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Pregătiri pentru 
noul an de învățămînt

TIMIȘOARA. In centrul universitar Timișoara sînt prevăzute in acest an lucrări de investiții în valoare de 37,5 milioane lei. Obiective mai importante : 4 cămine studențești cu 2 980 de locuri, ateliere și laboratoare hidrotehnice pentru institutul politehnic „Traian Vuia" ș.a. Concomitent, s-au alocat aproape 4 milioane lei pentru reparații curente și capitale și 79 milioane lei pentru dotarea laboratoarelor și cabinetelor cu utilaje- și aparatură.Care este, practic, stadiul realizării acestor investiții ?

NICOLAE CEAUSESCU IN JUDETBL BRAILA

Profesorul dr. Viorel Negru, secretarul comitetului de partid al Centrului universitar Timișoara, evidențiind sprijinul și îndrumarea organelor județene și municipale de partid, ne spune că pregătirile pentru deschiderea noului an de învățămînt sînt aproape încheiate, ca urmare a bunei organizări a muncii, pe bază de programe elaborate în detaliu pentru fiecare institut.

• Locuitorii 
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în continuarea vizitei de lucru pe care o întreprinde în județe aie țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a sosit, joi dimineața, la Brăila. împreună cu secretarul general al partidului se află tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii losif Banc, Constantin Dăscălescu, Virgil Trofin, llie Verdeț.La plecarea din Focșani, locuitorii municipiului au salutat cu multă căldură și însuflețire pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, și-au exprimat vibrant bucuria și satisfacția de a-i fi avut din nou, în mijlocul lor, ca oaspeți dragi și stimați, sentimentele cele(Continuare in pag. a Il-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Brăila
Dragi tovarăși și prieteni.Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră, tuturor participan- ților la această mare adunare populară, locuitorilor municipiului și județului Brăila, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și guvernului, precum și din partea mea personal, împreună cu cele mai bune urări. (Aplauze puternice ; urale; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul !“).Sîntem deosebit de bucuroși că, în cadrul acestei vizite de lucru, avem prilejul să ne reîntîlnim cu minunății constructori ai socialismului din Brăila. (Aplauze și urale -îndelungate; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).în cursul zilei de astăzi am vizitat patru mari întreprinderi din municipiul dumneavoastră, precum și o cooperativă agricolă de producție. Trebuie să vă spun că avem impresii plăcute despre ceea ce am văzut în aceste unități industriale și agricole, despre ceea ce am constatat privitor la munca organizației de partid din municipiul și din județul Brăila, la activitatea oamenilor muncii, a

țărănimii cooperatiste, a intelectualității, a tuturor locuitorilor municipiului și județului pentru realizarea Programului elaborat de Congresul al XI-lea de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Ne-au produs o mare satisfacție rezultatele obținute de colectivul oamenilor muncii de la uzinele „Progresul" în realizarea unor utilaje de înaltă tehnicitate, a excavatorului de mare capacitate, rezultate care demonstrează capacitatea sa de a duce la bun sfîrșit orice sarcină încredințată de partid. (Aplauze și urale puternice).Avem, de asemenea, impresii plăcute despre activitatea oamenilor muncii de la Șantierul naval Brăila, despre rezultatele obținute și perspectivele create ca acest șantier — puternic dezvoltat în ultimii ani — să realizeze nave de tonaj și mai mare, de și mai mare tehnicitate. (Aplauze puternice, urale îndelungate).Ne-a produs impresii bune și activitatea colectivului de oameni ai muncii de la întreprinderea me

talurgică Brăila, care a realizat o serie de profile și oțeluri speciale. Prin dezvoltările ce se vor realiza în acest an, întreprinderea va ajunge ăă producă în 1980 circa 700—800 mii tone de oțeluri și produse metalurgice. Aceasta va face ca Brăila să devină și un puternic centru metalurgic al patriei noastre I (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).De asemenea, mi-a produs o bună impresie activitatea oamenilor muncii de Ia Combinatul de hîrtie, celuloză și fibre chimice, mai cu seamă programul intens de dezvoltare a acestui combinat, care va trebui să dea o producție însemnată de celuloză și de alte produse de calitate superioară pentru industria noastră ușoară. Prin rezultatele obținute pînă acum, ca și prin realizarea programului stabilit, acest combinat va deveni. Intr-adevăr, în domeniul respectiv, unul din cele mai mari din țară. (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. ).Ne bucură faptul că în decursul a doi ani și 8 luni din acest cincinal, oamenii muncii din Brăila — ca de altfel din întreaga patrie

— au realizat cu succes prevederile planului industrial, dînd o importantă producție suplimentară. De aceea, doresc ca de la această mare adunare populară să adresez colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderile pe care le-am vizitat, tuturor oamenilor muncii din industria brăileană calde felicitări pentru rezultatele obținute pînă acum și urarea de noi și noi succese. (Aplauze și urale îndelungate : se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul !“).Ne-a produs, de asemenea, o mare satisfacție întîlnirea cu cooperatorii de la „Tudor Vladimires- cu“, constatarea rezultatelor bune pe care ei le au în producția agricolă, la toate culturile. Am ajuns la concluzia că la porumbul irigat au posibilitatea să obțină în acest an o producție de circa 10 mii kilograme de porumb boabe la hec- tat, că pot obține reteolte bune și la celelalte culturi. De altfel, așa cum a arătat aici directorul întreprinderii agricole de stat Ur- leasca, agricultura din județul Brăila obține producții bune. Avînd(Continuare în pag. a III-a)

în luna august, Biroul Comitetului județean de partid Timiș a analizat desfășurarea pregătirilor pentru deschiderea anului de învățămînt stabilind măsuri eficiente pentru impulsionarea activității. Ca urmare, lucrările de construcție a celor două cămine studențești (C 1 și C 2), scadente la 31 august, sînt practic încheiate. în sprijinul constructorilor au venit beneficiarii — studenții — constituiți în brigăzi de muncă patriotică. Raportat la termenele calendaristice planificate, lucrările de amenajări și renovări se află în de- vans la toate institutele. La institutul politehnic „Traian Vuia", bunăoară, au fost încheiate reparațiile (clădiri, instalații, interioare, zugrăveli etc.) la 7 cămine și o cantină, urmind ca alte 5 cămine șl două cantine să fie reparate pînă, cel mai tir- ziu, la 10 septembrie.Prin grija senatelor și a comitetelor de partid ale celor 4 institute s-a îmbunătățit simțitor activitatea de tipărire a cursurilor universitare. în prezent, din totalul de 800 discipline sînt acoperite cu cursuri 537 (67,13 la sută), urmind ca pînă la sfîrșitul acestui an această cifră să ajungă la 693 (74,13 la sută). La Institutul de medicină, acoperirea disciplinelor cu cursuri este practic încheiată, iar la Institutul agronomic reprezintă 90 la sută, procent care va mai crește pînă la finele anului. Eforturi deosebite se fac la institutul politehnic „Traian Vuia", unde în ultimul an universitar s-au multiplicat 102 titluri, alte 36 fiind prevăzute a fi gata pînă la 31 decembrie a.c. (Cezar Ioana, corespondentul „Scînteii").

CLUJ-NAPOCA. Despre stadiul pregătirilor pentru noul an universitar ne relatează tovarășul Dumitru Cipleu, secretar adjunct al comitetului de partid al Centrului universitar Cluj-Napoca :Baza materială a învățămîntu- lui se îmbogățește de la an la an. Astfel, în zona industrială a municipiului s-a construit noul sediu al Facultății de mecanică, din cadrul Institutului politehnic, parțial dat în funcțiune anul trecut. La deschiderea cursurilor in această toamnă, o suprafață de 17 280 mp — spații de învățămînt, laboratoare, ateliere — va putea primi studenții. Tot atunci vor fi inaugurate 2 cămine și o cantină pentru studenții de la aceeași facultate. La Universitatea „Babeș— Bolyai“ toate lucrările de investiții prevăzute pentru acest an au fost realizate ; pentru aparatură și utilaje de laborator s-au cheltuit peste 7 milioane lei. La Institutul agronomic, la cel de medicină și farmacie, la Conservatorul de muzică etc., planul de dotări a fost, de asemenea, realizat. în cămine și cantine se desfășoară lucrări de reparații curente, pe bază de grafice, la care participă e- chipe de studenți. Cele 30 de cămine ale centrului universitar vor asigura cazarea a peste 11 800 de studenți.— Ce acțiuni se vor întreprinde în direcția integrării învățămîntului cu cercetarea și producția ?— în cadrul procesului de integrare a învățămîntului cu cercetarea și producția, in cele 6 institute de învățămînt superior clujene s-a realizat, anul trecut, o producție de cercetare-proiectare în valoare de 33,5 milioane Iei, față de 21,4 milioane lei cit se prevăzuse și de 16,2 milioane lei microproducție față de 11,2 milioane. Pentru anul acesta, planul valoric de cercetare-proiectare însumează 24,9 milioane lei, iar cel de producție 13,1 milioane lei. Se preli- mină realizarea integrală a acestor sarcini și chiar depășirea lor. La Institutul politehnic, de pildă, pină în prezent a fost realizată o producție în valoare de 9,3 milioane lei, față de 12 milioane prevăzute pe întregul an. în anul universitar viitor vor e- fectua practica în ateliere 3 500 de studenți, iar restul — pe lingă unitățile de tip B și C, astfel că se vor acoperi integral necesitățile de pregătire in acest domeniu.în privința cursurilor și manualelor : din cele peste 1 150 de discipline predate în instituțiile de învă- țămint superior clujean, peste 80 Ia sută dispun de cursuri și manuale , proprii. în ultimii trei ani au apărut 
f 587 titluri noi. Cu toate acestea, dat fiind ritmul rapid de dezvoltare a științei și tehnicii, circa un sfert din cursurile și manualele apărute înainte de 1972 se cer reînnoite. (Alexandru Mureșan, corespondentul „Scînteii").

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării

Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului LI GIONG OK
Premierul Consiliului Administrativ 

al Republicii Populare Democrate Coreene PHENIANîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, ne este deosebit de plăcut să vă transmitem dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, Comitetului Popular Central, Consiliului Administrativ și poporului frate coreean felicitări cordiale și un călduros mesaj de prietenie cu ocazia sărbătorii jubiliare, cea de-a XXX-a aniversare a creării Republicii Populare Democrate Coreene.Sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, a marelui său conducător, tovarășul Kim Ir Sen, eroicul și talentatul popor coreean a dobîndit mărețe victorii în lupta de eliberare și în războiul de apărare a patriei împotriva agresiunii imperialiste, a înfăptuit cu succes adinei prefaceri revoluționare și construiește cu avînt noua orînduire socială, transformind Republica Populară Democrată Coreeană intr-un stat socialist înfloritor, cu o industrie și agricultură moderne, cu o știință și cultură în plină dezvoltare, cu un prestigiu internațional tot mai puternic.Comuniștii, întregul popor român dau o înaltă apreciere și se bucură sincer de realizările remarcabile ale poporului coreean prieten în ridicarea pe noi trepte de progres a Republicii Populare Democrate Coreene și își reafirmă solidaritatea activă cu cauza dreaptă a națiunii coreene, sprijinul deplin față de propunerile constructive ale partidului și statului dumneavoastră privind retragerea trupelor străine de pe teritoriul sud-coreean, unificarea pașnică și independentă a patriei fără nici un amestec din afară.Ne exprimăm convingerea că bunele relații româno-coreene — un exemplu de colaborare între două țări socialiste — se vor arrtplifica și adinei continuu în spiritul Tratatului de prietenie și cplaborare semnat in 1975, al Declarației și hotăririlor adoptate la nivel înalt în acest an la Phenian, care au creat minunate perspective întăririi prieteniei și solidarității militante, dezvoltării continue a conlucrării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, spre binele ambelor noastre popoare, al unității țărilor socialiste, al întăririi forțelor antiimperialiste, al cauzei progresului și păcii in lume.De ziua marii sărbători jubiliare a Republicii Populare Democrate Coreene vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, poporului frate coreean cele mai bune urări de noi și tot mai mari succese în înfăptuirea sarcinii istorice de edificare a socialismului și comunismului, in lupta pentru indeplinirea celui de-al doilea plan șeptenal, pentru creșterea bunăstării și fericirii poporului, pentru realizarea aspirației vitale a națiunii coreene de unificare pașnică și independentă a țării, de a trăi intr-o patrie unită, liberă și înfloritoare.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Roman, 

Președintele 
Republicii Socialiste România

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România



PAGINA 2 SCINTElA — vineri 8 septembrie 1978

VIZITA DE LUCRU ÎN JUDEȚUL BRĂILA
(Urmare din pag. I)mai alese de dragoste și recunoștință ce le poartă secretarului general al partidului, președintele țârii noastre. Odată cu reafirmarea acestor simțăminte profunde, și-au manifestat hotărîrea de a răspunde grijii statornice â conducerii, partidului, personal a tovarășdîui Nicolae Ceaușescu, față de dezvoltarea, continuă a orașului și județului lor prin vrednice fapte de muncă, pentru a contribui într-o măsură și mai mare la progresul neîntrerupt al patriei noastre socialiste.Din mașina deschisă, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu prietenie manifestărilor pline de simpatie ale populației.Aceeași ambianță caldă, sărbătorească o regăsim pe stadionul din municipiul Focșani, de unde urmează să decoleze elicopterul la bordul căruia tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu își continuă călătoria spre Brăila. înainte de plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat un călduros rămas bun de la primul secretar al comitetului județean de partid, Simion Dobrovici, de la ceilalți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, de la numeroșii locuitori ai orașului veniți să-i conducă la plecare.Ora 9. Elicopterul prezidențial aterizează pe stadionul „Progresul" din Brăila. Sînt prezenți aici, pentru a-i saluta pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului, primul secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R., Ion Catrinescu, membri ai biroului comitetului județean și ai celui municipal de partid. Sînt de față mii de cetățeni care își manifestă prin puternice aclamații și urale sentimentele lor de profundă dragoste, de înaltă prețuire și deosebit respect față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Făcîn- du-se ecoul acestor sentimente, primul secretar al comitetului județean de partid, Ion Catrinescu, a urat tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu Un călduros bun venit. Ca semn al tradiționalei ospitalități, un grup de brăileni oferă pîine șl vin. Tineri și tinere îi întimpină pe înalții oaspeți cu buchete de flori. Se aclamă puternic „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“ — cuvinte care exprimă legătura indestructibilă dintre partid și popor. Din primele clipe, vizita de lucru este marcată de ambianța puternicului entuziasm în care se desfășoară, de fiecare dată, întîlnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu oamenii muncii. în continuarea ceremoniei, se intonează Imnul de Stat al țării. Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de onoare constituită din militari ai forțelor noastre armate, din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor pentru apărarea patriei.Atmosfera de puternică însuflețire se regăsește pretutindeni pe străzile orașului Brăila. De-a lungul întregului traseu, pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu îl străbat într-o mașină deschisă, locuitorii municipiului Brăila salută cu căldură, aplaudă, ovaționează îndelung pentru partid și secretarul său general. Sînt, toate acestea, o manifestare grăitoare a adeziunii lor depline la politica internă și externă a partidului și statului nostru, politică al cărei neobosit promotor este tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și a hotărîrii ferme de a contribui, cu întreaga lor putere de muncă șl energie creatoare, la înfăptuirea ei. Sînt, totodată, o expresie grăitoare a recunoștinței fierbinți pe care brăilenii o poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru contribuția decisivă pe care o aduce la stabilirea perspectivelor de dezvoltare eco- nomico-socială a orașului lor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu căldură emoționantelor manifestări cu care sint întîmpinați de cei ce trăiesc și muncesc în acest străvechi oraș al țării.Primul obiectiv al vizitei — ÎN

TREPRINDEREA DE UTILAJ 
GREU „PROGRESUL". Dia- logul de lucru începe în fata unei machete ilustrînd dezvoltarea întreprinderii și a unor grafice care consemnează sugestiv nivelul principalilor indicatori ai activității economice. Directorul întreprinderii, ing. Mihai Moraru, înfățișează secretarului ge

neral al partidului rezultatele dobîn- dite de oamenii muncii în realizarea sarcinilor pe anul in curs. La rindul său, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Ion Avram, prezintă o serie de produse recent asimilate de întreprindere, subliniind importanța unora dintre ele, cum este turbina hidraulică, care au permis să se reducă mult importurile.Apreciind bunele rezultate obținute, secretarul general al partidului recomandă să se insiste în continuare asupra asimilării unor noi tehnologii, a aplicării unor soluții constructive moderne, care să ducă în continuare la sporirea eficienței economice a activității productive.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt invitați să viziteze întreprinderea.Un prim popas are loc la fabrica de utilaj industrial. Aici au fost construite cele cinci furnale de la Galați, mașinile de îndreptat țevi de la Roman, diferite melanjoare, laminoare și alte instalații siderurgice.în continuare este vizitată fabrica de excavatoare hidraulice, unde reține atenția linia de montaj a excavatorului cu cupă de 8—10 mc și acționare electrică. Informînd că a fost îndeplinită sarcina trasată colectivului cu un an în urmă de secretarul general al partidului, ca în 1978 să se realizeze prototipul excavatorului de mare capacitate, cu o productivitate de 1 000 mc pe oră, directorul întreprinderii arată că primul din seria acestor gigantice agregate urmează să fie folosit la exploatarea zăcămintelor de șisturi bituminoase de la Anina.Tovarășul Nicolae Ceaușescu solicită explicații asupra caracteristicilor tehnico-economice ale excavatorului, insistînd asupra accelerării montajului și a testării celorlalte două agregate, care să poată fi expediate cit mai repede șantierului Canalului Dunăre — Marea Neagră, ce- rind, în același timp, să se acționeze pentru scăderea greutății unor an- samble și subansamble, fără ca a- ceasta să afecteze actualii parametri ai eficienței lor tehnice.Pretutindeni, în halele vizitate, muncitorii salută cu stimă și respect, de la locurile lor de muncă, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. în timpul vizitei, secretarul general al partidului discută cu muncitori, maiștri, șefi de echipă, interesindu-se de condițiile lor de muncă și retribuire, de modul în care își îndeplinesc sarcinile de plan. în acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă conducerii uzinei, organelor locale de partid și de stat să intocmească un program pentru construcții de locuințe în preajma întreprinderii, a cărui realizare să înceapă în cursul anului viitor.Pe platoul de probe și încercări sînt prezentate apoi toate tipurile de excavatoare din producția curentă, cit și cele aflate în faza de experimentare.în discuțiile pe care le poartă cu ministrul de resort, cu directorul întreprinderii și ceilalți factori de răspundere, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se examineze posibilitatea ca în cadrul întreprinderii '„Progresul" să fie construită o fabrică de hidraulică grea și amplasată o forjă grea care să soluționeze aprovizionarea cu piese de mari dimensiuni a întreprinderilor de utilaj din Brăila și Galați.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a scris în cartea do, onoare a întreprinderii : „Adresez cele mai caide felicitări colectivului de oameni ai muncii din întreprindere pentru rezultatele obținute în realizarea unor produse de înaltă tehnicitate și ii urez din toată inima realizări și mai bune în toate domeniile".Ca semn al înaltei prețuiri pentru sprijinul permanent pe care secretarul general al partidului l-a acordat colectivului de aici, directorul întreprinderii oferă in dar tovarășului Nicolae Ceaușescu macheta excavatorului electric de 8—10 mc — cea mai recentă și valoroasă creație a uzinelor „Progresul".De la această unitate reprezentativă a industriei noastre constructoare de mașini se trece la ȘANTIE
RUL NAVAL. în aclamațiile entuziaste ale oamenilor muncii, In acordurile vibrante ale marșului intonat de fanfara întreprinderii, colectiv artistic de tradiție al navallștllor brăileni, doi tineri, strungărița Mioara Necșoiu și electronistul Marian Strimbeanu, oferă cu emoție buchete de flori tovarășu-

