesc de dezvoltarea 
culturală, de crearea de așezăminte 
cultural-artistice.

în esență, deci, repartizarea teritorială rațională a For
țelor de producție, pe baza politicii de industrializare socia
listă, reprezintă o verigă esențială a transformării fiecărui 
județ, a fiecărei localități într-un puternic centru economic,

Numeroase sînt dovezile care de
monstrează această legătură directă, 
care atestă rodnicia politicii partidu
lui de repartizare rațională a forțe
lor de producție pe teritoriul tării, 
promovată cu neslăbită fermitate în 
ultimele două cincinale. O bună par
te din cele peste 2.25 milioane noi 
locuri de muncă, create în perioada 
1966—1976, revin tocmai județelor 
care au cunoscut un ritm mai acce
lerat de dezvoltare industrială. Acest 
proces a creat și creează condiții 
pentru creșterea nivelului mediu al 
veniturilor populației din toate zonele 
tării (industria permite crește
rea numărului de anaaiati. asigu- 
rind astfel venituri constante, mai 
ridicate, unui număr sporit de 
familii). Dentru folosirea judicioa
să a forței de muncă în fie
care județ, a dus și duce la mutații 
profunde în structura forței de 
muncă, in repartizarea populației pe 
ocupații si ramuri de activitate.

în acest context, o deosebită în
semnătate social-politică are faptul 
că. drept urmare a progresului eco
nomic ai tuturor județelor — in ca
drul cărora, corespunzător hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea. industria 
va fi preponderentă — paralel cu fo
losirea mai judicioasă a forței de 
muncă, se asigură creșterea puternică 
a clasei muncitoare — clasa condu
cătoare a societății — în toate ju

dețele tării. Se apreciază că. la sfîr- 
șitul cincinalului actual, in jumătate 
din județele tării populația ocupată 
în industrie va depăși, numeric, pe 
cea ocupată în agricultură.

Este de remarcat, totodată, că în 
concordantă cu politica de repartizare 
armonioasă a forțelor de producție 
pe teritoriul tării se traduce în viață 
vastul program de sistematizare a 
localităților, se accelerează procesul 
de urbanizare — factori esențiali în 
ridicarea gradului de civilizație al 
societății noastre. în perioada 
1966—1976. pe harta tării au apărut 
îneă 53 de orașe, în timp ce popu
lația a numeroase orașe și munici
pii existente a cunoscut o creștere 
fără precedent. în acest cincinal, un 
număr de 120 centre comunale se vor 
transforma în orașe agroindustriale.

Experiența construcției noastre so
cialiste demonstrează că înfăptuirea 
politicii de repartizare armonioasă, 
rațională a forțelor de producție pe 
întreg cuprinsul țării corespunde pe 
deplin intereselor poporului nostru, 
are un rol dinamizator în înflorirea 
fiecărui județ, fiecărei localități, asi- 
gurînd dezvoltarea puternică a eco
nomiei naționale, ridicarea continuă 
a nivelului de trai și de civilizație al 
tuturor cetățenilor României socia
liste.

Dan CONSTANTIN
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialistă România

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII POPULARE CONGO

Nicolae Ceaușescu

deschidă calea spre pace 61 securitate 
în Europa și in întreaga lume.

ÎNTREBARE : tn ultimii ani 
România a jucat un rol deose
bit in căutarea unor soluții echi
tabile pentru depășirea crizei 
din Orientul Apropiat. Doriți să 
dețineți si in viitor un astfel 
de rol 7

dent, fără nici un amestec din afară.
Mai mult ca oricînd considerăm că, 

în relațiile dintre state, trebuie res
pectate principiile deplinei egalități 
în drepturi, ale independentei și 
suveranității naționale, ale nerecurge- 
rii la forță si la amenințarea cu 
forța.

a-și duce politica sa, așa cum doreș
te, în mod independent.

ÎNTREBARE : Cum apreciați 
dumneavoastră așa-numitul eu- 
rocomunism din țările occiden
tale ?

Adresîndu-vă cele mai călduroase mulțumiri pentru amabilul mesaj al 
Excelentei Voastre trimis cu prilejul aniversării Zilei Republicii Afganistan, 
exprim Excelentei Voastre urările mele cele mai bune de bunăstare și fericire 
personală, precum și de progres și prosperitate ne mai departe pentru poporul 
român.

MOHAMMAD DAUD
Președintele Republicii Afganistan

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Democratice Madagascar, foarte sensibil față de 
felicitările călduroase și bunele urări pe care i le-ați adresat, cu prilejul 
Zilei naționale, vă exprimă dumneavoastră mulțumirile sale cele mai sincere.

DIDIER RATSIRAKA

Excelenței Sale
Colonel JOACHIM YHOMBI OPANGO

Președintele Comitetului Militar al Partidului Congolez al Muncii 
Președintele Republicii Populare Congo 

Șef al statului
Președintele Consiliului de Miniștri

RĂSPUNS: Se poate spune că 
România a acționat întotdeauna pen
tru rezolvarea conflictului din Orien
tul Apropiat pe calea tratativelor 
pașnice, pentru o soluție care să ducă 
la retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in urma războiului din 
1967, precum și pentru solutionarea 
problemei palestinene. inclusiv prin 
constituirea unui stat palestinean 
independent. Considerăm că, în con
dițiile de astăzi, o astfel de aborda
re este singura reală si singura care 
poate duce la o pace trainică si justă 
în această regiune. Vom continua să 
acționăm si in viitor pentru reali
zarea unei asemenea păci.

ÎNTREBARE : Țările membre 
ale C.A.E.R. doresc să aibă con
tacte cu țările membre ale Co
munității Europene din Bru
xelles. Ar trebui, după părerea 
dumneavoastră, ca aceste con
tacte bilaterale să fie preferate, 
sau trebuie să aibă intiietate a- 
cordurile dintre cele două comu
nități economice 7

ÎNTREBARE : Cum avreciati 
raporturile actuale dintre Est si 
Vest 7

RĂSPUNS : încadrăm raporturile 
dintre Est si Vest în contextul poli
ticii de dezvoltare a relațiilor dintre 
toate statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială. în acest sens, consi
derăm că este în interesul tuturor ță
rilor — atît al celor socialiste, 
cit si al celor capitaliste, al ceea 
ce se numește, de obicei. Est 
si Vest — de a acționa pentru solu
ționarea problemelor pe calea tra
tativelor, pentru o cooperare econo
mică. culturală, științifică și politică 
tot mai activă, pentru realizarea unei 
conlucrări pașnice, pornind de la res
pectul dreptului fiecărui popor de 
a-și organiza viața în mod indepen-

RĂSPUNS : Eu as menționa că atît 
țările membre ale C.A.E.R.. cît și ță
rile membre ale Pieței comune sînt 
interesate și acționează pentru dez
voltarea relațiilor reciproce dintre 
ele. Existenta acestor două organi
zații economice nu trebuie să consti
tuie — după părerea mea — un 
obstacol în calea unei colaborări și 
mai active între țările care fac parte 
din cele două organizații economice. 
Desigur, existența lor fiind o reali
tate a zilelor noastre, trebuie să per
mită găsirea soluțiilor atît pentru 
dezvoltarea relațiilor directe între ță
rile membre ale celor două organi
zații economice, cît și — în măsura 
în cate aceasta constituie un atribut 
al uneia sau alteia dintre aceste or
ganizații — pentru dezvoltarea rela
țiilor prin intermediul organizațiilor 
respective.

De aceea. România acționează atît 
pentru dezvoltarea relațiilor directe 
— inclusiv ducînd o serie de discuții 
directe cu Piața comună pentru solu
ționarea problemelor care o intere
sează — și, totodată, se pronunță 
pentru realizarea unor acorduri di
recte între cele două comunități eco
nomice, care însă să nu afecteze in 
nici un fel dreptul fiecărei țări de

RĂSPUNS : După cum este cunos
cut, această noțiune de eurocomunism 
este destul de nouă și a apărut, mai 
mult sau mai puțin, întimplător, nu 
ca un rezultat al unei noi concepții- 
ideologice și politice.

Am înțeles și înțeleg că, prin adop
tarea aoestei noțiuni de eurocomu
nism, anumite partide comuniste din 
țările occidentale doresc să sublinieze 
faptul că, în activitatea lor.

. să țină seama de realitățile istorice, 
economico-sociale din țările 
five. Dar trebuie să vă spun drept 
că nu este nimic nou în această pri
vință, pentru că și România, precum 
și alte țări care au trecut pe calea 
socialismului au acționat și acționea
ză și astăzi pentru înfăptuirea socie
tății socialiste, ținînd seama de reali
tățile economico-sociale și , istorice 
proprii. In nici o țară, deci nici in 
Europa occidentală, nu se poate 
vorbi de a trece la edificarea noii 
orinduiri sociale ignorîndu-se reali
tățile în care aceasta trebuie să se 
înfăptuiască.

