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FESTIVALUL NAȚIONAL 
„ClNTAREA ROMÂNIEI": 
pentru o mai înaltă exigență față de conținutul 

politico-educativ al tuturor manifestărilor, 
pentru legătura lor mai strinsă cu viața

Să dăm un avînt și mai puternic Festivalului „Cîntarea Româ
niei", care trebuie să aibă un rol deosebit în desfășurarea unitară 
și în participarea largă a maselor largi populare la activitatea cul
turală și politico-educativă, la formarea omului nou, constructor al 
socialismului și comunismului!

NICOLAE CEAUȘESCU
Manifestare educativă politico-ideo- 

logică, cultural-artistică, de creație și 
interpretare de o complexitate fără 
precedent, Festivalul național „Cinta- 
rea României" face parte integrantă 
dintre activitățile spirituale destina
te să înfăptuiască prevederile Pro
gramului de măsuri pentru aplicarea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
Partidului și ale Congresului educa
ției politice și al culturii socialiste în 
domeniul muncii ideologice și cultu
ral-educative. Așa cum a fost definit 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, fes
tivalul reprezintă „o manifestare a 
muncii și creației libere a poporului 
nostru, stăpîn pe destinele sale, care 
își făurește in mod conștient viito
rul luminos — comunismul". Subli
niind semnificațiile primei ediții, 
secretarul general al partidului arăta 
că „va trebui acționat pentru antre
narea și mai puternică a maselor de 
oameni ai muncii de la orașe și sate 
în această amplă operă de făurire și 
răspindire a culturii noi de către 
poporul însuși".

Valorificarea la un nivel mai înalt 
a experienței din prima ediție pre
supune o accentuată răspundere față 
de realizarea în mod mai cuprinzător 
și mai divers a sarcinilor educative, 
politico-ideologice in întreaga gamă 
de manifestări. In centrul preocupă
rilor, al tuturor activităților din festi
val trebuie să stea formarea și edu
carea omului nou, cu o conștiință 
revoluționară și o gîndire înaintată, 
înzestrat cu neistovita pasiune a cu
noașterii, cu spirit creator — aceasta 
este misiunea educativă, sarcina po
litică de cea mai mare importanță 
trasată de secretarul general al parti
dului tuturor participanților la festi
val, perspectivă în lumina căreia tre
buie să se desfășoare activitatea in 

toate genurile și formațiile. Expe
riența de pînă acum ne arată cu cla
ritate fertilitatea unei mari idei, ca
pacitatea ei de a atrage, de a mobi
liza și de a revoluționa masele, care, 
în procesul participării la acest vast 
program de activități, își constituie 
propria personalitate, într-o largă 
mișcare de autoeducare.

• Este, desigur, o realitate îmbucu
rătoare faptul că, cu prilejul primei 
ediții a festivalului, s-au afirmat 
numeroase și reale valori artistice 
din rîndurile maselor populare. Fi
rește, insă, preocuparea pentru reali
zări de nivel artistic tot mai ridicat 
nu trebuie cîtuși de puțin să estom
peze grija pentru funcțiile educative 
ale manifestărilor artistice, a rolu
lui lor esențial de elevare a con
științei socialiste a oamenilor mun
cii. Festivalul „Cîntarea Româ
niei" nu poate fi considerat ca o 
manifestare de „artă pentru artă" ; 
festivalul, în înțelesul său com
plex, este indisolubil legat de 
imperativul ridicării întregii munci 
de educație din societatea noas
tră la un nivel superior, în 
concordanță cu sarcinile și obiec
tivele actuale și de perspectivă, cu 
formarea omului nou. Desfășurîn- 
du-se în cadrul unui mare program 
de educație politică a maselor, este 
firesc și necesar ca toate acțiunile 
festivalului, toate manifestările poli
tico-ideologice să răspundă cît mai 
bine imperativelor pe care edifica
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate le situează acum și în 
viitor în fața omului nou. Accentua
rea caracterului politic al întregului 
șir de forme și mijloace de activitate 
înseamnă a le , conferi mai ferm un 
obiectiv precis, a le face să răspundă 
mai bine, prin intermediul specificu

lui lor, comandamentelor de astăzi, 
sarcinilor care stau în fața oamenilor 
muncii în conformitate cu hotărîrile 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului, cu in
dicațiile și orientările cuprinse în 
cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în alte documente de 
partid. Acestea constituie reperele, 
jaloanele întregii activități cultural- 
educative și prin prisma înfăptuirii, 
aplicării lor neabătute se cuvine să 
analizăm și să apreciem tot ceea ce 
întreprindem, fiecare manifestare. 
Ce urmăresc ele ?

Fără îndoială. „Cîntarea României" 
este o cîntare a muncii, a bucuriei 
de a fi participant activ la procesul 
de edificare a României socialiste. 
Cine este acest constructor, omul de 
care societatea are nevoie T El nu 
va putea fi decît un constructor 
avîntat. cu o conștiință revoluționară, 
înarmat cu ideologia marxist-lem- 
nistă a partidului nostru, cu concep
ția materialist-dialectică despre lume 
si viată, cu larga cunoaștere a poli
ticii si orientărilor Partidului Comu
nist Român in toate domeniile de 
activitate, in făurirea industriei so
cialiste moderne, a unei agriculturi 
superioare, de mare randament. în 
dezvoltarea culturii ori în creația teh- 
nico-științifică. în toate aceste dome
nii, activitățile festivalului au un mare 
rol ajutînd prin valoarea lor edu
cativă. politică, științifică să răspun
dă cît mai bine, la un nivel mereu 
mai înalt cerințelor actuale, sarcini
lor pe care fiecare le avem la locul 
nostru de muncă. Aceasta înseamnă 
pînă la urmă a conferi manifestării
(Continuare în pag. a III-a)
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SUCCESE 
ÎN ÎNDEPLINIREA 

PLANULUI
Producție fizică peste 

plan. într-o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comite
tul județean Dîmbovița al P.C.R. 
anunță că oamenii muncii din 
economia acestui iudet au reali
zat sarcinile de olan pe primele 
7 luni ale anului cu 4 zile mai 
devreme. Ca urmare, iudetul 
Dîmbovița va realiza si livra în 
plus economiei naționale impor
tante cantităti de energie elec
trică. cărbune, laminate din otel, 
otel brut, gaz metan, ale produse 
ca plăci si tuburi din azboci
ment. prefabricate din beton ar
mat. a oa ratai electric de joasă 
tensiune, lacuri si vopsele, țesă
turi din bumbac.

Cu trei zile mai devreme. 
Oamenii muncii din industria 
prahoveană. aflati într-o susți
nută întrecere în cinstea zilei 
,de 23 August, au raportat înde
plinirea planului producției in
dustriale pe 7 luni, cu trei zile 
mai devreme. S-au livrat la ex
port, peste plan, mărfuri indus
triale în valoare de circa 170 
milioane lei valută. (C. Că
prarul •

Folosind superior mijloa
cele tehnice aflate în dotare, 
minerii, români și maghiari, de 
la întreprinderea minieră Bălan, 
județul Harghita, au depășit 
sarcinile de plan la zi la pro
ducția netă cu 5,4 Ia sută, suc
ces care are la bază. în între
gime. creșterea productivității 
muncii. Concomitent, ponderea 
minereului de calitate superi
oară a sporit cu 6,6 la sută.

Prin utilizarea elemente
lor tipizate, la întreprinderea 
mecanică-Timișoara, greutatea 
specifică a unor produse s-a re
dus cu aproape .20 la sută față, de 
cele executate pînă in prezent.

Pe baza organizării su
perioare a producției și a 
muncii, in- perioada trecută din 
acest an, la întreprinderea clu
jeană ..Electrometal" au fost fa
bricate. peste prevederile de 
plan, aparate, mașini si piese de 
schimb în valoare de aproape 22 
milioane lei. pentru industria 
electrotehnică, industria de me
canică fină si optică, pentru 
agricultură Si transporturi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și-a încheiat du
minică, 30 iulie, vizita de lucru in ju
dețul Tulcea.

Secretarul general al partidului a 
fost însoțit în această vizită de tova
rășa Elena Ceaușescu, de tovarășii 
Manea Mănescu, Iosif Banc, Emil 
Bobu, Paul Niculescu, Virgil Trofin, 
Teodor Coman, Richard Winter.

Populația localităților aflate de o 
parte și de alta a brațului Suiina, 
străbătut de nava prezidențială „Mi- 
hai Viteazul" de la Crișan la Isaccea, 
a intîmpinat trecerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat cu 
urale și ovații, expresie a sentimen
telor de dragoste și stimă, de recu
noștință profundă pe care le nutresc 
cei ce muncesc și trăiesc pe aceste 
meleaguri față de partid și secretarul 
său general, pentru grija statornică 
de a asigura județului Tulcea o dez
voltare economico-socială rapidă.

Pe faleza portului Tulcea se aflau 
la trecerea navei mii de locuitori ai 
orașului — reprezentanți ai colecti
velor de muncă cu care secretarul 
general al partidului a purtat sim- 
bătă un fructuos dialog de lucru, ai 
personalului muncitor din instituțiile 
municipiului, precum și turiști veniți 
la odihnă în acest frumos colț de 
țară. Ei au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu o entuziastă manifestare, 
dînd expresie acelorași sentimente de 

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

dragoste și stimă cu care i-au în
conjurat pe tot parcursul vizitei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie, de la bordul navei, 
acestei emoționante manifestații 
făcute de populația orașului dună
rean.

Nava prezidențială și-a continuat 
apoi drumul pînă la Isaccea.

La coborîrea pe cheiul portului, îr> 
ovațiile locuitorilor orașului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați cu 
deosebit respect de reprezentanții or
ganelor locale de partid și de stat.

O gardă militară, alcătuită din ma
rinari, membri ai gărzilor patriotice 
și ai formațiunilor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei, a 
prezentat onorul. S-a intonat Imnul 
de stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

Secretarul general al partidului a 
fost invitat apoi in fața machetelor 
de sistematizare a orașului Isaccea, 
prevăzut să devină in viitorii ani un 
centru industrial-agrar. Gazdele înfă
țișează programul de dezvoltare ur
banistică, care prevede construirea a 
250 de apartamente în acest cincinal 
și a altor 400 în cincinalul viitor. Tot
odată, se prezintă amplasamentul 
unor unități industriale care vor con
feri localității atributele unui centru 
economic important al acestei zone.

Analizind machetele expuse, con
cepția avută în vedere de edilii ora
șului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut revizuirea și îmbunătățirea 

amplasamentului viitoarelor construc
ții de locuințe, astfel incit să se poa
tă folosi avantajele vecinătății cu 
Dunărea. în acest scop, s-a indicat 
ca noile blocuri să fie ridicate în 
partea sudică a orașului, unde se des
chide o frumoasă perspectivă spre 
fluviu, iar arhitecții să acorde toată 
atenția ridicării unor ansambluri mo
derne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
luat apoi rămas bun de la membrii 
Comitetului județean de partid, de 
la ceilalți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

în numele comuniștilor, al întregii 
populații a județului, primul secretai 
al Comitetului județean Tulcea al 
P.C.R. a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde mulțumiri pentru 
noua vizită întreprinsă în județ, asi- 
gurindu-1 că, la fel ca și pînă acum, 
organele și organizațiile de partid, 
toți oamenii muncii tulceni vor fi la 
înălțimea răspunderilor ce decurg din 
amplul program de ridicare economi
co-socială a acestor meleaguri, că vor 
face totul pentru înfăptuirea sarcini
lor ce le revin din hotărârile Congre- 
.sulul al XI-lea și. Conferinței Națio
nale ale partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat 
succese tot mai mari locuitorilor ju
dețului în materializarea acestor an
gajamente.

în uralele și aplauzele mulțimii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au urcat in 
elicopterul prezidențial, îndreptin- 
du-se spre stațiunea Neptun.

BRĂILA DE AH
a primit pe

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit, luni, în stațiunea Neptun, 
pe Leticia Ramos Shahani. ambasa-

ambasadorul Republicii Filipine
dorul Republicii Filipine la Bucu- Cu acest prilej a avut loc o con- 
rești, în legătură cu încheierea mi- vorbire care s-a desfășurat într-o 
siunii sale în tara noastră. atmosferă cordială.

1944-AUGUST - 1978
- saltul spre o nouă calitate

■ Vechea stemă a Brăilei înfățișa o 
corabie. Simboliza comerțul. îndelet
nicirea predilectă a oamenilor din 
multiseculara așezare de la kilome
trul 171 al Dunării. Astăzi, în locul 
fragilei corăbii, stema municipiului 
înfățișează un cargou tăindu-si cale 
fermă pe magistrala apelor : alături
— brațul și cupa unui excavator in 
plină ascensiune către înălțimile 
unde simți vibrind strunele de înaltă 
tensiune ale kilowaților ; sus. în 
dreapta, o mină încleștAă pe o făclie
— simbolul științei, al culturii. Saltul 
în timp este evident. Argumentele 
însă trebuie căutate.

Evidenta statisticilor burgheze con
semna existenta în această zonă a 
77 de întreprinderi. Ce erau insă 
acestea ? în principal, unităti lilipu
tane. fabrici de săpun cu 4—5 mun
citori. ateliere de reparat ambarca
țiuni. cărămidării. făbricute de Ulei, 
luminări, tricotaje ori mezeluri. Pe 
lîngă acestea. orașul si iudetul 
Brăila au mai moștenit de la vechiul 
regim : o mortalitate infantilă ce 
oscila între 145—200 la mie : un total 
de 40 de medici. Transportul persoa
nelor în județ era „asigurat" de 3 au
tobuze a cite 21 de locuri. Producțiile 
medii la hectar erau de 823 kg la 
griu si 967 kg la porumb. în cartie
rele orașului „cu 1000 de cîrciumi" 
mizeria si promiscuitatea făceau ra
vagii.

Politica științifică a Partidului 
Comunist Român de industrializare 
socialistă, de repartizare judicioasă, 
echilibrată a forțelor de producție 
pe intreg teritoriul tării a condus Ia 
realizări deosebite în domeniul dez
voltării economiei, punerea în va
loare si folosirea mai judicioasă a 
tuturor resurselor materiale si 
umane deschizînd județului noi si 
luminoase perspective.

Socialismul i-a deprins pe oameni 
eu o noțiune nouă : „dezvoltarea 
multilaterală". Iar aceasta s-a tradus, 
la Brăila, prin crearea si dezvoltarea 
platformei chimice — aici se reali
zează 95 la sută din producția de 
fire și fibre artificiale a României 
și 14 la sută din producția de celu
loză și semiceluloză ; prin dez
voltarea construcțiilor de mașini si 
utilaje grele — tot la Brăila se rea
lizează azi întreaga producție de

Ion CATRINESCU,
prim-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R.

excavatoare a tării ; prin crearea șl 
dezvoltarea industriei de prelucrare 
a lemnului — la Brăila s-a fabricat, 
in 1958. prima placă aglomerată din 
lemn. O amploare deosebită au că
pătat. in același timp, ramura ener
getică. industriile metalurgică, pe
trolieră. alimentară, confecțiile texti
le si. bineînțeles, activitatea portuară 
si construcțiile navale.

Anul acesta s-a împlinit un de
ceniu de cînd Brăila a redevenit 
județ. A fost cu adevărat un act

ctitoricesc. cu vocație si deschidere 
istorică, certificat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Act care și-a pus struc
tural. profund si decisiv pecetea 
asupra întregului județ, ca de altfel 
asupra întregii țări. Puternic relan
sată pe traiectoria dezvoltării, eco
nomia județului are în prezent un 
echilibrat profil industrial-agrar. 
Aici îsi desfășoară o rodnică activi
tate 26 de întreprinderi industriale, 
15 întreprinderi agricole de stat. 16

Întreprinderi pentru mecanizarea 
agriculturii. 84 cooperative agricole 
de producție. 9 asociații economice 
intercooperatiste si 16 consilii inter- 
cooperatiste. Numai municipiul Brăi
la realizează în 1978 o producție 
globală industrială de 15,5 miliarde 
lei si 77,75 la sută din întreaga pro
ducție globală a județului. Ponderea 
este deținută de industria construc
toare de mașini, cu 30,98 la sută, si 
de industria celulozei, hîrtiei si fi
brelor artificiale, cu 20,86 la sută. 
Tot in acest an. producția globală 
agricolă are o valoare de 4.4 miliarde 
lei, ceea ce înseamnă 22,25 la sută 
din' producția globală a județului.
(Continuare in pag. a Il-a)

CAPACITATEA EDUCATIVĂ, MESAJUL 
ÎNAINTAT, SPIRITUL MILITANT, 

atribute definitorii ale creației literar-artistice
In cadrul recentei întîlnlrl a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu membri al conducerii Uniunii scriitorilor, 

secretarul general al partidului a recomandat ca scriitorii și artiștii noștri să participe mai activ la 
schimburile de vederi șl dezbaterile democratice consacrate ridicării calității creației literare, în vederea 
elaborării unor lucrări anga|ate, militante, de un înalt nivel artistic, opere capabile să dăinuie, să Îmbogă
țească in mod real conștiința socialistă a poporului, patrimoniul culturii noastre.

