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începerea convorbirilor oficiale 
între președintele Nicolae Ceausescu 

și președintele Hafez El-Assad
La Palatul Republicii au în

ceput, marți, 3 septembrie, con
vorbirile oficiale între secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. și secretarul general 
al Partidului Baas Arab Socia
list, președintele Republicii Ara
be Siriene, Hafez El-Assad.

La convorbiri participă:
Din partea română : Ștefan 

Voitec, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului, 
Emil Drăgănescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planifică
rii, Dumitru Popescu, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Con
stantin Băbălău, ministrul ener
giei electrice, loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, Nicolae M. Ni
colae, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice In
ternaționale, Vasile Pungan, con
silier al președintelui Republicii 
Socialiste România, Emilian 
Manciur, ambasadorul țării noas
tre în Siria.

Din partea siriană : Abdoul 
Halim Khaddam, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, minis
trul afacerilor externe, Mouham-

mad Haydar, vicepreședinte . al 
Consiliului de Miniștri pentru 
probleme economice, Baker Yas
sin, membru al Direcțiunii na
ționale a Partidului Baas Arab 
Socialist, ing. Soubii Kahale, mi
nistrul barajului de pe Eufrat, 
Fawzi Al-Kayali, ministrul cul
turii și orientării naționale, dr. 
Mouhammad Al-Imadi, minis
trul economiei și comerțului ex

terior, Chteoui Seifo, ministrul 
industriei, Ahmad Iskandar 
Ahmad, ministrul informații
lor, dr. Adib Daoudy, con
silier al președintelui pentru 
problemele politice, Muhsem 
Sayadi, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Siriei la București.

în cadrul convorbirilor s-a ex
primat satisfacția pentru evolu
ția relațiilor româno-siriene și,

totodată, hotărîrea de a dezvolta 
aceste raporturi de colaborare 
între cele două țări, în dome
niile politic, economic, tehnico- 
științific, cultural, între Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Baas Arab Socialist, în interesul 
ambelor popoare, al luptei îm
potriva '- colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi asupra princi
palelor probleme internaționale, 
în mod deosebit cu privire la 
căile de realizare a unei păci 
durabile și juste în Orientul 
Mijlociu.

■Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hafez El-Assad 

au făcut, ieri, o vizită în Capitală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
s-a intilnit cu tovarășul

Ruben Dario Souza,
secretar general al Partidului Poporului din Panama

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al , Partidului 
Comunist Român, s-a intilnit la 
3 septembrie cu tovarășul Ru
ben Dario Souza, secretar gene
ral al Partidului Poporului din 
Panama, care face o vizită 
prietenie in țara noastră.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Secretarul general al Partidu
lui Poporului din Panama, ex- 
primînd bucuria de a se rein- 
tilni cu tovabăsul Nîcola» 
Ceaușescu, a transmis secreta
rului general al P.C.R.. comu
niștilor români, un călduros sa
lut din partea comuniștilor pa
namezi împreună cu urări do 
noi și immrtante succese ’n 
opera de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

a adresat la rindul său un salut 
tovărășesc militanților Partidu
lui Poporului, tuturor comuniș
tilor panamezi, urări de succes 
deplin în lupta pe care o desfă
șoară pentru binele și fericirea 
poporului panamez.

în cadrul întrevederii s-a fă
cut un schimb de vederi privind 
preocupările și activitatea celor 
două partide, precum și unele 
probleme ale situației interna ■ 
ționale actuale, ale mișcării co
muniste și muncitorești.

Conștatindu-se cu satisfacție 
evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Poporului din Pa
nama, a fost exprimată dorința 
comună de a dezvolta aceste ra
porturi în folosul ambelor par
tide, al prieteniei și bunelor re
lații dintre România și Repu

blica Panama, al cauzei păcii, 
socialismului și colaborării in- 
ternaționale.

Cele două partide au reafir
mat hotărîrea de a contribui pe 
mai departe la întărirea unității 
și solidarității partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste.