Din acest punct de vedere, pentru 
Partidul Comunist Român noțiunea 
de eurocomunism nu pune nici un fel 
de problemă și considerăm că ea nu 
poate fi in nici un fel contrapusă 
socialismului care se construiește as
tăzi în România sau în alte țări. 
Dimpotrivă, respectînd dreptul fiecă
ruia de a-și adopta propriul program, 
calea spre dezvoltarea socialistă și 
democratică, considerăm că trebuie 
totodată întărite colaborarea si soli
daritatea in soluționarea problemelor 
complexe de interes comun, cum sînt 
securitatea, pacea, realizarea noii or
dini economice, făurirea unei noi 
lumi, mai dreaptă si mai bună pe 
planeta noastră.

trebuie
respec-

Primul ministru al statului Israel
La invitația primului ministru al 

guvernului român, tovarășul Manea 
Mănescu, primul ministru al statului 
Israel, Menahem Begin, va face o

vizită oficială în Republica Socialistă 
România. în ultima parte a lunii au
gust 1077.

Cronica
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe si cooperării al Republicii 
Populare Congo, Theophile Obenga, 
cu prilejul aniversării victoriei 
revoluției congoleze.

zilei

Uleie muzicii românești"99

amplă manifestare cultural-educativă

Ieri seară s-a des
chis pe litoral seria 
spectacolelor si con
certelor din cadrul 
primei ediții a „Zile
lor muzicii românești", 
amplă manifestare cul- 
tutalrferițicativă care, 
incepind de acum, se 
va organiza din doi 
în doi ani. ca un ecou 
al etanei republicane a. 
Festivalului „Cintarea 
României".

„Zilele muzicii româ
nești" vor fi astfel un 
cadru permanent de 
valorificare a rezulta
telor obținute de către 
artiștii profesioniști si 
amatori în marele fes
tival al muncii Si crea- 
tiei. Este o manifesta
re organizată în preaj
ma marii noastre săr
bători naționale de la 
23 August de Consiliul 
Culturii si Educației 
Socialiste. Consiliul 
Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor. 
Radioteleviziunea ro
mână. Uniunea com
pozitorilor, Asociația 
oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale si 
muzicale (A.T.M.). A- 
gentia română de 
impresariat artistic 

; (A.R.I.A.) si Comitetul 
de cultură si educație 
socialistă al județului 
Constanta.

Ampla manifestare 
îsi propune să contri
buie la dezvoltarea 
continuă a activității

muzicale de creație si 
interpretare din tara 
noastră, la îmbogă
țirea Și diversificarea 
programului cultural- 
artistic al stagiunii 
muzicale, să ofere pu
blicului' larg prilejul 
de a cunoaște cele mai 
valoroase lucrări cu 
conținut patriotic, edu
cativ și de divertis
ment, ca și pe cei mai 
buni intetpreți.

Oamenii muncii pre- 
■ genți pe litoral, turiș

tii de peste hotare vor 
putea participa în „Zi- 
’ ’ româ-

august) 
corale, 
muzică 
■ă. pre-

lele muzicii 
nesti" <15—25 
la concertele 
simfonice, de 
populară și ușoară, pre
cum și la spectacolele 
prezentate de teatre și 
colective de estradă; 
brigăzi artistice, ce vor 
avea loc pe scenele 
Teatrului dramatic din 
Constanta, Teatrului 
de vară din Mamaia, 
precum și în stațiunile 
Neptun, Mangalia, Efo
rie Nord, Costinești și 
Năvodari.

Sînt prezente aici pe 
litoral filarmonicile de 
stat din Capitală, Cluj- 
Napoca, corul „Madri
gal", Orchestra simfo
nică a Radioteleviziu- 
nii, orchestra simfoni
că a societății muzi
cale „Lira" din Brăila ; 
vor fi audiate Corala 
.Paul Constantinescu" 
din Ploiești, corurile

..Atheneum" din Bucu
rești. „Vox Maris" din 
Constanta. „Lira" din 
Buzău : va prezenta un 
program de muzică de 
cameră cvartetul de 
coarde si pian al Insti
tutului politehnic din 
Capitală : vor evolua 
orchestrele de muzică 
ușoară ale caselor de 
cultură din sectorul 5 
București și orâșul Că
rei, a întreprinderii de 
zahăr Giurgiu, cvarte
tul vocal al Casei ti
neretului din Sibiu. 
Publicul se va reîntâlni, 
de asemenea, cu bri
găzile artistice ale Pa
latului culturii din Pi
tești, Regionalei C.F.R. 
București, eu orchestre
le de muzică populară 
ale întreprinderilor 
„Dacia" — Pitești, și 
„Partizanul" — Bacău, 
cu Teatrul satiric-mu- 
zlcal „Constantin Tă- 
nase". cu Teatrul 
„Fantasio" din Con
stanta. cu ansamblul 
artistic „Rapsodia ro
mână".

Așadar, o manifesta
re culturală de an
vergură. aflată la pri
ma ediție, o manifes
tare artistică în care 
publicul va aplauda 
artiști profesioniști si 
amatori, succese recen
te ale muzicii româ
nești.

Utilaje noi 
prin autodotare

Colectivul întreprinderii de 
autoturisme din Pitești desfă
șoară o largă acțiune de reali
zare cu forțe proprii â unor uti
laje necesare pentru dotarea 
noilor capacități în construcție 
prevăzute pentru dezvoltarea 
unității. între utilajele nou crea
te, de o mare importanță se do
vedește mașina de curbat bare 
parașoc pentru autoturismele 
„Dacia 1 300". Concepută de in
ginerul Dumitru Mihai și reali
zată de un colr-criv al s-ficție:'de 
autodotări, condus 
Ion Pelmuș, noua 
cuiește trei prese 
fie procurate din
timpul de execuție a operației 
respective 6e reduce de la. 
13 minute la 1,5 minute. în plus, 
se micșorează cu citeva kilo
grame si consumul de metal. 
(Gh. Cîrstea).

★
Cu ocazia celei de-a 14-a aniversări 

a victoriei revoluției congoleze. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Populare Congo la București. 
Maurice Nakouzebi, a oferit, luni, o 
recepție.

.Au participat Dumitru Beian, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior si Cooperării E- 
conomice Internaționale. Vasile Po
top. prim-vicepreședinte al Comitetu
lui pentru Problemele Consiliilor 
Populare. Constantin Vasiliu. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Constantin Oancea. adjunct al minis
trului afacerilor externe, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, 
ganizații de masă și obștești.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

Cu prilejul celei de-a 30-a aniver
sări a proclamării independentei de 
stat ă Indiei. Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea si Asociația de prietenie Rornâ- 
nia-India au organizat, luni, o mani
festare culturală. Au participat 
membri ai conducerii I.R.R.C.S.. A- 
soclatiei de prietenie româno-indie- 
ne, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe. Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, un numeros public.

Au fost prezenți S. L. Kaul. am
basadorul Indiei la București, alți 
membri ai ambasadei.

Despre eveniment, și despre dez
voltarea economico-socială a Indiei 
con.temporane a vorbit Venera An
gliei. redactor Ia Agernres. A fost 
prezentat un program de 
cumentare indiene.

filme do-

4

or-

di- 
alti

Nicolae 
CALINQIU

SISTEMELE DE IRIGAȚII SĂ
(Urmare din pag. I)
damențele locale, îndrumate de or
ganele și organizațiile de partid, sînt 
chemate să urmărească zilnic respec-

Strictete a graficelor de 
de- 

la 
de

tarea cu
udare, pentru a înlătura operativ 
fi.cientele privind nefunctionarea 
întreaga capacitate a instalațiilor 
irigare. (Crăciun Lăluci).

Pe marginea unor semnale critice din ziarul nostru

Defecțiuni care se cer înlăturate imediat
Exploatarea la capacitate maximă 

a sistemelor de irigații pre
supune asigurarea unui regim optim 
de funcționare a stațiilor de pompare 
și a celorlalte utilaje. Cu prilejul 
raidurilor-anchetă efectuate în ulti
mul timp in sistemele 
fost constatate unele 
funcționarea stațiilor 
defecțiuni pe canale . 
ceea ce Împiedică irigarea culturilor 
pe suprafețele prpgramate.

Electricienii se lasă asteptati. „în 
sistemul Berceni —- Vidra —- Fru-

de irigații au 
neajunsuri în 
de pompare, 
și conducte.

• DENUMIRI SCHIM
BATE. Consiliul municipal al 
localității spaniole Cardanyola, 
de lingă Barcelona, a hotărît 
schimbarea denumirii principa
lului bulevard al orașului, „Fran
cisco Franco" — după numele 
fostului dictator — în vechea 
denumire „Bulevardul Catalo
nia". Agenția U.P.I., care trans
mite știrea, anunță că în nu
meroase orașe din Spania s-a 
revenit, în cursul ultimelor luni, 
la denumirile tradiționale ale 
unor străzi, înlocuindu-se nu
mele atribuite în timpul regimu
lui franchist.

★
La Călărași a avut loc 

festivă de decernare a
adunarea 
Ordinului 

Muncii clasa I și a diplomei co
misiei cen'trale pentru urmărirea și 
îndrumarea întrecerii patriotice pen
tru locul I pe tară în întrecerea pen
tru mai buna gospodărire și înfrumu
sețare a localităților.

de inginerul 
mașină înlo- 
ce urmau să 

import, ■ iar

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 august. în tară : Vreme ușor 
instabilă. Cerul va fi variabil, cu în- 
norări mai accentuate la începutul in
tervalului în nordul și estul tării, pre
cum șl în zonele de deal și de munte, 
unde vor cădea ploi locale, mai ales 
sub formă de averse însoțite de descăr
cări electrice. In rest, averse Izolate. 
Vînt slab pînă la moderat (20—30 km 
pe oră). Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, izolat mai 
coborîte în estul Transilvaniei și nordul 
țării, iar cele maxime între 20 șl 28 de 
grade, local mai ridicate ta sud. în 
București : Vreme ușor instabilă, mal 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi variabil, favorabil aversei de ploaie 
în primele zile. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperatura ușor variabilă.