Cu aleasă cinstire, după datina străbunălui Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu.La începutul vizitei, directorul șantierului, ing. Traian Comșa, prezintă etapele de dezvoltare a acestei importante unități constructoare de nave, prilej de evocare a modului în care au fost transpuse în practică indicațiile date de secretarul general al partidului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează în amănunt despre modul de repartizare a sarcinilor pe capacitățile de producție existente, avind in vedere caracterul mixt al activității acestui. șantier, profilat atit pe construcția de cargouri maritime, in special de 4 500 și 7 500 tdw, cit și pe efectuarea de reparații capitale la nave de diferite tipuri. Ministrul industriei construcțiilor de mașini și directorul întreprinderii prezintă modul în care a fost conceput fluxul tehnologic, măsurile luate pentru folosirea optimă a spațiilor și capacităților de fabricație, care, împreună cu cele de creștere a productivității muncii, de mecanizare a lucrărilor, conduc spre o mărire a volumului producției de peste 3 ori în cincinalul actual față de cel precedent. Sînt înfățișate, de asemenea, citeva dintre roadele inventivității muncitorilor și specialiștilor șantierului, rezultate concrete ale puternicei emulații insuflate colectivului de Festivalul național al muncii și creației „Cîntarea României", succese atestate și de numeroase diplome conferite unor colective de aici.Secretarul general al partidului recomandă să se persevereze pe linia folosirii cit mai depline a tuturor capacităților de producție, a potențialului tehnic și uman, a bunelor condiții de muncă ce au fost create.Vizita continuă pe molul situat in avalul șantierului, pînă la extremitatea acestuia. Navele acostate și cele care navighează in aceste momente pe fluviu, in dreptul șantierului, întimpină prezența președintelui republicii cu salutul sirenelor. Pe navele aflate în stadii de armare sau probe la chei, muncitorii se grupează pe punțile superioare, ovaționînd cu entuziasm : „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Stima noastră și mindria, Ceaușescu — România !“. Atmosfera de entuziasm înălțător în care se încheie vizita are valoare de puternic angajament muncitoresc, de reafirmare a hotărîrii colectivului de aici de a fi la înălțimea sarcinilor ce îi revin în acest cincinal.
LA ÎNTREPRINDEREA „LA

MINORUL", mi* de oameni ai muncii au ieșit pe aleile uzinei, dind glas bucuriei de a-i avea ca înalțl și stimați oaspeți pe tova

rășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului,Prezentînd succesele în realizarea sarcinilor de plan și angajamentelor asumate în întrecere, directorul unității, ing. Ștefan Gheorghiță, informează pe secretarul general al partidului de modul in care oamenii muncii de aici acționează pentru aplicarea noului mecanism economico-fi- nanciar, care, avind drept principali indicatori producția netă și producția fizică, stimulează eforturile întregului colectiv pentru mai buna gospodărire a mijloacelor materiale și bănești încredințate. Dialogul de lucru pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu îl are aici cu ministrul industriei metalurgice, Neculai Agachi, cu conducerea întreprinderii, cu specialiști din centrala industrială, cu proiectanți și constructori a fost axat pe probleme privind realizarea exemplară a amplului program de dezvoltare a unității. Aici se află in construcție două noi capacități de producție prin a căror intrare în funcțiune producția de laminate a întreprinderii va spori, în actualul cincinal, de 2,5 ori.Gazdele informează că primele linii tehnologice pentru fabricația barelor trase au fost racordate la circuitul productiv, acum eforturile montorilor și echipelor de muncitori specialiști ai beneficiarului, care au preluat in regie proprie execuția unui volum important de lucrări, fiind îndreptată spre finalizarea acestei investiții pînă la sfîrșitul anului. Apreciind soluțiile aplicate de proiectanți și constructori în realizarea noii secții — al cărei proces de producție are un inalt grad de mecanizare și automatizare a operațiilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut factorilor de răspundere din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să ia măsurile ce se impun pentru impulsionarea livrărilor de utilaje tehnologice, care condiționează punerea în funcțiune, la întreaga capacitate, a investiției.Celălalt obiectiv aflat în construcție, laminorul de profile mijlocii, este primul de acest fel care se realizează integral pe baza proiectelor elaborate în institutele de profil din țară. Constructorii și montorii șantierului se angajează, în fața secretarului general al partidului, să cîștige un avans de două luni în realizarea acestei importante investiții, astfel încit primele cantități de oțel să fie laminate în preajma zilei de 1 Mai, anul viitor. Apreciind această inițiativă muncitorească, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază încă o dată răspunderea ce revine furnizorilor de utilaje tehnologice in ceea ce privește 

asigurarea la timp și livrarea in ordinea de montaj a acestora.In continuare se vizitează COM
BINATUL DE CELULOZĂ, 
HÎRTIE Șl FIBRE ARTIFICIA
LE — principalul producător de fire și fibre artificiale al țării, care realizează și importante cantități de celuloză și semiceluloză. Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu este întîmpinat de tovarășii Virgil Tro-

AdunareaVizita de lucru a secretarului general al partidului se incheie cu o mare adunare populară desfășurată in Piața Independenței. Sint prezenți mii de oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile brăilene — constructori de mașini și de nave, lucrători din port, țărani din localitățile învecinate, care trăiesc astăzi marea bucurie de a-1 avea din nou în mijlocul lor pe conducătorul stimat și iubit al partidului nostru, al României socialiste.Apariția la balconul sediului comitetului județean de partid a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu este întimpi- nată cu entuziaste urale și ovații. Mulțimea scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.Adunarea populară este deschisă de tovarășul Ion Catrinescu, prim- secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R., care a spus :Dind glas sentimentelor alese de înaltă stimă și respect nețărmurit ale tuturor oamenilor muncii din județul Brăila, vă adresez din toată inima, mult iubite tovarășe secretar general al partidului și președinte al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, cele mai fierbinți urări de bun venit aici, in străvechiul oraș românesc de pe malul bătrînului Da- nubiu.Adresăm totodată urarea de bun sosit mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, personalitate politică de seamă a partidului nostru, eminent om de știință, care aduce o valoroasă contribuție la dezvoltarea științei românești.Exprimăm legitima mîndrie și nemărginita bucurie pentru cinstea de a vă avea iarăși in mijlocul nostru pe dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, care, în fruntea partidului și statului, nu cunoașteți odihna, omul a cărui strălucită activitate și pilduitoare viață se identifică in conștiința fiecărui cetățean cu partidul, cu țara și poporul, omul sub conducerea căruia pe întreg cu- 

fin, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, de cadre de conducere ale combinatului și centralei industriale. Directorul centralei de resort, Gheor- ghe Nicolau, prezintă secretarului general al partidului principalele realizări ale combinatului, faptul că, ferm angajat în activitatea de înfăptuire a programului de investiții, colectivul de constructori se străduiește ca, pînă la sfîrșitul actualului plan cincinal, să pună in funcțiune încă cinci obiective.Pe platforma combinatului, la secția de cartoane din cadrul fabricii de celuloză, hîrtie și cartoane — secție etalon — sint prezentate, prin Intermediul unei expoziții special amenajate, realizările din domeniul valorificării superioare a materiilor de celuloze, hîrtii și cartoane, precum și dinamica asimilărilor de noi produse, subliniindu-se că numai în perioada 1975—1978 au fost introduse în fabricație peste 50 de produse.în continuare este vizitat șantierul fabricii de celuloză. Aici, gazdele a- rată că prin materializarea indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a se utiliza la maximum spațiul productiv, noua unitate va dispune de o suprafață construi- bîlă cu 70 la sută mai redusă decît celelalte fabrici de profil existente pe platforma combinatului, deși producția va fi mult superioară față de cea realizată in unitățile similare ale combinatului. Apreciind pozitiv acest lucru, secretarul general al partidului recomandă adoptarea unor soluții constructive eficiente și de mare randament, care să asigure reducerea consumurilor de materii prime și materiale de construcții.La încheierea vizitei de lucru pe platforma Combinatului de celuloză, hirtie și fibre artificiale de la Brăila, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat colectivele de oameni ai muncii pentru realizările obținute și le-a urat noi succese în producție.Secretarul general al partidului a vizitat apoi COOPERATIVA A- 
GRICOLĂ DE PRODUCȚIE 
„TUDOR VLADIMIRESCU" din comuna cu același nume.Pentru această vizită, locuitorii și-au îmbrăcat în straie de sărbătoare comuna. Toți au ieșit pe stradă cu 
populară de prinsul patriei se înalță grandios, cu durabilitate nemuritoare în timp, cele mai luminoase trepte ale edificiului socialismului multilateral dezvoltat.Toți locuitorii județului Brăila, in- timpinîndu-vă astăzi în pragul casei cu cea mai aleasă floare a recunoștinței și admirației, își exprimă neclintita convingere că, avîndu-vă în fruntea partidului și statului, sint siguri că patria noastră prosperă neîntrerupt și aduc omagiul lor sincer conducătorului de partid și de stat, sub a cărui îndrumare înțeleaptă România socialistă pășește cu fermitate pe făgașul civilizației și al bunăstării.Rod al politicii partidului, al grijii deosebite pe care o purtați dumneavoastră, tovarășe secretar general, dezvoltării armonioase a tuturor zonelor țării, județul Brăila se înscrie în ultimii ani, îndeosebi în perioada ce a urmat Congresului al IX-lea, pe traiectoria unor prefaceri economice fără precedent. In structura producției industriale a județului, ponderile cele mai mari revin astăzi ramurilor construcțiilor de mașini, metalurgiei feroase, energiei electrice, prelucrării lemnului, care, laolaltă, dau peste 72 la sută din producția industrială.Vă rog să-mi permiteți, tovarășe secretar general, să vă raportez că oamenii muncii din județul nostru, în frunte cu comuniștii, au depășit planul producției industriale cu aproape 650 milioane lei pe primii 2 ani șl 8 luni din actualul cincinal, cu peste 600 milioane lei planul pro- ducției-marfă. Producția globală a- gricolă în anul 1977 a fost cu 250 milioane lei mai mare decît media anuală a cincinalului trecut, iar în 1978 preliminăm o creștere, față de aceeași perioadă, cu aproape un miliard de lei. Datorită clarviziunii politicii partidului nostru comunist, al cărei promotor strălucit sinteți, in județul Brăila, de la începutul acestui cincinal, s-au dat in folosință aproape 6 900 apartamente, s-au înregistrat succese însemnate în do- 

flori, cu stegulețe pentru a-I întâmpina cu toată dragostea pe secretarul general al partidului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului sînt invitați să viziteze o expoziție de produse vegetale realizate pe terenurile acestei cooperative și una zootehnică, în care au fost prezentate cele mai valoroase rase de vaci de lapte, porci, ovine, păsări și cai. Apoi sint vizitate lanurile de porumb și soia din preajma comunei.Anul acesta, de pe întreaga suprafață semănată cu grîu s-au obținut 5 470 kg la hectar, cantitate fixată pentru ultimul an al cincinalului. Reprezintă, de asemenea, un merit al C.A.P. „Tudor Vladimirescu" că a demonstrat, prin rezultatele bune obținute, că și în Bărăgan se poate practica — în ciuda a ceea ce se susținuse pînă nu de mult — cultura cartofilor. Secretarul general al partidului este, de asemenea, informat că țăranii cooperatori, dorind să contribuie la buna aprovizionare a Brăilei cu legume și zarzavaturi, au extins mult in ultimii ani aceste culturi.în mai mulți ani consecutivi, comuna Tudor Vladimirescu a fost decorată cu ordine ale republicii și declarată cîștigătoare a întrecerii pentru buna gospodărire a satelor și comunelor patriei noastre.Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază rezultatele obținute, eforturile făcute pentru introducerea in cultură a celor mai valoroase soiuri de plante. Adresîndu-se unui grup de țărani cooperatori aflați la munca cîmpului, secretarul general al partidului le cere să muncească și mai bine, să folosească bunele condiții asigurate prin înaltul grad de mecanizare a lucrărilor, prin generalizarea pe întreaga suprafață a irigațiilor, pentru a obține in anii ce vin 15 000 kg porumb boabe la hectar.Totodată, secretarul general al partidului cere ministrului agriculturii și industriei alimentare, tovarășul Angelo Miculescu, ca aceste e- forturi spre producții tot mai mari la hectar să fie susținute mai activ de cercetarea științifică agricolă.La despărțire, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat populației comunei Tudor Vladimirescu, tuturor țăranilor din județ urări de noi succese în muncă, de fericire și multă, multă sănătate.
la Brăilameniul invățămintului. al sănătății și culturii, in ridicarea nivelului general de cunoaștere al maselor de oameni ai muncii.Analizindu-ne activitatea in spiritul înaltei exigențe promovate de partidul nostru, sîntem pe deplin convinși, tovarășe secretar general, câ va trebui să depunem eforturi și mai stăruitoare pentru o mai bună valorificare a rezervelor materiale și umane de care dispunem, punind accent în primul rind pe perfecționarea neîncetată a stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid, pe organizarea temeinică a activității ce o desfășurăm în vederea înfăptuirii hotărîrilor adoptate de plenarele C.C. al P.C.R. din martie și iulie a.c., privind perfecționarea mecanismului economico-financlar, întărirea auto- gestiunii economice și ridicarea la un nivel superior a autoconducerii muncitorești.Vă asigurăm că toți comuniștii, oamenii muncii din județul Brăila vor face totul pentru , înlăturarea neajunsurilor și deficiențelor din munca lor, pentru a fi la înălțimea cerințelor și a exigențelor cres- cînde cerute de conducerea partidului, de dumneavoastră, tuturor organizațiilor de partid.Ne exprimăm și de această dată adinca satisfacție și mindrie patriotică pentru activitatea laborioasă și contribuția activă a dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la soluționarea, în interesul popoarelor, a problemelor fundamentale ale contemporaneității, pentru stima și prestigiul de care se bucură România pe toate meridianele, pentru fermitatea cu care acționați pentru crearea unei noi ordini economice internaționale, a unei lumi mai bune și mai drepte, pentru pace și înțelegere între popoare.însuflețiți de exemplul strălucit pe care îl oferiți națiunii prin neobosita(Continuare în pag. a IV-a)

In timpul vizitei la șantierul naval La Combinatul de celuloză, hirtie șl fibre artificiale
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Dialog fructuos privind perspectivele dezvoltârii întreprinderii „Progresul"