în cursul convorbirii s-a 
subliniat că in prezent se impun 
intensificarea și unirea pe plan 
național și international a efor
turilor tuturor forțelor revolu
ționare, democratice și progre
siste în lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru afir
marea dreptului fiecărui popor 
la o dezvoltare liberă, indepen
dentă și suverană.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

PRIMIRI LA TO VARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

• Ministrul afacerilor externe și cooperării
al Republicii Ruandeze

Președintele Republicii 
cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a 
marți după-amiază. 
trul afacerilor externe și coope
rării al Republicii Ruandeze, 
Aloys Nsekalije. care face o vi
zită oficială în țara noastră, 
împreună cu oaspetele s-a aflat 
Silvestre Kamali, director gene
ral în Ministerul Afacerilor Ex
terne și Cooperării.

La

So- 
tovarâșul 

primit, 
pe minis-

George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe.

Ministrul ruandez a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
un ’ călduros salut din partea 
președintelui Republicii Ruan
deze, general Habyarimana Ju
venal, precum și urări de ferici
re și prosperitate poporului ro
mân.

La rindul său, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu a adresat 
președintelui Habyarimana Ju
venal un cordial și prietenesc

salut, împreună cu urări de 
noi succese poporului ruandez 
pe calea dezvoltării sale eco
nomice și sociale. ■
Președintele Nicolae 

Ceaușescu a avut, apoi, o con
vorbire cordială cu minis
trul ruandez, în cursul că
reia a fost consemnată cu sa
tisfacție 
relațiilor prietenești și de co
laborare

evoluția pozitivă a

(Continuare în pag. a V-a)
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fost. însoțiți . de 
Aubaret, ambasa- 
la București.

întrevedere a participat
dintre cele- două

cursul după-amiezii de
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moment

de con- 
succintă

ISTORIE VIITOARE

• De-a lungul marilor artere de circulație, cetă
țenii Capitalei i-au salutat cu deosebită însufle
țire pe conducătorii de partid și de stat ai Româ
niei și Siriei. • Mii de oameni ai muncii au făcut 
o vibrantă manifestare de atașament și dragoste 
conducătorului partidului și statului nostru, de 
stimă și frăție față de înaltul oaspete sirian
• „Sîntem fericiți să cunoaștem realizările obți
nute de ța«3 dumneavoastră", a declarat pre

ședintele Hafez El-Assad

• O strălucită cristalizare a stra
tegiei generale a partidului, o clar

văzătoare orientare tactică 
revoluționară

INTERVIUL ACORDAT
DE TOVARĂȘUL

„Ne facem datoria la locul de 
muncă, pentru înfăptuirea 
obiectivelor încredințate44 

Acesta este răspunsul tinerilor de la 
întreprinderea „Semănătoarea"

Sub semnul viitorului

NICOLAE CEAUȘESCU
RADIOTELEVIZIUNII ITALIENE

Radioteleviziunii italiene, 
a acordat cu acest prilej

Noi,

Vom

tinerii comuniști

răspunde prin fapte
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, la 30 august, pe tri-

special al 
Mazzolinî, și

misul 
Salvo 
un interviu filmat.

(In pagina a Vira)
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în .
marți, președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae
Ceaușescu, a primit delegația 
Uniunii Elvețiene pentru Co
merț și Industrie — VOROT, _______, _____ _______ ,
condusă de Etienne Junod, pre- președintele Camerei dc Comerț 

o . și Industrie.
Oaspeții au 

Pierre Henry 
dorul Elveției

Exprimînd gratitudinea pen
tru onoarea acordată delegației 
de a fi primită de șeful statu-

ședințele Uniunii, care face 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat 
Manea Mănescu, prim-ministru 
al guvernului, Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru, loan Avram, 
ministrul industriei - construcții-

lor de mașini grele, Ilie Cișu, 
ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Chimice, 
Vasile Pungan, consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Roman Moldovan,

lui > român, Etienne Junod, a ți
nut să împărtășească președin
telui Nicolae Ceaușescu impre
siile . deosebite , față de progre
sele _ importante obținute de 
România în dezvoltarea sa e- 
conomică, pe care au. avut po
sibilitatea să le cunoască în mod 
direct, în timpul, vizitei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat cordial pe oaspeți și 
și-a exprimat convingerea că