............... ... stațiile
si S.P.P.-4 care ar trebui să 
apă pentru irigarea a 2 500 
nu pot funcționa deoareca 
pentru posturile de transfor-

mușani, din județul Ilfov.
S.P.P.-2 --------- --
asigure 
hectare.
celulele 
mare a energiei electrice, produse de 
întreprinderea de specialitate din 
Băilesti, județul Dolj, s-au dovedit 
necorespunzătoare. De o lună si ju
mătate. reprezentanții acestei între
prinderi se lasă asteptati pentru a 
rezolva situația". După 10 zile de la 
publicarea in ziarul nostru a acestui 
semnal critic, situația este însă

• O „A DOUA" PENI
CILINĂ ? O cotitură în tra
tamentul bolilor virotice a fost 
anunțată de dr! Richard Krause, 
de la Institutul național al să
nătății din Washington. După 
cum se știe, majoritatea bolilor 
inl'ecțioase sînt rezultatul a două 
tipuri de agenți patogeni, res
pectiv. bacteriile și virușii. In 
timp ce bolile provocate de bac
terii pot fi combătute cu succes 
ca urmare a descoperirii peni
cilinei și celorlalte antibiotice în 
anii ’40. maladiile cauzate de 
viruși — de la gripă și pojar

BRAZZA VILLE
Cea de-a XIV-a aniversare a victoriei revoluției congoleze îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa, în numele Partidului Comunist Român, al 
guvernului și poporului român, precum și al meu personal, calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate si fericire personală, de progres 
si prosperitate poporului congolez prieten.

îmi exprim încrederea că bunele raporturi de prietenie, colaborare si 
solidaritate dintre partidele si țările noastre, conlucrarea dintre cele două 
state ne plan international vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică în 
interesul popoarelor român și congolez. a! luptei împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, pentru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, pentru pace si înțelegere in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

In istoria tinerei re
publici congoleze, eve
nimentele petrecute la 
15 august 1963. la trei 
ani de la proclamarea 
independentei, care au 
dus la înlăturarea re
gimului legat de inte
resele fostei puteri co
loniale. au. marcat în
ceputul unei epoci noi. 

' a înfăptuirii unui am
plu program de prefa
ceri progresiste, cu ca
racter revoluționar.

Definind coordonate
le principale ale dez
voltării tării. Partidul 
Congolez al Muncii — 
partid de guvemămînt 
in R.P. Congo — a 
plasat industria ca 
factor determinant, iar 
agricultura ca sector 
primar. O atentie deo
sebită este acordată 
industrializării si în
deosebi creării unui 
puternic sector de stat 
în economie. Institui
rea monopolului de 
stat asupra 
resurselor 
ale tării a
promovarea unei acti
vități proprii de cer
cetare. exploatare și 
desfacere a bogățiilor 
naționale.

Capacitatea rafină

folosirii 
minerale 
asigurat

riei de petrol de la 
Pointe Noire atinge, in 
prezent, un milion de 
tone anual, producția 
exploatărilor de fos
fați se ridică la 2 mi
lioane tone, au fost 
puse în valoare în su
dul tării noi zăcămin
te de fier, cupru, zinc 
Si plumb, acestea fiind 
doar citeva din jaloa
nele politicii de indus
trializare.

Această politică de 
consolidare a indepen- 

.economice a 
tlm- 
Ma- 
este 

noua 
Con-

den tei 
tării, inițiată in 
pul președintelui 
rien N’Gouabi. 
continuată de 
conducere a R.P.
go. Depunînd iurămîn- 
tul. noul șef al statului 
congolez. Joachim 
Yhombi Opango. pre
ședintele Comitetului 
Militar al Partidului 
Congolez al Muncii, a 
declarat că tara se va 
călăuzi în continuare 
după principiile mar- 
xlsm-leninismului. care 
au stat la baza poli
ticii promovate de fos
tul președinte, avind 
ca tel final construi
rea unei societăți so
cialiste în Congo.

în spiritul politicii

sale de 
militantă cu 
state africane, 
nia socialistă 
reste 
de profundă simpatie 
lupta poporului con
golez pentru dezvol
tare liberă, 
dreptul de a 
pe propriile 
între țările, 
și popoarele 
s-au statornicit 
nice relații de priete
nie si colaborare o 
contribuție hotărîtoare 
în acest sens avind 
intîlnirile și convorbi
rile la ce! mai înalt 
nivel. Documentele 
semnate cu aceste pri
lejuri, 
înțelegerile 
încheiate au 
ze trainice 
crării dintre 
Comunist Român 
Partidul Congolez 
Muncii, dintre Româ
nia socialistă si Repu
blica Populară Congo 
spre binele si in avan
tajul reciproc, al întă
ririi marelui front 
antiimperialist al po
poarelor.

solidaritate 
tinerele 
Româ- 
urmă- 

cu sentimente

pentru 
fi stăoin 

destine, 
partidele 

noastre 
rod-

acordurile si 
concrete 
pus ba- 

conlu- 
Partidul 

si 
a!
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Tricolori în arenă
• In finala atletică a „Cupei Europei" patru medalii, 
dar nici una de aur ® Fotbaliștii au încheiat prima 
perioadă a pregătirilor pentru dificilul sezon interna» 
jianul de toamnă • Tinerii handbaliști nu țin pasul 

cu marii handbaliști
în săptămina care a premers 

„micii olimpiade", care este „Univer
siada" de la Sofia, și inaugurării ce
lei de-a 60-a ediții a campionatului 
național de fotbal — interesul iubito
rilor de sport din țara noastră a 
fost captat de finala „Cupei Europei" 
Ia atletism și de evoluția „unspreze- 
celui" reprezentativ in turneul in
ternațional din Maroc,

Cu ajutorul binevenit al televi
ziunii. simbătă și duminică am ră
mas cite trei ore in fața micului 
ecran, admirind întrecerile deosebit 
de spectaculoase de pe stadionul din. 
Helsinki și așteptind cu sufletul la 
gură apariția cîte uneia din atletele 
noastre calificate pentru a treia oară 
în finala elitei continentale.

Rezultatul cel mai bun l-a realizat 
Maricica Puică in cursa de 3 000 
metri ; alergtad cu o dirzenie „băr
bătească" și susținută de o excepțio
nală pregătire fizică specifică, ea a 
fost , tot timpul pe . primul plan al 
cursei, a și condus o bună distanță, 
numai recordmana mondială reușind 
s-o întreacă, la finiș. Forma sportivă 
bună a Marici.căi Puică și admirabila 
ei ambiție competitivă dau îndreptă
țită încredere că aurul îi va surîde, 
totuși, la Universiada de la Sofia ; 
oricum, în orice companie, reprezen
tanta noastră are dreptul, și datoria 
să aspire la treapta cea mai înaltă a

nu
mai

de 
evi- 
îm-

FUNCȚIONEZE NElNTRERUPT
aproape neschimbată. Iată ce ne-a 
declarat tov. Ion Hogea, șeful șan
tierului de irigații : ..întreprinderea 
de la Băilesti a trimis un reprezen
tant. dar care a spus că nu este îm
puternicit să ia măsuri. A venit altul 
care a afirmat că produsul respectiv 
a fost omologat, asa că nu-i not face 
nici o modificare. întreprinderea ne- 
intervenind, nici una din cele trei 
statii cu instalații arse nu a putut fi 
reparată.
I.R.E.B. 
din 
tioneze 
nevoie 
ziu“.

Iată.
așteaptă încă rezolvarea. Cu cit 
repede vor fi puse în stare de func
ționare stațiile de pompare, cu atît 
si sporul de recoltă va fi mai mare.

De ce nu funcționează toate pom
pele ? Din județul Mehedinți s-a sem
nalat : întreprinderea de pompe Bucu
rești a livrat unele pompe care se 
defectează des si. de aceea, stațiile 
de punere sub presiune nu pot lucra

Am luat 
care a 

statii. Trebuie 
însă mai repede. Plantele au 
de apă acum și nu mai

/
așadar, o problemă care

legătura 
reparat 

să se
cu 

una 
ac-
tir-

isi 
mai

la întreaga capacitate, nerealizîn- 
du-se presiunea necesară pe rețea. Si 
din alte județe s-au primit sesizări 
din care rezultă că. deși pompele sînt 
în termen de garanție, întreprinderea 
de pompe București nu asigură asis
tenta tehnică de specialitate.

Tovarășul Dimitrie Grecov, direc
torul întreprinderii de pompe Bucu
rești. ne-a declarat: ..Au fost plasate 
mai multe echipe în sistemele de iri
gații pentru punerea in funcțiune a 
agregatelor de pompare si care 
acordă asistenta tehnică pentru 
înlăturarea defecțiunilor apărute la 
pompe. Sînt angrenate in aceste in
tervenții 7 mijloace auto si un efectiv 
de circa 20 lăcătuși si ingineri, subin- 
gineri si tehnicieni. Multe din agre
gatele de pompare au fost Duse în 
funcțiune, iar la altele se lucrează în 
continuare".