Dinamica producției industriale
(în procente)

...și a producției agricole
(în mii lei)

Angajarea civică, 
adevărata dimensiune 

a valorii artistice

0 tematică 
inepuizabilă: munca 

și aspirațiile poporului
de Al. ANDRIȚOIU de Petru VINTILĂ

Caracterul cetățenesc al 
artei — prezenta artistu
lui în for. cum se mai 
spune — se contopește 
osmotic cu istoria, cu de
mocrația. cu etica, iar in 
cazul nostru, cu revoluția, 
adică cu toate coordona
tele care-i dau eficiență 
și perenitate. Si dacă 
vrem exemple de artiști 
cetățeni, nu trebuie să ne 
oprim numai la cazurile 
manifeste, la Hugo, sau 
Whitman, sau Maiakovski 
ori, la noi, la Boliac, la 
Goga. la marele Emi- 
nescu — ci la întreaga 
artă, națională si univer
sală, care definește o 
epocă, care se prelun
gește. prin tradiție. în 
timp si încălzește cu 
focul ei sacru generații
le. La polul de sus al 
valorilor nepieritoare, din 
lumea antichității si Pînă 
azi. principiul civic al 
artei definește capodo
pera.

Rostită frust sau ale

goric. la dimensiuni de 
epopee sau sonet, atitu
dinea civică definește 
rolul social-istoric al ar
tistului în societate, di
rect. activ. ca in cazul 
pașoptiștilor români, al 
iluminiștilor prerevoluțio- 
nari francezi, al decem
briștilor ruși și al comu
niștilor in mod exemplar 
ori meditativ — dar nu 
mai puțin implicat în 
destinele patriei si ale 
societății — ca Ia Goethe. 
Leopardi sau Bacovia.

Cercurile se lărgesc însă 
necontenit. Eminescu era 
un exemplu de artist ce
tățean nu numai prin 
poeziile sale civice si di
rect patriotice, nu numai 
prin articolele publicate 
în „Timpul", ci si prin 
adîncul respect al înain
tașilor, precursori întru 
dragoste de patrie si
(Continuare 
în pag. a III-a)

Am văzut și auzit ve
leitari afirmînd cu glas 
foarte mare că pe ei nu-i 
interesează nici opinia 
criticii și nici părerea 
cititorilor. întrebîndu-1 
odată pe un astfel de ar
tist, mai orgolios decît 
o statuie ecvestră, de ce 
scrie dacă nu-1 intere
sează ecoul în lume al li
teraturii sale, mi-a răs
puns că scrie doar pentru 
plăcerea sa estetică și că 
pentru el discursul li
ric nu este nimic altceva 
decît un joc gratuit. La 
întrebarea mea de ce 
publică, de ce caută să 
implice în acest joc mii 
și mii de cititori, a ridi
cat pur și simplu din 
umeri. Filozofia aceasta 
bizară și egocentristă e 
din fericire mereu mai 
rară. Absurditatea ei de
curge întîi dintr-o privire 
narcisiacă total admirati
vă, iar apoi dintr-un dis
preț profund față de opi

nia criticii și a citi
torilor.

Nici o operă artistică 
a lumii nu este valoroasă 
în exclusivitate pentru 
sine și în sine, con
ceptul de valoare fiind în 
primul rînd rezultatul 
comunicării ei cu publi
cul, sufragiul publicului 
asupra ei. Intr-un uni
vers de lilieci sculpturile 
lui Fidias și picturile lui 
Rembrandt n-ar putea fi 
percepute estetic și ele 
n-ar fi altceva decît niște 
simple obiecte-obstacol a- 
șezate la diferite dis
tanțe și avînd anumit! 
parametri fizici. Fără 
public și mai ales fără 
un public însetat de fru
mos, cultivat prin școală, 
moravuri, muzee, expo
ziții și spectacole, arta 
în general, așadar im
plicit și literatura, ar 
fi văduvită tocmai de
(Continuare 
în pag. a III-a)
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Anul trecut s-au împlinit 10 ani de 
cind. la indicația conducerii partidu
lui. Balta Brăilei a fost transformată 
in cea mai mare întreprindere agri
colă de stat din tară si a început să 
producă. în județ există acum 5 063 
tractoare (la un tractor fizic revin 
70,9 hectare teren arabil). 2 472 com
bine. 1 882 semănători. 1 419 cultiva
toare. Cu toate condițiile nefavora
bile din ultimii trei ani. producțiile 
medii la hectar s-au ridicat la : griu
— 3133 kg. porumb — 4 991 kg. 
floarea-soarelui — 1 705 kg. în sec
torul zootehnic. încărcătura de ani
male la 100 ha de teren arabil este 
de 44 taurine. 150 porcine. 138 ovine 
ji 276 păsări ouătoare.

în acești ultimi 10 ani. Brăila a 
făcut pași mari pe drumul construc
ției socialiste. O privire, fie si su
mară. asupra citorva indicatori este 
edificatoare pentru saltul efectuat 
spre o nouă calitate a vieții econo
mice. politice si social-culturale. în 
1977, Brăila a pulsat in sistemul 
energetic national 3 942 937 mii kWh, 
față de 54 467 mii kWh in 19G8. De 
altfel. întreprinderea electrocentrale 
Brăila produce acum tot atîta ener
gie electrică cit întreaga Românie a 
anului 1938.

Bineînțeles că zecile de mii de 
oameni venit! în acești ani în 
multisecularul oraș — Brăila a intrat 
în al șaptelea secol al existentei sale
— aveau si au nevoie de piețe si 
magazine, de scoli si muzee, de 
parcuri si stadioane, de policlinici si 
cinematografe, de crese. de teatru, 
biblioteci, case de cultură si cluburi, 
de tot ceea ce în anii din urmă 
ne-am obișnuit să subsumăm expre
siei „civilizație socialistă". Din a- 
ceastă sete de civilizație s-au născut 
>»oile artere și cartiere, care au 
schimbat fundamental nu numai fata 
orașului, dar si modul de viată al 
oamenilor. Și nu întîmplător anul 
trecut Brăila a rotunjit numărul 
apartamentelor construite in anii so
cialismului la 20 000. Numai in ele 
locuiesc. în condiții de confort. 
80 000 de cetățeni, adică echivalentul 
numeric al populației orașului din 
anul 1944, întregul municipiu numă-

DE AZI
rind acum peste 200 000 de locuitori. 
Pentru aceștia, ca si pentru toti cei 
peste 381 000 de locuitori ai județu
lui. fie că sînt din Brăila. Făurei. 
din viitoarele orașe Ianca, Ciresu, 
însurăței. Movila Miresii ori din alte 
localități, saltul spre o nouă calitate 
a vieții poate' fi sintetizat într-o 
singură comparație : dacă in 1944 
vîrsta medie pe aceste meleaguri era 
de 42 de ani. acum, in 1978, vîrsta 
medie a crescut Ia 68 de ani. Orin- 
duirea socialistă a dăruit oamenilor 
26 de ani de viată in plus. A dăruit 
viată nu în sens metaforic, ci viată 
adevărată, demnă, civilizată. I-a 
Brăila — ca peste tot in România 
acestor ani — deviza „totul pentru 
om" arc deplină acoperire în fapte.

Desigur, toate aceste succese în
mănunchează eforturile celor peste 
55 000 de comuniști ai organizației 
județene, ale tuturor oamenilor mun
cii pentru transpunerea in viată a 
hotăririlor partidului, a indicațiilor 
secretarului general. Sarcina trasată 
nouă, tuturor, de a transforma can
titatea intr-o nouă calitate a ridicat 
in fata organelor si organizațiilor de 
partid dezideratul îmbunătățirii per
manente a stilului și metodelor de 
conducere, pentru a asigura neabătut 
creșterea rolului lor conducător, in
tegrarea organică si participarea lor 
nemijlocită la activitatea colective
lor de oameni ai muncii, dezvoltarea 
democratici muncitorești, cultivarea 
eu fermitate revoluționară a spiritu
lui comunist in viata tuturor orga
nismelor economice, sociale si de 
stat.

Străduindu-se să răspundă la un 
nivel cit mai inalt acestor exigente, 
organele si organizațiile de partid 
acordă în această perioadă o deo
sebită atenție stimulării și mai ac
centuate a întrecerii socialiste, pen
tru ca măreața noastră sărbătoare 
națională de la 23 August, ziua 
eliberării patriei, să fie întimpinată 
așa cum o cer noile noastre tradiții. 
Adică prin fapte de muncă demne 
de laudă și prețuire, fapte care să 
se constituie totodată într-o dovadă 
grăitoare a hotăririi cu care acțio
nează oamenii muncii pentru înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al 
XI-lea al partidului și ale Conferin-

Imaglne o Combinatului de celuloză, hîrtie și fibre artificiale, aflat în continuo dezvoltare

tei Naționale. Toate colectivele de 
muncă brăilene si-au concentrat 
preponderent atenția spre creșterea 
productivității muncii. reducerea 
cheltuielilor materiale de producție, 
ridicarea nivelului tehnic al produ
selor. spre înfăptuirea tuturor măsu
rilor necesare pentru aplicarea noului 
mecanism economico-financiar. Ca 
un deosebit succes a.l constructorilor 
brăileni de utilaje grele se Înscrie 
terminarea probelor mecanice si 
electrice la excavatorul ESE 8001 
cu cupa de 8—10 mc. cel mai mare 
construit vreodată în România. Și 
sîntem convinși că seria înfăptuiri
lor dedicate zilei de 23 August să va 
îmbogăți considerabil in continuare.

Problemele realizării riguroase a 
tuturor indicatorilor planului econo
mic concentrează atentia principală 
a colectivelor de muncă brăilene. cu 
atit mai mult, cu cit. in această pe
rioadă. se desfășoară adunările ge
nerale ale oamenilor muncii. Avind 
loc la jumătatea anului si a cincina
lului, această nouă rundă a adunări
lor generale a fost astfel organizată, 
incit în fiecare unitate să existe 
climatul de exigentă propice unei 
analize profunde, temeinice, a rezul-

PE COORDONATELE UNEI ECONOMII MODERNE
• Au crescut continuu fondurile de investiții 

alocate județului : de la 5,7 miliarde lei in 
perioada 1961—1965 la 20,8 miliarde lei în 
cincinalul actual.
• Industria brăileană realizează la ora 

actuală : întreaga producție de excavatoare a 
țării ; 95 la sută din producția de fire și fibre 
artificiale ; 14 la sută din producția de celu
loză și semiceluloză.

• Numai în anii 1976—1977 au fost pregă
tiți pentru nevoile industriei 15 254 muncitori 
și 1 034 cadre cu studii medii și superioare.
• Suprafața irigată va reprezenta, în 1980, 

mai mult de 249000 hectare, ceea ce echi
valează cu aproximativ 65 la sută din 
suprafața agricolă a județului.

Producția de energie electrică 
(în mii kWh)

PENTRU OAMENII MUNCII - UN NIVEL DE TRAI Șl DE CULTURĂ 
MEREU MAI RIDICAT

• Anul trecut, Brăila nouă a ajuns la 20 000 
de apartamente, în care locuiesc peste 80 000 
de persoane — echivalentul populației între
gului oraș în 1944.
• în acest an școlar funcționează 409 uni

tăți școlare și preșcolare, numărul elevi
lor ridicîndu-se la aproape 90 000. Cheltuielile 
anuale suportate de stat pentru un elev însu
mează 9 600 lei.
• S-a asigurat o bogată bază materială 

pentru activitatea culturală prin : 153 cămine,

2 case de cultură, 4 cluburi, 3 săli de cultură 
ale sindicatelor, 315 biblioteci și filiale, 93 
cinematografe, 1 teatru dramatic, 1 teatru de 
păpuși, 1 muzeu de istorie și științe naturale.

© Prin comerțul socialist au fost vîndute, în 
1977, mărfuri în valoare de 2,6 miliarde lei, 
față de 1,5 miliarde lei în 1968, prevederile 
pe anul în curs fiind de 2,9 miliarde.

® în cincinalul actual sînt prevăzute a se 
construi 1 952 locuri în cămine de nefamiliști, 
din care 1 620 s-au realizat anul trecut.

țațelor economi- 
co-financiare ob
ținute în primul 
semestru, precum 
și a măsurilor po
litice, organizato
rice și tehnico- 
economice ce se 
impun in vederea 
îndeplinirii sar
cinilor pe acest 
an și asigurării 
condițiilor nece
sare realizării la 
un inalt nivel de 
eficientă a pla
nului pe 1979. De 
aceea, biroul co
mitetului jude
țean de partid a 
orientat toți fac
torii de condu
cere, întregul său 
aparat spre cu
noașterea cit mai 
in amănunt a 
sarcinilor ce re
vin din actualul 
cincinal și din an
gajamentele asu
mate in întrece
rea socialistă fie
cărui colectiv, fie
cărei formații de 
lucru, stabilind 
măsuri și moda
lități practice de 
lucru. Paralel cu 
aceasta, secreta
riatul comitetu
lui județean de
partid a organizat intîlniri si con
sfătuiri de lucru chiar in colectivele 
care urmau să pregătească adunările. 
Așa se face că majoritatea adunări
lor generale ale oamenilor muncii 
care au avut Ioc pină acum — ca 
foruri supreme ale autoconducerii 
muncitorești — s-au remarcat prin- 
tr-un spirit de înaltă exigență si 
combativitate, au abordat deschis, 
critic și autocritic, principalele pro
bleme ale perfecționării activității 
productive. Dezbaterile evidențiază 
un înalt nivel de conștiință a parti- 
cipantilor și se soldează cu măsuri 
concrete, practice, operative vi- 
Zind transpunerea mai rapidă in 
producție a cuceririlor științei si 
tehnicii, realizarea producției nete si 
a producției fizice, reducerea cheltu
ielilor materiale, a consumurilor de 
metal, combustibil și energie.

Bineînțeles, in aceste rînduri nu, 
am reușit să facem decît o sumară 
prezentare a efortului oamenilor 
muncii in frunte cu comuniștii pentru 
ca toate laturile vieții economice, 
politice, sociale a județului să reali
zeze saltul spre o nouă calitate. 
Sintem conștient! ,că există incă

mult loc pentru mai bine, pentru 
perfecționarea activității de condu
cere. de organizare, educare politică 
și influențare a maselor de oameni 
ai muncii. Ne obligă la aceasta 
Însăși viata, sarcinile noastre viitoa
re. Obiective cum sînt realizarea 
pină in 1980 a unei producții globale 
de aproape 74 miliarde iei. a unei 
produeții-marfă de circa 68 miliarde 
lei. a unui export de 3,71 miliar
de lei valută, sporirea patrimoniului 
locativ al județului cu aproape 16 000 
de apartamente, precum și ridicarea 
altor obiective de interes maior im
plică nu numai eforturi substanțiale, 
ci și inaltă competență, spirit de 
inițiativă, talent organizatoric, perse
verentă si pasiune. Sintem convinși 
că toti oamenii muncii brăileni. indi
ferent de locurile lor de muncă, vor 
acționa, sub îndrumarea organelor si 
organizațiilor de partid. în așa fel 
incit să putem raporta conducerii 
superioare de partid și de stat, to
varășului Nicolae Ceaușescu. înde
plinirea exemplară a planului si 
angajamentelor asumate și crearea 
condițiilor propice realizării cu suc
ces a mobilizatoarelor sarcini de 
viitor.