(Continuare în pag. a V-a)

Primele opinii, ecouri prompte și firești 
ole unui eveniment de o asemenea anver
gură, s-au și făcut imediat auzite, sosind 
din toate colțurile țării. Ele vor fi succe
date, în zilele și săptămînile următoare, de 
alte gîndiri și sentimente, ca un simbol al 
participării însuflețite a întregii națiuni, al 
dorinței sale neobosite de a-și demonstra 
adeziunea sufletească prin hotărîrea de 
a trece neîntîrziat Io acțiune concretă. Pen
tru că întotdeauna, în existența poporului 
român, evenimentele de importanță cru
cială, cele ce i-au marcat definitiv evoluția 
socială și politică, au fost la rîndul lor mar
cate de contribuția hotărî- 
toare a maselor pe par
cursul procesului de transfigu
rare faptică. Un astfel de 
moment este și cel pe care 
îl trăim cu toții astăzi.

Spunem, desigur, pe deplin constienti de 
greutatea cuvîntului la care apelăm,’ că 
proiectul Programului Partidului Comunist 
Român, este un document de valoare isto
rică. Iar cînd spunem aceasta, ne gîndim 
înainte de toate că este pentru prima oară 
cînd partidul nostru își expune principiile 
într-un program atît de unitar, cu o aseme
nea deschidere de perspectivă către piscu
rile cele mai înalte ale orinduiriî pe care 
o construim. Ne gîndim, în același timp, că 
este de o însemnătate covîrșitoare pentru 
un partid capacitatea de a-și trasa 
chip științific direcțiile fundamentale __
activității pe o perioadă de un sfert de 
veac, sintetizîndu-și astfel nu numai istoria

D. MATALĂ

în 
ale

trecută și prezentă, ci și pe cea viitoare. 
Ceea ce face însă programul partidului 
nostru cu aceeași vigoare și forță de con
vingere este, totodată și analiza, succintă 
dar completă, a epocilor prin care a trecut 
pămîntul românesc.

Istoria României, se spune la un ______
dat în program, confirmă cu datele expe
rienței sale de secole teza marxist-leninistă 
potrivit căreia atentatele din afară la in
dependența și suveranitatea unei țări pot 
influența evoluția poporului ei, îi pot în- 
tîrzia pentru un timp dezvoltarea pe trepte 
superioare. Dar aceeași istorie demonstrea

ză întotdeauna, implacabil, 
că drumul spre realizarea ce
lor mai frumoase aspirații so
ciale și umane nu poate fi 
cu nici un chip definitiv oprit. 
„Nimic și nimeni nu poate 

anihila acțiunea inexorabilă a legilor dez
voltării sociale" - se afirmă în program - 
iar adevărul acesta dialectic este sprijinit 
temeinic astăzi de însăși istoria noastră 
contemporană, cea pe care ne-o dăltuim 
de treizeci de ani încoace. Pe baza ei și a 
cuvîntului partidului nostru, care exprimă 
voința neclintită a întregului popor, putem 
contura cu certitudine profilul orînduirii co
muniste de mîine. Cu certitudinea pe care o 
dau încrederea în forțele proprii și împli
nirile de pînă acum. Cu certitudinea izvo- 
rîtă din conștiința că avem un partid care 
știe atît de bine să întregească istoria tre
cută și prezentă a neamului cu cea viitoare- 
_______________________________________/
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O strălucită cristalizare 
a strategiei generale 

a partidului, o clarvăzătoare 
orientare tactică revoluționară

Document de o excepțională 
valoare teoretică și practică, 
proiectul de Program al Parti
dului Comunist Român, supus 
meditației noastre colective, re
prezintă prima sinteză unitară 
și de perspectivă menită să asi
gure direcționarea clară a efor
turilor partidului, ale întregului 
popor, prefigurind cu clarviziu
ne, pe baza unei analize pro
fund științifice, direcțiile de dez
voltare multilaterală a Româ
niei socialiste, principiile fun
damentale ale înaintării spre 
societatea comunistă, puțind fi 
considerat pe drept cuvînt Car
ta fundamentală ideologică, teo
retică și practică a partidului.