Cu toate acestea, așa cum rezultă 
din sesizările de pe teren, continuă 
să existe încă unele pompe defecte. 
Prin urmare, intervenția uzinei bucu- 
restene trebuie să fie mai promptă, 
mai responsabilă.

podiumului Universiadei. Tot așa 
cum și Natalia Mărășescu — locul 
trei alaltăieri. la Helsinki, ■ într-o 
cursă pe care a condus-o pe o distan
tă de 1 400 metri din 1 500 — este pre
gătită, știm bine, să obțină la Sofia o 
medalie, chiar de aur. Argentina Me
nis și Cornelia Popa au urcat, de 
asemenea, pe treapta de bronz la 
finala „Cupei Europei", confirmînd 
că și în continuare reprezintă valori 
de luat în seamă pe plan european 
in probele de disc și. respectiv. înăl
țime. Locul al patrulea (cu o perfor
manță sub posibilitățile ei) repre
zintă pentru săritoarea în lungime 
Alina Gheorghiu un rezultat puțin aș
teptat. Alina însă a avut handicapul 
unei entorse la gleznă. Ileana Silai 
(la 800 m) și Eva Zorgii (la suliță) au 
reușit si ele locul al patrulea — a- 
ducind cîte 5 puncte echipei Româ
niei în clasamentul pe națiuni. De
zamăgitoare au fost, în schimb, evo
luțiile sprinterelor — care n-au 
tut obține punctele necesare unei 
bune clasări a echipei.

Aducind cuvenitele cuvinte 
laudă „buchetului" de sportive 
dențiate la Helsinki, nu putem
părtăși însă un anume entuziasm ce 
pare să înconjoare locul șase obținut 
de, echipa noastră. Sigur că nu e 
rău- să te vezi înaintea echjpelor din 
unele țări cu tradiție în atletismul 
feminin — cum sînt Bulgaria, 
hoslovacia. Ungaria. Franța, 
sau Iugoslavia. Dar nici nu 
să neglijăm că, de fapt. în 
europeană n-am avut nici 
gură învingătoare si că 
fără descalificarea la ștafetă 
alte greșeli puteam depăși formația 
Poloniei — ceea ce ar fi fost o per
formantă. Nu am avut nici o meda
lie de aur din pricina unor erori 
tactice : și Natalia, și Maricica știu 
prea bine că au finis inferior 
principalelor lor concurente, dovadă 
că pe parcurs se instalează la con
ducerea plutonului : dar firesc si ne
cesar era ca la Helsinki ele să im
prime cursei un asemenea ritm ra
pid îneît celelalte să. aiungă la sprin
tul final fără forța de a mai învinge. 
Dar n-au făcut-o (de ce oare ?) si 
s-au văzut depășite pe ultimii metri, 
în privința erorilor de la ștafetă nu 
mai trebuie demonstrat, nimic, totul 
fiind foarte limpede. Iată de ce tre
buie să pretindem pentru Universia
dă mai mult decit s-a reușit în fi
nala europeană. Se poate. 
Sofia nu se vor mai repeta 
de la Helsinki 1

Spuneam că si 
atenția iubitorilor 
noastră. Nu atît 
partide amicale — de testare a gar
niturilor pe care cluburile divizionare 
le vor trimite în arenă duminica

fotbalul a 
de sport 
prin

Ce- 
Olanda 
trebuie 

finala 
o sin- 
numai 

si fără

dacă la 
greșelile

fost în 
din tara 

numeroasele

viitoare — cit prin participarea re
prezentativei naționale la un turneu 
de două zile găzduit de orașul Rabat, 
Desigjij?, și anterioarele Partide de 
pregătire ale fotbaliștilor tricolori 
au prezentat interes — mai ales prin 
prisma rezultatului ulterior de 1—0 
reușit in deplasare, la Melbourne, de 
echipa ’Iranului 
intrece. acasă, 
tră : scor 0—0). 
interesa și mai 
sîmbătă și duminică.
noștri au fost supuși unui test mult 
mai dificil. Ei au invins cu 3—2 (la 
penalty-uri) campioana Marocului. în 
timp ce Cehoslovacia trecea cu 
același scor de cunoscuta formație en
gleză Everton. Apoi. în meciul „în
vingătoarelor" : România — Ceho
slovacia 3—1. Victorie clară în ccl 
mai important meci al pregătirilor si 
în fata campioanei Europei înseam
nă. evident, motiv de speranțe. 
Concluziile acestei perioade de. pre
gătire a lotului national vor fi for
mulate si comunicate, in detaliu, de 
antrenorii federali Ștefan Covaci si 
Constantin Cernăianu. Si ele vor di
rigui. desigur, pregătirile următoare, 
pentru că meciul din Spania, la 26 
octombrie, va fi greu, foarte greu. 
De pe acum se poate spune, totuși, 
că portarul Moraru face pași siguri 
șpre titularizare, că în general apă
rarea si mijlocul echipei se comportă 
mulțumitor, dar că atacul nu e în
totdeauna la fel de periculos cum s-a 
dovedit la Zagreb. Să avem însă în
credere în spiritul de lucru de la noul 
club al fotbaliștilor tricolori !

Sportivii români au mai fost pre- 
zenti. în săptămîna trecută, si la alte 
întreceri internaționale. Poloistii au 
pășit cu dreptul în Europenele de la 
Jonkdping (8—6 cu Olanda), dar ieri : 
7—8 (!) cu Spania. Voleibaliștii, lip
siți de cel mai bun ridicător 
(Oros). s-au comportat inegal în 
turneul dificil de la Minsk (mul- 
tumindu-se cu victoriile de 3—0 la 
Finlanda și Iugoslavia, echipe cu care 
sînt in serie la Europenele programate 
spre sfîrșitul lui septembrie la Hel
sinki). Echipele reprezentative, de 
handbal tineret s-au clasat pe locul 
secund (și la băieți, și la fete 
după echipele respective ale Iu
goslaviei) in „Cupa Prieteniei" de la 
Timișoara. Băieții au pierdut locul 
întii. neinvinși. datorită golaveraju
lui si unei decizii nedrepte a arbitri
lor în ultima secundă a confruntării 
cu Iugoslavia (scor final 19—19). dar 
oricum tot nu ar fi convins că la ora 
actuală constituie un schimb demn 
de campionii mondiali. Poate mai 
tîrziu. după ce se mai caută talente, 
după ce se 
tele sînt si 
din păcate, 
vor evolua 
Ungaria, vom discuta mai mult. îm
preună cu factorii corespunzători, 
despre pregătirea viitorului handba
lului nostru. Este necesar !

Sportivii români ■ 
la „Universiada" 

de la Sofia

(cea care nu putuse 
selecționata noas- 

Dar turneul marocan 
mult intrucit âci. 

reprezentanții

mai lucrează cu ele. Fe- 
mai nutin convingătoare. 
După ce vom afla si cum 
juniorii la turneul din

G. M1TRO1

pînă la vărsatul de vint. febra 
galbenă și poliomielită — s-au 
dovedit refractare la tratamentul 
cu antibiotice. Acum, cercetă
torii de la institutul amintit au 
pus la punct un nou medica
ment „ara-A" (prescurtare de la 
adenină arabinosidă). care s-a 
dovedit extrem de eficace ' in 
tratarea encefalitei, boală viro- 
tică cu un procentaj ridicat de 
mortalitate (circa 70 la sută). 
Descoperirea noului preparat, au 
declarat cercetătorii institutului, 
poate fi comparată, prin impor
tanța ei, cu descoperirea peni
cilinei, deschizînd orizonturi cu 
totul noi pentru tratarea bolilor 
virotice.

• „NAȘTEREA UNEI 
ARTE". La Paris se bucură de 
mult succes o originală expozi
ție — „Nașterea unei arte : de 
la imaginile animate la desco
perirea lui Louis Lumiere" — 
care își propune să traseze iz
voarele marii invenții a lumii 
moderne, cinematografia. Prin
tre exponate, uneie din ele 
exemplare unice în lume, se află 
diferite aparate care au precedat 
camera de luat vederi creată de

Louis Lumiere : praxinoscopul, 
thaumotropul. zootropul. kine- 
scopul etc. Sint expuse, de ase
menea. prototipul camerei lui 
Lumiere. primul tio de apa
rat de serie realizat de în
treprinderea Pathe. afișe anun- 
tind prima reprezentație ci
nematografică din lume. (Stro
pitorul stropit". 1896). în in
cinta expoziției a fost minu
țios reconstituit „Salonul in
dian". sala în care, cu peste 80 
de ani în urmă, Lumiere a pro

iectat primele sale scurt-metra- 
je ; retranspuse pe peliculă, a- 
cestea pot fi urmărite de vizi
tatorii interesantei expoziții.

• PANOURI DIN 
COAJĂ DE COPAC 
—- care, prin adaos de deșeuri 
din lemn, capătă o structură ase
mănătoare marmurei — sînt pro
duse în Polonia și aplicate ex
perimental in industria mobilei, 
în construcții și în scopuri de
corative. Uriașele cantități de 
coajă de copac rezultate din 
exploatările forestiere și din in
dustria de prelucrare a lemnu

Luni dimineața a părăsit 
tala, plecind la Sofia, delegația 
tivă a tării noastre, care va ___
ci pa la cea de-a 8-a ediție a tradițio
nalei competiții internaționale ..Uni
versiada". La plecare, pe aeroportul 
Otopeni. solii sportului studențesc 
din România au fost salutați de Ion 
Traian Stefănescu. orim-secretar al 
C.C. al U.T.C.. ministru pentru pro
blemele tineretului, general locote
nent Marin Dragnea. președintele 
C.N.E.F.S.. activiști ai mișcării spor
tive universitare, sportivi si ziariști.