Astăzi - deschiderea Tîrgului 
de mostre de bunuri de consum

Astăzi se deschide la București a 
9-a ediție a Tirgului de mostre de 
bunuri de consum, manifestare deve
nită tradițională. Cu acest prilej, sint 
prezentate circa 170 000 de exponate 
— țesături, tricotaje, confecții, încăl
țăminte, articole pentru dotarea apar
tamentelor, bunuri de uz casnic și de 
Întrebuințare îndelungată, produse 
cosmetice etc. Se va organiza un 
studiu atent al cererii, al cunoașterii 
cit mai exacte a preferințelor dife
ritelor categorii de cumpărători. în 
acest scop, a fost ales un grup re
prezentativ de produse, asupra cărora 
vizitatorii lși vor spune cuvintul.

Testarea preferințelor cumpărătorilor 
se va tace și prin punerea în vîn- 
zare a unor exponate la standurile 
tirgului, precum și la marile maga
zine din Capitală, Timișoara, Bra
șov, Iași și Cluj-Napoca.

Pe toată durata tirgului, Intre 1 și 
31 august, se vor desfășura diferite 
acțiuni — simpozioane, mese rotun
de, intîlniri cu vizitatorii și altele.

Tot cu ocazia tirgului va avea loc 
contractarea fondului de marfă pen
tru anul 1979, cind. potrivit progra
mului de aprovizionare a populației, 
se vor pune in vinzare mărfuri In 
valoare de peste 200 miliarde lei.

Din greșeala... 
cu tot dinadinsul

Construcțiile navale cunosc o amploare mereu cresGindă (fotografia din stingă). Brăila nouă,, cuprinzînd 20 000 de apartamente, adăpostește astăzi tot atiția locuitori ca întregul oraș 
în anii eliberării (fotografia din dreapta)

într-o amplă scri
soare, un grup de 
membri cooperatori 
de la C.A.P. Coconi, 
comuna Mînăstirea,
județul Ilfov, ne a- 
ducea la cunoștință o 
seamă de neajunsuri 
din această unitate 
agricolă.

Uniunea județea
nă a cooperativelor a- 
gricole de producție 
Ilfov a constituit un 
colectiv care a verifi
cat în amănunt cele 
semnalate. Cercetările 
au scos la iveală că 
Anghel Stelian. con- 
tabilul-șef al C.A.P. 
a primit in plus 
de drepturile ce 
cuveneau pentru 
1977 o cantitate 
714 kg porumb. A- 
ceste 
fost 
de 
rul Paște Darie, care 
motivează că a făcut 
acest lucru... din gre
șeală de calcul. Din 
greșeală... cu tot dina
dinsul — considerăm 
noi, bazîndti-ne pe 
faptul menționat in 
continuare în răs
puns că „se con
firmă și faptul că a- 
cest porumb a fost 
transportat fără aviz 
de expediție, pe mo
tiv că avizul se găsea 
la o altă persoană, 
care cu o zi înainte 
transportase la 
tabilul-șef acasă alte 
două căruțe de 
rumb". Cazul se gă
sește tn cercetare la 
miliția comunei care, 
potrivit dispoziției 
procuraturii Olteni
ța, a cerut începerea 
urmăririi penale pen
tru infracțiunile de 
delapidare și fals să- 
vîrșite.

Avîndu-se in vede
re cele de mal sus — 
se menționează in 
încheierea răspunsu
lui — s-a luat măsu
ra de scoatere din 
funcția de contabil- 
șef a sus-numitului 
și sancționarea sa pe 
linie de partid.

fată 
i se 
anul 

de
produse i-au 

trimise acasă 
către magazine-

că aceasta e înteme
iată. în ce privește 
situația de la abato
rul Făgăraș — se a- 
rată in răspuns — in 
prezent se execută 
lucrări de extindere 
și modernizare; oda
tă cu terminarea a- 
oestora vor dispărea 
și anomaliile semna
late. Consiliul popu
lar al orașului Făgă
raș, odată cu devie
rea riului Berivoi in 
noua sa albie, a luat 
măsura ca. împreună 
cu oetățenii — perio
dic ■ 
cbea 
cindu-se tuturor 
tățeniloi 
bertătii de a i 
runca resturi 
jere în ea; 
măsuri însă 
fost suficiente, 
în vedere că aici 
colectează 
pluviale ... ___
zonă a orașului, pe o 
distanță destul de 
mare. în 
biroul 
consiliului 
al orașului a 
venit pentru obține
rea fondurilor 
sare efectuării lucră
rilor de canalizare ; 
în prezent se lucrea
ză la întocmirea do
cumentației tehnice 
necesare începerii a- 
cestor lucrări.

și curețe ve- 
albie, interzi- 

ce- 
din str. Li- 

mai a- 
mena- 
aceste 

n-au 
. avind 

se 
și apele 

din această
destul 
consecință, 

executiv al 
popular 

inter-
nece-

con-
po-

Marian din 
a trimis ■ re-
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Legumeie-din cîmp la piață, pe un drum cit
Sîntem în plină vară, perioadă în 

care legumele și fructele au o mare 
pondere în hrana populației. Preten
țiile gospodinelor de a găsi pe piață 
o abundență de asemenea .produse 
sînt pe deplin îndreptățite. Și efor
turile făcute de stat pentru dezvol
tarea sectorului legumicol au creat 
condiții reale pentru aprovizionarea 
magazinelor in mod ritmic cu canti
tățile șl sortimentele de legume so
licitate. De ce apar totuși „goluri" 
in aprovizionarea cu legume ? Săp- 
tămina trecută, pe piețele Capitalei 
nu s-au găsit in cantități suficiente 
tomate, ardei, vinete și alte sorti
mente de legume. Am urmărit cau
zele acestei situații în județul Ilfov, 
care este și principalul furnizor de 
legume pentru Capitală.

Livrările la fondul pielei 
ar putea spori cu mult
Cum se prezintă grădinile de legu

me ? în marea lor majoritate sint 
încărcate cu roade de bună cali
tate. Cele 10 000 hectare cu le
gume cite cultivă unitățile agri
cole din județul Ilfov ar putea 
să asigure in bună măsură ne
voile Capitalei de legume proaspete. 
Condiția este ca factorii de răspun
dere să se pună de acord in privința 
cererii reale de legume din partea 
populației și. in funcție de aceasta, 
să suplimenteze graficele de recoltare 
și de livrare pină la nivelul produc
ției existente in fiecare unitate agri
colă. Facem această subliniere. întru- 
cît din cele constatate pe teren, gra
ficele la unele sortimente sînt cu

mult sub ce ar putea oferi unitățile 
agricole. Un exemplu. Pentru peri
oada 24—29 iulie graficul de livrare 
la vinete pe întreg complexul de le
gume și fructe din zona Urziceni a 
fost de numai 4 tone — cantitate ce 
în mod normal s-ar fi putut îitma 
într-o singură zi numai de la ferma 
nr. 2 a cooperativei agricole din Fier
binți. Pentru săptâmina aceasta, 
la vinete complexul a propus un 
grafic de numai 18 tone. Or, din 
discuțiile cu inginerul șef al coope
rativei din Maia, tovarășul Ion Du
mitru, am reținut că numai din 
această unitate s-ar putea livra circa 
30 tone de vinete.

Cine ajustează graficele ?
încercînd o explicație a acestei 

stări de lucruri, am făcut un apel te
lefonic Ia întreprinderea de legume 
și fructe Militari, una din marile 
unități care aprovizionează Capitala. 
De la celălalt capăt al firului ne-a 
răspuns tovarășul Gheorghe Po- 
povici, șeful serviciului livrări, care 
a ținut să ne liniștească în privința 
stocurilor de legume, in sensul că ar 
fi suficiente. Afirmația provoacă 
nedumerire, șl ne face să ne între
băm dacă nu cumva tocmai unitatea 
care asigură desfacerea legumelor 
este aceea care „subțiază" graficele 
de preluare tocmai pentru a nu-și 
crea bătaie de cap cu eventuala de
preciere a produselor. Problema 
aprovizionării cu legume a Capitalei 
este mult prea importantă pentru a 
fi abordată numai sub aspectul înde
plinirii sau neîndeplinirii graficelor 
săptăminale care, așa după cum s-a

văzut, nu întotdeauna răspund cerin
țelor reale.

Ferme mici, 
cu probleme mari

Așa după cum arătam, în grădinile 
Ilfovului sint legume din belșug. 
Producătorii s-au preocupat să răs
pundă cu cinste obligațiilor ce le re
vin in aprovizionarea in bune con
diții a populației. în bazinele legu
micole Fierbinți-Maia. zilnic, peste 
500 de oameni culeg și trimit spre 
piață intre 70 și 80 tone de legume.

La Gruiu și Nuci, campania de re
coltare a legumelor se face practic 
cu întreaga suflare a satului. Dar 
legume se cultivă și în unitățile a- 
gricole „neprofilate". E drept, pe su
prafețe mai mici. Și. tocmai 
pentru că suprafețele sint mici, in 
unele locuri li se acordă o atenție 
prea mică. La C.A.P. Dridu situația 
din grădina de legume iți lasă un gust 
amar. Și nu numai castraveții copti și 
putreziți de acum, dar și ardeiul din 
solar, care a început să se usuce pe 
tufe. La Sintești și Crețești, ce-i 
drept, tomatele nu au ajuns incă in 
stare de depreciere, dar 6int acum

Zilnic s-ar putea livra de aici cel 
puțin 15—20 tone de roșii. Simbâtă 
era însă liniște totală in ambele gră
dini. Probleme cu recoltatul sint și 
la Brazi si Dascălu-Creața. unde, din 
lipsa forței de muncă, ritmul recol
tării nu depășește 500—1 500 kg pe 
zi. Sînt și acestea argumente in plus 
pentru o mai bună încărcare a gra
ficelor pe unitățile agricole, astfel ca 
toată producția de legume din gră
dini. ajunsă la maturitate, să fie tri
misă cit mai repede pe piață.

Iosif POP

Unii culeg cu hărnicie... alții risipesc cu... dărnicie

De la Fierbinți și Maia se culeg șl trimit zilnic spre piațăintre 70 și 80 tone de legume de cea mai bună calitate 
(imaginea din stingă). Și aceste tomate, de la C.A.P. Berceni, au fost culese tot pentru a ajunge pe piață. Acum, de atita 

copt și răscopt, nu sint bune nici măcar pentru bulion (imaginea din dreapta).

Extinderea 
canalizării 

la Făgăraș
Tacea 

Făgăraș
dacției o scrisoare în 
care semnala o sea
mă de neglijențe ale 
organelor 
ce privește 
mediului 
tor. „Noi, 
străzii Libertății 
Făgăraș, ne-am adre
sat in repetate 
duri organelor locale 
cu rugămintea de a 
lua măsuri pentru în
lăturarea poluării ce 
se tace din ce in ce 
mai mult simțită in 
cartier. Pină acum 
însă nu s-a luat nici 
o măsură. Aerul pe 
care-1 respirăm ziua 
și noaptea, noi șl co
piii noștri, este 
ternic îmbibat cu mi
rosuri neplăcute 
provin de la abatorul 
orașului, care 
sează în stradă 
reziduale".

Comitetul 
nesc Făgăraș al P.C.R., 
căruia i s-a înaintat 
sesizarea spre solu
ționare, ne-a răspuns

locale in 
protecția 

înconjură- 
locuitorii 

din
rîn-

pu-
ce

dever-
apele

or&șe-

t V

Cînd nu vezi 
bîrna 

propriii ochi
Răspunzind 

sizări trimise 
ției de ing. Alexandru 
Păltineanu de Ia 
Trustul de instalații - 
montaj Brașov, in 
care sint contestate 
unele măsuri de sanc
ționare pentru mani
festări negative in ac
tivitatea de producție. 
Comitetul județean 
Brașov al P.C.R. ne-a 
informat, sub semnă
tura tov. prim-secretar 
Gheorghe 
che, că 
este total ______
iată. în ultimii ani — 
se spune în răspuns 
— petentul s-a adre
sat în mal multe rin- 
duri unor organe 
centrale și locale, re- 
clamind diferite ne
mulțumiri pe care 
le-a avut la locul de 
muncă. Sesizările sale 
au fost verificate de 
fiecare dată de acti
viști ai comitetului 
județean și municipal 
de partid. De aseme
nea. în cursul lunii 
iunie a.c. a fost re*

din

unei se- 
redac-

Dumitra- 
scri soarea 
neinteme-

verificată întreaga si
tuație, stabilindu-se 
următoarele : în cei 25 
de ani de muncă, ing. 
Păltineanu a lucrat 
în 11 întreprinderi, 
schimbind, la perioa
de foarte mici, locu
rile de muncă ; la 
Trustul de instaja- 
ții-montaj Brașov a 
funcționat in perioa
da decembrie 1972 — 
mal 1977, timp în ca
re, pentru repetate 
abateri de Ia regulile 
de disciplină și de la 
prevederile unor acte 
normative, a fost 
sancționat succesiv 
cu mustrare, aver
tisment, diminuarea 
retribuției, iar la 5 
mai 1977 — cu desfa
cerea contractului de 
muncă in temeiul 
dispozițiilor art. 130, 
litera i din Codul 
Muncii ; pentru toate 
sancțiunile aplicate, 
petentul a făcut con
testații, care au fost 
discutate în consiliul 
oamenilor muncii al 
trustului, stabilindu- 
se că sancțiunile s-au 
luat cu respectarea 
riguroasă a prevede
rilor legale ; decizia 
de desfacere a con
tractului de muncă a 
fost contestată la Ju
decătoria Brașov, tri
bunalul județean și 
la Procuratura Gene
rală, organe care 
i-au respins contes
tația. apreciind 
măsura luată este 
m etnică.

în răspunderea 
elamantului s-au 
ținut abateri, ca : 
executarea unor ordi
ne de deplasare pen
tru îndeplinirea atri
buțiilor de serviciu 
pe șantierele trustu
lui; ne respectarea 
programului de lucru 
și părăsirea în repeta
te rînduri a locului de 
muncă ; atribuirea u- 
nor ore suplimentare 
pe timp cit se afla in 
delegații, adunări ale 
organizațiilor obștești 
și in timpul cind in u- 
nitate nu 
astfel de 
zul de a 
numite 
muncă și 
serviciu ; 
a obține 
căi ilicite 
rea unui 
indisciplină etc.

Ing. Păltineanu A- 
lexandru a fost che
mat la primul secre
tar al comitetului ju
dețean de partid, co- 
munieîndu-i-se con
cluziile la care s-a a- 
juns.

că 
te

re- 
re- 
ne-

prestau
refu- 

a- 
de 
de- 
de 
pe

se
Ore: 
îndeplini 
sarcini 
dispozi ții 
tendințe 
venituri .
; intreține- 
climat de

CONCIS,
Comitetul județean Suceava al P.C.R. (ca răs

puns la o scrisoare a urnii grup de cetățeni 
din satul Brodina de Sus, comuna Izvoarele 
Sucevei) : Referitor la prolun^sea- tra.seului.xaur. 
tobuzelor care” fcfrbulă pe ’rata’ Cimpurung Mol-*' 
dovenesc — Izvoarele Sucevei pină în satul 
Brodina de Sus,, s-a. stabilii,, g», dițp^ șmegjțja-.* 
rea unor porțiuni de traseu și. plantara», semagr-,, 
lor de circulație, să se înființeze, îneepînd cu 
data de 1 august 1978, o cursă dubla de autobuse 
pe ruta respectivă.

Consiliu) popular al județului Olt (ca răspuns 
la scrisoarea maț multor locuitori din comuna 
Bălteni) : S-au cercetat cele reclamate și s-a 
stabilit că, intr-adevăr, pe anumite porțiuni, 
drumul județean Slatina-Greci este impractica
bil pentru circulația autovehiculelor. Pentru li
chidarea acestei situații, Direcția județeană de 
drumuri și poduri a prevăzut în planul secției 
Slatina pe 1978 aprovizionarea cu 2 000 mc 
balast. De asemenea, se vor executa imbrăcă- 
minți asfaltice pe anumite porțiuni.