Se cuvine de la bun început 
subliniat caracterul necesar ; al 
acestui program unitar de acți
une. Această necesitate rezidă 
în însăși complexitatea proble
melor interne și externe ce-și 
cer soluționarea în etapa isto
rică a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a îna
intării patriei, noastre către co
munism. Infăptuindu-și cu suc
ces misiunea sa de conducător 
încercat și temerar al luptei po
porului, călăuzindu-se neabătut 
după principiile socialismului 
științific, după concepția revo
luționară a proletariatului, par
tidul a manifestat cu consecven
ță o vie preocupare pentru for
mularea unui program unitar de 
acțiune revoluționară. Este cu
noscut faptul că incă din anul 
1886 a fost elaborat un prim 
program revoluționar al mișcării 
marxiste românești, document 
ce a fost salutat cu interes de 
către Fr. Engels. Este vorba 
despre lucrarea lui C. Dobro- 
geanu-Gherea „Ce vor socialiș
tii români?", în care se demon
stra caracterul legic, necesar al 
mișcării socialiste în România, 
combătînd teza „socialismului ca 
plantă exotică". Dealtfel, în 
întreaga sa luptă revoluționară 
Partidul Comunist Român a 
elaborat o seamă de documente 
programatice, care au direcțio- 
nat revoluția și construcția so
cialistă. în conformitate cu con
dițiile noastre specifice, cu nă
zuințele fundamentale ale po
porului.

Este, insă, pentru întiia oară 
cînd beneficiem de un program 
unitar, de largă perspectivă, ca
re să asigure baza unirii efor
turilor comuniștilor, ale întregu
lui popor pentru construirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, a înaintării României 
spre comunism, in deplină con
cordanță eu interesele ' funda
mentale ale patriei, ale dezvol
tării societății românești. Pre
misa acestui strălucit program 
este aceea că revoluția, opera 
de construcție a noii orînduiri. 
sint rodul activității conștiente, 
creatoare a maselor largi, opera 
poporului care își făurește în 
mod liber și de-sine-stătător 
destinul istoric.

Reiese cu claritate din de
monstrația întregului program 
continuitatea deplină a liniei po
litice a partidului cu cele mai 
luminoase pagini din istoria lup
tei poporului român, a forțelor 
sale progresiste și revoluționare 
pentru libertatea socială și na
țională, pentru independența și 
suveranitatea patriei, pentru de
mocrație și progres.

Demonstrația reliefează preg
nant un adevăr cu valoare de 
axiomă, acela că „întreaga isto
rie a omenirii este istoria lup
telor de clasă, a luptelor pentru 
eliberare națională și socială, 
pentru edificarea unei orînduiri 
mai bune și mai drepte", punînd 
în evidență condițiile istorice 
sbciale și naționale în care a

ceste legitime aspirații s-au 
cristalizat și înfăptuit în de
cursul frămîntatei istorii a Ro
mâniei. în acest context, este 
evidențiat rolul istoric al P.C.R., 
lupta sa revoluționară împotri
va regimului burghezo-moșie- 
resc, a fascismului, pentru în
făptuirea actului insurecțional 
armat antifascist și anti imperia
list care a deschis României 
porțile libertății, inaugurînd in 
viata ei un nou și luminos des
tin. Este, de asemenea, reliefată 
lupta partidului pentru instau
rarea puterii revoluționar-de- 
mocrati.ee, pentru răsturnarea 
claselor exploatatoare și înfăp
tuirea revoluției socialiste, și 
pentru edificarea noii orînduiri.