La actuala ediție a Universiadei, 
programată intre 17 si 28 august pe 
principalele baze sportive ale capita
lei bulgare, sportul studențesc din 
Romania va fi reprezentat de pește 
200 de soli — printre care multi cam
pioni. recordmani, laureati ai unor 
competiții de anvergură — care vor 
participa la toate cele opt discipline 
cuprinse in program.

Capi- 
soor- 
narti-

în cîteva rînduri
• Comisia de selecție a echipei 

Europei pentru competiția de atle
tism „Cupa mondială" ce să va des
fășura la Dusseldorf a reținut ca ti
tulare în formația feminină două 
atlete românce : Natalia Mărășescu 
(la 1 500 m) și Argentina Menis (la 
aruncarea discului). A fost selecțio
nată ca rezervă pentru proba de 
1 500 m Maricica Puică.

Iată componența echipei feminine 
a Europei : 100 m : Sonia Lannaman 
(Anglia) ; 200 m și 400 m : Irena 
Szewinska (Polonia) ; 800 m : Tonka 
Petrova (Bulgaria) : 3 000 m : Gretc 
Waitz (Norvegia) ; 100 m garduri : 
Elzbieta Rabsztyn (Polonia) ; înăl
țime : Sara Simeoni (Italia) ; lun
gime : Iarmila Nigrinova (Cehoslova
cia) : greutate : Helena Fibingerova 
(Cehoslovacia) ; suliță : Theresa 
Sanderson (Anglia).

La competiție vor participa opt 
echipe : Europa. America, Africa, 
Asia. Australia-Oceania. S.U.A.. 
R. D. Germană si U.R.S.S., ultimele 
două — ocupante ale primelor locuri 
în „Cupa Europei" de la Helsinki.

• Din cauza timpului nefavorabil 
(ploaie si vint). meciurile din cadrul 
zonei de la Varșovia a competiției 
de tenis (juniori) pentru ..Cuca Vasco 
Valerio" au continuat în sală. Echipa 
României a invins eu scorul de 3—2 
selecționata Poloniei. în partida de
cisivă, Andrei Dîrzu l-a întrecut cu 
6—0, 7—6 pe Naszfeld. în întîlnirea 
următoare echipa României a dispus 
cu formația R.F. Germania,
calificîndu-se astfel pentru turneul 
final programat între 19 si 21 august 
intr-un oraș din Italia.

• în localitatea Polawy s-a dispu
tat meciul international de handbal 
dintre echipele de junioare ale Polo
niei si României. Handbalistele polo
neze au obtinut victoria cu scorul de 
23—16 (9—9).

lui sînt măcinate, amestecate cu 
deșeuri de furnir și Un clei 
special și turnate în forme. Pre
sate și lăcuite, panourile dobin- 
desc un aspect deosebit de atră
gător.

• „FIUL LUI SAM" 
ARESTAT. La capătul uneia 
din cele mai intense operațiuni 
polițienești din istoria New Yor- 
kului. forțele de ordine au reușit 
să aresteze un periculos cri
minal. care, în ultimul an. a te
rorizat pe locuitorii marii me
tropole. ucigînd, în cursul unor 
atacuri nocturne, șase persoane 
și rănind grav alte șapte ; de

fiecare dată el notifica autorită
ților crima comisă prin interme
diul unei note semnate „Fiul lui 
Sam". Asasinul, un anume Da
vid Berkowitz, a fost descoperit 
în urma parcării ilegale a auto
mobilului cu care se deplasa și 
în interiorul căruia s-a găsit un 
adevărat arsenal. Potrivit preci
zărilor autorităților, Berkowitz 
s-a familiarizat cu mînuirea ar
melor in timpul cît s-a aflat în 
Coreea de Sud. ca membru al 
forțelor armate ale S.UA. sta
ționate acolo și, ulterior. în pe
rioada cît a funcționat în rîn- 
durile forțelor auxiliare ale... 
poliției newyorkeze.

S.UA
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Vizita primului ministru al guvernului român, 
Manea Mănescu, în Finlanda

Trei decenii 
de la independența Indiei

HELSINKI 15 (Agerpres). — Luni 
dimineața a sosit la Helsinki tovară
șul Manea Mănescu. primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, care efectuează o vizită 
oficială în Finlanda, la invitația pri
mului ministru al Republicii Finlan
da. Kalevi Sorsa.

La sosire, pe aeroportul din Hel
sinki. primul ministru al guvernului 
român a fost salutat de primul mi
nistru al Finlandei. Kalevi Sorsa, mi
nistrul afacerilor externe. Paavo 
Vaeyrynen. ministrul educației. Kris
tian Gestrin, ministrul justiției. Tuure 
Sal, ministrul culturii, Kalevi Kivisto.

începerea convorbirilor oficiale
HELSINKI 15 (Agerpres). — La 

Palatul guvernamental din Helsinki 
au început, luni, după-amiază. con
vorbirile oficiale dintre primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste . România, tovarășul Manea 
Mănescu. și primul ministru al Re
publicii Finlanda, Kalevi Sorsa.

Primii miniștri ai celor două țări 
Si-au exprimat satisfacția pentru re
zultatele pozitive Înregistrate in dez
voltarea relațiilor româno-finlandeze 
pe plan politic, economic, tehnico- 
Stiințific, cultural și în alte sfere de 
activitate — relații întemeiate pe 
principiile deplinei egalități in drep
turi, respectării independentei si su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne si avantajului re
ciproc. Cei doi prim-miniștri au 
evocat cii satisfacție faptul că în evo
luția continuu ascendentă a rapor
turilor de prietenie româno-finlan
deze. rolul hotăritor l-au avut in.tîl- 
nirile și convorbirile dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu și Urho Kek- 
kone'n. care, de fiecare dată, au des
chis noi perspective amplificării rela
țiilor Si cooperării dintre țările si po
poarele noastre.

în timpul convorbirilor, s-a proce
dat la un schimb de vederi în pro
bleme de interes comun, fiind anali
zat stadiul relațiilor economice. în
deosebi de cooperare. în domeniul 
producției industriale, al schimburi
lor comerciale si al cooperării pe ter
țe piețe. S-a apreciat că potențialul 
economiilor naționale ale României si 
Finlandei, legăturile de prietenie sta
tornicite între țările si popoarele

HELSINKI 15 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Republicii Finlanda, 
Kalevi Sorsa. a oferit, luni, un di
neu oficial în onoarea primului mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, Manea Mănescu.

Au participat persoanele oficiale 
române care însoțesc pe primul mi
nistru în vizita pe care o efectuează 
in Finlanda.

Au luat parte membri ai guvernu
lui. alte personalități ale vieții poli
tice. economice, științifice si cultu
rale finlandeze.

Au fost prezenti ambasadorul 
României la Helsinki și ambasadorul 
Finlandei la București.

Tîrgul internațional 
de la Damasc

Pavilionul României 
vizitat de premierul 

sirian
Pavilionul României din ca

drul Tirgului international de la 
Damasc a fost vizitat de Abdel 
Rahman Khleifawi, primul mi
nistru al Republicii Arabe Siri
ene, insotit de Mohammad Al- 
Imady. ministrul economiei și 
comerțului exterior, precum și 
de directori generali ai unor 
companii economice siriene de 
stat. Oaspeții au dat o înaltă a- 
preciere exponatelor românești, 
modului de prezentare a aces
tora.

Au fost prezenti Constantin Vlad. 
ambasadorul României la Helsinki, și 
Matti Hăkkănen. ambasadorul Fin
landei Ia București.

★
La plecare, pe aeroportul Otopeni. 

primul ministru a fost salutat de to
varășii Gheorghe Oprea si Angelo 
Miculescu, viceprim-ministri ai gu
vernului. Neculai Agachi. loan 
Avram si Constantin Stătescu. mi
niștri. Ion Șt. Ion. secretarul Consi
liului de Miniștri, de alte persoane 
oficiale.

în timpul convorbirilor oficiale

noastre oferă largi perspective inten
sificării și diversificării relațiilor de 
cooperare economică, tehnică, de ex
tindere a schimburilor comerciale, si 
dezvoltării colaborării în domeniul 
Stiintei. învătămîntului. culturii. S-a 
convenit să fie extinsă intr-un ritm 
mai susținut cooperarea bilaterală in 
industriile constructoare de mașini, 
chimică, minieră si în alte domenii 
de importantă pentru progresul eco
nomiilor naționale ale celor două țări.

La convorbiri participă din partea 
română Gheorghe Petrescu —' mi
nistru secretar de stat la Ministerul

Dineul oferit de premierul
în toasturile rostite în timpul di

neului. primii-miniștri Kalevi Sorsa 
și Manea Mănescu au relevat că între 
Finlanda și România. între popoarele 
celor două țări s-au statornicit si se 
dezvoltă relații tot mai strînse de 
colaborare și prietenie, bazate pe în
țelegere și respect reciproc, subli
niind rolul hotăritor in promovarea 
acestor relații, al întîlnirilor și con
vorbirilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Urho Kekkonen.