Alexandru STROE

LA OBIECT

PROGRAMUL 1
8.00 Teleșcoalâ

10.00 Antologia filmului pentru copii șl 
tineret

10,55 tn alb șl negru
11,45 Telex
11,50 închiderea programului
10,00 Telex
16,05 Teleșcoalâ
16,35 Matineu de vacanță : „In mările

Sudului". Episodul 6
17,00 Melodii populare
17.15 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17,30 Muzica ta imagini

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

2. 3 ș| 4 august. In tară : vremea va 
fi relativ frumoasă, cu cerul variabil. 
Vor cădea ploi slabe, izolate. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat. Tem
peratura în creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 9 și 19 
grade, iar cele maxime intre 22 și 
30 grade, izolat mai ridicate în ves
tul tării. în București : vreme în 
încălzire ușoară. Cerul va fi varia
bil. favorabil ploii de scurtă durată 
în primele zile. Vînt in generai slab.

17.50 Contraste — producție a studiouri
lor elvețiene

18,05 Tribuna TV
18,25 Cintarea României. Ediția a n-a 

a Festivalului național a Acțiuni 
politico-educative in cinstea zilei 
de 23 August a Participare de 
masâ la creația tehnlco-știintifică. 
Reportaj de la „Frigocom" Bucu
rești

18,M Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
gricultură

10.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal A întrecerea socialistă 

tn cinstea marii sărbători
18.50 Programul partidului — programul 

poporului. Acest poem de o băr
bătească frumusețe. Documentar 
despre unul dintre marile proiecte 
constructive tnscrise în Programul 
partidului : Canalul Dunăre — 
Marea Neagră

20,15 Seară de teatru : „Neîncredere în 
Foișor" de Nelu Ionescu. Pre
mieră TV

22,00 Seară de romanțe cu Lucia Ti- 
buleac. Emil Pinghireac, Constan
ța Cîmpeanu

22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL i
19.50 Film serial pentru copil : „Don 

Quljote". Episodul 10
20.15 Pe ulița mindrel mele — muzică 

populară
20,40 Viața economică. Prezentarea celui 

de-al 9-lea Ttrg de mostre de bu
nuri de consum

21,10 Telex
21.15 Muzică de cameră
21,45 Inscripții pe celuloid



SCINTEIA — marți 1 august 1978 PAGINA 3

COMISARUL DE STAT AL AFACERILOR EXTERNE 
Șl COOPERĂRII ECONOMICE INTERNATIONALE 

AL REPUBLICII ZAIR VA FACE 0 VIZITĂ 
IN ROMÂNIA

Sosirea ministrului afacerilor externe
și cooperării al Republicii Populare Benin

I

afacerilor 
Socialiste 
comisarul

La invitația ministrului 
externe al Republicii 
România. Ștefan Andrei, 
de stat al afacerilor externe și coo-

al
va

perării economice internaționale 
Republicii Zair, Umba di Lutete. 
efectua o vizită oficială în România, 
în prima parte a lunii august 1978.

Vizita ministrului

Luni după-amiază a sosit in Ca
pitală Michel Alladaye, ministrul a- 
facerilor externe și cooperării al Re
publicii Populare Benin, care, la in
vitația ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Ștefan Andrei, face o vizită oficială 
în țara noastră.

La sosire, oaspetele a fost salutat 
de Constantin Niță. ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțu-

lui Exterior și Cooperării Economice 
Internationale. Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, de alte persoane oficiale.

A fost de față Guy Mory Boukary, 
ambasadorul Republicii Populare Be
nin în țara noastră. Au fost, de a- 
semenea, prezenți ambasadori ai u- 
nor țâri africane acreditați la Bucu
rești.

(Agerpres)

al Republicii Sierra Leone Consfătuirea pe țară a inginerilor șefi
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Sierra Leone, Abdulay Con
teh, a avut, în cursul zilei de luni. 
Întrevederi cu membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale 
și Ministerului Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții.

Cu acest prilej, s-a examinat sta
diul relațiilor economice dintre cele 
două țări și au fost analizate noi căi 
și mijloace concrete de dezvoltare a 
legăturilor de colaborare și cooperare

în domenii de interes reciproc, de ex
tindere și diversificare a schimburi
lor comerciale bilaterale.

La convorbiri au participat Andrew 
Brima Conteh, ambasadorul Republi
cii Sierra Leone în România, și Va- 
leriu Georgescu, ambasadorul țării 
noastre in Republica Sierra Leone.

★
în aceeași zi, oaspetele a vizitat 

Institutul de cercetări pentru cerea
le și plante tehnice de la Eundulea. 

(Agerpres)

din unitățile agricole socialiste

Cronica zilei
Duminică a sosit la București to

varășul Eladio Garcia Castro, secre
tar general al Partidului Muncii din 
Spania, care — la invitația C.C. al 
P.C.R. — iși va petrece concediul de 
odihnă în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost întîmpinat de tovarășii Petre 
Lupu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., și Vasile 
Mușat. secretar al C.C. al P.C.R., de 
activiști ai C.C. al P.C.R.

★
Un detașament de nave al Marinei 

militare române a făcut în perioada 
28—31 iulie o vizită in portul Sevas
topol. unde a participat la sărbători
rea Zilei Flotei maritime militare a 
U.R.S.S.

Plecarea tovarășului Georges Marchais
Duminică dimineața a părăsit Ca

pitala tovarășul Georges Marchais, 
secretar general al Partidului Comu
nist Francez, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., și-a petrecut concediul de 
odihnă in tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopenl.

oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Vasile Mușat, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Cu prilejul aniversării zilei Armatei populare
chineze de eliberare

Ca
țără

Festivalul GALAȚI:

național Noi spații comerciale

„Cin ta rea
României11

(Urmare din pag. I)
educative. în orice formă s-ar pro
duce — de la simpozionul științific 
la programul brigăzii artistice — o 
înaltă utilitate socială, economică. 
7 'ițică. Realizarea acestui deziderat 
- .n multe locuri si in bună măsură 
deja o realitate îmbucurătoare — nu 
se poate concepe decit prin legarea 
tot mai strinsă a activității cultural- 
educative de realitățile, de sarcinile 
actuale si de perspectivă ale colecti
velor de oameni ai muncii, de reali
zările si preocupările specifice din 
fiecare 
listă, 
înalță 
acest 
la

Rețeaua comercială a județului 
Galați cunoaște o continuă dezvol
tare. Numai in semestrul I din 
acest an au fost date în folosință 
31 noi unități comerciale. Noile 
magazine sint amplasate în car
tierele „Mazepa" și „Aeroport" din 
Galați, precum și la Tecuci, Tg. 
Bujor, în comunele Ivești și Ghi- 
digeni. Sint : magazine alimentare, 
de menaj, mobilă, farmacie, flo
rărie etc. în rețeaua de alimen
tație publică au sporit locurile în 
grădinile și terasele de vară. De 
remarcat că numai în acest an In 
județul Galați se vor da in folo
sință magazine noi în suprafață 
totală de 11 000 mp. Aceste noi spa
ții vor permite creșterea desface
rilor de mărfuri. (Dan Plăeșu).

Luni dimineața au început în 
nitală lucrările Consfătuirii ne 
a inginerilor șefi din unitățile agri
cole socialiste. Organizată din indi
cația secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
consfătuirea este consacrată anali
zării cu exigentă a rezultatelor obți
nute. anul acesta, la cultura griului 
si orzului. în folosirea judicioasă a 
pămintului si a îngrășămintelor, in 
zootehnie, precum si în realizarea 
indicatorilor economici si financiari.

La lucrări participă tovarășul 
Nicolae Giosan. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C R„ președintele Academiei de 
științe agricole si silvice, oameni de 
stiintă din institute de cercetări si 
de învătămînt agricol, cadre de con
ducere din departamente economice 
si direcții agricole județene.

Deschizind lucrările. tovarășul 
Angelo Miculescu. viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agricultural 
si industriei alimentare, a prezentat 
rezultatele obținute în producția de 
grîu si orz. precum si măsurile ce 
urmează a fi întreprinse pentru ob
ținerea. în anul viitor, a unei pro
ducții superioare.

în cadrul dezbaterilor. în plen si 
pe grupe de județe cu condiții ase
mănătoare. sint relevate experiența 
bună dobîndită de multe unități 
agricole si noile rezultate ale cerce
tării științifice, subliniindu-se. tot
odată. deficientele care mai persistă 
în folosirea deplină a bazei tehnico- 
materiale si se fac propuneri in ve
derea îmbunătățirii programelor teh
nologice si economice atît în produc
ția cerealieră, cit si în. zootehnie, in

viticultură si pomi- 
îndeplinirea si depă- 
ce revin agriculturii

legumicultura, 
cultură, pentru 
sirea sarcinilor 
în anul 1979.

Participants au adresat o telegra
mă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în care se spune :

Reintorși la locurile noastre de 
muncă, alături de ceilalți lucrători 
de pe ogoare, sub îndrumarea per
manentă a organelor si organizații
lor de partid, vom transpune în 
practică învățămintele desprinse de 
la consfătuirea noastră, toate măsu
rile cuprinse în programul culturii 
griului. în scopul eliminării lipsuri
lor care mai persistă la această cul
tură si obținerii unor producții su
plimentare superioare in anul viitor.

Vă încredințăm, de asemenea, că 
ne vom preocupa cu toată griia pen
tru stringerea si depozitarea inte
grală a recoltei culturilor de toamnă, 
realizarea unor rezultate bune in 
zootehnie, efectuarea in timp optim 
si de bună calitate a celorlalte lu
crări pregătitoare pentru producția 
anului 1979.

Asigurăm conducerea partidului, 
ne dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, că vom depune toată price
perea si puterea noastră de muncă 
pentru perfectionarea continuă a 
activității noastre. în vederea reali
zării si depășirii sarcinilor trasate 
agriculturii de cel de-al XI-lea Con
gres și Conferința Națională ale 
partidului și. împreună cu toti lu
crătorii ogoarelor, ne vom aduce în
treaga contribuție la făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
în România.

*
La Ambasada Republicii Populare 

Congo din București a avut loc, luni 
dimineață, o conferință de presă în 
cadrul căreia ambasadorul acestei 
țări in Republica Socialistă România, 
Emile Aurelien Bongouande, a făcut 
o expunere privind cea de-a 10-a 
aniversare a mișcării revoluționare 
din 31 iulie 1968, condusă de coman
dantul Marien N’Gouabi, în conti
nuare. s-a referit la realizările po
porului congolez pe plan politic, eco
nomic și social. Totodată, vorbitorul 
a subliniat cu satisfacție cursul as
cendent al relațiilor româno-congo- 
leze, al cooperării economice 
borării dintre țările noastre, 
menii de interes comun.

Cu prilejul celei de-a 51-a aniver
sări a Zilei Armatei populare chine
ze de eliberare, atașatul militar, aero 
și naval al Republicii Populare Chi
neze la București. Iuan Iun-lou, a 
oferit, luni seara, un cocteil.

Au participat general-locotenent 
Ion Hortopan. prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale si șef al 
Marelui Stat Major, general-colonel 
Vasile Ionel, adjunct al ministrului 
apărării naționale. Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Ion Stoian. adjunct al 
lui comerțului exterior si 
economice internaționale. 
pescu-Puturi. președintele 
de prietenie româno-chineză,

ministru- 
cooperării 
Ion Po- 

Asociației 
acti-

viști de partid și de stat, generali și 
ofițeri superiori.

Au luat parte, de asemenea. Li 
Tin-Ciuan. ambasadorul R.P. Chine
ze la București, șefi de misiuni di
plomatice. membri ai corpului diplo
matic și atașați militari.

♦
Generalul-colonel Ion Coman. mi

nistrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
o telegramă de felicitare tovarășului 
Siu Sian-cien, ministrul apărării na
ționale al Republicii Populare Chine
ze, cu prilejul celei de-a 51-a ani
versări a Zilei Armatei populare chi
neze de eliberare. (Agerpres)

Convorbiri la Ministerul Afacerilor 
Externe

(Agerpres)

și cola- 
in do-

★
Cu ocazia Zilei naționale 

federației Elvețiene, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea a organizat luni după-amia- 
ză. în Capitală, o manifestare cul
turală. Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de artă si cultură, un nu
meros public. Au fost de fată Pierre 
Henri Thevenaz. ambasadorul Elve
ției la București, membri ai amba
sadei. în încheierea manifestării a 
fost prezentat un program de filme 
documentare, producții ale studiouri
lor elvețiene.

a Con-

(Agerpres)

LISTA OFICIALA
întreprindere, unitate socia- 
„Cîntarea României" își

sunetul fundamental din
tumult al muncii avintate 

marile furnale și în abataje, 
pe întinsul cîmpiilor aurii și la 
pupitrele de comandă ale hidro
centralelor ; de aici tîșnesc si cinte- 
cele si baladele noastre despre mă
reția omului de azi. Este aici un 
adevărat zăcâmînt de minereu pre
țios al educației politice, de mare 
frumusețe și puritate : experiența și 
munca oamenilor, puterea de a 
infringe orice greutăți, lupta dintre 
nou și vechi. înaltul spirit de crea
tivitate muncitorească. A stabili un 
dialog real si multilateral cu acești' 
oameni si cu această realitate, prin 
întilniri. mese rotunde sau simpo
zioane, îmbinind. in acest cadru, edu
cația politică, tehnică, științifică cu 
activitatea artistică dedicată anume 
acestor eroi ai timpului nostru, elo- 
giindu-le faptele si realizările, prin- 
zîndu-le chipul luminos in cintece 
sau vers înseamnă. într-un cuvînt. a 
desfășura intr-adevăr o activitate 
educativă, cu înalte valențe politice. 
Experiența bună din multe locuri 
arată ce consecințe pozitive are o 
vie activitate în sprijinul realizării 
sarcinilor in producție, al ridicării 
calificării, a nivelului de cunoștințe, 
cit de trainice sint astfel de legături 
de o mare utilitate in condițiile rit
mului tot mai rapid de aplicare a 
cuceririlor revoluției tehnico-știin- 
tifice ne care economia, industria 
românească Ie asimilează tot mai 
intens, contribuind totodată Ia mo
dernizarea producției pe cont pro
priu. prin creativitatea fiilor ei. Iată 
de ce asemenea activități menite să 
sprijine diverse categorii de oameni 
ai muncii în ridicarea calificării 
tineretului din industrie, din agricul
tură corespund întru totul cerințelor 
si cadrului de manifestare ale Festi
valului „Cîntarea României".

Vorbind despre întărirea generală a 
caracterului educativ al manifestări
lor cuprinse în festival, trebuie arătat 
că un rol însemnat revine acțiunilor 
dedicate cărții politice, tehnice, bele
tristice. instrumente prețioase in în
treaga muncă ce se desfășoară in co
lectivele de oameni aj myncij, tn 
aceagtă..pri’vintă există/o serie de nu
meroase exemple, care ,«ț,eșiă puter
nic fiinetiuneă multilaterală pe care, 
cartea bună, cu un bogat conținut 
de idet de informații noi. de atitu
dini și trăsături înaintate îl poate 
juca. Minuitor al utilajelor și tehno
logiilor avansate, promotor al stiintei 
la locul său de muncă, omul zilelor 
noastre este vital interesat în desci
frarea tainelor universului, a mersu- 
lui complicat, sinuos al realităților 

mii de azi. în însușirea rapidă a 
Cuceririlor de vîrf ale geniului uman. 
Acestea constituie miezul activităților 
desfășurate în jurul cărții cu prilejul 
diverselor acțiuni din cadrul festiva
lului. Lăcașurile de cultură si artă, 
muzeele si bibliotecile contribuie. în 
modul lor specific, la educația multi
laterală a omului de azi. Ele sint tot 
mai solicitate, tot mai căutate si au 
marea datorie educativă, politică, de 
a veni mai prompt în întimDinarea 
cerințelor tuturor oamenilor muncii, 
dezvoltindu-si si diverșificindu-si ac
țiunile de prezentare, contactele cu 
publicul, cu tot mai numeroși cititori 
avizi de tot, ce este nou. servind înal
tului tel al educației iui umaniste, 
științifice. în spiritul idealurilor de 
prietenie si pace.