Programul degajă în perma
nentă sensurile fundamentale 
ale istoriei patriei, pe care le 
exprimă lapidar astfel: „în
treaga operă de construcție so
cialistă este dovada vie a fap
tului că partidul nostru si-a în
deplinit cu cinste rolul de forță 
politică conducătoare a națiunii, 
asigurind aplicarea creatoare a 
legităților generale la condițiile 
concrete din România și unirea 
— pe baza politicii sale marxist- 
leniniste — a eforturilor între
gului popor în lupta pentru e- 
dificarea lumii noi". Experiența 
istoriei pe care a dobîndit-o 
partidul în practica revoluțio
nară. contribuție majoră la îm
plinirea teoriei și practicii revo
luționare mondiale, devine, ast
fel, garanție a înfăptuirii pe de
plin a acestui măreț program de 
construcție a viitorului patriei.

Impresionează la acest pro
gram de perspectivă, în primul 
rind. luciditatea, realismul său. 
întemeiat pe analiza marxist- 
leninistă a condițiilor obiective 
de dezvoltare a societății româ
nești, pe resursele noastre ac
tuale și de perspectivă, el pro
iectează cu un remarcabil simț 
al istoriei atit linia strategică 
generală, cit și orientările prac
tice de acțiune ale partidului. 
Nici un domeniu esențial al vie
ții noastre politice, sociale, eco
nomice. spirituale nu este omis, 
analiza de amănunt convergind 
firesc spre sinteză, spre un ta
blou unitar, cuprinzător. Există 
în fiecare formulare a acestui 
program, îmbogățind cu substan
țiale contribuții tezaurul de idei 
al gindirii marxiste, multiple 
sugestii care solicită evaluarea 
teoretică amplă și deschid noi 
orizonturi acțiunii practice. Se 
definește cu claritate raportul 
între condițiile concrete din fie
care țară și situația existentă pe 
plan internațional în procesul 
istoric al trecerii de la socialism 
la comunism, dîndu-se o exactă 
definiție schimbărilor petrecute 
în raportul de forțe pe plan 
mondial, perspectivelor dezvol
tării internaționale : „Analiza 
marxist-leninistă a evenimente
lor internaționale atestă cu pu
tere că în lume se produc noi 
transformări revoluționare, so
ciale și naționale, care schimbă 
radical raportul de forțe pe plan 
mondial. în favoarea forțelor 
progresiste antiimperialiste". în 
acest context, in deplină con
cordanță cu interesele vitale ale 
poporului, cu linia generală a 
partidului și statului nostru, sint 
evaluate principiile politicii ex
terne a României. reafirmin- 
du-se profunda solidaritate a- 
P.C.R. cu partidele frățești, e- 
forturile sale susținute in direc
ția întăririi unității forțelor pro
gresiste din întreaga lume.

Pornind de la realitățile corn- . 
plexe interne și internaționale, 
călăuzindu-se neabătut după în
vățătura marxist-leninistă, parti

dul a oferit odată cu acest 
program direcțiile generale de 
orientare și acțiune, cadrul larg 
și generos de activitate de la 
care vor porni pe mai departe 
congresele partidului, Comitetul 
Central, stabilind în concordantă 
cu etapele respective de dezvol
tare. măsurile politice, ideologice 
și organizatorice pentru înfăp
tuirea neabătută a acestor orien
tări istorice, ce vor ridica pe 
noi culmi de progres și civiliza
ție, societatea noastră;

în acest sens, ca o veritabilă 
călăuză în acțiune, concepe și 
partidul nostru rolul istoric al 
acestui program : „Trebuie să 
avem permanent în vedere că 
înfăptuirea Programului, trium
ful comunismului in tara noas
tră nu pot fi decît rodul activi
tății conștiente a maselor largi, 
populare, al întregului popor. 
Poporul este cel care va făuri, 
în concordantă cu năzuințele 
sale, cea mai dreaptă orînduire 
din lume, orînduirea comunistă".

Teoria — a spus Marx — nu 
devine o forță decît atunci cînd 
cuprinde masele. în acest sens, 
putem spune cu toată certitudi
nea că, prin profundele reverbe
rații pe care le-a dobindit în 
conștiința noastră socială și na
țională, prin unanima adeziune 
a întregului popor, a tinerei ge
nerații, care se recunosc în spi
ritul și în directivele sale, afir- 
mîndu-și și cu acest prilej ho
tărârea de a urma neabătut li
nia politicii partidului, acest 
Program este al nostru, al fie
cărui cetățean al patriei.