Cei doi prim-miniștri și-au expri
mat convingerea Că actuala vizită va 
contribui la evoluția continuu ascen
dentă a conlucrării prietenești româ
no-finlandeze in interesul reciproc, al

ÎN SUDUL VIETNAMULUI

Măsuri în vederea transformării socialiste
a agriculturii

HANOI. — în orașul Ho Si Min a 
avut loc o conferință privind 
transformarea socialistă a agricultu
rii în sudul Republicii Socialiste 
Vietnam, transmite agenția V.N.A. 
în cuvîntarea rostită la conferință, 
Vo Chi Cong, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C, din Vietnam, 
vicepremier și ministru al agricultu
rii. a evidențiat bazele politicii de 
transformare socialistă a agriculturii 
în sudul Vietnamului, subliniind că 
politica de colectivizare se bazează 
pe liberul consimtămînt al țăranilor, 
pe discuții democratice și pe garan
tarea intereselor reciproce atit ale

Au fost de fată Unto Turunen. 
însărcinat cu afaceri âd-interim al 
Finlandei la București, membri al 
ambasadei.

*
La scurt timp după sosirea la 

Helsinki, primul ministru al guvernu
lui român a depus o coroană de 
flori la monumentul fostului pre
ședinte al Finlandei, Juho Kusti 
Paasikivi.

Primul ministru, celelalte persoane 
oficiale care il însoțesc au păstrat 
un moment de reculegere în fata 
monumentului.

Industriei Construcțiilor de Mașini. 
Vasile Gliga — adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Constantin Vlad 
— ambasadorul tării noastre la Hel
sinki. consilieri si experți. Din partea 
finlandeză iau parte Paavo Vaeyry
nen. ministrul afacerilor externe, 
membri ai conducerii altor ministe
re. Matti Hăkkănen, ambasadorul 
Finlandei la București, consilieri si 
experți.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de cordialitate si deplină 
înțelegere.

finlandez
cauzei destinderii internaționale, al 
păcii și înțelegerii între popoare.

Primii miniștri au toastat în sănă
tatea președintelui Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, și 
a președintelui Republicii Finlanda. 
Urho Kekkonen, pentru dezvoltarea 
pe mai departe a bunelor relații din
tre România si Finlanda, atit pe plan 
bilateral, cit si în domeniul vieții 
internaționale, pentru prosperitatea 
și fericirea popoarelor român și fin
landez.

Dineul s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească.

cooperativei, cit și ale membrilor săi. 
Participanții la conferință au dez

bătut măsurile de extindere a colec
tivizării prin crearea de cooperative
pilot în fiecare district, cit si prin 
înființarea de forme experimentale 
mai simple, in vederea familiarizării 
sătenilor cu munca in colectiv.

★
în 12 provincii din partea de sud 

a Vietnamului, analfabetismul a fost 
complet lichidat. Cursurile de pregă
tire si clasele superioare sînt 
frecventate in prezent de peste 1.5 
milioane persoane din regiunile din 
sudul tării.

MANIFESTĂRI CONSACRATE ZILEI DE 23 AUGUST 

Șl CENTENARULUI INDEPENDENTEI DE STAT 
A ROMÂNIEI

Peste hotare continuă seria de ma
nifestări consacrate Zilei de 23 Au
gust si aniversării centenarului In
dependentei de stat a României.

La Clubul tineretului de la Pala
tul Republicii din Berlin a avut loc. 
în perioada 12—14 august, o amplă 
manifestare culturală. Desfășurată 
sub genericul „întâlnire cu prietenii", 
manifestarea, realizată cu concursul 
Ambasadei României în R.D. Germa
nă. a oferit tineretului berlinez posi
bilitatea de a cunoaște mai înde
aproape unele momente importanțe 
din istoria poporului român, aspecte 
ale realizărilor sale economice si 
sociale.

Cu acest prilej, a fost prezentată 
expoziția „100 de ani de la cucerirea 
independentei "de stat a României", 
filme documentare si cu profil turis
tic. A fost, de asemenea, organizat un 
concurs „Ce stiti despre România".

AFRICA AUSTRALĂ
• Plan anglo—american de reglementare a problemei 
rhodesiene • Continuă acțiunile represive ale rasiștilor 

de la Pretoria
WASHINGTON. — într-o conferin

ță de presă organizată la bordul a- 
vionului care îl aducea în Statele 
Unite de la Londra, secretarul de 
stat american, Cyrus Vance, a decla
rat că S.U.A. și Marea ‘Britanie au 
ajuns la un acord asupra' unui plan 
detaliat în vederea reglementării 
problemei rhodesiene și care va apli
ca principiul „un om. un vot". Vance 
a menționat că va fi creat un fond 
special pentru a facilita'o perioadă 
de tranziție. Secretarul de stat a 
spus, de asemenea, că ministrul de 
externe britanic, David Owen, și re
prezentantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U., Andrew Young,, vor între
prinde la finele acestei luni călătorii 
în Africa australă pentru a explica 
conținutul planului anglo-american. 
Itinerarul celor doi. scrie ziarul bri
tanic „Guardian", cuprinde Zambia, 
Africa de Sud și Rhodesia. David 
Owen, afirmă, de asemenea, „Guar
dian". speră să se întîlnească cu pre
ședinții Tanzaniei și Mozambicului.

★
PRETORIA 15 (Agerpres). — Apro

ximativ 25 000 de africani si metiși

CU PRILEJUL 
UNEI DEMONSTRAȚII 
A EXTREMIȘTILOR 

DE DREAPTA

Violente incidente 
la Londra

LONDRA. — Incidentele care au 
avut loc, simbătă seara, la Londra, 
cu prilejul unei demonstrații a or
ganizației de extremă dreaptă ra
siste. „Frontul Național", s-au sol
dat cu arestarea a 209 persoane, s-a 
anunțat oficial în capitala britanică. 
104 persoane — dintre care 46 de 
polițiști — au fost rănite. Străzile 
cartierului New Cross, din sudul ca
pitalei britanice, unde locuiesc un 
mare număr de emigranți din țările 
africane și asiatice, și unde s-au 
desfășurat incidentele, aveau dumi
nică dimineața un aspect dezolant, 
fiind acoperite de resturi ale „pro
iectilelor" improvizate utilizate de 
extremiști, și cioburi ale vitrinelor 
sparte ale magazinelor.

Agenția France Presse subliniază 
că niciodată în ultimii treizeci de ani 
capitala britanică nu a fost teatrul 
unor incidente de o asemenea am
ploare și violentă. Observatorii poli
tici se întreabă, pe bună dreptate, 
dacă aceste, evenimente nu ar fi pu
tut fi evitate prin interzicerea de 
către autorități a\manifestației pro
vocatoare organizate de „Frontul 
Național".

Programul artistic al manifestării 
a fost susținut de solista Dida Dră- 
gan si de orchestrele românești de 
muzică ușoară „Perla" si „Orfeu".

La Biblioteca română din Roma a 
avut loc o manifestare în cadrul 
căreia ansamblul folcloric „Chindia" 
al Casei de cultură a sindicatelor din 
Ploiești a prezentat un spectacol de 
cintece si dansuri din toate regiunile 
tării noastre.

Sub auspiciile Asociației de prie
tenie Japonia—România, la galeriile 
Hibiya din Tokio a fost inaugurată 
expoziția „Lupta pentru unitate si 
independentă națională a poporului 
român reflectată în artele plastice".

Expoziția se bucură de o deosebită 
atenție, fiind vizionată de un nume
ros public.

(Agerpres)

vor rămîne fără adăpost săptămîna 
aceasta dacă guvernul sud-african isi 
va menține programul de demolare 
a bidonvilurilor. scrie agenția France 
Presse. citind o sursă din Capetown.

Conducătorul Asociației ajutorului 
catolic din Capetown. Peter Johnson, 
a lansat un apel duminică în favoa
rea locuitorilor cartierelor mărginașe 
ale căror locuințe au fost distruse, 
cerind pături, saltele si alimente.

Duminică seara la Soweto politia 
a arestat 66 de negri sub învinuirea 
de a fi participat la înmormîntarea 
unui negru de 19 ani care a fost 
omorit în timpul recentei demonstra
ții care a fost reprimată de politia 
rasistă.

Ziarul „World" precizează că ares
tările au fost operate în biserică, în 
timpul ceremoniei funebre.

agențiile de presă transmit:
Acțiuni contrare reunifi- 

cârii pașnice a Coreei.In le- 
gătură cu așa-zisa „reuniune științi
fică comună a oamenilor politici din 
tară și din străinătate", organizată 
recent la Seul. în cursul căreia auto
ritățile sud-coreene au recurs la ca
lomnii la adresa R.P.D. Coreene si 
au incitat la confruntare între Nor
dul si Sudul tării si ia menținerea 
dezmembrării, secretariatul Comite
tului pentru reunificârea pașnică a 
Coreei a cerut autorităților de la Seul 
să înceteze imediat acțiunile de 
obstrucționare a reunificării Coreei, 
de promovare a confruntării si divi
zării tării, transmite agenția A.C.T.C.

Apel al O.S.P.A.A. Orsani- 
zatia de solidaritate a popoarelor 
afro-asiatice (O.S.P.A.A.) a lansat 
duminică, la Addis Abeba. Un apel 
către Somalia si Etiopia să înceapă 
negocieri directe în vederea regle
mentării conflictului dintre cele doua 
țări.