Se înțelege, așadar, că festivalul nu 
este nici pe departe doar o trecere în 
revistă a unor formații, a unor artiști 
— ale căror programe este necesar 
.să-si sporească permanent valoarea 
ideologică, virtutea educativă — că 
esența întregii activități ne care o 
stimulează si organizează constă în 
misiunea de înaltă răspundere poli
tică de a făuri conștiințe înaintate, 
luminoase, de revoluționari. îndepli
nirea acestei meniri este de necon- 
cenut in afara unei riguroase core
lări a tuturor formelor de activitate 
si a dirijării lor in fluxul unic si 
unitar al inriuririi puternice. în 
scopul formării omului de care are 
nevoie societatea noastră de astăzi, 
credincios partidului si poporului, 
omul muncii avîntate. cu înaltă răs
pundere fată de soarta producției. în- 
deplinindu-și exemplar sarcinile, 
necruțător cu tendințele de căpă
tuială si cîstig nemuncit, nobil exem
plar din marea oaste a muncii, a ac
tivității creatoare desfășurate pe pă- 
mîntul României.

a valorii
(Urmare din pag. I)
popor, „Epigonii", ce este 
oare decit poemul pano- 
ramatic și reflexiv al ma
rilor scriitori 
din tradiție ?

în societatea 
contemporană, 
adevărat nu se 
in turnul de fildeș, nici 
în postul de chelar. cu 
toate cheile de boltă la 
brig, ci om viu. cu 
și suflet 
iureșul 
care se 
cietatea 
dreaptă, 
poporul.

Ultimul 
artistului 
toriei, i-a 
pundere civică cu 
pășește. încrezător, 
viitor, conștient de 
rea, de înălțătoarea sa 
misiune educativă, de 
uriașa sa răspundere so
cială.

S-a împlinit în acești 
ani nevoia unei desfășu
rări programatice a litera
turii și tuturor artelor, cu 
o mai clară precizare a 
idealului civic și estetic. 
Există in ultimii ani un 
efort nobil de așezare a 
literaturii, în mod creator, 
pe toate cele trei fețe de 
timp, cu o mare răspun
dere civică și estetică. O 
nouă interpretare cit mai 
exactă și mai plină de 
ințelegere a trecutului pa
triei, a prezentului și vii
torului ei luminos. O nouă 

■ •și nobilă deschidere lup
tei împotriva inerției (in 
gind și faptă), împotriva 
a tot pe mai este balast 
și frînă în mersul înainte 
al societății.

Trăim într-o societate 
care cere eforturi pentru 
desăvîrșire economică, 
culturală, socială, eforturi 
pentru un progres conti
nuu. multilateral. în acest 
efort sînt greutăți ine
rente. Dar sint și altele 
pornite din gîndire îna
poiată sau din gindire 
pervertită. Ele nu-1 pot 
lăsa indiferent pe ar
tist. Oriunde ar fi îm
potrivirea, de oriunde 
s-ar ivi ea, cu orice preț, 
prin truda lui, prin vi
goarea operei lui. artistul 
are datoria de a încerca, 
în numele oamenilor, să 
o spulbere. Dreptul nos
tru la critică, împotriva 
înapoierii, împotriva unor 
vechi racile, drept pe 
care-1 exersăm în numele 
voinței obștești de mai 
bine, nu-1 putem lăsa pe 
mîini străine. E arma 
noastră în lupta pentru 
progres. Si ea se îndreap
tă deopotrivă împotriva 
denigratorilor înfăptuiri
lor noastre, a celor care

cetățeni.
noastră 

scriitorul 
află nici

încleștat 
revoluției, 

desăvirseste 
nouă, bună 
cum o

trup 
in 

prin 
so- 

i si 
vrea

deceniu a dat 
limpezimea is- 
dat înalta răs- 

care 
spre 
ma-

mul-tin „non multa sed 
turn". Odată insă cu ge
neroasa lărgire a spațiu
lui editorial și tipografic 
la care ne gîndeam cu 
atîta nădejde și îndreptă
țire.

Rămîne ca sentimentul 
nostru civic să răspundă 
prompt la acest nou ori
zont deschis. Prin talent, 
prin cultură, prin inspira
ție și munca încordată pe 
manuscris.

a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciști- 
gătoare la tragerea la sorți lunară 

din 31 iulie 1978

Tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, s-a intîlnit in ziua de 
30 iulie 1978 la București cu tovară
șul Ieng Sary, membru al Comitetu- 
iui Permanent al C.C. al P.C. din 
Kampuchia, viceprim-ministru, mi
nistru pentru afacerile externe al 
Kampuchiei Democrate.

Cei doi miniștri de externe au 
efectuat, intr-o atmosferă de priete
nie, un schimb de păreri cu privire 
la dezvoltarea relațiilor bilaterale și 
la unele probleme actuale ale situa
ției internaționale.

Cei doi miniștri au subliniat cu 
deosebită satisfacție cursul ascendent 
al relațiilor de prietenie, solidaritate 
și colaborare frățească dintre Repu
blica Socialistă România și Kampu
chia Democrată. A fost relevată im
portanța istorică a vizitei oficiale de 
prietenie pe care a efectuat-o recent 
în Kampuchia Democrată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a intilnirilor și convorbi
rilor avute cu acest prilej cu tova
rășul Pol Pot, secretarul Comitetului 
Central al P.C. din Kampuchia. pri
mul ministru al Guvernului Kampu
chiei Democrate.

A fost reafirmată hotărîrea celor 
două părți de a acționa pentru în
tărirea prieteniei și solidarității din
tre poporul român și poporul kampu- 
chian, pentru dezvoltarea continua a 
colaborării dintre cele două țări pe 
plan politic, economic, științific, cul
tural și In alte domenii, in confor
mitate cu principiile și prevederile 
Tratatului de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Kampuchia Democrată, cu 
gerile și hotărîrile adoptate 
mai inalt nivel.

★
Ministrul afacerilor externe 

publicii Socialiste România, 
șui Ștefan Andrei, s-a intîlnit la 
30 iulie, în Capitală, cu ministrul 
afacerilor externe și cooperării al 
Republicii Mali, Alioune Blondin 
Beye.

în cursul convorbirilor s-a analizat 
stadiul relațiilor bilaterale, eviden- 
țiindu-se evoluția pozitivă a rapor
turilor dintre Republica Socialistă 
România și Mali, s-au reliefat posi
bilitățile existente pentru extinderea 
cooperării, in special in domeniul 
economic, și pentru dezvoltarea con
lucrării dintre cele două țări pe tă- 
rimul vieții internaționale.

Cei doi miniștri au convenit să 
continue dialogul in cadrul unei vi
zite oficiale, in viitorul apropiat, a 
ministrului afacerilor externe din 
Republica Mali.

înțele- 
la cel

al Re- 
tovară-

artistice 0 tematică
cu rea credință își varsă 
pe față sau pe ascuns ve
ninul. A sta dirz și drept 
și necruțător in replică 
înseamnă. în asemenea 
împrejurări, in primul 
rind civism. Civismul ar
tistului.

Recent, la Tulcea. tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului nostru, sublinia ne
voia de pregătire solidă 
și complexă a tuturor ce
tățenilor pentru marele 
salt înainte al societății 
socialiste românești. Arta, 
gindirea științifică 
tOare, care au intrat, 
grai și competitiv, 
„Cîntarea României", 
implică pe scriitor in fie
care act al 
noastre. Prezența sa 
pretutindeni necesară 
pretutindeni trebuie 
se facă simțită, lărgind 
orizontul de cultură al ce
lor ce muncesc, forța lor 
de luptă, de muncă, bucu
ria pentru marile împli
niri socialiste 
trăiesc.

E adevărat 
lîngă multele 
primă mină din toate ge
nurile literare, ce asigură 
un capitol dens, copios și 
concludent al anilor a- 
cestora în istoria literatu
rii române — ceea ce do
vedește un tot mai ascuțit 
simț civic al scriitorului 
— avem încă destule 
creații dacă nu toate 
proaste, multe mediocre, 
mimînd un sentiment ci
vic festiv și fără acope
rire. Apar încă în revis
te dezbateri ad-hoc și 
lansări de care nu s-a 
auzit și nu se va mai 
auzi niciodată, firave 
păienjenișul, la care 
constată și o reținere 
unor poeți de prestigiu 
nu prea catadixesc să fie 
vecini de coloană cu im
provizația și falsul.

Or, tocmai datorită a- 
cestei periferii a literatu
rii, la Neptun secretarul 
general al partidului a 
revenit la îndemnul pen
tru calitate. Ca 
domeniile de 
socială. Marile 
epocii noastre 
via in artă se 
in primul rînd, ’ 
tisticește. Așa vor convin
ge, așa vor avea puterea 
de-a influenta, așa și nu
mai așa vor putea duce 
acum între semeni și mîi- 
ne în viitorime mesajul 
epocii pe care o trăim. 
Imperativul calității nu-i 
numai al muncitorului de 
la strung sau numai al 
tractoristului, ci și al nos
tru, al creatorilor de artă. 
Revine, în acest context 
revoluționar, dictonul la-

crea- 
inte- 

in 
îl

societății 
e 

Și 
să

pe care

Insă că 
opere

le

pe de

ca 
se 
a 

ce

i in toate 
activitate 
idei ale 
pentru a 
cer a fi, 

valide ar-

inepuizabilă: munca 
și aspirațiile poporului

(Urmare din pag. I)
primordială 
rațiunea ei

condiția ei 
de viață, de 
de a exista.

Un prieten 
peste umărul 

scriu acum 
a-mi spune că 
lui Liviu

care se uită 
meu la ceea 

încear- 
Ion 

Rebreanu
ce 
că 
al 
n-ar înceta să fie un ro
man exceptional chiar 
dacă el ar exista, neștiut 
de nimeni, doar sub 
formă de manuscris, in 
fundul unei lăzi in 
casa unui invățător bătrîn 
din Năsăud. Dar ce va
loare este aceea pe care 
nu o știe nimeni? De 
care nu se bucură sufletul 

nu va 
la cu-
clama

nimănui și care 
ajunge niciodată 
noștința lumii?

Desigur, putem 
cu multă nostalgie și cu
legitime regrete, la gln- 
dul ipotetic că molimele, 
cataclismele, dar mai ales 
războaiele, au ucis mii de 
artiști comparabili cu 
Beethoven, Rembrandt sau 
Homer. Un adevăr simplu 
și indiscutabil nu se sus
ține insă cu întrebări de 
genul lui „ce-ar fi fost, 
dacă...".

Idiosincrazia pe care o 
simt unii în a recunoaș
te că scriu pentru publi
cul care aglomerează li
brăriile si sălile de 
spectacol îmi aduce a- 
minte de acea progenitu
ră studiată nu știu pe 
unde și care, la întoarce
rea in satul natat isme- 
nit și sclifosit în exces, 
uitase denumirea greblei, 
pină exact 
cînd unealta, 
lă intenție 
întocmai ca 
fabulelor, l-a 
nasul

Nu 
mare 
decît 
noaște 
profund educativ, revolu
ționar al artei, forța sa de 
înriurire socială. Și, por
nind de aici, că adresa 
creației sale este poporu’ 
și că obiectul predilect al 
scrisului său este 
ființă socială, este 
și munca omului, 
aspirația omului 
perfecțiune și bogăție su
fletească. spre frumos și 
demnitate.

O viață întreagă am 
umblat ca reporter prin 
satele și orașele țării, pe

în secunda 
cu t> subti- 
pedagogică, 
in lumea 
izbit peste 

mult prea subțire, 
cunosc o cinste mai 
pentru un scriitor 
aceea de a recu- 

deschis rolul

omul 
viața 
este 
spre

șantiere șj mereu m-am 
considerat nu numai un 
martor nemijlocit la u- 
riașele prefaceri petrecu
te 
Si 
în 
ai 
lor 
tiginos in lungul și laiul 
patriei noastre socialiste.

Am trecut și eu prin- 
tr-o virstă romantică in 
care am crezut că tine
rețea artistică înseamnă 
o dulce plimbare dumini
cală la brațul unei dom
nișoare cu surîsul nemu
ririi pe buze. Tin minte 
cit de perplex am fost și 
cit de nejustificat ușor 
am respins, ca redactor la 
o gazetă literară, poves
tirea unui tinăr prozator 
cart) zugrăvea momentul 
dramatic al morții unui 
bătrîn țăran colectivist 
„Cum ? zic. De ce să moa
ră ? De ce-ai ales tocmai 
acest moment tragic ?“

De-atunci au trecut ani, 
altfel spus am îmbătrînit 
și eu învățînd că viața 
fiecăruia este o experien
ță existențială unică, ire- 
petabilă și că nimic din 
ceea ce constituie viața 
unui om, bucurie sau tris
tețe, victorie sau eșec, 
nu trebuie să fie îndepăr
tat de oglindirea lui în 
literatură. Mărturisesc că 
lucrul nu-i ușor.

Dintr-o adevărată 
știință scriitoricească __
trebuie să lipsească nici 
măcar o singură secundă 
principiul sacru al solida
rității cu munca și aspi
rațiile propriului tău po
por și, prin el, cu munca 
și aspirațiile de pace, pro
gres și civilizație ale în
tregii umanități. Prin 
creația acordată cu tot ce 
este mai de preț în trecu
tul nostru, în prezentul 
nostru socialist, în spe
ranțele noastre de mai 
bine, prin creații izvo- 
rite din marile coman
damente sociale ale revo
luției pe care o trăim, lu
mea descoperă și va des
coperi România socialistă 
nu numai ca pe un teri
toriu de creație materială 
remarcabilă, ca pe un ex
cepțional factor de pace 
și colaborare intre na
țiuni, ci și ca pe un crea
tor Si depozitar de valori 
culturale pline de origi
nalitate și frumusețe, slu
jind omului și inălțării 
sale.

sub ochii mei, ci 
un constructor topit 
mulțimea de zidari 
orașelor și uzine- 

se înaltă ver-ce

con- 
nu

• PRAHOVA. Muzeul „Ceasul 
de-a lungul vremii" din Ploiești, 
care cuprinde o bogată colecție 
cu piese din diferite epoci și 
țări — unele din ele apartinind 
cindva unor mari personalități 
ale poporului nostru : Al. I. 
Cuza, Mihail Kogălniceanu. Th. 
Aman, Ion Ghica. B. P. Hașdeu. 
I. L. Caragiale, George Coșbuc. 
George Enescu, Nicolae Iorga și 
alții — s-a mutat intr-un lăcaș 
nou. Complet restaurată, clădi
rea din strada 6 Martie nr. 1, 
construită în stilul arhitecturii 
de la sfirșitul secolului trecut, 
a devenit astfel o veritabilă

casă a timpului. La Institutul 
de cercetări, inginerie tehnolo
gică și proiectări rafinării din 
Ploiești a luat ființă cercul 
literar „Cugetătorul", înscris în 
Festivalul 
României", 
praru). 6 
..Brevis" a 
tineretului
Iași, dirijată de profesor Adrian 
Ardeleanu, s-a întors de la 
Festivalul internațional al or
chestrelor de tineret, care a 
avut loc Ia Cheb in Cehoslova
cia, cu diploma specială a festi-

national „Cîntarea 
(Constantin Că- 
IA$I. Orchestra 

Casei de cultură a 
și studenților din

și trofeul „Fijo“. Un 
de popularitate a ob- 

ansamblul „Plaiuri cot- 
din comuna Cotnari, 

Iași, la „Festivalul na-

valului 
premiu 
ținut și 
nărene" 
județul 
țional al cintecului, portului și 
jocului românesc", care s-a des
fășurat la_ Tulcea între 23—26 
iulie
Iași 
artă 
tori
Aurel Tenț (Manole Corcaci). • 
VRANCEA. întreprinderea cine
matografică județeană a inaugu
rat, in comuna Milcovul, suita

a.c. Sala „Victoria" din 
găzduiește o expoziție de 
plastică a pictorilor ama- 
băcăuani Ion Mărie și

de 
ve 
de 
dit
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1 10 405 01 50 009
1 67 523 55 50 000
1 73 912 120 40 000
1 99 154 30 40 000
1 20 066 47 40 000
1 01 354 124 30 000
1 97 668 106 30 000
1 13 562 30 30 000
1 39 240 105 30 000
1 33 861 86 25 000
1 33 972 50 25 000
I 14 112 109 25 000
1 82 586 76 25 000
1 17 951 19 25 000
1 41 890 47 20 000
1 91 829 77 20 000
1 51 965 75 20 000
1 59 965 125 20 000
1 85 563 93 20 000
1 97 303 115 20 000
1 52 051 78 15 000
1 40 099 67 15 000
1 89 377 48 15 000
1 65 009 111 15 000
1 89 953

Termi
nația 
seriei 
obli

gațiu
nilor

51 15 000

100 056 01 5 000
100 222 98 3 000
100 915 111 1 000
100 513 39 1 000
100 924 74 1000
100 823 78 1 000
100 482 33 1 000
100 311 72 1 000

1 000 64 70 800
1 000 57 42 800
1000 22 93 800
1000 19 06 800
1000 62 95 800
1000 55 114 800
1000 09 117 800
1 000 26 67 800
1 000 94 92 800
9 825 TOTAL 9 260 000

Cîștigurile revin întregi obliga
țiunilor de 
cîștigurilor 
nominală a 
gătoare.