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)însă în vedere investițiile mari pentru irigarea a aproape 50 la sută din suprafața arabilă a județului, posibilitățile sînt mult mai mari decît rezultatele obținute. Doresc să adresez felicitări cooperatorilor de la „Tudor Vladimires- cu“, tuturor lucrătorilor din agricultura de stat și cooperatistă, precum și urarea de noi și noi succese. (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).Așa cum am menționat, pe întreaga țară, oamenii muncii din industrie au realizat planul producției industriale în cei doi ani și opt luni ale acestui cincinal, dînd o producție suplimentară de peste 40 miliarde lei. Aceasta ne dă garanția că pînă în 1980 vom realiza în întregime atît planul stabilit de Congresul al XI-lea, cît și programul suplimentar elaborat de Conferința Națională de anul trecut, obținîndu-se peste plan o producție industrială de cel puțin 100 miliarde lei. (Aplauze puternice ; urale îndelungate).Avem rezultate bune și în creșterea productivității muncii, în ridicarea nivelului tehnic, calitativ al producției industriale, în realizarea indicatorilor de eficiență economică și a altor indicatori. Aceasta demonstrează că oamenii muncii din patria noastră sînt ferm hotărîți să înfăptuiască hotărîrile Congresului al XI-lea, Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României pe calea comunismului ! (Aplauze puternice, urale ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).Iată de ce doresc ca, de la această mare adunare populară din Brăila, să adresez tuturor oamenilor muncii felicitări pentru rezultatele obținute pînă acum și urarea de noi și noi succese îri îndeplinirea cu succes a cincinalului ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Agricultura patriei noastre a obținut, de asemenea, rezultate bune. In ciuda unor condiții climatice nu dintre cele mai bune, se realizează o producție mai mare’ decît în anii precedenți, asigurînd în acest fel buna aprovizionare a populației cu produse agroalimen- tare, contribuind la dezvoltarea întregii economii naționale. Iată de ce doresc să adresez și țărănimii cooperatiste urarea de noi și noi succese în creșterea producției a- gricole, în sporirea aportului ei la înflorirea României socialiste ! (A- plauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Au cunoscut un progres susținut și celelalte ramuri ale economiei naționale. S-au dezvoltat puternic învățămîntul și știința, care aduc o contribuție însemnată la minunatele realizări ale poporului nostru în construcția socialistă. S-au obținut succese în activitatea culturală, politică și educativă, demonstrîn- du-se încă o dată că intelectualitatea patriei noastre urmează neabătut politica partidului și, în strînsă solidaritate cu muncitorii și țăranii, fac front de granit în jurul Partidului Comunist Român — forța conducătoare a societății noastre — contribuind la înflorirea continuă a României socialiste, la înaintarea ei fermă pe calea progresului și civilizației comuniste ! (Aplauze puternice, prelungite; urale; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“).Doresc ca de la această mare adunare populară să adresez și intelectualității patriei noastre, din toate domeniile, cele mai calde felicitări pentru rezultatele obținute și urarea de succese tot mai mari în activitatea viitoare. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Dragi tovarăși și prieteni,Odată cu dezvoltarea forțelor de producție, a tuturor sectoarelor 

vieții economico-sociale, are loc creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului nostru. Orașele și satele României socialiste cunosc o continuă înflorire. Sutele de mii de apartamente ce se realizează anual, cele un milion de apartamente ce se vor realiza în acest cincinal vor schimba radical înfățișarea arhitecturală a orașelor și satelor patriei noastre, asigurînd condiții de locuit și de viață tot mai bune pentru constructorii socialismului din România ! (Aplauze și urale îndelungate; se scandează „Ceaușescu — România, stima noastră și mîndria !“).Și municipiul dumneavoastră capătă o înfățișare nouă. Mai aveți încă de realizat pînă în 1980 un număr însemnat de apartamente. Ținînd seama de creșterea rapidă a numărului de muncitori, consider necesar ca, peste ceea ce s-a realizat și este prevăzut în programul cincinalului, în vederea construirii unui cartier nou pentru muncitorii uzinelor „Progresul", să suplimentăm planul pe următorii 2 ani cu încă 1 000—1 500 de apartamente — desigur dacă colectivul oamenilor muncii din această uzină își ia angajamentul să le realizeze. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Totodată, după cum este cunoscut, în iunie s-a încheiat prima etapă a majorării retribuției cu circa 15—17 la sută, ceea ce va da posibilitatea ca, începînd de anul viitor, să trecem la acordarea celei de-a doua etape a majorării, astfel încît pînă în 1980 retribuția reală a oamenilor muncii să crească cu circa 32 la sută, față de 20 la sută, cît se prevăzuse inițiat în planul cincinal. Această măsură demonstrează încă o dată că stă în puterea noastră să obținem o creștere mai substanțială a veniturilor și bunăstării întregului popor, dacă realizăm în bune condiții planul cincinal, dacă asigurăm creșterea contirfuă a eficienței economice, a venitului național, a avuției socialiste. Aceasta este calea sigură pentru dezvoltarea rapidă a patriei, pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. (A- plauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu — România, stima noastră și mîndria !“).Dragi tovarăși și prieteni.Avem, fără îndoială, motive să fim satisfăcuți de ceea ce realizăm în construcția socialismului, în activitatea consacrată înfloririi patriei noastre. Nu trebuie să uităm însă nici un moment că mai avem multe de făcut pentru a realiza cu succes programul elaborat de Congresul al XI-lea, pentru a face ca România să depășească, pînă în 1985, stadiul de țară în curs de dezvoltare, să intre în rîndul țărilor mediu dezvoltate ddn punct de vedere economic, asigurînd un nivel de viață și civilizație superior chiar unor țări avansate economic. (Aplauze și urale puternice: se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul !“).Mai avem o serie de lipsuri și greutăți în activitatea noastră, se mai comit greșeli în unele locuri. Trebuie să facem totul pentru a perfecționa activitatea în toate domeniile, pentru a evita greșelile, pentru a le lichida rapid atunci cînd se comit, pentru a organiza mai bine munca peste tot. Să facem în așa fel încît fiecare întreprindere, fiecare unitate economică și socială — din industrie, agricultură, transporturi, cercetare, în- vățămînt — să lucreze mai bine lună de lună, zi de zi, încît fiecare om al muncii să aducă o contribuție mai însemnată la dezvoltarea generală a patriei și, prin aceasta, la creșterea bunăstării sale și a familiei sale. (Urale și aplauze puternice. prelungite ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).

Este necesar să folosim mai bine capacitățile de producție, utilajele moderne cu care am înzestrat unitățile economice. Să acționăm cu mai mult curaj pentru introducerea tehnicii noi, a rezultatelor cercetării științifice în toate domeniile, realizînd produse de cea mai înaltă tehnicitate, care să tie pe picior de egalitate cu oricare produs similar din lume. (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Este necesar să acordăm mai multă atenție bunei organizări a producției și a muncii, creșterii productivității muncii — calea sigură pentru ridicarea rapidă a avuției naționale. Măsurile adoptate de plenara Comitetului Central din martie anul acesta — în concordanță cu hotărîrile Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale din decembrie anul trecut — au în vedere ca accentuarea autoconducerii și autogestiunii muncitorești să deschidă calea creșterii răspunderii colectivelor de conducere, a tuturor oamenilor muncii în buna folosire și gospodărire a mijloacelor pe care poporul le-a încredințat fiecărui colectiv, producînd cît mai mult, cît mai bine, cu eficiență sporită ! (Aplauze puternice; urale ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Trebuie să facem totul pentru reducerea cheltuielilor materiale, pentru eliminarea consumurilor inutile și a risipei de materiale și energie, a risipei de orice fel. Orice gram de metal risipit, orice kilowatt consumat în plus înseamnă o diminuare a venitului fiecărei întreprinderi, a venitului național, a bogăției socialiste a patriei noastre. Iată de ce trebuie să declarăm război hotărît risipei, să luptăm energic pentru economii, pentru folosirea chibzuită a materialelor de orice fel. (Aplauze puternice și urale; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“). Vreau să fiu bine înțeles; sîntem împotriva războiului de agresiune, dar sîntem pentru războiul declarat risipei, pentru o muncă mai bună în vederea creșterii avuției naționale și bunăstării patriei. (Aplauze și urale puternice; se scandează „Stima noastră și mindria, Ceaușescu—România !“).Trebuie să facem totul pentru sporirea eficienței economice în toate domeniile. Introducerea indicatorului producției nete, a valorii nou create, ca indicator de bază în activitatea fiecărei unități economico-sociale, are menirea de a spori eforturile tuturor oamenilor muncii pentru creșterea eficienței economice, a bogăției naționale. Este adevărat, unii nu s-au arătat prea entuziasmați de introducerea acestui indicator în activitatea noastră economică. Fuseseră obiș- nuiți multă vreme cu valoarea producției globale, care nu dădea posibilitatea comensurării exacte a eforturilor reale ale fiecărui colectiv, acoperind consumul inutil'de materiale și materii prime de înaltă valoare. Sporirea artificială a valorii producției globale nu făcea decît să consume din ceea ce s-a produs în trecut, diminuînd bogăția națională, neaducînd nimic nou nici întreprinderii, nici întregii economii. Iată de ce trebuie să așezăm ferm la temelia activității fiecărei unități valoarea nou creată, valoarea producției nete — indicatorul care poate demonstra ce a realizat nou fiecare colectiv, cu ce contribuie el la dezvoltarea patriei noastre socialiste, la mersul ei ferm spre comunism. (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“). Adoptarea acestor măsuri devenise o necesitate pentru economia noastră. După cum se știe, am creat în decursul anilor un cadru democratic larg de conducere a întreprinderilor — consiliile de oameni ai muncii. în acest an am lărgit atribuțiile acestora, am a- doptat hotărîrea ca muncitorii să reprezinte în cadrul lor o pondere de cel puțin 30—35 la sută. Am plecat de la principiul ca munci

torii, clasa muncitoare — clasa conducătoare a națiunii noastre socialiste — să ocupe locul ce i se cuvine în conducerea societății în toate domeniile de activitate. A- ceasta reprezintă, în fond, esența democrației socialiste pe care o e- dificăm în patria noastră și care presupune participarea tuturor claselor și categoriilor sociale, începînd cu clasa muncitoare, la conducerea întregii vieți politice și e- conomice, la înfăptuirea politicii interne și externe a țării. (Aplauze puternice și urale; se scandează „Stima noastră și mindria, Ceaușescu — România !“).Este necesar să facem totul pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională și tehnică a oamenilor muncii. Constituie, fără îndoială, o mîndrie faptul că la Șantierul naval vîrsta medie a muncitorilor este cu puțin peste 20 de ani. Aceasta demonstrează că industria noastră dispune și de cadre tinere, că tineretul patriei noastre ocupă un loc important în înfăptuirea programului elaborat de Congresul al XI-lea al partidului, așa cum un loc important ocupă, de asemenea, femeile, toți oamenii muncii, fărâ deosebire de naționalitate. Dar pe lîngă entuziasmul de care dispune, tineretului trebuie să-i asigurăm și o bună pregătire profesională și tehnică. Îmbinînd elanul cu experiența, cu știința și tehnica înaintată, vom înfăptui mai rapid revoluția tehnico-știin- țifică, vom asigura afirmarea noului, schimbarea cantității într-o calitate superioară, transformînd în mod revoluționar întreaga societate, (Urale și aplauze puternice ; s(t scandează „Ceaușescu— P.C.R. !“).De asemenea, se impune să ne preocupăm mai mult de activitatea politico-educativă, pentru ca, odată cu ridicarea nivelului profesional și tehnic, să crească și nivelul politico-ideologic al oamenilor muncii. Să facem astfel încît fiecare colectiv, fiecare om al muncii, fiecare cetățean al patriei noastre să fie conștient de rolul pe care îl are în societatea socialistă, să înțeleagă realitățile și să acționeze cu întreaga forță, îh strînsă legătură cu tovarășii de muncă, pentru asigurarea mersului înainte al patriei, pentru ridicarea României socialiste pe culmile cele mai înalte ale civilizației ! (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează „Ceaușescu și poporul „Ceaușescu—P.C.R. !**).Dragi tovarăși și prieteni.Să facem totul ca, înfăptuind obiectivele dezvoltării economico- sociale, creșterii bunăstării întregului popor, să ne aducem, totodată, contribuția activă la cauza socialismului, a progresului și păcii în lume. (Aplauze și urale prelungite : se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).în acest spirit, partidul și statul nostru acționează ferm pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele socialiste, pentru întărirea colaborării și solidarității lor. Pornim de la convingerea fermă că este posibil și necesar să fie depășite divergențele, anumite neînțelegeri existente între unele țări socialiste, să se asigure colaborarea, lor tot mai strînsă și, în acest fel, afirmarea cu mai multă putere a prestigiului socialismului în lume, sporirea încrederii popoarelor în forța socialismului, care trebuie să asigure relații noi, de egalitate și încredere între popoare, de colaborare egală, să deschidă calea eliberării naționale și sociale a fiecărei națiuni ! (Aplauze și urale puternice, prelungite).Dezvoltăm, de asemenea, largi relații cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu țările mici și mijlocii, pornind de la convingerea fermă că întărirea solidarității cu aceste state este necesară atît pentru progresul fiecăruia, cît și pentru lichidarea cu desăvîrșire 

a vechii politici imperialiste, colonialiste, de forță și dictat, pentru instaurarea unor relații noi între state, care să asigure progresul e- conomic și social al fiecărei națiuni, făurirea unei vieți libere și demne, fără nici un amestec din afară. (Aplauze și urale puternice, îndelungate).în spiritul principiilor coexistenței pașnice, extindem relațiile și cu țările capitaliste dezvoltate, ca de altfel cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, participînd activ la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale dintre toate popoarele. Avem convingerea fermă că această colaborare corespunde pe deplin intereselor națiunii noastre socialiste, intereselor tuturor popoarelor care doresc să trăiască libere și independente, cauzai progresului și păcii în întreaga lume. (Aplauze și urale puternice, prelungite).La baza tuturor relațiilor noastre internaționale așezăm ferm principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, a- vantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, asigurării dreptului fiecărei națiuni la dezvoltare liberă, independentă. Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu — R.S.R.!“).Sîntem profund preocupați de realizarea securității și cooperării în Europa, în spiritul documentelor semnate la Helsinki. Pornind de la rezultatele nesatisfăcătoare ale Conferinței de la Belgrad din acest an, considerăm că este necesar să se facă totul pentru intensificarea contactelor dintre statele continentului în vederea înfăptuirii unor relații noi, de colaborare economică, tehnico-științifică și culturală, pentru întărirea încrederii și prieteniei între popoare. în mod deosebit considerăm că trebuie făcut totul pentru trecerea la măsuri de dezarmare, de dezangajare militară, ținînd seama că în Europa sînt concentrate cele mai mari forțe militare. Fără aceasta nu se poate vorbi de pace și securitate în Europa, ca de altfel în întreaga lume ! (Aplauze și urale puternice: se scandează „Ceaușescu — România, pacea șl prietenia !“).Acționăm permanent pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate țările din Balcani, pornind de la necesitatea transformării a- cestei zone, atît de încercată în trecut, într-o zonă a colaborării pașnice, fără arme atomice, în care fiecare națiune să se poată dezvolta liber și independent, să nu mai poată fi vietima nici unui fel de agresiune. (Aplauze și urale puternice).România socialistă se pronunță ferm pentru soluționarea problemelor dintre state pe calea tratativelor pașnice. Acționăm pentru renunțarea la folosirea forței militare în rezolvarea oricărei probleme, pentru contacte și tratative politice. Această cale corespunde atît intereselor țărilor și popoarelor care sînt în conflict sau au probleme litigioase, cît și cauzei generale a păcii în întreaga lume, în acest sens acționăm pentru soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu, pentru rezolvarea problemelor din Africa și de pe orice alt continent. Să facem totul ca rațiunea să triumfe, ca metoda tratativelor să se generalizeze, ca popoarele să trăiască independente, în pace și înțelegere. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Pornind de la aceste principii, partidul și statul nostru dezvoltă larg contactele cu toate statele lumii. Au loc numeroase schimburi de vizite cu țările socialiste, cu alte state ale lumii, fără deosebire de orînduire socială. Aș menționa, în acest sens, întîlnirea din prima decadă a lunii august cu secretarul general al Comitetului 

Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Leonid Brejnev, reprezentantul marelui popor sovietic vecin, în care s-a afirmat hotărîrea de a dezvolta pe mai departe relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și popoarele noastre. în acest cadru se înscrie, de asemenea, vizita în România a președintelui Hua Ktio-fen, reprezentantul marelui popor chinez de peste 900 milioane de oameni, vizită care a constituit o puternică manifestare a prieteniei și colaborării dintre cele două țări și popoare. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — România, pacea și prietenia !“).Așa cum am mai afirmat, îndeosebi în expunerea din 3 august, noi dezvoltăm relațiile cu diferite state pe baza principiilor de deplină egalitate, de respect al independenței și suveranității, de neamestec în treburile interne. Nu îndreptăm relațiile cu o țară împotriva altei țări ! Nu considerăm că, dez- voltînd raporturile cu unii, trebuie să le diminuăm cu alții ! Dimpotrivă, sîntem ferm hotărîti — așa cum am făcut întotdeauna — să promovăm activ relații cu toate statele care sînt de acord cu principiile de egalitate și neamestec în treburile interne ! Noi am cunoscut multă vreme dominația străină ; Brăila a fost multă vreme sub ocupație. Ne-am cucerit independența prin lupte grele — și nu dorim, în nici un fel, să facem tîrg cu cineva pe seama independenței patriei noastre ! Nu dorim relații în dauna independenței și suveranității poporului nostru ! Dorim raporturi care să întărească independența și suveranitatea României ! (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu — P.C.R. !“).în presa internațională s-a scris în ultimul timp mult în legătură cu politica României. Trebuie să remarc cu multă satisfacție că ceea ce caracterizează în general comentariile presei internaționale este înțelegerea și aprobarea politicii de independență și egalitate a României. S-au făcut auzite însă și unele voci — e adevărat, puține — care au comentat răuvoitor anumite-acțiuni de politică externă ale României. Unii au pus semne de întrebare dacă nu cumva România ar fi gata ca, în serviciul cuiva, să diminueze din independența poporului nostru sau a altor popoare. Trebuie să le spunem acestora că n-au înțeles nimic din istoria poporului român, din hotărîrea sa de a nu fi decît în serviciul independenței și suveranității patriei, al cauzei generale a independenței popoarelor, de a merge numai și numai pe calea prieteniei egale cu toate popoarele lumii ! Nu vom admite niciodată să devenim instrumentul cuiva ! Vom fi întotdeauna numai în serviciul poporului nostru ! (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează „Ceausescu și poporul!“, „Ceaușescu—P.C.R.!“). Este posibil ca unele comentarii să fie determinate — pe lingă neînțelegerea politicii românești, pe lîngă rea voință — și de faptul că unii încearcă, poate, să judece politica României prin prisma politicii unor cercuri conducătoare din propria țară. Desigur, nu dorim să dăm sfaturi nimănui — fiecare răspunde pentru politica pe care o promovează în fața propriului popor, supremul judecător căruia trebuie să i se dea socoteală. în ce ne privește însă, exprimînd și respectînd voința poporului, declarăm răspicat că nu vom vinde nimănui și niciodată independenta României ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează indelung „Stima noastră și mindria, Ceaușescu—România !“). Nu dorim să fim instrumentul cuiva în Balcani. Dorim ca toate popoarele balcanice să fie libere și să nu mai fie instrumentul nimănui, ci să servească numai întăririi prieteniei și colaborării între ele și cu 