Cu prilejul aniversării 
independenței Pakistanului, 
admiriistratorul-șef al Legii Marțiale 
din Pakistan, generalul Ziaul Haq, a 
reafirmat că alegerile generale se vor 
desfășura la 18 octombrie, așa cum 
s-a stabilit, și că va face totul pentru 
ca acestea să fie „libere, cinstite și 
imparțiale". El a anunțat amnistie
rea persoanelor arestate pentru de
licte politice în perioada funcționării

Delhi, capitala In
diei, este un oraș în
sorit, înecat în ver
deață, cu monumente 
vechi si clădiri mo
derne, într-o impre
sionantă simbioză a e- 
pocilor istoriei indie
ne. Pe străzile sale se 
revarsă viata orienta
lă cu coloritul si pi
torescul ei specific. în 
centrul comercial al 
orașului întîlnesti ma
gazine de tot felul, a- 
teliere artizanale a- 
menajate in plină stra
dă, în care obiecte din 
iad, din lemn de tek. 
din fildeș sau argint 
uimesc prin finețea si 
acuratețea execuției. 
Un motiv des întîlnit 
în creațiile artistice 
ale acestui popor deo
sebit de înzestrat este 
acela al unui om care 
scoate dintr-o fintină 
o găleată grea. Tot 
corpul omului, fieca
re mușchi exprimă în
cordare. Meșterul a- 
nonim a reușit să su
gereze, cum nu se 
poate mai bine, lupta 
dură, adesea dramati
că, pe care o duce po
porul indian pentru a 
smulge naturii roade
le sale.

Poporul indian, care 
sărbătorește un eve
niment de importan
tă capitală în isto

ria sa milenară. împli
nirea a trei decenii de 
la proclamarea inde
pendentei tării, a de
pus în acest răstimp 
eforturi susținute în 
vederea realizării unor 
multiple proiecte de 
dezvoltare. în cele trei 
decenii de la actul in
dependentei, India a 
pus bazele unor ramuri 
industriale de însem
nătate hotărîtoare pen
tru dezvoltarea între
gii economii, cum sint 
construcțiile de ma
șini, siderurgia, chi
mia, energetica, pro
ducția industriei, în 
ansamblul său. spo
rind de trei ori. 
Și în agricultură au 
fost obținute progrese 
substanțiale. Numai în 
ultimii zece ani au 
fost înfăptuite peste 
500 de proiecte, care 
au sporit suprafața te
renurilor irigate cu 
20 milioane de ha.

Consemnînd acești 
pași înainte, autorită
țile indiene recunosc, 
totodată, că au mai 
rămas multe proble
me de rezolvat, rezul
tat al îndelungatei pe
rioade de dominație 
colonială, lichidarea 
subdezvoltării fiind o- 
biectivul central în ve
derea căruia poporul

DELHI. — Cu prilejul aniversării 
Zilei independentei Indiei, la 15 au
gust. președintele Republicii India, 
Neelam Sanjiva Reddy, a adresat du
minică seara, la posturile de radio 
și televiziune, un mesaj în care evi
dențiază realizările obținute de po
porul indian pe calea dezvoltării e- 
conomice și sociale. în cei treizeci de 
ani care au trecut de la proclamarea 
independentei. Președintele Indiei a 
subliniat principalele sarcini în ve

guvernului civil instalat după 1 ia
nuarie a.c.

Convorbiri mongolo-un- 
garO Ulan Bator a fost dat
publicității comunicatul privind vi
zita în R.P. Mongolă a ministrului 
de externe al Ungariei. Frigyes Puja. 
In document se relevă că părțile au 
constatat cu satisfacție dezvoltarea 
relațiilor bilaterale si au exprimat 
dorința de a le extinde in continuare 
ne multiple planuri. A avut loc. de 
asemenea, un schimb de opinii pri
vind situația internațională actuală 
si politica externă a celor două țări.

Problemele normalizării 
în continuare a relațiilor dintre Re
publica Democrată Germană si Ber
linul occidental au făcut obiectul 
unei întilniri între împuternicitul 
guvernului R.D.G.. ambasadorul Joa
chim Mitdank. și împuternicitul Se
natului Berlinului occidental, consi
lierul senatorial Gerhard Kunze.

Etna și-a intensificat ac
tivitatea. Pentru a treia °ara în 
interval de o lună, vulcanul Etna 
si-a intensificat activitatea prin noi 
emanații de gaze si explozii puternice 
produse, după cum relatează echipele 
de vulcanologi. in craterul principal. 
Totodată, pe versantul de nord-est au 
fost semnalate două torente de lavă, 
late de aproximativ 200 de metri fie
care.

indian isi mobilizează 
eforturile.

De-a lungul anilor, 
între România si In
dia s-au statornicit 
trainice relații priete
nești si de colaborare 
reciproc avantajoasă. 
Rafinăria de la Gau- 
hati, termocentrala de 
la Singareni, baza me
canică de la Baroda, 
combinatul de lubri- 
fianti de la Haldia sint 
tot atitea roade ale 
colaborării fructuoa
se dintre țările noas
tre. La evoluția mereu 
ascendentă a relațiilor 
bilaterale în toate do
meniile — politic, eco
nomic, tehnico-stiinți- 
fic si cultural — o 
contribuție hotărîtoare 
au adus vizita pre
ședintelui Nicolae 
Ceausescu în India 
în 1969, ca si întîlni- 
rile la nivel înalt pri
lejuite de vizitele con
ducătorilor indieni în 
tara noastră. Convor
birile oficiale, acordu
rile si înțelegerile în
cheiate au deschis 
orizonturi noi. si mai 
largi, colaborării rodni
ce româno-indiene. în 
concordantă cu intere
sele ambelor țări, cu 
năzuințele de pace si 
progres ale tuturor 
popoarelor lumii.
Gh. CERCELESCU 

derea eradicării subdezvoltării și 
inechităților, a realizării progresului 
economic si social.

Luni, la ceremonia ridicării solem
ne a drapelului national de către 
primul ministru Morarji Desai au 
participat membrii guvernului, ai 
conducerilor partidelor politice, de- 
putati în Parlament, veterani ai 
luptei de eliberare națională. Cu a- 
cest prilej, premierul indian a rostit 
o cuvîntare.

Congresul Ligii interna
ționale a femeilor pentru 
pace și libertate, dcsfa?urat la 
Tokio, a adoptat o rezoluție in care 
se adresează opiniei publice interna
ționale chemarea de a intensifica 
lupta în favoarea dezarmării genera
le si totale.

După turneul secretaru
lui de stat al S.U.A. Pre~ 
ședintele Statelor Unite. Jimmy 
Carter, l-a primit, la Casa Albă, pe 
secretarul de stat Cyrus Vance, care 
l-a informat despre rezultatele con
vorbirilor avute cu prilejul recentu
lui turneu întreprins în mai multe 
țări din Orientul Mijlociu.

Comitetul de lucru al 
Partidului Libertății din Re’ 
publica Sri Lanka a confirmat în 
funcția de președinte al acestui par
tid ne fostul premier. Sirimavo Ban- 
daranaike. Totodată, s-a hotărît con
vocarea, pentru luna viitoare, a unei 
reuniuni a conducerii Partidului Li
bertății. în vederea examinării noului 
program al acestuia. După cum se 
știe. în urma recentelor alegeri ge
nerale, Partidul Libertății, fostul 
patid de guvemămînt. a devenit 
principala forță politică din opoziție.

i
1944-

O componentă organică a politicii externe promovate de România 
socialistă în vederea întronării unor raporturi interstatale noi, bazate pe 
principiile justiției și moralei internaționale, o constituie atitudinea sa 
militantă pentru abolirea definitivă a forței sau amenințării cu forța din 
viața internațională, pentru soluționarea pe cale pașnică, prin mijloace 
politice, a problemelor litigioase, a oricăror probleme care pot apărea 
intre state. Este poziția pe care se situează cu neabătută consecvență 
partidul și statul nostru în întreaga activitate internațională.

Preocuparea de prim ordin pe 
care tara noastră o manifestă fată 
de abolirea politicii de forță in re
lațiile interstatale se întemeiază pe. 
experiența tragică a istoriei mai a- 
propiate sau mai îndepărtate, pe in
teresele primordiale ale tuturor 
popoarelor. Este bine știut că 
politica bazată pe forță, pe domi
nație si dictat, proprie colonia
lismului si imperialismului, a con
stituit principalul factor generator 
de încordare, de conflicte și confla
grații pustiitoare. Nici cronica ulti
milor ani nu este lipsită de exemple 
de manifestare a politicii de forță — 
de la acțiuni armate agresive, pină 
la forme indirecte, mai ascunse de 
folosire a forței, respectiv amenin
țările si presiunile de tot felul — 
ele antrenind inerent neincredere si 
animozități, fiind un permanent pe
ricol pentru libertatea popoarelor. 
Tocmai de aceea lichidarea definiti
vă a forței si amenințării cu torta. 
ÎNTRONAREA FORȚEI DREPTU
LUI ÎN LOCUL DREPTULUI FOR
ȚEI constituie o cerință imperioasă 
a vieții internaționale contemporane, 
de aceasta depinzînd in mod hotări
tor pacea si securitatea tuturor po
poarelor, viitorul întregii omeniri.

Evoluțiile intervenite în lume, 
schimbările ce au avut loc în rapor
tul mondial de forte, ca urmare a

CONSTANTE ALE POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

creșterii rolului si influentei țărilor 
socialiste, precum și tinerelor state 
independente, a afirmării forțelor 
progresiste, democratice de pretutin
deni — atestă că stă în puterea po
poarelor de a determina abolirea 
definitivă a forței, soluționarea pro
blemelor deschise pe cale pașnică, 
prin tratative, în conformitate cu in
teresele lor fundamentale, cu inte
resele păcii si progresului general.