Plata cîștigurilor se 
prin sucursalele, filialele 
țiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C.
009001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—125. la con
fruntarea cu lista oficială. primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

200 de lei. în valoarea 
este cuprinsă și valoarea 
obligațiunilor ieșite ciști-

efectuează 
și agen-

din seriile

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE TRAGERII

DIN 26 IULIE 1978
au-

9
Categoria 1 : 1,25 variante 

toturism „Dacia 1 300“ ; categ. 2 : 
variante 25% a 6 781 lei ; cat. 3 : 18,75 
a 3 844 lei ; cat. 4 : 74,75 a 816 lei ; 
cat. 5 : 211,50 a 289 lei ; cat. 6 : 6 513 
a 40 lei ; cat. 7 : 201 a 200 lei ; cat 8 : 
3 379,75 a 40 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 :
20 083 lei

manifestări cultural-educati- 
reunite sub genericul „Actul 
la 23 August 1944 oglin- 
in filmul românesc", ce

se vor desfășura în întreg jude
lui. Casa de cultură a munici
piului Focșani a organizat, in 
întreprinderile orașului, expu
neri și dezbateri cu tema : „Con
cepția României privind crearea 
unei lumi fără arme și răz
boaie". Muzeul de științele na-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
TREI MEDALII DE AUR PENTRU JUNIORII 
NOȘTRI LA CAMPIONATELE EUROPENE 

DE TENIS
Campionatele europene de tenis 

de masă pentru juniori s-au încheiat 
la Barcelonă cu finalele probelor in
dividuale, in care tinerii sportivi ro
mâni au obținut un strălucit succes : 
trei medalii de aur.

Au ciștigat titlurile europene : Eva 
Ferenczi, la simplu fete (2—1 cu iu
goslava Perkucin), Simion Crișan —

DE MASĂ
Zsolt B5hm. la dublu băieți (2—1 cu 
cehoslovacii Pansky și Stefko) și 
Eva Ferenczi — Zsolt Bohm, la dublu 
mixt (2—1 in fața cuplului iugoslav 
Perkucin — Frank).

în proba de dublu fete, Eva Fe
renczi, jucind împreună cu olandeza 
Suzanne Vrieskoop, au obținut me
daliile de bronz.

S-A ÎNCHEIAT „RALIUL DUNĂRII"
Tradiționala competiție internațio

nală de automobilism „Raliul Dună
rii", disputată pe teritoriul țării 
noastre pornind și sosind Ia Dro- 
beta-Turnu Severin, s-a încheiat cu 
victoria echipajului austriac Franz 
Wittmann — Helmut Deimel (pe 
„Opel Kadet" GTE), urmat de 
cehoslovacii VI. Havel — M. Wo- 
hanka (pe „Skoda 130“ R.S.) si
bulgarii St. Kolev — S. Stoianov (pe

Porsche 911“). Dintre automobiliștii 
noștri, cel mai bine s-au clasat Ilie 
Olteanu — Ovidiu Scobai — locul 
12 și Mircea Ilioaia — Paul Geantă 
— locul 15 (ambele echipaje pe 
„Dacia 1300").

în cursă au plecat 132 de echipaje 
din 14 țări și au incheiat-o numai 44 
(la jumătatea întrecerii rămăseseră 
70 de echipaje).

Sezon bogat la Constanta și Brașov
De miercuri pină duminică seara. 

Constanța a găzduit, ospitalieră ca 
întotdeauna, întrecerile feminine din 
cadrul tradiționalului „Trofeu To
mis". Selecționatele oaspete din Po
lonia, Bulgaria și Canada. Împreună 
cu reprezentativa noastră și cu 
echipa de club „Penicilina" Iași au 
oferit numeroșilor amatori de volei 
veniți zilnic la sala sporturilor parti
de care de care mai animate. Desi
gur, ne-a interesat indeosebi compor
tarea voleibalistelor noastre tricolore; 
ele au Învins cu 3—0 pe canadicnce 
și cu 3—2 echipa Bulgariei, au învins 
și pe ieșence, dar au fost întrecute 
(2—3) de Polonia — o selecționată 
substanțial întinerită față de anul 
trecut și foarte bine pregătită acum 
de cunoscutul antrenor Wagner, cel 
care cu cițiva ani în urmă condusese 
reprezentativa masculină a tării sale 
pe cea mai înaltă treaptă a podiumu
lui victorios și la Europene, și la 
Mondiale, și la Olimpiadă. întrucit 
la Mondialele din acest an nu par
ticipăm cu echipa feminină, există 
timp suficient pentru ca, în vederea 
Europenelor de la anul, și acest lot 
să suporte o masivă infuzie de ti
nerețe.

Tot la Constanța, au luat startul, 
intr-un nou sezon competițional, și 
loturile reprezentative de fotbal. Vi
neri și duminică s-au disputat cile 
două partide-test în compania unor 
ambițioase echipe de peste hotare, 
venite pe litoral să joace fotbal nu 
în scopuri turistice. Rezultatele se 
cunosc. Lotul „A" : 3—1 cu Lokomo- 
tiv-Plovdiv și 2—0 cu Carl Zeiss 
Jena ; lotul olimpic : 1—1 cu Cari 
Zeiss Jena 
Plovdiv.

Tricolorii, 
lot din primăvară, s-au mișcat destul 
de bine pentru un început: au 6porit 
considerabil viteza de joc (mai cu 
seamă în meciul de vineri, cu bul
garii). au arătat mai multă omogeni
tate intre compartimente, au încercat 
mai mult marcajul strict, au folosit 
mai eficace jocul pe extreme. Ștefă- 
nescu (de departe, cel mai clarvăză
tor și mai tehnic jucător român la

ora actuală), Iordăncscu, Crișan și 
Marcu ni s-au părut a fi în bună 
formă sportivă. De asemenea, cei doi 
portari — Coman și Răducanu (aces
ta din urmă a făcut duminică seara 
o partidă excepțională, după ce a 
aflat de trecerea sa la echipa Steaua, 
în schimb cu Moraru). Sub nivelul 
așteptat se prezintă încă mijlocul 
echipei, -fundașii laterali și Dudu 
Georgescu. Mai trebuie lucrat intens 
pentru ca în 25 octombrie Oa Bucu
rești, cu Iugoslavia) șt în 15 noiem
brie (la Madrid, cu Spania) echipa 
noastră națională să se prezinte așa 
cum poate și eum o dorim cu toții.

în această săptămină, la Constanța 
— alte acțiuni sportive. Azi, o con
sfătuire a antrenorilor de fotbal, 
mîine o largă selecție, de asemenea 
la fotbal, cu participarea a 6 loturi 
de jucători din „A" și „B“, Iar vineri 
lotul olimpic va fi supus unei noi 
verificări, avînd in față pe fotbaliștii 
de la F. C. Constanța. Singurele pro
bleme sint ploaia (care la ora cind 
transmit această corespondență curge 
îngrijorător) și o serie de spectatori 
localnici care îi apostrofează nespor
tiv pe jucătorii selecționați de la Cra
iova, Pitești, Iași și Sportul studen
țesc, pe care-i fac „vinovați" de re
trogradarea formației favorite. Se 

iar 
etica arenei

și 0—0 cu Lokomotiv
în linii mari cu același

speră totuși că ploaia va sta. 
acei spectatori certați cu 
vor fi aduși la ordine.

Și la Brașov e sezon 
vîrf. De azi incep 
pionatele europene de 
tru amatori, care vor continua pină 
duminică. Participă peste 100 de 
concurenți dintr-o serie de țâri bine 
cotate în „sportul alb" pe continen
tul nostru. In ceea ce ne privește, 
așteptăm evoluții pe măsură și chiar 
titluri europene, în probele feminine 
și chiar la dublu mixt. Virginia Ru- 
zici (recent învingătoare in turneul 
de la Kitzbiihel), Mariana Simiones- 
cu, Florența Mihai, Dumitru Hărădău 
și ceilalți reprezentanți ai noștri vor 
face această încercare. Să le ținem 
pumnii strînși !

sportiv de 
aici Cam- 
tenis pen-

G. MITROI

turii din Focșani a prezentat, la 
întreprinderea de dispozitive, 
ștanțe, matrițe și scule așchie- 
toare din' Focșani, expoziția iti
nerantă „Din tainele naturii" 
(Dan Drăguiescu) • BISTRITA- 
NASAUD. Trișcașii și chiuitoa- 
rele din comuna Leșu Ilvei, co
rul de copii și călușarii din ora
șul Năsăud, cunoscutul ansam
blu artistic „Cununa de pe So
meș", orchestra populară „Bis
trița", grupurile de muzică folk 
ale Clubului tineretului din 
Bistrița și Casei orășenești de

cultură din Năsăud au susținut, 
in localitățile de reședință, o 
suită de spectacole. Ansamblul 
„Codișorul" al consiliului jude
țean al sindicatelor a prezentat 
publicului din orașul Bistrița 
spectacolul cu care va pleca in
tr-un turneu in mai multe lo
calități ale Uniunii Sovietice, 
iar formațiile folclorice ale că
minului cultural din comuna 
Maieru reunite în ansamblul 
„Cununa" s-au intîlnit cu publi
cul local înainte de participarea 
lâ un festival de folclor găzduit

e
R.P. Polonă (Gh. Crișan) ® 
'NEDOARA. în sala clubului 
dentesc de la Institutul de 
mine din Petroșani, cercul foto 
a organizat o expoziție pe tema 

„Munca și oamenii ei", cu as
pecte din unitățile miniere din 
Valea Jiului. în fața oaspeților 
sosiți la odihnă, membri ai cena
clurilor „Ritmuri" din Deva și 
„Liviu Rebreanu" din Orăștie 
au susținut, la Casa de cultură 
din Geoagiu-Băi, un recital de 
poezie patriotică și revoluțio
nară (Sabin Cerbu).
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Documentele adoptate la Conferința 
miniștrilor de externe ai tarilor nealiniate

Tovarășul Fidel Castro a primit delegația 
de partid și guvernamentală română

ZIUA NAȚIONALĂ A CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE

Excelenței Sale Domnului WILLI RITSCHARD
Președintele Confederației Elvețiene

BELGRAD (Agerpres). — La Belgrad s-au încheiat, duminică, lu
crările Conferinței miniștrilor de externe ai țărilor nealiniate. In acest 
important for international au fost reprezentate 85 de țări membre ale 
mișcării de nealiniere. Vn număr de 20 de reprezentanți ai unor state, 
mișcări de eliberare și organizații internaționale au participat in calitate 
de observatori, iar șapte — in.calitate de invitați.

România, care are statutul de invitat permanent la mișcarea de ne
aliniere, a fost reprezentată de tovarășul Ilie Rădulescu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Externe, membru al guvernului, și Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului de externe.

în ședința finală, participantii au 
aprobat documentele elaborate de 
Comitetul Politic si de Comitetul E- 
conomic al conferinței — Declarația 
politică. Declarația economică. Pro
gramul de acțiune, precum si două 
rezoluții : una referitoare la proble
ma palestiniană, iar cealaltă la si
tuația generală din Orientul Mijlo
ciu.

Cuvîntul de Închidere a fost rostit 
de președintele Biroului Conferinței, 
Iosip Vrhoveț, secretar federal pen
tru afaceri externe al R.S.F.I. El a 
subliniat că dezbaterile care au avut 
loc au demonstrat voința statelor ne
aliniate de a acționa pentru conso
lidarea unității Si solidarității lor, 
voință care, a spus Iosip Vrhoveț, 
este mai puternică decit dezacordu
rile si neînțelegerile firești dintre 
ele, date fiind evoluția istorică spe
cifică, sistemele social-economice și 
opțiunile ideologice diferite. în acest 
sens, vorbitorul a menționat că ac
tuala conferință a contribuit la re
afirmarea principiilor de bază ale 
mișcării de nealiniere, a hotărîrii 
statelor nealiniate de a lupta neabă
tut pentru consolidarea, pe plan in
ternational. a acelor factori capabili 
să conducă la instaurarea unei at
mosfere de pace, securitate si pro
gres general, pentru edificarea unei 
lumi mai bune, mai drepte si mai e- 
chitabile.

Declarația politică reafirmă atașa
mentul participantilor fată de prin
cipiile de bază ale mișcării de nea
liniere. informează agenția Taniug. 
în acest sens, se arată că printre 
principalele obiective ale statelor 
nealiniate se numără lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului si 
neocolonialismului. a exploatării, a 
politicii de forță si hegemonie, sub 
toate formele sale, a tendințelor de 
împărțire a lumii în sfere de in
fluentă și dominație, și. totodată, 
lupta pentru instaurarea păcii si se
curității in întreaga lume. în acest 
sens, participantii la conferință — 
arată documentul — s-au pronunțat 
pentru încetarea oricărei forme de 
ocupație străină, pentru desființarea 
bazelor militare, înfăptuirea dez
armării generale și totale si soluțio
narea tuturor problemelor conflictu- 
ale pe cale politică.

Un capitol al Declarației este con
sacrat sublinierii importantei deose
bite a solidarității si unității de ac
țiune a statelor nealiniate. Documen
tul relevă necesitatea salvgardări^ și 
consolidării unității si solidarității 
statelor nealiniate, se pronunță pen
tru solutionarea tuturor disputelor 
dintre ele exclusiv pe cale negoci-

Un alt capitol al documentului se 
referă la poziția statelor nealiniate 
fată de situația existentă într-o serie 
de zone conflictuale ale lumii — O- 
rientul Mijlociu, Coreea, Cipru. Africa, 
în legătură cu aceasta. Declarația 
reafirmă solidaritatea cu lupta tutu
ror popoarelor împotriva dominației 
străine, a rasismului si colonialismu
lui. pentru obținerea unei reale si 
autentice independente. în mod deo
sebit este subliniat sprijinul statelor 
nealiniate fată de popoarele africane 
angajate în eforturile de eliminare 
a ultimelor vestigii ale colonialismu
lui si rasismului de pe continent, evi- 
dentiindu-se. în context, importanta 
acțiunilor necesare pentru a împie
dica transformarea Africii într-o 
zonă de confruntare a marilor pu
teri. Participantii si-au afirmat, de 
asemenea, solidaritatea cu lupta po
poarelor din America Latină pentru

în desfășurarea vieții politice, pe 
plan european și mondial, ziua de 1 
august evocă un eveniment de am
plă rezonantă : în urmă cu trei ani, 
la 1 august 1975. șefii de stat șl de 
guvern din 33 de state ale Europei, 
S.U.A. și Canada, reuniți în jurul 
aceleiași mese, semnau Actul final 
de la Helsinki, document care con
semna încheierea cu succes a primei 
conferințe general-europene consa
crate securității și cooperării pe con
tinent.

România socialistă marchează a- 
ceastă aniversare cli satisfacția de a 
fi adus o substanțială contribuție la 
pregătirea și desfășurarea Conferin-; 
tei de la Helsinki, la evoluțiile și 
mutațiile pozitive în direcția destin
derii si înțelegerii. Așa cum se știe, 
în elaborarea si promovarea poziției 
tării noastre cu privire la securita
tea europeană rolul hotărîtor revine 
secretarului general al partidului, 
președintele republicii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ale cărui merite 
în cristalizarea conceptului de secu
ritate europeană, activitatea sa mul
tilaterală și neobosită pentru afir
marea principiilor noi de relații in
terstatale se bucură de o largă recu
noaștere si apreciere pe plan euro
pean si international.