toate celelalte popoare, cauza păcii ! (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Afirmăm, și la această mare a- dunare populară de la Brăila, hotărîrea noastră de a face în conți-, nuare totul pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste. Desigur, acordăm prioritate vecinilor noștri cu care trăim alături de secole — cu unii chiar mai de mult — și cu care vom trăi în continuare în prietenie secole de-a rîndul. Facem totul pentru ca popoarele noastre să construiască în deplină egalitate socialismul și comunismul, trăind libere și independente! (Aplauze și urale puternice; se scandează indelung „Ceaușescu — P.C.R. !“).în cadrul politicii noastre internaționale acționăm cu consecvență pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, pentru soluționarea problemelor subdezvoltării și făurirea noii ordini economice internaționale, care să asigure progresul independent al fiecărei națiuni. Acționăm consecvent pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale, care oferă posibilitatea participării active a tuturor națiunilor, îndeosebi a țărilor mici și mijlocii, la soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale. Vom întări colaborarea și solidaritatea cu forțele antiimperialiste de pretutindeni, vom sprijini întotdeauna lupta popoare'or pentru eliberare națională, pentru independență, pentru a fi deplin stăpîne pe destinele lor ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu— P.C.R. !“).Extindem relațiile cu partidele comuniste și muncitorești de pretutindeni, cu partidele socialiste, social-democrate, cu mișcările progresiste din țările în curs de dezvoltare, cu partidele democratice, în lupta pentru colaborare și pace, pentru o lume mai dreaptă și mai bună pe planeta noastră. (Aplauze puternice, urale; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Dragi tovarăși și prieteni.Aș dori, în încheiere, să exprim deplina convingere că oamenii muncii din municipiul și județul Brăila — la fel ca toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, din patria noastră, ca întregul nostru popor — vor face și în viitor totul pentru a-și aduce contribuția la înfăptuirea minunatului Program elaborat de Congresul al XI-lea. Dumneavoastră aveți realizări minunate și prevedeți să ajungeți în 1980 Ia o producție de 19 miliarde lei. Eu sper că stă în puterea dumneavoastră să depășiți chiar o producție de 20 miliarde ! (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează „Ceaușescu și poporul!").După cum știți, toate județele sînt angajate într-o puternică întrecere în vederea realizării în bune condiții și depășirii planului de dezvoltare economico-socială a patriei. Sper că și comuniștii, oamenii muncii din județul și municipiul Brăila, angajați în această întrecere, vor acționa pentru a ocupa un loc de frunte — dacă se poate chiar primul loc. Eu sînt gata să vă înmînez cea mai înaltă decorație la sfîrșitul cincinalului. (Aplauze și urale. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Cu această convingere și cu dorința de a obține rezultate cît mai mari în activitatea dumneavoastră, vă urez succese în toate domeniile, satisfacții depline, multă sănătate și fericire ! (Aplauze și urale puternice, îndelungate. într-o atmosferă de puternic entuziasm se scandează minute în șir „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“. Toți cei prezcnți la adunare ovaționează cu înflăcărare pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central, pentru secretarul general al partidului și președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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examineazâ mersul lucrâri lor de dezvoltare a capacităților de producțieîntreprinderea „Laminorul": se(Urmare din pag. a II-a) dumneavoastră activitate, toți locuitorii județului Brăila sint hotăriți să muncească cu toată dăruirea, să pună în valoare intreaga lor capacitate creatoare pentru înfăptuirea angajamentelor asumate în realizarea unei producții industriale suplimentare in valoare de peste 3 miliarde lei, contribuind astfel la progresul neîntrerupt al scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.Luînd cuvîntul, tovarășul Mihai Moraru, director general al întreprinderii de utilaj greu „Progresul" — Brăila, a spus : însuflețit de prețioasele indicații pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru in întreprinderea noastră, colectivul de muncitori, ingineri, tehnicieni și pro- iectanți, sub îndrumarea comitetului de partid, a acționat cu responsabilitate sporită pentru mai buna organizare a producției și a muncii, folosirea deplină a capacităților de producție, introducerea progresului tehnic, reducerea cheltuielilor materiale de producție, aplicarea noului mecanism economico-financiar. Vă raportăm, că in primele 8 luni ale acestui an am îndeplinit principalii indicatori de plan, iar In lună iUlîe ac. excavatorul electric de 8—do mc — cel mai mare utilaj de acest fel de concepție și producție românească — a trecut cu succes probele tehnice. Sarcinile pe care ni le-ați dat astăzi, in vizita de lucru in întreprinderea noastră, vor constitui obiectivul prioritar al activității pe care o desfășurăm, un puternic imbold in soluționarea optimă și operativă a problemelor cu care ne confruntăm, în eliminarea deficiențelor pe care le-ați relevat in dialogul cu oamenii muncii din sectoarele vizitate.Vă mulțumim din inimă pentru indicația pe care ne-ați dat-o de a construi in jurul întreprinderii noastre un cartier de locuințe, care să dispună de spații comerciale și de celelalte dotări.Cu emoția firească a acestor momente deosebite, vă rugăm să ne permiteți să ne reafirmăm adeziunea deplină față de politica externă a partidului și statului nostru, strălucit prezentată de dumneavoastră în expunerea făcută in fața activului Central de partid și de stat, stima și respectul față de neobosita dumneavoastră activitate de revoluționar consecvent și patriot înflăcărat, a cărui pilduitoare viață și luptă se identifică cu partidul, cu țara și poporul.Am mandatul Colectivului din care fac parte — a arătat muncitorul Lazăr Iftode, de la întreprinderea „Laminorul", să vă transmit încă o dată călduroase mulțumiri și profundă recunoștință față de măsurile a- doptate din inițiativa dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea mai accentuată a retribuției, pentru grija 

permanentă pe care o purtați întregului popor, ridicării continue a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii.Aplicind noul mecanism economico-financiar, pîrghie majoră in înfăptuirea noii calități — idee Strălucită care poartă pecetea înțelepciunii dumneavoastră — sîntem in măsură să vă raportăm că pe opt luni avem deja 0 depășire de 2 milioane lei la producția netă, fapt ce ne-a permis să obținem o cotă superioară de rentabilitate și eficiență, regăsită de altfel și in cei 1 763 000 lei valută realizați suplimentar la export.Asigurindu-vă de totala noastră a- doziune la politica internă și externă a partidului — al cărui demn arhitect sinteți — primiți, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiu prețuit al națiunii române, cele mai calde și sincere urări de sănătate, însoțite de legămîntul nostru muncitoresc de a fi Pricind la datorie sub steagul partidului nostru, pentru a tricolorului fală.A luat apoi cuvîntul profesoara Cornelia Cimpeanu, de la Liceul industrial „Panait Cerna", care a spus : Acest moment în care, cu firească emoție, îmi rostesc cuvîntul în fața dumneavoastră, tovarășe secretar general, constituie un minunat prilej de a vă adresa, in numele celor peste 3 600 de cadre didactice, al întregii intelectualități brăilene, al cărui mesager sint, cele mai fierbinți urări de bun venit, mulțumiri șl recunoștință nemărginită, pentru grija permanentă ce o acordați dezvoltării multilaterale a vieții materiale și spirituale a României socialiste.Este, de asemenea, o deosebită satisfacție pentru noi să putem saluta prezența in mijlocul nostru a stimatei tovarășe academician Elena Ceaușescu, care constituie pentru noi un minunat exemplu de devotament și dăruire față de cauza partidului, pentru inflorirea științei și culturii românești.Prestigiul fără precedent pe care l-a ciștigat astăzi in lume România il datorăm, în primul rind. strălucitului fiu al poporului, eminentului om politic, patriot șl revoluționar înflăcărat, internaționalist consecvent, tovarășului Nicolae Ceaușescu. Asiăzi, „Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu și poporul!", sint simboluri dragi care reprezintă esența solidarității în jurul partidului, al conducătorului său iubit, a unei națiunL dornice de pace, libertate, independență.Cu sentimentul firesc al bucuriei de a vă primi în județul nostru, vă rog să-mi permiteți să exprim din adincul inimii recunoștința fierbinte față de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija și sprijinul pe care-1 acordați permanent dezvoltării agricftlturli, creșterii nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor muncii — a arătat în cuvîntul său ing. 

Gheorghe David, director al I.A.S. Urleasca.în I.A.S. Urleasca. folosind rațional puternica bază tehnico-materială de care dispunem, am reușit ca în acest an să realizăm peste 5 000 kg griu la hectar, să livrăm suplimentar 250 tone de carne, avînd, totodată, premise sigure să depășim substanțial prevederile de plan la producțiile de porumb, floarea-soarelui, soia, legume și plante furajere. Sîntem insă pe deplin conștienți că ceea ce am realizat pină acum nu constituie o limită pentru noi, că în toate unitățile agricole de pe cuprinsul județului nostru sint Încă mari rezerve de sporire a recoltelor.Ne angajăm ferm în fața dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, că vom face totul pentru a traduce în viață în mod exemplar sarcinile trasate de Congresul al XI-lea, de Conferința Națională ale partidului, prețioasele dumneavoastră indicații, convinși că astfel ne vom aduce o contribuție tot mai mare la Creșterea forței agriculturii noastre socialiste, la bunăstarea întregului popor, la înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Luînd cuvîntul, Cornel Stinjenel, lăcătuș mecanic, secretar al comitetului U.T.C. de la șantierul naval, a spus : îngăduiți-mi să exprim sentimentele de deosebită satisfacție și nemărginită bucurie a tinerel generații pentru faptul că dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului nostru, pildă vie de înalt patriotism, abnegație și dăruire revoluționară, vă aflați din nou în mijlocul nostru.Sîntem mindri să vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că de la vizita pe care ați făcut-o în șantierul nostru, în ziua de 9 octombrie 1973, și pînă in prezent, pe calele șantierului au fost lansate 25 de cargouri de 4 500 tdw, 8 cargouri de 7 500 tdw și două nave de aprovizionare pentru platforma de foraj marin.Așa cum dumneavoastră ne-ați indicat, noi, tinerii șantierului, sintem permanent preocupați de stimularea creației tehnico-științifice de masă, de perfecționarea activităților politi- co-ideologice incorporate în Festivalul național „Cîntarea României", de educarea în spiritul eticii și echității socialiste a tinerei generații.Pentru noi, uteciștii, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. exemplul dumneavoastră de revoluționar cutezător, de dăruire șl abnegație ne-a fost, ne este și ne va fi totdeauna Călăuză sigură în viață și in muncă. Vă asigurăm că, animați de un fierbinte patriotism, vom fi pre- zenți, clipă de clipă, pe frontul educației socialiste, dăruindu-ne toate forțele infăptuiril hotărîrilor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, realizării întocmai a valoroaselor indicații pe 

care dumneavoastră ni le-ați dat azi, vizitindu-ne. din nou, șantierul,în atmosfera revelatoare pentru unitatea întregului nostru popor in jurul partidului, al secretarului său general și președinte al țării, ia cuvîntul tovarășul NICOLAE I 
CEAUȘESCU.Cuvintarea a fost în dese rin- duri subliniată cu aplauze, urale și ovații. Mulțimea scandează neîntrerupt „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, dînd expresie puternicului legămint comunist al tuturor locuitorilor județului Brăila de a-și face mereu datoria cu cinste față de cauza nobilă a partidului, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre culmile strălucitoare ale comunismului, de a înfăptui neabătut politica partidului nostru, închinată binelui și fericirii poporului, a patriei, cauzei socialismului și păcii in lume.în numele organizației județene de partid, care numără in rindurile sale peste 55 de mii de comuniști, al tuturor celor ce trăiesc și muncesc în cîmpia Brăilei, primul secretar al comitetului județean de partid a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai călduroase mulțumiri, subliniind : Vă încredințăm, mult iubite tovarășe secretar general, că, urmînd neabătut însuflețitorul dumneavoastră exemplu de revoluționar Încercat și patriot Înflăcărat, vom acționa cu răspundere și abnegație pentru realizarea exemplară a sarcinilor politice, economice și sociale ce ne stau în față, făcind ca eforturile noastre, alături de ale întregului popor, să urce România socialistă pe înalte culmi de civilizație. Vă rugăm să primiți și In aceste momente înălțătoare pentru noi cele mai călduroase urări de viață lungă, multă putere de muncă in fruntea partidului și statului, spre binele și fericirea națiunii noastre socialiste.Marea adunare populară se încheie intr-o atmosferă impresionantă, de fierbinte patriotism și spirit revoluționar. Mulțimea aclamă minute în șir pe secretarul general al partidului, care răspunde îndelung, cu prietenie, impresionantei manifestații a oamenilor muncii brăileni.în această atmosferă de adevărată sărbătoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu își iau rămas bun de la locuitorii | orașului,

Seara, la sosirea în municipiul Galați

SOSIREA
1N MUNICIPIUL GALAȚI

Zeci de mii de locuitori ai orașului l-au întimpinat 
pe secretarul general al partidului cu bucurie, 

cu manifestări de caldă dragoste și stimăDe la Brăila, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat, la bordul elicopterului prezidențial, spre Galați.Sosirea secretarului general al partidului în acest puternic centru al industriei siderurgice românești și al construcțiilor navale al țării a fost așteptată cu vie emoție, cu profundă bucurie de zecile de mii de locuitori ai municipiului, încă cu multă vreme înaintea sosirii, cetățenii Ga- lațiului au împînzit principalele artere ale orașului pentru a întimpina cu cele mai fierbinți sentimente de dragoste pe secretarul general al partidului, pentru a-i exprima direct simțămintele de profundă prețuire și stimă pe care le nutresc față de cel mai iubit fiu al poporului nostru, față de omul care, in fruntea partidului și statului, cîrmuiește cu înțelepciune, cu devotament nețărmurit, pentru interesele națiunii, destinele socialiste ale patriei noastre.Elicopterul prezidențial a aterizat pe faleza Dunării, în zona de sud a orașului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de membrii biroului comitetului județean de partid, care, in numele tuturor gălățenilor, le-au urat un călduros „bun venit". Din mii de piepturi izbucnesc urale și ovații Îndelungate. Cetățenii orașului aflați aici aclamă cu însuflețire numele partidului și al secretarului său general, flutură stegulețe roșii și tricolore. Exprimînd marea bucurie a gălățenilor pentru cinstea de a-1 avea ca oaspete drag pe secretarul general al partidului, pe numeroase pancarte erau înscrise urări de bun venit, de viață lungă pentru conducătorul iubit al partidului și statului nostru.Aceleași sentimente și-au găsit o grăitoare expresie în momentul emoționant al intîmpinării iubiților oas

peți cu pîine ș! sare, cu ploști cu vin, potrivit tradițiilor de ospitalitate ale acestor meleaguri. La rîndul lor, șoimi ai patriei, pionieri, tineri și tinere au înconjurat cu vie emoție pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu, oferindu-le, din toată căldura sufletelor lor, frumoase buchete de flori.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu multă prietenie acestor manifestări, au salutat cu căldură pe Cei veniți să-i întîmpine.în această atmosferă de vi- , brant entuziasm, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu s-au urcat într-o mașină deschisă, în* dreptîndu-se spre reședința ce le-a fost rezervată. De-a lungul bulevardului Republicii, una din arterele principale ale orașului, străbătută de coloana oficială, s-au adunat zeci de mii de gălățeni — siderurglști, navaliști, metalurgiștl, oameni ai muncii din toate unitățile economice ale municipiului, tineri și virstnici, pentru a întimpina cu cele mai alese sentimente pe secretarul general al partidului. Pretutindeni se scandează „Ceaușescu—P.C.R. 1", „Ceaușescu și poporul „Ceaușescu bun venit, fiu al țării mult iubit 1", „Ceaușescu să trăiască, România să-nflorească !“.In această manifestare de dragoste și prețuire pe care gălățenii au făcut-o tovarășului Nicolae Ceaușescu s-au regăsit simțămintele de profundă mulțumire pe care locuitorii acestor meleaguri le nutresc față de secretarul general al partidului pentru tot ceea ce a făcut și face pentru dezvoltarea județului lor, a țării, pentru grija pe care o poartă fericirii și bunăstării întregului nostru popor.Beneficiar, asemenea tuturor localităților patriei, ca urmare a politicii științifice a partidului de repartizare judicioasă a forțelor de pro

ducție pe Întreg teritoriul țării. Ga- lațiul s-a transformat in ultimii ani într-un important centru economic, cu o puternică industrie. Aici au fost create numeroase unități industriale de primă, mărime, cum sint combinatul siderurgic, cel mai mare producător de oțel al patriei noastre, un modern șantier naval, întreprinderi ale industriei ușdare șl altele.Dînd expresie simțămintelor pe care gălățenii le-au trăit in momentele rcintîlnirii cu conducătorul partidului și statului, numeroase e- chipe de dansatori, in frumoase costume naționale, formații artistice, coruri și orchestre ale oamenilor muncii au prezentat programe inspirate din bogăția folclorului acestor meleaguri, din viața fericită pe care și-o făuresc sub conducerea partidului. în fața comitetului județean de partid, corurile reunite au intonat cunoscutul și îndrăgitul cintec „Partidul — Ceaușescu — România", in care se regăsesc, într-o alăturare firească, trei nume scumpe tuturor, nume de care sint legate cele mai înalte idealuri de fericire ale poporului nostru.Marea manifestație prilejuită de sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu în municipiul dunărean, reafirmarea profundelor sentimente pe care gălățenii le nutresc față de secretarul general al partidului au constituit, în același timp, o expresie vibrantă a hotăririi oamenilor muncii de pe aceste meleaguri de a urma neabătut politica partidului și statului, de a înfăptui in mod exemplar hotărîrile Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale, Programul partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîn- tul României, al cărui unic țel il reprezintă bunăstarea și fericirea poporului, propășirea patriei noastre.

Festivitatea decernării „Ordinului Muncii" clasa I 
ziarului „Informația Bucureștiului"Joî după-amiază a avut loc, în cadrul unei adunări festive, solemnitatea decernării „Ordinului Muncii" clasa I ziarului „Informația Bucureștiului", pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii partidului și statului, de construire a socialismului și pentru activitatea de educare socialistă a maselor de oameni ăi muncii, cu . prilejul aniversării a 25 de ani de la apariția primului număr al acestui cotidian.Cu același prilej, pentru merite deosebite in muncă, au fost conferite ordine și medalii ale Republicii Socialiste România unui număr de 20 lucrători ai ziarului „Informația Bucureștiului" — membri ai conducerii, redactori, lucrători din aparatul tehnic, tipografi.La adunarea festivă au luat parte membri ai Biroului și Secretariatului Comitetului municipal București al P.C.R., reprezentanți ai secției de presă și radioteleviziune a C.C. al P.C.R.. ziariști, oameni de artă și cultură, delegați ai unOr colective din întreprinderile bucureștene.Distincțiile au fost înminate de tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei. în numele Comitetului municipal București al P.C.R. șl consiliului popular, tovarășul Ion Dincă a adresat calde felicitări, subliniind înalta prețuire acordată de conducerea de partid și de stat activității desfășurate de colectivul ziarului „Informația Bucu- 

reștiulul" în decursul celor 25 de ani de existență a acestui cotidian.Vorbind in numele colectivului redacțional. al celor distinși cu ordine și medalii, tovarășul Nicolae Gîrceag, redactorul-șef al ziarului „Informația Bucureștiului", a mulțumit conducerii de partid și de stat pentru înalta prețuire acordată.Au luat cuvîntul pentru a felicita colectivul ziarului tovarășii Mircea Angelescu, redactor-șef adjunct al ziarului „Scînteia", Hristache Anto- nache, Erou al Muncii Socialiste, șeful atelierului forjă de la întreprinderea „23 August", Viorica Ignat, secretar al comitetului de partid al întreprinderii „Trlcodava", Alexandru Popazu, tipograf de la întreprinderea poligrafică „Informația", și Octavian Paler, redaCtor-șef al ziarului „România liberă", președintele Consiliului ziariștilor.în încheierea adunării, participan- ții au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului. președintele Republicii Socialiste România, o telegramă în care se spune : Exprimîndu-rte profunda gratitudine, cele mai vii mulțumiri pentru acordarea „Ordinului Muncii" clasa I ziarului nostru, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că vom face totul spre a fi demni de această mare onoare, că. sub conducerea comitetului municipal de partid, ne vom dărui zi de zi întreaga capacitate și energie, cu nestăvilită pasiune și angajare revoluționară, înfăptuirii sarcinilor pe care partidul, dumneavoastră personal, le-ați încredințat presei.