Așa cum se știe, România s-a ri
dicat cu toată hotărirea împotriva 
practicilor imperialiste de agresiune 
si dictat, de folosire a forței sau a- 
menintare cu forța, de exercitare de 
presiuni militare sau constringeri de 
ordin economic, a oricăror încercări 
de rezolvare a problemelor dintre 
state pe calea armelor. Țara noastră 
a acționat si acționează consecvent 
pentru stingerea focarelor de conflict 
oriunde s-ar produce ele. România 
a arătat cu insistentă că practicile 
politicii de tortă, ale recurgerii la 
mijloace militare pentru solutio
narea litigiilor sint incompatibi
le cu cerințele edificării unor ra
porturi de încredere și colabora
re. că ele reprezintă o perma
nentă sursă de tensiune, sînt pur
tătoare ale unor serioase primejdii 
la adresa cauzei generale a păcii. în 
acest sens, partidul si statul nostru 
au acționat cu perseverentă pentru 

asumarea unor angajamente ferme 
pe plan international privind nefo- 
losirea forței, pentru stabilirea de ga
ranții că sub nici un pretext si in 
nici o împrejurare nu se va recurge 
la forță pentru reglementarea dife
rendelor, pentru a se impune voința 
unui stat asupra altuia.

„Este în interesul tuturor popoarelor ca problemele care le au de 
soluționat între ele să fie rezolvate pe calea tratativelor, a înțelegerilor, 
renunțîndu-se la forță, deoarece orice conflict armat, cum au dovedit de 
atîtea ori evenimentele din ultimii ani, nu duce decît la înrăutățirea 
vieții popoarelor, nu creează decît noi și noi primejdii pentru pacea 
întregii omeniri".

NICOLAE CEAUȘESCU

în concordantă cu aceste dezide
rate fundamentale. România a în
scris principiul nefolosirii forței sau 
amenințării cu forța in tratatele și 
declarațiile solemne, in toate docu
mentele comune semnate cu alte sta
te. în același timp. România este 
initiatoarea includerii unui ansamblu 
de măsuri pentru a face efectivă 
nerccurgerea la forță si la amenin
țarea cu forța, inclusiv reducerea și 
în perspectivă lichidarea a înseși in
strumentelor politicii de forță — arme
le. ca subcapitol distinct al Actului 
final al Conferinței pentru securitate 
Si cooperare în Europa — o nouă și 
edificatoare dovadă a unui înalt simț 
de responsabilitate fată de un as
pect cardinal al securității europene.

Pe aceeași linie se înscrie propu
nerea formulată de România privind 
încheierea unui tratat general-euro- 
pean care să consacre angajamentul 
de renunțare la folosirea forței și la 
amenințarea cu forța — ca temelie 
a unui sistem trainic de securitate 
pe continent.

Ca un corolar al nerecurgerii la 
forță, apare drept o cerință vitală a 
zilelor noastre — soluționarea ne cale 
Pașnică a problemelor litigioase, care 
pot apărea între state. De altfel, des
fășurarea evenimentelor din ultimii 
ani arată cu putere posibilitatea reală 
a soluționării chiar si a celor mai 
spinoase probleme și situații prin 
tratative politice, prin discuții intre 
părțile implicate, în condiții de res
pect si stimă reciprocă, de înțelegere 
si receptivitate. în acest spirit ac
ționează cu consecventă România 
pentru aducerea oricăror situații con- 
flictuale la masa tratativelor, pentru 
stingerea focarelor de încordare e- 
xistente în lume.

Firește, în cazul luptelor de eli

berare națională este dreptul fiecă
rui popor de a acționa așa cum con
sideră necesar pentru a-și dobindi 
independenta si suveranitatea. Dar, 
în relațiile dintre state trebuie fă
cut totul pentru a se soluționa pro
blemele pe cale politică. întreaga 
experiență a vieții internaționale a

testă că este intru totul posibilă re
zolvarea problemelor pe această cale, 
cu condiția să se pornească de la 
voința ca, în nici un caz și sub nici 
un motiv, să nu se ajungă la con
fruntări militare, să se abordeze li
tigiile în spirit constructiv, să se ma
nifeste reținerea necesară, avîndu-se 
în vedere că orice confruntare dă 
naștere la grave pericole, atit pen
tru popoarele respective, cit si pen
tru cauza indivizibilă a păcii gene
rale.

Tocmai pornind de la acest prin
cipiu cardinal. România a desfășu
rat si desfășoară o intensă activita
te pentru reglementarea pașnică a 
diferendelor si situațiilor conflictua- 
le dintre state, oriunde în lume ar 

avea ele loc. Sînt bine cunoscute ast
fel demersurile si activitatea politi- 
co-diplomatică desfășurată de țara 
noastră pentru solutionarea situației 
din Orientul Mijlociu, pornind de la 
considerentul că reglementarea pro
blemelor din această regiune nu poa
te fi obținută prin forța armelor, ci 
ne calea tratativelor, ținîndu-se sea
ma de interesele si drepturile legi
time ale tuturor popoarelor implica
te în conflict, ca si de interesele pă
cii si securității internaționale. în a- 
celasi sens, România s-a pronunțat 
pentru soluționarea pe cale politică, 
prin tratative a problemei cipriote, 
pentru găsirea căilor de conviețuire 
pașnică a celor două comunități — 
greacă și turcă.

Este cunoscut că îndelungata pe
rioadă colonialistă a lăsat în diferite 
regiuni ale globului urme adînci, 
probleme spinoase și situații nere
zolvate. legate inclusiv de aspecte te
ritoriale. de însusi procesul constitui
rii și organizării națiunilor. Dar ex
periența tragică a unor confruntări 
armate, din trecutul foarte apropiat 
si chiar actuale, cum ar fi conflic
tele dintre unele țări africane, stă 
mărturie faptului că ar fi o iluzie 
să se creadă în posibilitatea soluțio
nării problemelor respective pe ca
lea armelor. Dimpotrivă, aceasta nu 
face decît să complice lucrurile, să 
adauge noi elemente de încordare, să 
genereze noi înfruntări si conflicte, 
ceea ce. în ultimă instanță. îngreu
nează si complică si mai mult gă
sirea si cristalizarea unor rezolvări 
judicioase, echitabile, o asemenea 
cale puțind sluji numai cercurilor 
imperialiste, acelor forte reacționare 
care urmăresc să dezbine și să in
stige unele împotriva celorlalte po
poarele care si-au cucerit indepen
denta.

Cu atit mai stringente apar în cazul 
tinerelor state necesitatea respingerii 
politicii de confruntări militare, impe
rativul soluționării prin mijloace poli

Tn virtutea acestui comandament major, România socialistă va mi
lita șl de acum înainte cu toată fermitatea pentru excluderea defini
tivă a forței în raporturile dintre state, pentru stingerea oricăror focare 
de conflict și soluționarea tuturor diferendelor și neînțelegerilor dintre 
state nu prin confruntări armate, cl pe cale politică, prin contacte și ne
gocieri — deschizîndu-se cîmp larg de afirmare relațiilor noi, de egalita
te, respect reciproc și colaborare prietenească între state, astfel incit 
popoarele să-și poată dedica forțele creatoare muncii pașnice, construc
tive, progresului lor economic și social.
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tice a problemelor deschise, cu cit 
este vorba de țări în fata cărora se 
ridică — drept urmare a îndelunga
tei dominații coloniale — sarcini u- 
riase pentru depășirea subdezvoltării 
si lichidarea decalajelor, pentru ac
celerarea mersului înainte al socie
tății, pentru creșterea bunăstării po
poarelor respective. Or, este limpe
de că linia confruntărilor militare nu 
poate decît să acționeze ca o frînă 
în calea acestor eforturi, împiedicînd 
concentrarea tuturor forțelor și e- 
nergiilor spre teluri pașnice, con
structive.

Iată de ce tara noastră, care nu
trește sentimente de adincă simpa
tie fată de țările angajate pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, s-a 
pronunțat întotdeauna pentru a se 
face totul în vederea evitării încer
cărilor de soluționare prin forță a 
problemelor litigioase, de a se uni 
eforturile pentru dezbaterea și 
rezolvarea acestora la masa tratati
velor, pe baza deplinei egalități, în 
spiritul înțelegerii și respectului față 
de interesele legitime ale fiecărei 
națiuni.

Realitățile lumii contemporane, în 
care națiunile devin tot mai inter
dependente, nici unei țări neputîn- 
du-i fi indiferent ceea ce se întâm
plă în alte regiuni ale globului si în 
condițiile cînd în arsenalele statelor 
se acumulează arme cu o putere de 
distrugere de neînchipuit, existînd 
pericolul nemijlocit al extinderii nu
mărului de state posesoare de arme 
nucleare — învederează concludent 
marile primejdii ce le implică folo
sirea forței. încercările de rezolvare 
a problemelor pe calea acțiunilor ar
mate. Interesele vitale ale popoare
lor cer respingerea hotărîtă a aces
tei căi, conjugarea eforturilor pentru 
găsirea modalităților de reglementa
re politică a problemelor complexe 
care mai persistă — acesta fiind UN 
IMPERATIV ABSOLUT PENTRU 
CAUZA PĂCII ÎN LUME.
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