România marchează, totodată, a- 
ceastă aniversare cu sentimentul 
deplinei angajări în realizarea pre
vederilor Actului final — subliniind 
în același timp necesitatea unei mo
bilizări energice a tuturor forțelor 
progresiste, democratice, pentru con
solidarea si edificarea unei autenti
ce securități a continentului. Așa 
cum se știe, tara noastră a acționat 
în tot acest răstimp cu perseverență 
Si tenacitate pentru transpunerea în 
viată a hotărîrilor de la Helsinki, 
prin dezvoltarea largă a dialogului 
cu celelalte state ale continentului, 
prin extinderea relațiilor de colabo
rare în toate domeniile vieții politi
ce. economice, tehnico-știintifice și 
culturale, prin participarea activă la 
reuniunile avînd ca obiectiv consoli
darea cursului spre destindere si se
curitate. Perioada care a trecut de 
la încheierea Conferinței pentru se
curitate și cooperare în Europa a 
confirmat pe deplin realismul si 
înalta răspundere a îndemnului a- 
dresat de președintele României de 
la tribuna marelui forum european 
de la Helsinki — de a se acționa 
ferm si perseverent pentru ca înțe
legerile la care s-a ajuns — conce
pute ca un tot unitar — să devină 
fapte, pentru materializarea perspec
tivelor noi deschise de conferința 
general-europeană.

S-a verificat, și cu acest prilej, 
clarviziunea analizei partidului nos
tru. care a pornit de la realitatea că 
adoptarea documentelor de la Hel
sinki nu poate fi și nu trebuie con
siderată un punct final, ci doar ca 
începutul unui proces, a cărui dez
voltare nu se va face de la sine, ci 

dobîndirea unei reale independente 
economice.

Documentul relevă, in Încheiere, 
necesitatea sporirii rolului Organiza
ției Națiunilor Unite în solutionarea 
problemelor majore ale contempora
neității si. în context, al creșterii 
ponderii statelor nealiniate în cadrul 
organizației.

Declarația consacrată problemelor 
economice evidențiază necesitatea in
tensificării eforturilor pentru edifi
carea unei noi ordini economice in
ternaționale. în legătură cu aceasta, 
se reamintește absența progreselor în
registrate în urma acțiunilor initiate 
pentru soluționarea unor importante 
probleme economice internaționale 
si pentru a îmbunătăți situația, in 
prezent inechitabilă. în care se află, 
din acest punct de vedere, tarile în 
curs de dezvoltare. Participantii apre
ciază că insuccesele se datorează ab
senței voinței politice a statelor dez
voltate de a se angaja în negocieri 
serioase si efective care să conducă 
la instaurarea unor raporturi de co
laborare si cooperare reciproc-avan- 
tajoase între tarile lumii. Asemenea 
negocieri, arată Declarația, trebuie să 
fie angajate si desfășurate în cadrul 
sistemului Națiunilor Unite.

în altă ordine de idei. Declarația 
evidențiază importanta intensificării 
cooperării economice între statele 
nealiniate si alte state în curs de 
dezvoltare, ca un mijloc eficace 
de a sprijini strădaniile lor de 
dezvoltare și progres. Documentul 
reafirmă, totodată, importanta efortu
rilor proprii ale fiecărui stat, ca un 
element de esență în strategia dez
voltării. menit să contribuie într-o 
manieră considerabilă la reducerea 
dominației si exploatării străine, ma
nifestată sub diverse forme.

O atenție deosebită este consacrată 
problemei datoriilor externe ale sta
telor în curs de dezvoltare (apre
ciate. în prezent, la circa 250 mi
liarde dolari). Totodată, se pune ac
centul pe necesitatea unor modificări 
substanțiale ale modalităților actuale 
de realizare a transferului de știință 
si tehnologie, pentru ca acest trans
fer să se efectueze în mod real în 
favoarea țărilor în curs de dezvoltare, 
care să poată avea acces nestinghe
rit la ultimele cuceriri ale științei si 
tehnicii. în context, este reafirmată 
opoziția categorică a statelor in curs 
de dezvoltare fată de monopolul teh
nologiei nucleare, subliniindu-se fap
tul că fiecare stat. în special cele ră
mase în urmă, trebuie să poată bene-

Partidul Democrat Creștin se pronunță pentru continuarea 
colaborării cu celelalte partide democratice italiene
ROMA 31 (Agerpres). — La Roma 

s-au încheiat lucrările Consiliului 
Național al Partidului Democrat 
Creștin, de guvernămînt. Documen
tul adoptat de consiliu aprobă linia 
renovării și confruntării constructive 
a P.D.C. cu celelalte formațiuni po
litice italiene. P.D.C. consideră ne
cesară menținerea cadrului politic 
existent — un guvern democrat- 
creștin susținut de actuala majori
tate parlamentară.

Secretarul politic al partidului, 
Benigno Zaccagnini, a apreciat. în 
cadrul dezbaterilor, că linia politică 
a P.D.C. de colaborare cu celelalte 
partide este „necesară și tranzitorie". 
„Este vorba, a spus el, de a parcurge 

impune eforturi hotărîte. acțiuni con
crete, practice, din partea tuturor 
statelor. Un adevărat semnal de a- 
larmă în această privință l-a consti
tuit reuniunea de la Belgrad. înche
iată. după cum se știe, cu rezultate 
nesatisfăcătoare, care au dezamăgit 
speranțele popoarelor continentului. 
Desigur, aceasta s-a datorat într-o 
mare măsură faptului că. în ultimul 
timp. în viata internațională au apă
rut noi complicații, s-au accentuat 
tendințele spre o politică de reîm
părțire a lumii în zone de influen
tă și dominație — tendințe care 
și-au aruncat umbra asupra 'desfă
șurării reuniunii de la Belgrad. în 
același timp, nu este însă mai puțin 

Trei ani de la semnarea Actului final de la Helsinki

ÎNFĂPTUIREA SECURITĂȚII EUROPENE 
impune eforturi intense, hotărîte din partea tuturor statelor, 

o mai puternică mobilizare a popoarelor continentului
adevărat că după Helsinki nu s-a 
desfășurat o activitate susținută pen
tru mobilizarea popoarelor europene, 
încit acestea să-și impună cu mai 
multă fermitate voința de pace si 
securitate, să determine continuarea 
Si adincirea cursului spre destindere, 
adoptarea unor măsuri practice — 
în primul rind pe linia dezangajării 
militare si dezarmării.

Trâgind învățămintele ce se 
cuvin din rezultatele reuniunii 
de le Belgrad, apare ca o ce
rință din cele mai arzătoare ale 
actualității intensificarea eforturilor 
tuturor statelor și guvernelor, ale 
tuturor popoarelor continentului 
pentru a asigura înaintarea efectivă 
pe calea securității europene. Este, 
fără îndoială, un lucru pozitiv că 
s-a hotărît organizarea unei noi reu
niuni general-europene, la Madrid, 
în 1980 — ceea ce arată, o dată mai 
mult, că ideea securității europene 
s-a înrădăcinat trainic în conștiința 
popoarelor, că nimeni nu i se mai 
poate împotrivi fățiș. Concluzia ce 
se desprinde din experiența de pînă 
acum este aceea că viitoarea reu
niune nu trebuie așteptată cu pasi
vitate, cu brațele încrucișate, ci tre
buie pregătită temeinic — în sensul 
cel mai larg al cuvîntului. creîn- 
du-se condițiile ca ea să reprezinte 

ficia de utilizările pașnice ale ener
giei nucleare.

Programul de acțiune pentru coo
perarea economică a statelor neali
niate și a altor state în curs de dez
voltare stabilește sarcinile si acțiunile 
pentru continuarea si materializarea 
eforturilor mișcării de nealiniere pri
vind dezvoltarea colaborării reciproc- 
avantaioase. Cooperarea reciproc- 
avantaioasă. unitatea si solidaritatea 
statelor nealiniate arată Progra
mul de acțiune — constituie elemente 
fundamentale în eforturile pentru edi
ficarea unei noi ordini economice in
ternaționale.

în context, programul subliniază 
importanta colaborării între statele 
nealiniate. între acestea si toate țările 
în curs de dezvoltare. în cele mai 
variate domenii : ale stiintei și teh
nologiei. finanțelor, sănătății, pescui
tului. turismului, telecomunicațiilor, 
în domeniul informational, al comer
țului. al transportului maritim si asis
tentei tehnice. Deoarece, după cum 
se arată în document, eforturile 
de a înființa un fond mixt, îm
preună cu statele industrializate, 
pentru finanțarea unor stocuri 
regulatorii de materii prime nu 
au putut să fie finalizate. Con
ferința ministerială lansează un apel 
statelor nealiniate să-și reconsidere 
poziția în această problemă. Este 
subliniată, totodată, necesitatea coor
donării acțiunilor statelor nealiniate 
în vederea angajării efective a dia
logului Nord-Sud, care să aibă drept 
obiectiv final instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Totodată, Programul de acțiune cu
prinde o serie de recomandări pri
vind desfășurarea unor acțiuni de 
cooperare ale statelor nealiniate, în 
diverse domenii ale activității econo
mice. Printre acestea se numără re
comandarea ca, pînă la începutul a- 
nului viitor, să fie convocată o în- 
tîlnire a reprezentanților miniștri
lor de finanțe și ai băncilor centrale 
din țările nealiniate, cea privind o 
participare activă la lucrările apro
piatei Conferințe a O.N.U. consa
crate cooperării tehnice între țările în 
curs de dezvoltare, care urmează să 
aibă loc în Argentina, în august 1978, 
și pregătirea unei întîlniri prelimi
nare a „Grupului celor 77“ pentru a 
elabora o strategie comună la aceste 
dezbateri, organizarea, la cererea 
Irakului, a unei reuniuni a statelor 
nealiniate și a altor țări în curs de 
dezvoltare în legătură cu rolul femeii 
în procesul dezvoltării naționale, în 
mai 1979, la Bagdad.

BELGRAD 31 (Agerpres) — Vii
toarea conferință a miniștrilor de 
externe ai țărilor nealiniate — cea 
de-a șasea — se va ține in perioada 
3—7 Septembrie 1979, la Havana. Ho- 
tărîrea în acest sens a fost adoptată 
de miniștrii de externe ai țărilor res
pective întruniți săptămîna trecută la 
Belgrad, informează agenția Taniug.

împreună o parte din drum în ser
viciul țării".

Președintele Consiliului de Miniș
tri, Giulio Andreotti, a făcut un bi
lanț al activității guvernului său și 
a evocat liniile principale ale poli
ticii pe care le preconizează pe ter
men lung. El a subliniat că planul 
său de trei ani de stabilizare a eco
nomiei italiene are la bază angaja
mentul de a lupta împotriva șoma
jului și de a juca un rol activ în 
cadrul consultărilor internaționale'. 
Șeful guvernului italian a promis, 
totodată, adoptarea de măsuri dras
tice împotriva evaziunilor, abuzuri
lor și privilegiilor fiscale, ca parte 
integrantă a acestui plan.

cu adevărat un pas înainte în efor
turile de realizare a securității eu
ropene.

în mod deosebit se detașează ne
cesitatea unor măsuri efective pe li
nia dezangajării militare și dezar
mării, tinînd seama că în Europa se 
află concentrate și continuă să spo
rească cele mai puternice forțe mi
litare din lume, dispunînd de arma
mentele cele mai perfecționate, in
clusiv arsenale nucleare — a căror 
existentă creează pericole potențiale 
din cele mai grave pentru soarta păcii, 
generează tensiune și neîncredere în
tre state. Realitatea este că nu poate 
fi vorba de o reală securitate pe con
tinentul european, ea și in general 

tn lume, fără măsuri concrete de 
dezangajare militară și dezarmare. 
Ceea ce se cere in momentul de 
fată este ca recunoașterea acestei 
realități să fie urmată de acțiuni 
efective în direcția dezangajării mi
litare. să se desfășoare eforturi spo
rite pentru a determina oprirea 
cursei înarmărilor, pentru crearea 
unui climat de încredere și stabili
tate, care să faciliteze negocierile în 
vederea unor măsuri efective de 
dezarmare. Tocmai pe această lime 
se înscriu propunerile României pri
vind dezangajarea militară la fron
tierele dintre state, respectiv crearea 
unor zone de securitate din care să 
fie retrase trupele și armamentul 
existent, abținerea de la organizarea 
de manevre multinaționale in apro
pierea granițelor altor state, notiti- 
yarea mișcărilor de trupe, a manevre- 
for aeriene și navale, precum și an
gajamentul de a nu crea noi baze 
ipilitare, reducerea, pînă în 1985, cu 
10—15 la sută a trupelor și arma- 

,'inentelor aflate pe teritoriile altor 
state, concomitent cu „înghețarea" 

^bugetelor militare, reducerea trupelor 
naționale și inițierea de negocieri în 
vederea lichidării blocurilor militare. 
Aceste propuneri, formulate la Bel
grad și dezvoltate în documentul 
prezentat la sesiunea specială a

HAVANA 31 (Agerpres). — Tova
rășul Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, președintele 
Consiliului de Stat si ăl Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba, a 
primit delegația de partid si guver
namentală română. în frunte cu to
varășul Emil Drăgănescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. care a participat la 
a 25-a aniversare a asaltului cazăr
mii Moncada.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
transmis tovarășului Fidel Castro, 
conducerii P.C. din Cuba, un cordial 
salut prietenesc, iar poporului cuba
nez prieten cele mai bune urări de 
noi succese.

Sesiunea Comisiei mixte comerciale și de cooperare 
economica si tehnică româno-irakieneI

BAGDAD 31 (Agerpres). — La 
Bagdad se desfășoară lucrările celei 
de-a IlI-a sesiuni a Comisiei mixte 
comerciale și de cooperare econo
mică și tehnică româno-irakiene. Cu 
acest prilej. președintele părții 
române în comisie, tovarășul Gheor- 
ghe Cioară, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
viceprim-ministru. ministrul conr 
structiilor industriale, a avut o în
trevedere cu Adnan Hussein, mem
bru al Consiliului Comandamentului 
Revoluției și al conducerii regionale 
a Partidului Socialist Arab Bass, 
ministrul planificării. De asemenea, 
a avut convorbiri cu Mukkaram 
Jamal, ministrul transporturilor, si 
Mohammed Ayish, ministrul indus
triei si minelor.

agențiile de presă transmit:
Ansamblul artistic „Cununa 

Carpaților", aflat in turneu in 
R.S. Vietnam, a prezentat un 
spectacol de gală la Hanoi, care 
s-a bucurat de un deosebit 
succes. La spectacol au parti
cipat Hoang Quoc Viei, membru 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Vietnam, președintele Pre
zidiului C.C. al Frontului Patriei 
din Vietnam, Tran Do, membru 
al C.C. al P.C.V., adjunctul 
șefului secției de propagandă, 
alte persoane oficiale, un nu
meros public.

Evoluția crizei guverna
mentale din Portugalia. Pre- 
ședintele partidului Centrul Demo
cratic și Social (C.D.S.), Diego Frei
tas do Amaral, a propus organizarea 
de urgență a unor convorbiri cu 
Partidul Socialist Portughez, condus 
de Mario Soares, în scopul reînnoirii 
coaliției guvernamentale P.S.P.— 
C.D.S.

Agenția France Presse, 
referindu-se la surse oficiale de la 
Addis Abeba, relatează că forțele 
armate etiopiene au declanșat o 
ofensivă împotriva detașamentelor 
separatiste din Eritreea și au intrat 
în orașul Dekemehare. în zona de 
vest a provinciei, forțele etiopiene 
au făcut joncțiunea cu garnizoana

O.N.U. consacrată dezarmării, ilus
trează stăruința cu care partidul și 
statul nostru acționează în toate fo
rurile și cu toate prilejurile pentru 
realizarea unei) securități trainice pe 
continent.