CARMEN DIACONESCU 
Asistent universitar. Academia 

„Ștefan Gheorghiu"

Sub semnul viitorului Noi, tinerii comuniști Vom răspunde prin fapte
Am străbătut, cot la cot, 

umăr la umăr, cu toți oa
menii muncii, constructori 
modești dar dîrzi, sub con
ducerea deschizătoare de 
drumuri noi a partidului, e- 
tapele succesive ale con
strucției socialiste în țara 
noastră. Congresele al IX- 
lea și al X-lea au dat im
pulsuri înnoitoare, perspec
tive strălucitoare acestei 
construcții a unei vieți noi, 
in care avîntul tineresc în
suflețește toate vîrstele, au 
produs salturi calitative ui
mitoare în ritmurile, estimă
rile și orientările acestei 
construcții, adueîndu-ne în 
etapa construcției socialiste 
multilateral dezvoltate, pe 
care avîntul succesului, bu
curia împlinirilor uimitoare 
o cer grăbită, desăvîrșită, o 
cer deschizătoare a căii spre 
comunism, țel suprem al as
pirațiilor poporului nostru, 
pentru viața sa de mîine.

Apariția Programului par
tidului, operă de înaltă și 
profundă concepție științi
fică, fundamentată pe con
cepția materialismului dia
lectic și istoric, ne dezvăluie 
viziunea clară, organizată, 
îmbietoare și vie a făuririi 
societății spre care aspirăm,

Bogatul conținut de idei șl 
generoasele perspective de dez
voltare economico-socială a 
patriei înfățișate în proiectul 
de Program au avut un larg 
și profund ecou în rîndurile ti
nerilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din întreaga țară. Grăi
toare în acest sens sînt opi
niile unor uteciști, muncitori 
de diferite profesii de la în
treprinderea „Semănătoarea" 
din Capitală, felul în care în
țeleg ei să participe Ia trans
punerea în viață a grandioasei 
perspective conturate în pro
iectul de Program. Cum veți 
contribui la ridicarea muncii, a 
întregului proces de producție 
în care sinteți angajați, la ni
velul de eficiență prevăzut să 
se atingă în anii viitori ? Ce 
faceți dumneavoastră pentru a 
fi, atit profesional cit și moral, 
la nivelul exigențelor acestui 
viitor pe care sîntem chemați 
să-1 construim. în care vom 
trăi cu certitudine ? Și trebuie 
să precizăm că întrebările noas
tre nu i-au găsit nepregătiți pe 
nici unul dintre interlocutori. 
I-am ajutat doar să-si destăi- 
nuiască gîndurile, frămîntarea 
intimă prilejuită de publicarea 
în presă a istoricului proiect 
de Program al partidului.

— L-am citit atent, am reve
nit asupra unor pasaje. le-am 
comentat cu colegii, ne spune 
Gheorghe Curcă, secretarul co
mitetului U.T.C. Este de o înal
tă ținută științifică, iar clarita
tea formulărilor permite înțele
gerea lui deplină de către fie
care dintre noi. Am insistat în
deosebi asupra pasajelor ce se 
referă direct la noi. la lucrătorii 
din industrie, din întreprinderi
le constructoare de mașini.

Am căutat să desprindem din 
fiecare pasaj sarcina concretă ce 
ne revine nouă, pentru a ne 
putea implica direct și neîntîr- 
ziat în înfăptuirea acestui pro
gram. Pină la 1 septembrie în
treprinderea noastră a reușit să 
acumuleze un avans de 4 luni și 
15 zile față de cincinal. Planul 
pe cinci ani îl vom îndeplini 
în cel mult 4 ani și 5 luni. Alt
fel spus, in 8 ore se realizează 
cit era prevăzut să se facă în 
9 ore și 49 de minute. Produ
cem cu 36 la sută mai mult ca 
anul trecut iar productivitatea 
muncii a crescut, în același in
terval, cu 23,5 Ia sută. Dar aces
ta este doar punctul de pleca

pentru care ne depășim pe 
noi înșine prin realizări, prin 
scurtări de soroace, prin di
băcie și prin devotament, 