în munca noastră ne sint de neprețuit ajutor îndrumările și orientările date , de dumneavoastră vastei activități politico-ideologice, amplului proces de educație comunistă a tuturor cetățenilor și, în acest cadru, sporirii rolului presei, ca purtătoare a cuvîntului partidului în mase, ca tribună activă a oamenilor muncii în generalizarea experienței înaintate, pentru creșterea contribuție^ la mobilizarea întregului popor în opera istorică de înfăptuire a hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, de dezvoltare multilaterală, economică și socială, a patriei, la ridicarea conștiinței socialiste a omului nou, la promovarea neabătută a normelor comuniste de muncă și viață.Vă încredințăm, tovarășe secretar general, că pentru ziarul „Informația Bucureștiului" nu există țel mal înălțător aecît a fi cronicar al acestui ev. dăltuit pentru totdeauna în cugetul națiunii ca cea mai fertilă perioadă din îndelungata și eroica istorie a țării, decît a sluji partidul, poporul, măreața operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a țării spre comunism. Ne angajăm solemn în fața dumneavoastră că vom milita neobosit pe frontul ideologic pentru traducerea în viață a Programului partidului, pentru înfăptuirea politicii sale interne și externe, consacrată neabătut ridicării continue a bunăstării și fericirii poporului, înălțării României pe treptele civilizației comuniste, edificării unei lumi a păcii, mai bune și mai drepte.

Adunare festivă consacrată celei de-a 34-a aniversări
a victoriei revoluției socialiste in BulgariaLa Vaslui a avut loc joi o adunare festivă consacrată celei de-a 34-a aniversări a victoriei revoluției socialiste In Bulgaria.La adunare au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, numeroși oameni ai muncii din intreprinderile și instituțiile orașului.Cuvintul de deschidere a fost rostit de tovarășul Nicojae Ignat, prim-se- cretar al Comitetului orășenesc Vaslui al P.C.R., președintele consiliului popular orășenesc.Subliniind semnificația zilei de 9 Septembrie 1944 în istoria poporului bulgar prieten, tovarășul Gheorghe Dumitrescu, vicepreședinte al Consiliului județean Vaslui al Frontului Unității Socialiste, a reliefat în cuvîntul său relațiile de bună vecinătate și colaborare fructuoasă statornicite între România șl Bulgaria, bogatele tradiții ce stau la baza a- cestor relații, care au cimentat de-a lungul timpului prietenia româjto- bulgară. Vorbitorul a subliniat importanța deosebită a întilnirilor și convorbirilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, contribuția de excepțională însemnătate a acestor întîlniri la întărirea continuă a prieteniei frățești româno-bulgare, la amplificarea colaborării pe multiple planuri, spre binele celor două popoare. în interesul socialismului, al creșterii influenței acestuia în lume, al păcii și colaborării internaționale.A luat apoi cuvintul ambasadorul R. P. Bulgaria la București, Petâr Danailov, care, după ce a relevat importanța revoluției bulgare de la 9 Septembrie 1944, a evidențiat 

marile realizări ale poporului bulgar, sub conducerea partidului său comunist, în construirea societății socialiste dezvoltate, caracterizată astăzi printr-o economie dinamică în plin avînt constructiv. Vorbitorul s-a referit pe larg la izbinzile oamenilor muncii din Bulgaria socialistă în amplul proces de transpunere in viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Bulgar, Conferinței Naționale a acestuia. Ambasadorul a subliniat, de asemenea, relațiile trainice de prietenie dintre Bulgaria și România, importanța deosebită pentru dezvoltarea acestora a întilnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Todor Jivkov și tovarășul Nicolae Ceaușescu. contribuția hotă- rîtoare a dialogului la nivel înalt la extinderea și aprofundarea colaborării bilaterale în toate domeniile de activitate.
Pentru turiștiMagazinele și raioanele specializate ale Comerțului de stat sînt aprovizionate cu un bogat sortiment de articole pentru sport și turism, dintre care vă recomandăm : termosele pentru lichide și alimente solide, cutiile turistice pentru alimente, âragazele tip „Turist", saltele pneumatice de una și două persoane, saci de dormit, saltelele și pernele din polturetan, pentru camping, bărcile pneumatice și metalice pentru pescari, diversele tipuri de ( corturi și de mobilier pentru camping.
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Simpozion cu tema

,,Creșterea rolului O. N. U."La Asociația de drept internațional și relații internaționale a avut loc, joi, un simpozion cu tema „Creșterea rolului O.N.U." — manifestare științifică stimulată de magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința activului central de partid și de Stat.Lucrările simpozionului atl fost conduse de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, care In cuvîntul de deschidere a subliniat cîteva dintre inițiativele României privind necesitatea creșterii rolului Organizației Națiunilor Unite la soluționarea, în interesul tuturor popoarelor, cu participarea tuturor statelor, a marilor probleme ale contemporaneității.Profesori universitari, cercetători.
începînd de azi, la Cluj-Napoca

Campionatele balcanice de gimnasticăIn Sala sporturilor din Cluj-Napo- ca încep astăzi întrecerile celei de-a 10-a ediții a campionatelor balcanice de gimnastică, la care participă sportivi și sportive din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia și România.Echipa feminină a țării noastre are în frunte pe Teodora Ungureanu, a- lături de care vor mai evolua Mari- lena Neacșu, Anca Grigoraș, Dumi- trița Turner, Rodiea Dunca, Angela Btatu și Carmen Savu. 

funcționari ai Ministerului Afacerilor Externe au subliniat, în comunicările prezentate, valoarea teoretică și practică excepțională a gtndiril președintelui Nicolae Ceaușescu în contextul eforturilor ce se fac pe plan mondial pentru ca O.N.U. să-și intensifice activitatea de examinare și soluționare a problemelor cu caro este confruntată omenirea. A fost relevată, de asemenea. necesitatea ca această organizație să devină cu adevărat un instrument eficace al păcii, securității și colaborării, capabilă să răspundă pe deplin, comandamentelor epocii in care trăim, să contribuie efectiv la statornicirea unei noi ordini internaționale, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră. (Agerpres)

Din lotul masculin fac parte, printre alții, Dan Grecu, Sorin Cepoi, Nicolae Oprescu și Kurt Szilier.Competiția se deschide astăzi după- amiază cu exercițiile impuse și continuă cu concursul de gimnastică rit- mică-modernă. Simbătă sînt programate exercițiile liber alese, iar duminică se vor desfășura finalele pe aparate : dimineață la gimnastică rit- mică-modernă, după-amiază la gimnastică sportivă.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaIubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,La cea de-a 34-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Socialiste România, eliberarea țării de sub jugul fascist, vă transmitem dumneavoastră personal, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România felicitări călduroase și cele mai bune urări din partea Comitetului Central al partidului nostru, a comuniștilor și a tuturor oamenilor progresiști din țara noastră.Ziua de 23 August 1944 a deschis o nouă epocă în viața poporului român, calea spre construirea socialismului.Poporul grec privește cu bucurie noile cuceriri obținute de poporul muncitor român in anii puterii populare, sub conducerea partidului comunist, în toate domeniile economiei, științei și culturii.Cu acest prilej ne exprimăm convingerea că dezvoltarea și consolidarea prieteniei și colaborării tovărășești dintre cele două partide ale noastre contribuie la dezvoltarea prieteniei și solidarității între popoarele noastre, în interesul luptei comune a popoarelor împotriva imperialismului, pentru pace și independență națională, pentru democrație și socialism.Trăiască prietenia și colaborarea tovărășească între Partidul Comunist din Grecia și Partidul Comunist Român, pe baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar !Cu salutări tovărășești,
HARILAOS FLORAKIS

1 Secretar general
al Comitetului Central al P.C. din Grecia

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMesajul de felicitare pe care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu prilejul Zilei naționale gaboneze este o dovadă a legăturilor de prietenie și sinceră cooperare ce există din fericire între cele două țări ale noastre.La rîndul meu, adresez Excelenței Voastre, în numele poporului gabonez, al guvernului meu, al Partidului Democratic Gabonez, precum și în numele meu personal sincerele mele mulțumiri.Cu cea mai înaltă considerație,

EL HADJ OMAR BONGO
Președinte al Republicii Gaboneze

Mareasărbătoare a poporului coreean prieten

Trei decenii de la proclamarea Republicii Populare Democrate Coreene
Se împlinesc trei decenii de Ia proclamarea Republicii Populare Democrate Coreene, eveniment de însemnătate istorică în viața poporului coreean. Odată cu instaurarea puterii democrat-populare — arăta tovarășul Kim Ir Sen — „poporul nostru s-a transformat dintr-o națiune pe care imperialiștii străini o lipsiseră în trecut de propria sa țară și care indurase tot felul de umilințe într-o națiune puternică și plină de demnitate".înfăptuirea in ritm rapid a unor profunde reforme democratice, începînd cu reforma agrară, a fost urmată de transformarea socialistă a relațiilor de producție, la orașe și la sate. Cu toate că războiul din 1950—1953 a întrerupt munca pașnică, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, strîns unite în jurul Partidului Muncii din Coreea, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, au refăcut în scurt timp orașele și satele și, prin mari eforturi, edifică cu succes noua orînduire. La trei decenii de la întemeierea sa, R.P.D. Coreeană prezintă imaginea unui stat socialist independent și suveran înfloritor, în cadrul căruia poporul muncitor, harnic și talentat, își manifestă cu vigoare capacitățile creatoare.Bizuindu-se pe propriile forțe, oamenii mun

cii au construit o puternică economie națională, avînd la temelie o industrie modernă, in plină dezvoltare, și o agricultură de înalt randament. Ca urmare a asigurării unor ritmuri înalte în dezvoltarea forțelor de producție, industria țării realizează în prezent în numai cinci zile producția anului 1944. Totodată, prin construirea unui sistem complet de irigații, prin mecanizarea și chimizarea agriculturii, R.P.D. Coreeană iși asigură pe deplin nevoile interne de cereale, precum și unele disponibilități pentru export. O puternică înflorire au cunoscut știința, cultura, a crescut nivelul de trai al poporului.Aceste succese de seamă, care sînt îmbogățite zi de zi prin realizările obținute in îndeplinirea hotărîrilor celui de-al V-lea Congres al Partidului Muncii, constituie, totodată, un puternic imbold în lupta pentru înfăptuirea unității naționale, reunificarea pașnică a patriei.Atașat idealurilor de libertate, independență și unitate națională, poporul român și-a manifestat constant și pe multiple planuri solidaritatea militantă cu cauza dreaptă a poporului coreean. Cu deosebită vigoare s-a ridicat poporul nostru în sprijinul luptei poporului co

reean pentru respingerea agresiunii imperialiste, acordindu-i un ajutor multilateral, sprijinind lupta sa eroică pentru apărarea cuceririlor revoluționare. Cu aceleași sentimente de nedezmințită solidaritate, țara noastră, poporul român au sprijinit și sprijină lupta dreaptă a poporului coreean pentru refacerea unității naționale. România susține politica justă a R.P.D. Coreene, inițiativele și propunerile constructive ale președintelui Kim Ir Sen privind reunificarea independentă și pașnică a țării. La O.N.U., în toate forurile internaționale, țara noastră se pronunță ferm pentru respectarea dreptului sacru al poporului coreean de a-și făuri destinele de sine stătător, de a-și reuni- fica patria în mod independent, pe cale democratică, fără nici un amestec din afară.Aniversarea de astăzi oferă plăcutul prilej de a evoca relațiile de prietenie și colaborare româno-coreene, care, stimulate de legăturile de solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, cunosc o continuă dezvoltare. Cronica prieteniei româno- coreene a fost puternic îmbogățită de intîlni- rile și convorbirile, de la București și Phenian, dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir

Sen, ale căror rezultate rodnice au conferit mereu noi dimensiuni relațiilor reciproce. Sînt de neuitat manifestările de prietenie și înaltă stimă cu care poporul coreean a înconjurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în timpul vizitei efectuate anul acesta, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in R.P.D. Coreeană, convorbirile la nivel inalt prilejuite de această vizită soldîndu-se, după cum se știe, cu rezultate care au lărgit și mai mult evantaiul conlucrării reciproce. Avînd un asemenea cadru fertil ca Tratatul de prietenie și Declarația comună, semnate la nivelul cel mai inalt, relațiile de prietenie și colaborare multilaterală româno- coreene se dezvoltă continuu, in interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii.Participind din toată inima la marea sărbătoare a poporului coreean, oamenii muncii din patria noastră urează cu căldură frățească clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor celor ce-și dedică eforturile construcției socialiste în „Țara dimineților liniștite" să obțină noi șl noi izbînzi pe calea progresului șl bunăstării, să-și vadă Înfăptuită năzuința sacră de a trăi într-o Coree unită, democratică, independentă și Înfloritoare.

Adunarea festivă din Capitală
Excelenței Sale Domnului ALAFUR JOHANNESSON

Primul ministru al Republicii Islanda REYKJAVIKVă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări cu prilejul numirii dumneavoastră in funcția de prim-ministru al Republicii Islanda.Exprim convingerea că raporturile prietenești româno-islandeze vor cunoaște o dezvoltare continuă.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaDoresc să exprim Excelenței Voastre sincera mea apreciere pentru amabilul mesaj de felicitări adresat cu prilejul numirii mele ca prim-ministru. Doresc, de asemenea, să vă mulțumesc pentru bunele urări și amabilele sentimente transmise și să vă doresc, la rîndul meu, multă sănătate și fericire.Vă rog să primiți, domnule prim-ministru, asigurările considerației mele celei mai înalte.

JAFAAR SHARIF EMAMI
Prim-ministru al Iranului

Recepție cu prilejul zilei naționale 
a BrazilieiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Federative a Braziliei, ambasadorul acestei țări la București, Carlos Dos Santes Veras, a oferit joi o recepție.Au participat Cornel Burtică, vfce- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Constantin Stătescu, ministrul justiției, Ilie Rădulescu, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe,

CronicaIn perioada 4—7 septembrie ne-a vizitat, țara Renato dell’Andro, membru al Consiliului Național al Partidului Democrat-Creștin, subsecretar de stat la Ministerul Justiției din Italia. Oaspetele a avut întrevederi cu Constantin Stătescu, ministrul justiției, cu Grigoraș Justin, președintele Tribunalului Suprem, cu cadre juridice din Procuratura Generală și din județul Brașov. De a- semenea, a vizitat monumente istorice și obiective social-culturale.
★La invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în perioada 29 august—7 septembrie, țara noastră a fost vizitată de dr. Besim Ustunel, senator, profesor la Facultatea de științe politice din Ankara.In timpul vizitei, oaspetele a avut întrevederi la Marea Adunare Națională, Comitetul de Stat al Planificării, Academia „Ștefan Gheorghiu", Academia de studii economice și A.D.I.R.I. și a vizitat obiective economice, culturale și turistice.
★Joi dimineața s-au deschis în Capitală lucrările sesiunii de comunicări științifice cu tema „Tehnologii eficiente în metalurgie și sectoarele
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PROGRAMUL 1

S.OC Teleșcoală
10,00 Teleclnemateca: „Examenul". Pro

ducție a studiourilor franceze
11.50 Un fapt văzut de aproape
12,10 Telex
16,00 Telex
16,05 Seara Televiziunii bulgare a Iti

nerar bulgar — reportaj a Dansu
rile șopilor — program folcloric

16.50 Emisiune în limba germană
18.50 Seara Televiziunii bulgare. Loved 

— un oraș al timpurilor noastre. 
Film documentar realizat de Tele
viziunea bulgară

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.00 Prim plan
20.30 Seara Televiziunii bulgare. Film 

artistic : „Chirurgii". Premieră

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 

10 și 11 septembrie. In țară : Vreme în 
general instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi care vor avea șl 
caracter de averse, mai frecvente în 
prima parte a intervalului. Vîntul va 

reprezentanți ai unor organizații șl instituții centrale.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Federative a Braziliei, ambasadorul acestei țări la București, Carlos Dos Santos Veras, a vorbit, joi seara, la posturile noastre de radio și televiziune. (Agerpres)

zileicalde din construcțiile de mașini, pentru creșterea producției și productivității muncii, îmbunătățirea calității, reducerea consumurilor specifice și a cheltuielilor de fabricație" — manifestare organizată in cadrul Festivalului național „Cintarea României".
★Joi seara, in sala Ansamblului „Rapsodia română" din Capitală, a avut loc spectacolul de gală al Ansamblului de balet „Djoliba" din Republica Guineea. După apreciatele evoluții de la Timișoara, Reșița, Slatina, Rm. Vilcea și Tirgoviște, arta interpretativă a membrilor 'acestui renumit colectiv ce a răspindit frumusețile folclorului african pe toate continentele lumii în cei 14 ani de activitate s-a făcut cunoscută și la București. Au participat Aurel Duca, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public. Au fost, de asemenea, prezenți Kerfalla Cisse, ambasadorul Republicii Guineea la București, precum și șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

TV. Producție a studiourilor bul
gare

21.45 Publicitate
21,50 Muzeul colecțiilor de artă. Azi, 

colecția Kricor Zambaccian
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL I