în același timp, progresul cauzei 
securității și cooperării europene re
clamă intensificarea eforturilor pen
tru dezvoltarea relațiilor de cola
borare economică și tehnico-științi- 
fică între statele participante la con
ferința general-europeană. O cerință 
stringentă o constituie lichidarea ob
stacolelor artificiale, a diferitelor 
restricții și clauze discriminatorii, 
care creează bariere și mențin ele
mente de instabilitate, îngreunind 

cursul firesc al adîncirii schimburi
lor. afectând perspectiva și trăinicia 
legăturilor economice. Documentul de 
la Helsinki cuprinde in acest sens un 
amplu program de extindere a con
lucrării intereuropene, preconizînd 
măsuri concrete pentru înlătura
rea obstacolelor din calea schim
burilor de valori materiale, a trans
ferului de realizări tehnico-ști- 
ințifice, inclusiv măsuri în sprijinul 
țărilor mai puțin dezvoltate, pentru 
facilitarea accesului lor la cuceririle 
tehnologiei modeme. Revine sta
telor participante lâ conferința ge
neral-europeană să traducă în via
ță aceste prevederi, asigurînd o 
temelie economică, materială, du
rabilă edificării securității politi
ce. Se impune consemnată pe a- 
ceastă linie, ca un fapt pozitiv, re
centa reuniune de la Bonn, organi
zată în baza hotărîrilor conferinței 
de la Belgrad, care a avut ca scop 
pregătirea „forumului științific eu
ropean". Spiritul constructiv în care 
s-au desfășurat lucrările reuniunii, 
fondul de idei și propuneri acurflu- 
lat constituie un argument în plus 
în favoarea continuității eforturilor 
de căutare a căilor și mijloacelor de 
armonizare a intereselor statelor eu
ropene, de adincire și diversificare a 
conlucrării reciproc avantajoase în

Mulțumind, primul secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, președintele 
Consiliului de Stat si al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceausescu un cald salut 
prietenesc, precum si cordiale urări 
de noi succese poporului român 
prieten.

Cu prilejul întâlnirii au fost evo
cate activitatea si preocupările celor 
două partide, țări si popoare si s-au 
discutat probleme privind dezvol
tarea. în continuare, a raporturilor 
de prietenie si colaborare româno- 
cubaneze, în spiritul înțelegerilor 
convenite în timpul întâlnirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceausescu șl 
Fidel Castro.

In cadrul discuțiilor au fost exa
minate pe 
dezvoltare

larg posibilitățile de 
continuă a schimburilor

economice. a relațiilor bilaterale 
dintre România si Irak. Ș-a eviden
țiat dorința comună a celor două 
țări de a da schimburilor economice 
un curs tot mai dinamic, de a în
treprinde noi măsuri pentru lărgirea 
și adincirea cooperării în producție, 
pentru creșterea și diversificarea co
merțului, pe baza avantajului reci
proc. Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de deplină înțele
gere și conlucrare, în spiritul rela
țiilor româno-irakiene de prietenie 
și colaborare.

La convorbiri a participat ambasa
dorul României la Bagdad. Gheorghe 
Vasile.

din Barentu, care s-a aflat în în
cercuire timp de 18 luni și, totodată, 
au ocupat colinele strategice situate 
în apropiere de acest oraș.

La Phenian, tovarâ?uI zan 
Zun Ghi, membru supleant al Co- 

• mitetului Politic al Partidului Mun
cii din Coreea, vicepremier al Con
siliului Administrativ al R.P.D. Co
reene, a primit delegația ziarului 
„Scînteia", care face o vizită de do
cumentare în R.P.D. Coreeană la 
invitația ziarului „Nodon Sinmun".

Vizită. Președintele Somaliei,
Mohamed Siad Barre, a avut luni 
convorbiri cu delegația guverna
mentală chineză, condusă de Cen 
Mu-hua, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, care se 
află intr-o vizită oficială de priete
nie la Mogadiscio. Au fost, exami
nate aspecte referitoare la relațiile 
bilaterale și s-a efectuat un schimb 
de opinii asupra situației de pe con
tinentul african.

Cosmonauții sovieticiVla- 
dimir Kovalionok și Aleksandr Ivah- 
cenkov, aflați la bordul complexului 
spațial sovietic „Saliut-6“—„Soiuz-29" 
—„Progres-2“, au început luni un 
experiment biologic privind studierea 
particularităților de dezvoltare a unor 
soiuri de semințe în condiții de im
ponderabilitate. în aceeași zi s-a 
efectuat și o aprovizionare suplimen
tară cu „atmosferă" adusă pentru

cele mai diverse domenii de activi
tate.

Și în ce privește problemele de 
ordin cultural și umanitar există 
premise favorabile de extindere a 
colaborării, pornind de la realitatea 
că multiplicarea schimburilor pe tă- 
rîmul culturii și artei, educației și 
învățămîntului, presei și informații
lor, îmbunătățirea contactelor între 
oameni contribuie la întărirea încre
derii, la apropierea și înțelegerea 
între statele și popoarele continen
tului. După cum se știe, partidul șl 
statul nostru acționează consecvent 
pentru întărirea colaborării în aces
te domenii, ca parte componentă a 
procesului edificării securității euro

pene. Pornind tocmai de la caracte
rul unitar al acestui proces, nu pot 
fi în nici un caz acceptate tendin
țele de denaturare a Actului final de 
la Helsinki, de interpretare unilate
rală a prevederilor sale în scopuri 
de amestec în treburile interne ale 
altor state, de Încordare a climatu
lui politic. Desfășurind o vastă operă 
educativă, depunînd eforturi intense 
pentru lărgirea orizontului de cu
noaștere al oamenilor muncii. Româ
nia se pronunță pentru aprofundarea 
schimburilor culturale, pentru promo
varea largă a valorilor autentice, pă
trunse de umanism, ale creației spiri
tuale universale. în legătură cu pro
blemele umanitare, o importantă cu 
adevărat primordială are soluționarea 
problemelor legate de lichidarea ine
galităților economice, politice și so
ciale, de îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață, probleme care 
privesc destinele maselor largi euro-, 
pene.

Experiența celor trei ani care au 
trecut de la încheierea conferinței 
general-europene arată concludent 
că securitatea europeană este un 
obiectiv complex, a cărui realizare 
presupune permanente și stăruitoare 
eforturi, că drumul spre edificarea 
unei Europe a înțelegerii și bunei

Cu prilejul Zilei naționale a Confederației Elvețiene, am plăcerea să 
transmit Excelentei Voastre calde felicitări și urări de pace și prosperitate 
pentru poporul elvețian prieten.

îmi exprim cu această ocazie convingerea că relațiile româno-elvețiene 
bazate pe colaborare prietenească și înțelegere reciprocă vor cunoaște in con
tinuare o dezvoltare dinamică, îndreptată spre binele popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și cooperării în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Țară a turismului, 
Elveția oferă, totodată, 
prin realizările sale 
remarcabile, o demon
strație vie a capacității 
unui popor de a-și 
făuri o viață prosperă 
folosind toate resurse
le sale creatoare în a- 
cest scop. Astfel. înce- 
pînd încă din secolul 
trecut, elvețienii au 
pus la treabă apele 
care coboară din Alpi 
și din Jura. Astăzi, re
țeaua sa feroviară este 
electrificată în propor
ție de aproape 100 la 
sută. Metalele, ele
mente vitale ale indus
triei, sînt aduse din 
import, dar ele sînt 
înnobilate printr-o 
prelucrare de înaltă fi
nețe și inteligență teh
nică, în ce privește 
producția industrială 
pe locuitor Elveția si- 
tuîndu-se pe locul al 
doilea în Europa occi
dentală (după Suedia).

în domeniul alimen
tar, ea produce numai 
jumătate din cantita
tea de grîu necesară, 
dar furajele de cea 
mai bună calitate au 
făcut ca elvețienii să 
fie denumiți și „păsto
rii Europei".

Elveția este, în ace
lași timp, gazdă exem
plară a dialogului în
tre state. La Geneva, 
de pildă, își au sediile 
permanente peste 200 
de organisme și orga
nizații internaționale, 
tot aci desfășurindu-se 
importante reuniuni 
internaționale, unde se 
cristalizează idei și ac
țiuni de valoare in fo
losul păcii și colabo
rării între popoare.

în mod firesc. Româ
nia și Elveția se întâl
nesc adesea pe terenul 
unor opțiuni comune 
în vederea realizării 
acestor nobile țeluri. 
Ca țări europene, am
bele și-au adus și își

„Saliut-6“ de nava de transport. S-a 
efectuat, totodată, un ciclu de expe
riențe tehnice în cadrul programului 
„Rezonanța" în vederea studierii ca
racteristicilor dinamice ale comple
xului spațial și a stabilirii forțelor 
ce acționează asupra construcției 
acestuia.

Primele alegeri generale, 
de la proclamarea independentei. în 
1976. în Republica Democratică 
Populară a Yemenului vor fi orga
nizate in noiembrie a.c. — s-a anun
țat oficial la Aden, urmînd a fi aleși 
membrii parlamentului tării — Con
siliul Suprem al Poporului.

VaCCin. Cercetătorii de la La
boratorul național de bacteriologic 
din Stockholm au obținut un nou 
vaccin antiholeric. care este netoxic 
și oferă organismului o mai bună 
apărare față de această maladie. S-a 
anunțat că. după testele de laborator, 
noul vaccin va fi folosit în Bangla
desh, tară care a avut de suferit de 
pe urma unor epidemii de holeră.

La Roma a încetat din via'ă’ 
în vîrstă de 93 de ani, generalul 
Umberto Nobile, cel care a condus 
în 1928 expediția deasupra Polului 
Nord cu dirijabilul „Italia". După 
cum se știe, dirijabilul s-a prăbușit 
pe o banchiză de gheață și 8 mem
bri ai echipajului și-au pierdut viața. 
Ceilalți supraviețuitori, printre care 
se afla și Umberto Nobile, au fost 
salvați de un spărgător de gheață.

conviețuiri, a unei conlucrări rod
nice. egale în drepturi, între toate 
națiunii? continentului nu este. un 
drum neted, ci presărat cu nu pu
ține obstacole. Viața a confirmat pe 
deplin justețea aprecierilor Con
gresului al XI-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului nostru că pro
cesul de destindere se află încă în
tr-o fază incipientă, are un caracter 
fragil și este departe de a fi deve
nit ireversibil. însăși evoluția eve
nimentelor atestă că mai există încă 
forțe care doresc și încearcă nu nu
mai să frîneze procesul destinderii, 
ci și să împingă situația spre regres, 
spre încordare și reînvierea timpu
rilor „războiului rece". Iată de ce, 
așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, destinderea nu trebuie în 
nici un caz înțeleasă ca o relaxare, 
ca o autoiiniștire, ci, dimpotrivă, ca 
o intensificare a luptei împotriva 
forțelor care vor să perpetueze ve
chea politică, vechile relații de ine
galitate, dominație și suspiciune în
tre state.

Iată de ce, în actuala etapă, este 
necesară mai mult ca oricînd o in
tensificare a acțiunilor popoarelor, 
ale tuturor forțelor politice progre
siste pentru consolidarea cursului 
spre o politică nouă, de pace și secu
ritate, de colaborare între toate na
țiunile. Este incontestabil că stă în 
puterea popoarelor de a influența 
în mod decisiv mersul evenimente
lor. însăși viața evidențiază ca o 
îndatorire din cele mai importante a 
partidelor comuniste și muncitorești, 
partidelor socialiste, a tuturor orga
nizațiilor democratice, pacifiste de 
a mobiliza masele cele mai largi 
pentru depășirea obstacolelor din ca
lea destinderii, pentru a determina 
traducerea în viață a prevederilor 
Actului final de la Helsinki.

Securitatea europeană este un 
obiectiv de excepțională însemnă
tate, o cauză majoră a forțelor pro
gresiste de pretutindeni. Cu deose
bire în actuala situație internațio
nală, atât de complexă și contradic
torie, înfăptuirea acestui deziderat, 
transformarea continentului într-o 
zonă a păcii și cooperării ar fi de 
natură să exercite o puternică In- 
rîurire pozitivă asupra ansamblului 
climatului politic, pe plan mondial, 
în numele răspunderii pe care o are 
în fața propriului popor, al interese
lor de pace și securitate ale tuturor 
popoarelor, partidul nostru și-a re
afirmat in repetate rînduri, prin 
glasul cel mai autorizat — al secre
tarului său general — hotărîrea 
fermă de a face în continuare totul 
pentru a-și spori contribuția la pro
gresul destinderii, pentru realizarea 
unei securități reale și asigurarea 
unui viitor pașnic, de progres și 
bunăstare în Europa și în întreaga 
lume.

Dumitru ȚINU

BERNA

aduc o contribuție sub
stanțială la aplicarea 
statornică în viață a 
principiilor și preve
derilor Actului final 
de la Helsinki. Spre 
satisfacția reciprocă, se 
extind schimburile co
merciale și cooperarea 
economică dintre cele 
două țări, pe baza ega
lității și avantajului 
reciproc. Contactele 
politice bilaterale, in
clusiv recenta vizită 
din acest an a minis
trului afacerilor exter
ne al României în El
veția, întâlnirile dintre 
reprezentanți ai vieții 
economice. științifice 
și culturale sînt meni
te să deschidă orizon
turi tot mai largi dez
voltării colaborării ro- 
mâno-elvețiene pe 
multiple planuri, in 
interesul ambelor țări, 
al păcii și cooperării 
în Europa și în lume.

V. POPESCU

A începui operația 
de reinstaurare > 

a autorității centrale
în sudul Libanului

BEIRUT 31 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat oficial la Beirut, e- 
fective ale armatei libaneze au în
ceput luni deplasarea spre provincii
le de sud ale țării pentru reinstau- 
rarea autorității centrale asupra a- 
cestei regiuni a Libanului. Un comu
nicat al Ministerului Apărării, reluat 
de agențiile France Presse și M.E.N., 
informează că detașamentul armatei 
libaneze trimis în sud „a pătruns în 
perimetrul de acțiune al Forței 
interimare a O.N.U. în Liban 
(UNIFIL)". Prin aceasta, primul con
tingent al armatei și-a îndeplinit 
prima etapă a planului său de 
acțiune. în încheiere, comunicatul 
menționează că detașamentul conti
nuă deplasarea spre pozițiile care 
i-au fost stabilite.

TEL AVIV 31 (Agerpres). — Un 
comunicat difuzat de Cartierul Ge
neral al Organizației Națiunilor U- 
nite pentru Supravegherea Armisti
țiului (UNTSO) din Ierusalim con
firmă că forțele armate libaneze au 
ajuns luni dimineața în zona locali
tății Kaukaba și au stabilit contact 
cu unitățile UNIFIL. Se precizează 
că aceste forțe ale armatei libaneze 
își vor coordona activitatea cu 
UNIFIL pentru menținerea păcii, 
restabilirea suveranității libaneze în 
regiune și pentru împiedicarea ori
căror deplasări ale unor elemente 
înarmate.

HAVANA

Festivalul mondial 
al tineretului 
și studenților

HAVANA 31 (Agerpres). — Cores
pondentă de la Aurel Perva : Festi
valul mondial al tineretului și stu
denților de la Havana a prilejuit în 
cea de-a treia zi a desfășurării sale 
numeroase manifestări politice, cul
turale și sportive. Au continuat dez
baterile din comisiile de lucru asu
pra unor probleme care preocupă 
lumea contemporană, tânăra genera
ție de pretutindeni. în cadrul comi
siilor, reprezentanții români au luat 
paj-te activă la dezbaterile care au 
avut ca teme majore încetarea cursei 
înarmărilor, înfăptuirea dezarmării, 
în primul rind a dezarmării nucleare, 
lupta tinerilor și studenților pentru 
pace, democrație și progres, pentru 
o nouă ordine economică și poliției 
internațională. împotriva politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonia- 
liste, a exploatării, pentru apărarea 
suveranității naționale.

Reprezentanți ai delegației noastre 
au participat, de asemenea, la dia
logul din cadrul forumului intitulat 
„Rolul tineretului în dezvoltarea cul
turii fizice și a sportului", precum și 
la întîlnirea cu tema „Experiențe, 
scopuri, perspective ale activității 
voluntare a studenților".

Delegația noastră a avut și tn a- 
ceastă zi întîlniri. discuții, schimburi 
de opinii și experiență cu alte dele
gații participante la festival. Cei mai 
tineri membri ai delegației române, 
pionierii, au participat la deschide
rea Festivalului culturii pentru co
pii.

Ziua a treia a festivalului a fost 
consacrată manifestării solidarității 
cu popoarele, tineretul și studenții 
din țările arabe, cu poporul arab pa
lestinian, pentru o soluționare justă 
și durabilă a problemei Orientului 
Mijlociu. Seara. în piața „Ignacio A- 
gramonte" a avut loc un program 
artistic susținut de studenti arabi, 
participanti la festival.

Cu prilejul „Zilei martirilor", des
fășurată pe locul unde a fost înălțat 
„Memorialul Granma". mii de tineri, 
între care și membri ai delegației 
tineretului român, au adus un oma
giu eroilor revoluției cubaneze, celor 
care s-au jertfit pentru victoria noii 
orînduiri în prima țară socialistă din 
America Latină.
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