17,00 Treptele afirmării. Laureațl al 
Festivalului muzicii de cameră — 
Brașov, 1978

17.30 Seara Televiziunii bulgare e în- 
tîlnlre cu Bulgaria. Film documen
tar • Amlndol pe același drum. 
Program muzical

18.45 Creatorul șl epoca sa : V. G. Pa- 
leolog

19.15 Publicitate
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Radar pionieresc
20.20 Seară de operetă : „Toate ptnzele 

sus" de Ștefan Lori, in interpre
tarea ansamblului Operei din Iași

21.10 Telex
21.15 Blocnotes
21,40 Telerama—sport
22.10 Tineri soliști de muzică populară

(

sufla slab pfnă la moderat, prezentînd 
intensificări de scurtă durată, in zona 
de munte. Temperatura in scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse in
tre 6 și 16 grade, iar cele maxime in
tre 16 șl 24 de grade, local mai ridica
te. în București : Vreme in general 
instabilă, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi care vor avea și caracter 
de aversă, mal frecvente in prima 
parte a Intervalului. Vint moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene, joi după-amia- ză a avut loc in Capitală, in sala de concerte a Radioteleviziunii, o adunare festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R., Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste și Asociația de prietenie fomâno-coreeană.Au participat tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politie Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- prim-ministru al guvernului, Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., Dumitru Popa, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Chimice, Aurel Duca, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucureștene.Au luat parte, de asemenea, Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, membri ai ambasadei, precum și delegația Asociației de prietenie coreeano-română, condusă de Kim long Sun, vicepreședinte al asociației.După intonarea imnurilor de stat ale Republicii Populare Democrate Coreene și Republicii Socialiste România, adunarea festivă a fost deschisă de tovarășul Ion Bucur, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.Despre semnificația evenimentului a vorbit în continuare tovarășul Ne- culai Agachi, membru al C.C. al P.C.R., ministrul industriei metalurgice, președintele Asociației de prietenie româno-coreeană.Sărbătorim in aceste zile — a spus vorbitorul — cea de-a XXX-a aniversare a constituirii Republicii Populare Democrate Coreene, eveniment de însemnătate istorică, moment remarcabil în cronica îndelungatelor lupte duse de poporul coreean pentru libertate și independență națională.Instaurarea, in urmă cu 30 de ani, a puterii populare în Republica Populară Democrată Coreeană a asigurat suveranitatea națională și a stimulat lupta viguroasă revoluționară pentru construirea unei noi orînduiri sociale — societatea socialistă.Neînfricat și tenace,' poporul coreean a demonstrat, prin curajul său fără seamăn, prin eroismul de masă și abnegația sa, că in lume nu există forțe capabile, oricit de puternice ar fi, să infringă un popor care iși apără drepturile legitime, libertatea, independența și integritatea teritorială.Aplicind cu strălucire in viață linia politică a partidului cu privire la construirea unei economii naționale independente, bazată pe o industrie puternică și o agricultură modernă, o cultură și o știință înfloritoare, cu o apărare de nădejde, Republica Populară Democrată Coreeană a devenit un stat socialist industrial, în plin proces de dezvoltare pe toate planurile vieții materiale și spirituale.în cei 30 de ani de existență, Republica Populară Democrată Coreeană a obținut succese remarcabile in dezvoltarea industriei și agriculturii, in Înfăptuirea obiectivelor planurilor economice, in realizarea sarcinilor trasate de cel de-al V-lea Congres al Partidului Muncii din Coreea,Poporul român — a continuat vorbitorul — urmărește cu profundă admirație, cu viu 1 interes eforturile creatoare, hotărîrea cu care harnicul și talentatul popor coreean acționează, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, în frunte cu marele său conducător, tovarășul Kim Ir Sen, pentru construirea socialismului și înfăptuirea liniei revoluționare a independenței, suveranității și apărării patriei.Ca prieteni apropiați, ne exprimăm sincera noastră bucurie, via satisfacție față de remarcabilele succese ale poporului frate coreean in toate domeniile de activitate, considerînd că, prin aceasta, își aduce din plin contribuția la întărirea socialismului, la creșterea influenței lui in lume.Marile victorii dobindite în lupta pentru apărarea independenței și suveranității naționale a țării, cuceririle revoluționare, cit și succesele remarcabile în opera de construire a socialismului in Republica Populară Democrată Coreeană constituie factori mobilizatori în lupta națiunii coreene pentru realizarea dezideratului său vital — unificarea pașnică și independentă a patriei, făurirea unei Coree unite, libere și prospere. în anii care s-au scurs de la Încetarea războiului, Partidul Muncii din Coreea, Guvernul R.P.D. Coreene, personal tovarășul Kim Ir Sen, eminentul conducător al poporului coreean, expri- mind dorința legitimă a întregii na

țiuni coreene, au depus eforturi consecvente, stăruitoare pentru soluționarea problemei reunificării țării, mi- litind constant pentru realizarea a- cestui deziderat de către coreenii Înșiși, fără nici un amestec din afară, pe baza principiilor democratice și pe cale pașnică.Poporul român, care, în decursul istoriei sale, a dus o luptă îndelungată pentru eliberare națională și socială, profund atașat idealurilor de libertate, independență și progres social, și-a manifestat Încă de la început sprijinul și solidaritatea activă cu lupta dreaptă a poporului coreean în războiul pentru apărarea patriei sale, pentru înfăptuirea aspirației sale vitale de unitate națională. Cauza pentru care luptă poporul coreean este o cauză justă și pe deplin înțeleasă de poporul nostru. Folosim acest moment al marii sărbători naționale a Republicii Populare Democrate Coreene pentru a reafirma deplina noastră solidaritate cu e- forturile stăruitoare și propunerile constructive ale Partidului Muncii din Coreea și Guvernului R.P.D. Coreene, personal ale eminentului conducător al poporului coreean, tovarășul Kim Ir Sen, îndreptate spre realizarea aspirației vitale de unitate națională, față de lupta patriotică a populației din Coreea de sud pentru democratizarea vieții interne și unificarea pașnică și independentă a țării, față de cauza justă a poporului coreean de a trăi într-o patrie liberă, unită, independentă și prosperă.După ce a înfățișat marile reall- ’ zări obținute de poporul nostru pe calea transpunerii in viață a hotări- rilor istorice ale Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român, vorbitorul a subliniat că succesele remarcabile obținute în edificarea noii orînduiri de popoarele român și coreean demonstrează cu fermitate forța creatoare a unor popoare libere, independente și suverane, deplin stă- pine pe destinele lor, care-și făuresc viitorul așa cum și-l doresc, pășind cu încredere și hotărîre pe calea socialismului și comunismului.România — a spus el în continuare— desfășoară o politică externă constructivă, realistă și de largă deschidere, Îndreptată spre intensificarea cooperării, progresului și păcii in lumea contemporană. Caracteristic pentru politica noastră externă este viziunea revoluționară asupra fenomenelor lumii, analiza științifică a acestor fenomene, principialitatea și umanismul ei, inalta responsabilitate față de cauza păcii și progresului tuturor popoarelor lumii.Un loc central în politica externă a țării noastre ii ocupă dezvoltarea multilaterală a relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate cu toate țările socialiste, pe baza principiilor deplinei egalități, independenței și suveranității naționale, al avantajului reciproc șl Întrajutorării tovărășești, preocuparea constantă pentru întărirea unității și solidarității dintre acestea.România socialistă, ea însăși țară în curs de dezvoltare, iși intensifică relațiile cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, contribuind astfel la lupta generală împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, la lichidarea subdezvoltării și la instituirea unei noi ordini economice internaționale.Promovind o politică de largă democratizare a relațiilor internaționale, țara noastră militează pentru a asigura participarea activă la viața politică mondială a tuturor statelor— indiferent de mărimea lor. România acționează cu hotărîre pentru înfăptuirea colaborării și securității in Europa, pentru transpunerea in viață a prevederilor Actului final de la Helsinki, militează pentru măsuri concrete de dezangajare militară pe continent, acționează pentru colaborarea bilaterală și multilaterală a tuturor statelor din Balcani, pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii, colaborării pașnice și bunei vecinătăți.România socialistă acordă o atenție deosebită dezarmării generale, și în primul rînd celei nucleare, acționează cu consecvență pentru stingerea focarelor de conflict existente pe glob, pentru soluționarea diferendelor dintre state prin mijloace pașnice, pe calea negocierilor,întreaga activitate internațională desfășurată de partidul și statul nostru poartă amprenta personalității secretarului general al partidului, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Prin gîndirea sa creatoare, prin abordarea cu spirit de înaltă răspundere a problemelor majore ale lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu aduce o contribuție hotă- rîtoare la elaborarea șl traducerea în viață a politicii externe a partidului și statului nostru.

Astăzi, cind se împlinesc 30 de ani de la proclamarea Republicii Populare Democrate Coreene, sărbătoarea națională scumpă poporului coreean, ni se oferă plăcutul prilej de a evoca cu deosebită satisfacție legăturile de strînsă prietenie, colaborare frățească și solidaritate militantă dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană.Relațiile frățești dintre popoarele noastre își găsesc o elocventă expresie în continua dezvoltare a legăturilor de prietenie și colaborare frățească pe tărim politic, economic, tehnico-științific și cultural.Prietenia .româno-coreeană cu a- dînci rădăcini în trecutul glorios de luptă al popoarelor noastre împotriva dominației și asupririi străine, pentru eliberarea națională și socială, s-a dezvoltat continuu în anii socialismului, pe temelia trainică a comunității de orînduire, ideologie șl țeluri ale socialismului, progresului și păcii, a stimei și încrederii reciproce. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în recenta expunere în fața activului central de partid și de stat, raporturile de prietenie, solidaritate și colaborare româno-coreene „constituie un exemplu de colaborare între două țări socialiste". în consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare frățească româno-coreene un rol hotărîtor l-au avut întîlnirile și convorbirile rodnice de la București și Phenian, dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen. Recenta vizită a delegației de partid și de stat condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu in R.P.D. Coreeană, dialogul româno- coreean la cel mai inalt nivel, documentele convenite cu acest prilpj s-au înscris ca o nouă și strălucită filă în istoria bogată și cu frumoase tradiții a prieteniei, solidarității și conlucrării multilaterale dintre partidele, popoarele și țările noastre.In încheiere, vorbitorul a urat din toată inima poporului frate coreean ca, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncii din Coreea, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, să obțină noi și însemnate succese in măreața operă de edificare a socialismului și in lupta pentru realizarea dezideratului major al națiunii coreene — unificarea pașnică și independentă a patriei.A luat apoi cuvîntul Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, care a arătat : întemeierea R.P.D. Coreene la 9 Septembrie 1948 a constituit o prețioasă cucerire revoluționară obținută de poporul nos- »tru în focul unei lupte sîngeroase și îndelungate, un eveniment de mare însemnătate istorică. Aceasta a dat posibilitatea poporului nostru să devină o națiune demnă, suverană și independentă, care, luîndu-și ferm in miini propriile destine, iși făurește in mod independent și creator viața sa.Din prima zi de la crearea sa, guvernul republicii noastre a condus lupta revoluționară și munca de construcție a poporului nostru Ia o strălucită victorie, ținind sus steagul ideilor ciuce și aplicindu-le în toate domeniile construcției statului.Transpunînd in practică în mod strălucit linia ciuce a conducătorului nostru iubit și stimat, linia de e- dificare a economiei naționale independente, poporul nostru a transformat țara sa intr-un stat socialist industrial, cu o industrie modernă și cu o economie rurală dezvoltată.în perioada industrializării, 1957— 1970, producția industrială a crescut anual în medie cu 19,1 la sută, iar in perioada planului șesenal 1971—1976, cu 16,3 la sută.In prezent, țara noastră a ajuns la un stadiu înalt de dezvoltare, fiind în măsură să producă mașini și utilaje de mare capacitate, instalații complexe pentru uzine modeme. în anul 1977, industria țării noastre a asigurat 98,1 la sută din nevoile interne de mașini și utilaje, realizind în numai 5 zile producția întregului an 1944. S-au înregistrat, de asemenea, progrese mari în producția agricolă și în construirea economiei rurale socialiste. In urma îndeplinirii cu succes a sarcinilor revoluției tehnice privind realizarea sistemului de irigații, mecanizarea, electrificarea și chimizarea agriculturii, s-a întărit baza materială a producției agricole.S-au Înregistrat, de asemenea, progrese însemnate și în dezvoltarea în- vățămintului, a culturii și artei. In țara noastră există actualmente 155 instituții de învățămînt superior și aproape 10 mii de școli de diferite grade, s-au înfăptuit cu succes sarcinile programatice trasate de cel de-al V-lea Congres al partidului 

privind formarea unui milion de intelectuali.Pe baza succeselor obținute in dezvoltarea economiei și culturii socialiste a crescut simțitor nivelul de viață material și spiritual al poporului’. Numai în perioada 1970— 1976 venitul real al muncitorilor și funcționarilor pe cap de familie a crescut de 1,7 ori, iar al țăranilor de 1,8 ori.în prezent, poporul nostru desfășoară o luptă energică pentru îndeplinirea cu succes a planului șepte- nal trasat de tovarășul Kim Ir Sen, conducătorul nostru iubit și stimat, la prima sesiune a celei de-a 6-a legislaturi a Adunării Populare Supreme. Sarcina principală a planului șeptenal este de a realiza o economiei națională modernizată și științifică intr-un ritm accelerat, pentru a întări în felul acesta și mai mult baza economică a socialismului și a ridica nivelul de trai al poporului pe o treaptă superioară.Desfășurînd cu energie întrecerea socialistă în cinstea celei de-a XXX-a aniversări a creării republicii, sub deviza „Bătălia celor 100 de zile", poporul coreean a îndeplinit planul economic pe primul semestru al acestui an la 23 iunie.întemeierea republicii — a continuat vorbitorul — a asigurat pe deplin poporului nostru dreptul la independență, dîndu-i posibilitatea să-și consacre toate eforturile și abnegația pentru bunăstarea și prosperitatea patriei. Dar reunificarea independentă și pașnică a patriei, sarcina națională supremă, încă nu s-a înfăptuit. Scindarea țării noastre aduce poporului nostru suferințe incalculabile.în problema reunificării Coreei, partidul și guvernul republicii noastre s-au pronunțat și se pronunță că aceasta trebuie să fie rezolvată de către poporul coreean însuși, fără nici un amestec din afară, pe cale pașnică, pe baze democratice. Tovarășul Kim Ir Sen, marele conducător al poporului coreean, a prezentat cele 3 principii și programul în 5 puncte al reunificării patriei, care se bucură de sprijinul și simpatia nu numai ale întregului popor coreean, dar și ale tuturor popoarelor progresiste din lume.Manevrele de creare a „două Corei" pe care le întreprind scizioniștii interni și externi trebuie să fie dejucate cu orice preț. Statele Unite trebuie să retragă din Coreea de sud trupele americane și toate armamentele și echipamentele militare, inclusiv armele nucleare, conform promisiunilor lor și rezoluției O.N.U., și să accepte propunerea noastră justă de a transforma acordul de armistițiu intr-un acord de pace.
Adunarea de la Casa centrală a armateiCu prilejul celei de-a 30-a aniversări a Zilei naționale a R.P.D. Coreene, joi a avut loc la Casa centrală a armatei o adunare festivă, la care au luat parte generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București. Au fost prezenți Sin In Ha, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R.P.D. Coreene in țara noastră, membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de gene- ralul-maior Victor Voichiță, care a rostit un cuvînt de salut și a evocat, în acest context, relațiile româno- coreene de prietenie și solidaritate.
Inaugurarea expoziției de fotografii

„Succesele obținute de R. P. D. Coreeană 

in cei 30 de ani de existență"In rotonda Sălii mici a Palatului a fost inaugurată, joi la amiază, expoziția de fotografii „Succesele obținute de R.P.D. Coreeană în cei 30 de ani de existență".In cadrul expoziției sînt prezentate imagini din timpul recentei vizite oficiale de prietenie întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in R.P.D. Coreeană, de la întilnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, precum și aspecte din realizările poporului coreean, de-a lungul celor trei decenii, pe linia edificării noii societăți.Au participat Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, membri ai conducerii Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, ai Asociației de prietenie româno-coreeană, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public.La vernisaj au rostit scurte alocuțiuni Constantin Măciucă, director in Consiliul Culturii și Educației So

Poporul coreean, strîns unit in jurul partidului său glorios și al marelui său conducător, tovarășul Kim Ir Sen, va obține negreșit victoria in lupta sa sacră pentru realizarea reunificării independente și pașnice a patriei, bucurindu-se de sprijinul și încurajarea poporului român și a popoarelor iubitoare de pace din lumea întreagă.Poporul nostru — a subliniat ambasadorul R.P.D. Coreene — prețuiește foarte mult prietenia și solidaritatea cu poporul român șl se bucură sincer de succesele pe care acesta le obține sub conducerea P.C.R., în frunte cu conducătorul său iubit și stimat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în lupta pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și dezvoltarea independentă și suverană a României.Partidul, guvernul și poporul român acordă un sprijin activ poporului nostru in lupta pentru înăbușirea manevrelor scizioniștilor Interni șl externi de a crea „două Corei" și pentru realizarea reunificării țării. Relațiile de prietenie și colaborare dintre Coreea și România se dezvoltă în mod ascendent și Ia un nivel superior.Vizita în România a tovarășului Kim Ir Sen, marele conducător al poporului coreean, și vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducător eminent al poporului român, in Coreea au constituit evenimente de mare însemnătate în adincirea înțelegerilor și în dezvoltarea și consolidarea relațiilor de prietenie și de colaborare dintre partidele, guvernele și popoarele țărilor noastre spre o etapă nouă superioară.în ce îl privește, poporul coreean va depune in continuare toate eforturile pentru a întări și dezvolta pe mai departe relațiile frățești dintre partidele, guvernele și popoarele țărilor noastre, care înfloresc pe deplin sub îndrumarea tovarășului Kim Ir Sen și a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Folosind acest prilej, a spus In încheiere vorbitorul, exprim recunoștința profundă a poporului coreean față de poporul român, pentru sprijinul activ acordat și pentru solidaritatea sa militantă cu lupta poporului nostru, menite să accelereze construcția socialistă și reunificarea independentă și pașnică a patriei. Urez din toată inima poporului român să obțină și în viitor noi și mari succese in lupta pentru bunăstarea și progresul țării sale.In Încheierea adunării festive a fost prezentat un program artistic susținut de corul și orchestra de muzică populară ale Radioteleviziunii române. (Agerpres)
Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit locotenent-colone- lul Pak Zi Săk, atașatul militar, aero și naval al R.P.D. Coreene la București.Pârtieipanții au vizionat o expoziție de fotografii cu aspecte din viața și activitatea poporului coreean și un film pus la dispoziție de ambasada coreeană.Cu același prilej, atașatul militar, aero și naval al R.P.D. Coreene in țara noastră s-a intîlnit cu cadre și militari in termen din garnizoanele Mangalia și Brașov.

cialiste, și Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la București.Au fost de față șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
TelegrameCu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene, miniștrii afacerilor externe și apărării naționale, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Național al Femeilor, Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, Consiliul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Consiliul Național al Societății de Cruce Roșie și alte organizații și instituții centrale au transmis telegrame de felicitare personalităților, organizațiilor și instituțiilor centrale similare din R.P.D. Coreeană. (Agerpres)
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PROPUNERI ALE ROMÂNIEI LA O.N.U.

In favoarea unui tratat international privind 
abolirea tortei in relațiile dintre state

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — La New York se desfășoară 
prima sesiune a Comitetului special al O.N.U. pentru întărirea efica
cității principiului nerecurgerii la forță în relațiile internaționale. Co
mitetul este compus din reprezentanții a 35 de state, intre care și 
România. Mandatul său constă în elaborarea unui tratat universal pri
vind nerecurgerea la forță in relațiile internaționale și soluționarea 
pașnică a disputelor, precum și a altor recomandări pe care le va 
considera corespunzătoare.în cuvîntul său, reprezentantul român, Tudor Mircea, a evidențiat preocuparea constantă a României, reflectată în primul rind de activitatea teoretică și practică a președintelui Nicolae Ceaușescu, pentru elaborarea și adoptarea de norme și stabilirea de relații noi, calitativ superioare între state, care să facă Imposibilă recurgerea la folosirea forței și amenințarea cu forța. Vorbitorul a prezentat concepția partidului și statului nostru in legătură eu imperativul asumării de către state, fără deosebire de potențialul lor economic, militar sau de altă natură, a obligației solemne de a renunța la folosirea forței și la amenințarea cu forța pentru rezolvarea problemelor litigioase, de a acționa pentru soluționarea conflictelor interstatale exclusiv prin mijloace politice, pe cale pașnică, prin intermediul tratativelor.Reprezentantul român a reamintit 

propunerile țării noastre privind ela
borarea în cadrul O.N.U. a unui tra

tat general de reglementare a dife
rendelor și a unui cod universal de 
conduită cuprinzind drepturile și în
datoririle fundamentale ale statelor, în cadrul cărora nerecurgerea la forță și soluționarea pașnică a diferendelor internaționale ocupă un loc central.El a relevat caracterul preventiv, de descurajare, respectiv de dezarmare juridică a agresorului — care nu va putea invoca nici un considerent legal sau moral pentru justificarea folosirii forței și a amenințării cu forța — pe care l-ar avea încheierea unui tratat universal privind nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța. Delegatul român a subliniat, de asemenea, necesitatea ca tratatul universal privind nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța să cuprindă reglementări referitoare la interzicerea atît a folosirii directe a forței armate, cît și a recurgerii la alte forme de constrîn- gere, cum șînt folosirea indirectă a forței armate, constrîngerile de ordin economic, politic etc.

Intîlnirea tripartităWASHINGTON 7 (Agerpres). — Joi dimineața, la Camp David a avut loc cea de-a doua întîlnire tripartită la nivel înalt consacrată examinării situației din Orientul Mijlociu, la care au luat parte președintele S.U.A., Jimmy Carter, președintele Egiptului, Anwar El Sadat, și premierul Israelului, Menahem Begin — a anunțat purtătorul de cuvînt al Casei Albe, care, în conformitate cu înțelegerea realizată, este însărcinat cu difuzarea comunicatelor pentru presă referitoare la evoluția convorbirilor.înaintea întîlnirii tripartite de joi, șeful executivului american, însoțit de secretarul de stat, Cyrus Vance, și de consilierul pentru problemele

de la Camp David securității naționale, Zbigniew Brzezinski, a avut o convorbire de două ore cu primul ministru Menahem Begin, care a fost asistat de miniștrii afacerilor externe și apărării ai Israelului, Moshe Dayan și, respectiv, Ezer Weizman. După cum s-a anunțat oficial, miercuri seara, fiecare din cele trei delegații au organizat ședințe cu caracter intern, pentru examinarea rezultatelor primei zile a întîlnirii la nivel înalt.După cum amintește agenția U.P.I., convorbirile de la Camp David se desfășoară cu ușile închise, purtătorul de cuvînt al Casei Albe refuzînd să comenteze problemele discutate și atmosfera care domnește la reuniune.

CONFERINȚA DE LA BUENOS AIRES

Rolul cooperării tehnice intre țările 
in curs de dezvoltare in accelerarea 

progresului lor economico-social
Intervenția reprezentantului român

DE PRETUTINDENI

Programul nouluiLISABONA 7 (Agerpres). — Noul premier portughez, Alfredo Nobre da Costa, a prezentat, joi, în cadrul Adunării Republicii (parlamentul țării), programul guvernului său. El a arătat că o sarcină importantă a noului cabinet va fi aceea de a „crea rapid condițiile care să conducă la propria sa substituire" cu un guvern alcătuit pe baza colaborării formațiunilor politjce din țară. Nobre da Costa a precizat însă că, și în cazul în care programul prezentat nu va întruni aprobarea Adunării Republicii, guvernul său va rămîne în funcție, pînă cînd un altul va putea fi creat. Acest caracter tranzitoriu — a adăugat el — nu înseamnă însă că noul cabinet se va limita la soluționarea problemelor curente, el pre- conizînd, dimpotrivă, să se manifeste activ, potrivit cerințelor actualei

guvern portughezsituații economice și sociale a țării. Astfel, premierul da Costa a subliniat că guvernul său nu intenționează să atenueze măsurile de austeritate adoptate de cabinetele precedente, ce au fost impuse de starea economică a țării. Alte obiective ale guvernului da Costa sînt sporirea randamentului sectorului de stat, păstrarea cuceririlor reformei agrare, concomitent cu dinamizarea sectorului particular. Totodată, premierul s-a angajat să întrețină un dialog deschis cu partidele politice.Pe plan extern, programul guvernamental are în vedere menținerea liniilor directoare ale cabinetului precedent fiind enumerate, între altele, continuarea eforturilor în vederea aderării Portugaliei la C.E.E., integrarea în N.A.T.O.
Contribuția crescindă 

a parlamentelor 
la cauza dezarmăriiBONN 7 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor celei de-a 65-a Conferințe a Uniunii Interparlamentare continuă dezbaterile în plen privind problema dezarmării și situația din Orientul Mijlociu.în luările lor de cuvînt, numeroși delegați au evidențiat crescînda îngrijorare în lume față de escaladarea continuă a cursei înarmărilor, mai ales a înarmărilor nucleare. Rele- vind, între altele, contribuția Uniunii Interparlamentare la pregătirea Sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării, dezbaterile au subliniat importanța rezoluției în această problemă propusă de grupul român și adoptată în unanimitate la sesiunea din primăvară — document care a exprimat clar voința parlamentelor de a acționa ferm în vederea edificării unei lumi fără arme și fără războaie.în intervenția sa, delegatul român Constantin Teodorescu, evidențiind necesitatea trecerii la măsuri practice de dezarmare, a arătat că realizarea dezangajării militare in Europa ar avea efecte pozitive asupra reducerii stării de tensiune, ar contribui Ia creșterea încrederii și dezvoltarea colaborării. Reprezentantul român a subliniat, totodată, răspunderea care revine parlamentelor și parlamentarilor în promovarea cauzei dezarmării.în dezbaterile privind situația din Orientul Mijlociu, numeroase delegații s-au pronunțat în favoarea sprijinirii acțiunilor menite să ducă la soluționarea politică a conflictului, subliniind necesitatea participării O.E.P. la tratativele vizînd instaurarea păcii în zonă. S-a manifestat, totodată, dezaprobarea față de atitudinea rigidă a Israelului și refuzul acestuia de a se retrage din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967.

agențiile de presă transmit:
In sprijinul securității și 

cooperării europene. Intr 0 conferință de presă, miniștrii de externe iugoslav și elvețian, Iosip Vrhoveț și Pierre Aubert, au declarat că, în cadrul schimbului lor de păreri, o atenție deosebită a fost acordată conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, subliniindu-se importanța intensificării eforturilor în vederea unor pregătiri temeinice pentru viitoarele reuniuni europene. Ei s-au pronunțat pentru depășirea divizării lumii în blocuri.
întrevedere. MinIstrul aface- rilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, a avut, joi, o întrevedere cu Paul Warnke, directorul AgențieiS. U.A. pentru dezarmare și controlul armamentelor, informează agențiaT. A.S.S. Au fost examinate probleme legate de pregătirea noului acord sovieto-american privind limitarea armamentelor strategice ofensive.
La Geneva au fost reluate> ieri, negocierile dintre U.R.S.S. și S.U.A. privind limitarea înarmărilor strategice ofensive — informează agenția T.A.S.S.
Intrarea în vigoare a noii 

constituții din Sri Lanka. La Colombo a avut loc o sesiune festivă a parlamentului, președintele Republicii Socialiste Democratice Sri Lanka, Junius Jayewardene, anun- țînd intrarea în vigoare a noii constituții. înlocuind-o pe cea din 1972, actuala constituție cuprinde prevederi care garantează drepturile fundamentale ale cetățenilor și proclamă noua denumire a țării. De asemenea, a fost anunțată lista noului guvern din Sri Lanka.

întîlnire chino-pakista- 
neză. Li Sien-nien, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, l-a primit pe Agha Shahi, consilier pentru afaceri externe al Pakistanului, aflat în vizită la Pekin. Cu acest prilej, au fost abordate probleme privind dezvoltarea continuă a relațiilor prietenești între cele două țări și chestiuni de interes reciproc, informează agenția China Nouă.

La sediul O.U.A. din Ad
dis Abeba a avut loc cerem°nia preluării atribuțiilor noului secretar general al Organizației Unității Africane, Edem Kodjo. Cu acest prilej, noul secretar general a subliniat că principala sarcină a O.U.A. este eliberarea definitivă a sudului Africii de sub dominația colonialismului și rasismului.

Președintele Finlandei, Urho Kekkonen, va efectua o vizită neoficială de prietenie în Uniunea Sovietică, la mijlocul lunii septembrie. El va participa la ceremonia punerii pietrei fundamentale a Combinatului de înnobilare a minereurilor de la Koștomusk din Karelia, construit în colaborare cu firme finlandeze. informează agenția T.A.S.S.
Problema namibiană. Re- gimul rasist sud-african a respins, prin intermediul ministrului său de externe, Roelof Botha, aflat la Națiunile Unite, principalele prevederi ale programului elaborat de secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, în vederea aplicării rezoluției Consiliului de Securitate privind independența Namibiei. Intre altele, Botha și-a exprimat dezacordul în legătură cu eventuala trimitere în Namibia a 7 500 militari, efectiv consi-

derat prea mare, și a 350 polițiști pentru menținerea ordinii și securității în perioada de dinaintea proclamării independenței.
Memorandum. ° Alegație a Partidului Comunist din India condusă de secretarul general al Consiliului Național, Chandra Rajeshwara Rao, a remis primului ministru Morarji Desai un memorandum în care se pronunță, între altele, pentru încetarea dominației marilor proprietari funciari și în favoarea înfăptuirii reformei agrare, precum și pentru măsuri în vederea lichidării șomajului.
Companiile aviatice ame

ricane ”Pan American World Airways" și „National Airlines" au a- nunțat, joi, că au ajuns la un acord de fuzionare. în cazul în care va fi aprobat de Oficiul aviației civile, a- cest acord va asigura realizarea u- nui proiect al companiei Panam, vizînd preluarea controlului asupra liniilor interne din S.U.A.
Inundațiile din India au provocat moartea a 898 persoane și pagube materiale estimate la peste 115 milioane dolari, a anunțat un purtător de cuvînt oficial. El a relevat că 32,5 milioane de persoane suportă urmările inundațiilor provocate de ploile puternice din ultimele săptămîni. Circa 9 milioane de hectare de terenuri se află sub nivelul apelor, iar mai mult de 46 000 de sate au fost grav afectate. De asemenea, peste 600 000 de clădiri au fost avariate sau distruse.

BUENOS AIRES 7 (Agerpres). — La Buenos Aires continuă lucrările Conferinței O.N.U. privind coopera^ rea tehnică între țările in curs de dezvoltare. In sesiunea plenară a luat cuvîntul șeful delegației țării noastre, ambasadorul României la Buenos Aires, Gheorghe Apostol. Evidențiind rolul care revine țărilor in curs de dezvoltare în extinderea și diversificarea cooperării internaționale pe baze noi, echitabile, vorbitorul a subliniat că în ce privește cooperarea intre aceste țări reprezintă un proces obiectiv ce derivă din evoluția istorică a relațiilor interstatale și este menită să contribuie in mod activ la accelerarea progresului lor economic și social, la întărirea unității de acțiune și a solidarității lor.Conferința de la Buenos Aires, a arătat reprezentantul român, capătă o semnificație deosebită în condițiile actuale, cînd asistăm la o intensificare a tendințelor de reîmpărțire a lumii în sfere de influență. în opoziție cu asemenea tendințe, se afirmă tot mai puternic o politică nouă, de colaborare între stată, care trebuie încurajată prin toate mijloacele. Actuala conferință — a subliniat vorbitorul — trebuie să reprezinte o formă de afirmare a acestei politici noi, menite să ducă la instaurarea unor relații cu adevărat echitabile și democratice, a unei noi ordini economice internaționale.După ce a expus succint concepția partidului șl guvernului nostru pri- yind dezvoltarea economică și socială, reprezentantul român a continuat : Colaborarea cu țările in curs de dezvoltare se inscrie printre principiile generale ale politicii externe a României ca o expresie a solidarității cu lupta lor pentru emanciparea economică, socială și națională, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pentru destindere și pace in lume. Ținînd seama de faptul că România este ea însăși o

țară în curs de dezvoltare, cu posibilități și resurse limitate, principala formă de cooperare pe care o promovează față de țările în curs de dezvoltare este cooperarea în producție în domeniul industriei, agriculturii, construcțiilor, transporturilor și in alte domenii, pe baze reciproc avantajoase. Referindu-se apoi la planul de acțiune care urmează să fie adoptat de Conferința de la Buenos Aires, șeful delegației române a arătat că acesta va trebui să prevadă că activitățile de cooperare tehnică intre țările in curs de dezvoltare se vor baza pe respectarea strictă a suveranității naționale, a independenței economice, egalității in drepturi, neamestecului in treburile interne și a- vantajului reciproc, fără deosebire de mărime, nivel de dezvoltare economică și sistem economico-social. Planul de acțiune, a adăugat el, ar trebui să stimuleze încheierea de acorduri pe termen lung între aceste țări, pe baze reciproc avantajoase, și în primul rînd cooperarea în producție în industrie, agricultură etc.Țările dezvoltate — a continuat delegatul român — sînt chemate să contribuie în mod efectiv la promovarea cooperării tehnice între țările în curs de dezvoltare, de ale cărei a- vantaje beneficiază și vor beneficia și în viitor în mod direct în cadrul cooperării mondiale. Țările dezvoltate au datoria să asigure accesul neîngrădit al țărilor in curs de dezvoltare la știința și tehnologia modernă, la marile cuceriri ale civilizației contemporane, pentru accelerarea pe a- ceastă cale a programului economic și social al tuturor țărilor rămase in urmă.în încheiere, șeful delegației țării noastre a arătat că ar fi extrem de util ca Adunarea Generală a O.N.U. să evalueze periodic modul de îndeplinire a planului de acțiune în contextul programului de instaurare a noii ordini economice internaționale.
Pregătirile pentru U.N.C.T.A.D. — V :

0 etapă importantă în mobilizarea eforturilor 
de edificare a noii ordini economice internaționale

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
MAREA. britanie, Problemele social-economice,

In centrul confruntărilor de pozițiiConferința anuală a Confederației sindicatelor britanice „Trade Union Congres" (T.U.C.), ale cărei lucrări au început luni la Brighton, reprezintă, potrivit tradiției, evenimentul care inaugurează un nou sezon politic. Anul acesta observatorii acordă o importanță deosebită conferinței sindicatelor britanice, care grupează peste 11,5 milioane membri, considerînd că aceasta ar putea aduce noi clarificări pe scena politică britanică, dominată de efervescența pregătirilor în vederea unor eventuale alegeri anticipate. în acest sens, a fost apreciată ca un gest deosebit de semnificativ hotărîrea primului ministru James Callaghan, el însuși cu ani în urmă activist sindical, de a se deplasa la Brighton pentru a rosti un discurs în fața delegaților. Șeful guvernului a solicitat sindicatelor, care în ultimii ani au constituit principalul sprijin al guvernului laburist, să continue susținerea programului an- tiinflaționist, spre a-i asigura reușita. Venind în întîmpinarea apelului premierului Callaghan, conducerea T.U.C. a elaborat ulterior un proiect de moțiune prin care se cere tuturor sindicaliștilor și familiilor lor să sprijine, în cadrul unor eventuale alegeri, candidații partidului laburist, moțiune care a fost aprobată de cei 1150 delegați.Atenția principală în cadrul dezbaterilor, ca și in cuvîntarea primului ministru, a fost acordată nu atît eventualelor alegeri anticipate, cit problemelor economice și sociale care confruntă țara. Printre altele, vorbitorii au relevat rezultatele obținute de guvernul laburist în direcția redresării economiei, menționîndu-se

în context reducerea inflației în ultimii doi ani de la 26 la sută la numai 7,5 la sută, realizarea unei înviorări a producției industriale și a productivității muncii în industrie, stabilizarea lirei sterline și a balanței de plăți. Pe de altă parte însă, numeroși vorbitori și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că numărul șomerilor continuă să fie ridicat — 1 606 316, ceea ce reprezintă 6,7 la sută din forța de muncă a țării. Numai în luna august au rămas fără lucru 22 505 salariați, ceea ce arată că măsurile întreprinse în direcția reducerii șomajului nu produc încă rezultatele scontate. Aceasta a determinat pe unii delegați să facă referiri la „inegala distribuire" a poverilor pe care le impun eforturile de redresare a economiei. Președintele T.U.C., David Basnett, a denunțat cu fermitate „inegalitățile uriașe" care persistă și a subliniat că, „în timp ce marile monopoluri realizează profituri uriașe, oamenilor muncii li se promite pentru anul viitor o majorare a salariilor de numai 5 la sută, deși prețurile și costul vieții înregistrează creșteri simțitor mai mari". Aceasta explică de ce conducerea T.U.C., deși favorabilă guvernului, a hotărît să respingă, cu 41 voturi contra 4, „faza a IV-a“ a politicii salariale preconizate pentru perioada iulie 1978—iulie 1979.Potrivit opiniei presei londoneze, principalele probleme economice, politice și sociale britanice vor fi privite din cu totul alt unghi atunci cînd ele vor veni în dezbaterea conferințelor anuale ale partidelor de opoziție — liberal și conservator. Partidul liberal, care a sprijinit guvernul laburist

în parlament, a denunțat pactul „lib-lab" (liberali-laburiști), lăsînd cabinetul în minoritate în Camera Comunelor și deschizînd astfel posibilitatea recurgerii la alegeri anticipate. Cît privește partidul conservator, acesta a declanșat atacuri vehemente împotriva laburiștilor — în special pe tema șomajului — sperînd într-o revenire la putere după patru ani de opoziție. în ceea ce-i privește, liberalii se străduiesc ca la apropiata lor conferință să-și asigure refacerea rîndurilor după pierderile suferite în perioada în care au colaborat cu guvernul.Și laburiștii se pregătesc pentru conferința lor anuală. Primul ministru Callaghan a anunțat, joi seara, în cadrul unei alocuțiuni radiotelevizate, că nu intenționează să organizeze alegeri generale anticipate în etapa actuală, în pofida presiunilor exercitate în acest sens de cele două partide de opoziție, care au scontat pe poziția minoritară a laburiștilor în Camera Comunelor.Anunțînd că nu intenționează să organizeze alegeri anticipate, premierul Callaghan a cerut guvernului și tuturor locuitorilor țării să acționeze pentru asigurarea continuității procesului de redresare economică. El a mai precizat că parlamentul, care își va relua sesiunea la 24 octombrie, va avea ca sarcină principală consolidarea rezultatelor obținute în domeniul economic.în aceste condiții, potrivit primelor reacții ale presei din capitala britanică, sînt de așteptat noi confruntări pe scena politică a țării.
N. PLOPEANU

SITUAȚIA DIN NICARAGUAMANAGUA 7 (Agerpres). — Un comando al Frontului sandinist de e- liberare din Nicaragua a ocupat, joi, un post de radio din Managua, a- dresind populației țării apelul de a se mobiliza la luptă împotriva regimului dictatorial al lui Anastasio Somoza, informează agențiile internaționale. Dupji difuzarea mesajului lor înregistrat pe bandă de magnetofon, persoanele care au ocupat postul de radio s-au retras.în urma acestei acțiuni îndrăznețe, autoritățile au dispus ocuparea principalelor puncte strategice ale capitalei de către unități militare. Paralel, a fost inițiată o amplă operațiune polițienească, în încercarea de a-i aresta pe membrii grupului respectiv.Pe de altă parte, A.F.P. informează că Venezuela a adresat în mod o- ficial, joi, Organizației Statelor A- mericane (O.S.A.) cererea de convocare a unei reuniuni ministeriale a organizației consacrate examinării situației din Nicaragua.

GENEVA 7 (Agerpres). — Pregătirile în vederea celei de-a V-a Conferințe a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, programată la Manila, în Filipine, formează obiectul sesiunii în curs a Consiliului U.N.C.T.A.D. Luînd cuvîntul, șeful delegației române, ambasadorul Constantin Ene, s-a referit la rolul ce-i revine U.N.C.T.A.D. în depășirea actualelor dificultăți din economia și schimburile economice internaționale. 
In primul rînd, se impuiîe stabilirea 
unui obiectiv politic de bază pentru 
viitoarea conferință, ce trebuie subor
donat cerinței creșterii eficienței 
U.N.C.T.A.D., ca parte a efortului de 
edificare a noii ordini economice in
ternaționale ; în al doilea rînd, e ne
cesară intensificarea negocierilor pe 
probleme ținînd de competența 
U.N.C.T.A.D. și soldarea lor cu rezul
tate concrete ; in sfirșit, se reclamă 
eforturi responsabile și voință poli
tică din partea tuturor statelor pen
tru realizarea in practică a princi
piilor, declarațiilor și obiectivelor 
adoptate în spiritul noii ordini inter
naționale.U.N.C.T.A.D. — a arătat reprezentantul român — ar trebui să-și propună, între altele, evaluarea critică

a rezultatelor de pînă acum în traducerea in viață a deciziilor conferinței sale precedente, de la Nairobi ; de asemenea, mobilizarea de noi mijloace pentru accelerarea luării de decizii în special în problemele decurgînd din fenomenele grave înregistrate în economia mondială în ultimii ani.Deciziile U.N.C.T.A.D. și înfăptuirea lor ar putea reprezenta o importantă contribuție la pregătirea sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată noii ordini economice internaționale, care urmează să se țină în 1980, și, totodată, mijloace concrete de realizare a strategiei internaționale a dezvoltării în anii 1980—1990.
In ce privește ordinea de zi a Con

ferinței de la Manila, reprezentantul 
român a sugerat ca aceasta să in
cludă puncte cum sînt : așezarea pe 
baze noi a comerțului cu materii pri
me ; eliminarea barierelor din calea 
comerțului; finanțarea dezvoltării ; 
transferul de tehnologie și întărirea 
capacității tehnologice a țărilor in 
curs de dezvoltare ; dezvoltarea și 
diversificarea cooperării economice 
dintre țările in curs de dezvoltare.

MARGINALII

„Contingentul de sacrificiu"

cinema
• Revanșa : PATRIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCUREȘTI
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, 
FAVORIT — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 
18; 20,15, GRADINA DINAMO — 
19,15.
• Al treilea jurămînt (ambele se
rii) : PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 18.
• Orchestra ambulantă : SCALA
— 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 20,45,

CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30, la grădină — 19,30.
• Plopii de la marginea satului : 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Capcana din munți : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, la grădină — 19,30, FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Melodii, melodii : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18; 20, LIRA 
— 15.30; 18; 20, la grădină — 20.
• Soțul meu : FEROVIAR — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20, GLORIA — 
8,45; 11,45; 14,15; 17,15; 20, MO

DERN — 9; 12; 16; 19,30, la gră
dină — 19.
• Avaria : MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30, FLAMURA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Mateiaș gîscarul : FLAMURA 
— 9.
• Tentacule : VICTORIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Program de desene animate — 
9,30; 10,30; 11,30; 12,30; 13,30, Sep
tembrie — 15; 17.45; 20,15 : DOINA.
• O fată aproape cuminte : GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Întoarcerea proscrișilor : MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20.
• Aventurile lui Don Juan ; EFO

Convorbiri în legătură 
cu problema cipriotăNICOSIA 7 (Agerpres). — După convorbirile avute cu oficialitățile cipriote grecești, Matthew Nimetz, consilier al Departamentului de Stat al S.U.A., care se află la Nicosia într-o vizită oficială, s-a întîlnit cu Rauf Denktaș, liderul comunității ciprioților turci. Au fost examinate, cu acest prilej, probleme privind perspectivele de soluționare negociată a problemei cipriote. In legătură cu aceasta, mențiorieazâ agenția France Presse, Matthew Nimetz a declarat că vizita sa în Cipru are drept scop consultarea celor două părți cipriote, pentru a lua cunoștință în mod nemijlocit cu punctele lor de vedere referitoare la posibilitățile de reglementare politică a situației din insulă. „Obiectivul nostru — a declarat el — nu este acela de a e- xercita presiuni, ci de a examina în ce manieră îl putem ajuta pe secretarul general al Națiunilor Unite să găsească o soluție pentru problema cipriotă".

RIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Linia de înaltă tensiune (în ca
drul „Zilelor filmului din R.P.D. 
Coreeană") : CINEMA STUDIO — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Corsarul din insulă : VOLGA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, 
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 19,15, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15, la grădină — 19,15,
• împușcături sub clar de lună :
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Visul roz : BUCEGI — 9; 11; 13; 
15,30; 17,30: 19,45.
• Incredibilele aventuri ale unor

„Voiam să lucrez. 
Aveam o diplomă des
pre care mi s-a spus 
că-mi va deschide toa
te ușile. Cînd am în
cercat insă s-o folo
sesc, la fiecare pas mă 
izbeam ca de un zid 
invizibil de același im
pediment aproape im
posibil de trecut : pro
pria mea condiție de 
femeie".

Aceste cuvinte ale 
unei tinere muncitoa
re franceze, Colette G. 
sînt reproduse ca un 
fel de motto intr-o 
carte recent apărută in 
Franța sub semnătura 
publicistei Guillemette 
de Sairigne, „Femeia franceză în fața șomajului". în afară de Co
lette, scrie autoarea, 
există alte mii și mii 
de femei care luptă 
din răsputeri ca să gă
sească de lucru. In a- 
parență, ele prezintă 
toate atuurile reuși
tei, dar de fiecare da
tă cînd solicită de lu
cru li se repetă, fără 
încetare, că însăși con
diția lor de femeie 
constituie o servitute 
inexorabilă.

Potrivit unei ample 
anchete întreprinse și 
sprijinindu-se pe nu
meroase mărturii ale 
unor femei șomere, 
Guillemette de Sairigne 
zugrăvește un tablou

deloc idilic al situației 
miinii de lucru femi
nine. Femeile repre
zintă 39 la sută din 
populația activă a 
Franței, dar 53 la su
tă din totalul șomeri
lor. Iar in cazul tine
relor sub 25 de ani în 
căutare de lucru pro
centajul se ridică la 66 
la sută. Pentru femei, 
durata medie a perioa
delor cînd sînt lipsite 
de lucru este mult mai 
mare decit pentru băr
bați și, in plus, indem
nizațiile de șomaj pri
mite sînt mai scăzute. 
Intr-un cuvînt, ele re
prezintă, potrivit ex
presiei autoarei, „con
tingentul de sacrifi
ciu".

„In paradisul capita
list al forțelor de mun
că, continuă ea, e va
labil vechiul adagiu 
«cele de pe urmă sînt 
cele dinții»". Intr-ade
văr, „cele de pe ur
mă", atunci cînd este 
vorba de angajare, fe
meile sînt insă „cele 
dinții" atunci cînd se 
trece la concedieri. Ba 
chiar li se aduce une
ori argumentul rizibil 
— dacă pentru ele nu 
ar ilustra, din păcate, 
o situație dramatică — 
că li se înlesnește in 
acest fel... întoarcerea 
la feminitate.

Cum să se opună fe

meile acestei discrimi
nări sociale ? Potrivit 
publicistei amintite, 
există, ce-i drept, o 
serie de legi, dar „sînt 
legi timide", ușor de 
răstălmăcit. Căutarea 
unui nou loc de mun
că se dovedește, ade
sea, in aceste condiții, 
zadarnică.

Ce rămine de făcut ? 
— se întreabă autoa
rea. S-ar putea even
tual crea o comisie de 
„egalitate a șanselor", 
care să ancheteze ori 
de cite ori se conside
ră că există o discri
minare flagrantă pe 
criterii de sex, sau să 
se permită asociațiilor 
de femei să se prezin
te ca parte civilă in 
procesele intentate pa
tronilor vinovați de a- 
semenea discriminări. 
Desigur, acestea sînt 
doar paleative. In ori
ce caz, conchide ați* 
toarea, ideea „la mo
dă", potrivit căreia șo
majul bărbaților poate 
fi resorbit, reducind 
femeile la starea de 
șomeri, este „un fals 
remediu, o modalitate 
de eludare a unei pro
bleme fundamentale, 
care, intr-un fel sau 
altul, consemnează un 
grav eșec pe plan so
cial".

Ioana BĂRBAT

italieni !n Rusia : GRADINA BU
CEGI — 19,30.
• Umbra păsării in zbor : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Gentleman Jim ; FERENTARI
— 10,30; 12,45; 15; 17,15; 19,30.
• Colonel în rezervă : GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Pentru patrie : PACEA — 15; 19.
• Brigada specială : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20.
• Un comisar acuză : COTRO- 
CENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Nimeni nu aleargă mereu : BU- 
ZEȘTI — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, la grădină — 19,30.
• Trepte pe cer : VIITORUL — 
17,45; 20.

• Obeliscul : POPULAR — 16; 18.
• Pintea : MUNCA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Guerilla ; COSMOS — 16; 18; 20.
• Un pod prea îndepărtat : FLA- 
CARA — 9; 12,30; 16; 19,30, la gră
dină — 19.
• Cu stele în păr și lacrimi, în
ochi : ARTA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• A dispărut o fată: PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
• Pirații din metrou ! GRADINA 
ARTA — 20.
• Evadatul : GRADINA FESTI
VAL — 19.
• Mark polițistul la Genova : 
GRADINA PARC-HOTEL — 19,30.

• Jandarmul la plimbare : GRA
DINA TITAN — 19,45.

teatre
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 16, Intrarea Brâncuși) : 
Fata babei și fata moșneagului
— 18.

• UN MARE SUC
CES GENETIC, de natură să dea noi speranțe celor peste 100 milioane de bolnavi de diabet din lume, a fost recent a- nunțat în localitatea Duarte din S.U.A. — și anume producerea insulinei umane de către o bacterie modificată cu ajutorul genelor artificiale. Operația de inginerie genetică, în urma căreia bacteria respectivă devine capabilă să realizeze o insulină identică cu cea produsă de pancreasul uman, este asemănătoare o- perației de recombinare genetică efectuată anul trecut, tot de specialiști americani, prin care a fost obținut un alt hormon uman, somatostatina. Profesorul Arthur Riggs, conducătorul echipei de cercetători din Duarte, a precizat că gena artificială utilizată este o copie fidelă a genei umane ce transmite pancreasului „mesajul" de fabricare a insulinei. Injectată respectivelor bacterii, acestea, asemeni pancreasului, se conformează comenzii primite.

• „DEZARMAREA" va constitui tema centrală a celui de-al 20-lea salon internațional de grafică ce se va deschide la 14 septembrie în sălile muzeului de artă modernă din Skoplie. La această manifestare și-au anunțat prezența 300 de artiști din 30 de țări ale lumii, care vor expune peste 750 de lucrări.
• URANIU DIN APA 

MĂRII. Specialiștii japonezi au reușit, după doi ani de cercetări, să extragă din apa mării 149 miligrame de concentrat de uraniu. Este vorba de o realizare remarcabilă, întrucît concentrația uraniului în mări se ridică la numai 3,3 miligrame într-o tonă de apă. Pentru extragerea uraniului s-a folosit ca absorbant acidul titanic. Pe baza acestui experiment se proiectează construcția unei uzine care, din 1990, va avea capacitatea de a extrage anual 1 000 tone de uraniu. Pentru a înțelege ce perspective deschide această metodă, trebuie amintit că, în timp ce rezervele de uraniu de pe uscat sînt evaluate la 2 milioane de tone, oceanul planetar înmagazinează peste 4 miliarde de tone.
• AISBERGURILE SI

BERIENE. In estul Siberiei, hidrologii sovietici au descoperit o mare de apă fierbinte. Apa care a țîșnit la suprafață de la 2 500 m, în apropiere de Iakuțk, avea o temperatură de 50 grade C. Izvoarele fierbinți țîșnesc deseori din adîncuri prin fisurile pămîntului, fiind Ia originea unui fenomen inedit — formarea unor uriașe blocuri de gheață, adevărate aisberguri de uscat. în Iakuția se află peste 100 de astfel de giganți de gheață.
• COMEMORAREA 

PRIMEI FEMEI SAVANT, în urmă cu trei secole, în pofida opoziției autorităților' universitare, venețiana Elena Lucrezia Cornaro Piscopia a obținut titlul de doctor în filozofie, acest eveniment marcînd debutul afirmării femeii în lumea științei. La vîrsta de numai 15 ani, ea era deja celebră prin erudiția sa : cunoștea latina, greaca, ebraica, franceza, spaniola și era membră a șapte academii italiene și străine. în memoria acestei femei care a avut curajul să înfrângă toate barierele și prejudecățile ce țineau încătușată inteligența feminină, la Veneția au fost organizate, cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la moartea sa, festivități comemorative.
• FRESCA DE LA 

TELL AL GHASSOUL. Un grup de arheologi a descoperit recent, la Teii al Ghassoul, în Iordania, o pictură murală realizată în urmă cu... 6 000 de ani. Este, fără îndoială, una din picturile cele mai vechi descoperite pînă în prezent în lume. Fresca, cu o suprafață de mai mulți metri pătrați, reprezintă interiorul unui templu, culorile ei (roșu, alb, galben și negru) fiind destul de bine conservate. După ce va fi restaurată de experți ai UNESCO, ea urmează să fie expusă în muzeul din Amman.
• OPERAȚIUNEA A- 

CROPOLE. Ministerul elen al Culturii a anunțat că vor fi reluate lucrările pentru protejarea și conservarea monumentelor de pe Acropole. După cura s-a anunțat, aceste lucrări au fost suspendate din lipsă de ti- taniu — metal folosit la confecționarea noilor bare de susținere a monumentelor, care le vor înlocui pe cele din fier, aflate într-o fază avansată de oxidare.
• PERSPECTIVE ALE 

TRANSPLANTULUI DE 
FICAT. Un copil trăiește de peste patru ani cu un ficat grefat. în această perioadă, ficatul bolnav al copilului s-a însănătoșit, ajungînd să funcționeze din nou normal. Informația a fost prezentată la Roma de John Fortner, doctor chirurg la un spital din New York, în cadrul celui de-al VII-lea Congres internațional de chirurgie specializată în transplanturi de organe interne. Specialiștii apreciază că acest caz deschide perspective optimiste în legătură cu posibilitatea de a se asigura condiții pentru regenerarea pe cale naturală a ficatului bolnav.
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