în alcătuirea lui științifi
că, riguroasă și în același 
timp vibrînd de avint și do 
convingeri creatoare, des
coperim cu admirație și e- 
moție concepția, crezul, clar
viziunea, inspirația și vo
ința tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, și simțim 
îndemnul spontan de a ne 
exprima o adeziune care ne 
leagă organic de realizarea 
acestui document progra
matic pentru întreaga acti
vitate, pentru întreaga viață 
a partidului și poporului 
nostru.

O facem cu convingerea 
că pe lingă făurirea socie
tății pe care o dorim și în 
care credem, creăm tinere
tului și urmașilor calea îna
intării spre comunism, iar 
omenirii îi aducem o con
tribuție prețioasă la făurirea 
unei lumi mai bune, a păcii 
și colaborării între toate 
popoarele, prin exemplul 
nostru viu și generos.

Acad. NICOLAE 
TEODORESCU 

re. în 1975 va trebui să majo
răm productivitatea cu cel 
puțin 12 la sută. în anii viitori, 
va crește, desigur, și mai mult. 
Este vorba, deci, de o pregăti
re foarte riguroasă și de pro
funzime, încă de pe acum, a 
acestui salt calitativ.

Fiecare tînăr în parte este 
conștient de această necesitate. 
Pentru că mărirea eficienței e- 
conomice înseamnă deopotrivă 
modernizarea utilajelor și fo
losirea lor judicioasă, dar și or
ganizarea mai bună a producți
ei, perfecționarea calificării și 
înțelegerea exactă a răspunderii 
ce ne revine fiecăruia pentru 
acest viitor.

„Ne facem datoria la locul 
de muncă, pentru înfăptuirea 

obiectivelor încredințate"
Acesta este răspunsul tinerilor 

de la întreprinderea „Semănătoarea"
Din discuția avută cu Ion 

Semenescu, inginerul șef al în
treprinderii, rezultă că, în mare 
parte, acest viitor al întreprin
derii și al oamenilor ei nu nu
mai că este clarificat, dar se 
află în curs de asamblare. 
„Pentru a ajunge la nivelul de 
productivitate prevăzut în pro
iectul de Program, vom mo
derniza toate secțiile, vom tre
ce la organizarea fabricării în 
flux a tuturor ansamblelor com
binei. Utilajele depășite vor fi 
înlocuite cu mașini de înaltă 
productivitate : strunguri au
tomate românești și agregate 
executate de noi prin autoutila- 
re. Pină la sfîrșitul anului 1975 
ne-am propus să executăm cel 
puțin 20 de astfel de agregate. 
Astăzi avem, în general, un om

Programul subliniază «• 
deosebită claritate faptul că, 
pornind de la stadiul actual 
al dezvoltării societății noas
tre socialiste, Uniunea Tino- 
retului Comunist trebuie s? 
cultive și să dezvolte la în
tregul nostru tineret senti
mentul răspunderii în muncă, 
ceea ce înseamnă educarea 
tineretului în spiritul respon
sabilității sociale, mobilizarea 
sa în muncă, în activitatea 
productivă, la eforturile ge
nerale pe care le vor depune 
oamenii muncii pentru a da 
viață documentului istorie 
elaborat de conducerea parti
dului nostru. De aceea dato
ria tuturor uteciștilor este, 
așa cum pe bună drep
tate sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a depune efor
turi perseverente, pentru a 
face ca fiecare organizație 
U.T.C. să devină un organism 
activ, dinamic, receptiv la 
nou, capabil să mobilizeze 
întreaga masă a tineretului la 
înfăptuirea politicii partidului.

Formele și metodele de 
muncă ale organizației noas
tre vor trebui continuu per
fecționate în așa fel încât ele 
să răspundă«permanent cerin
țelor impuse de realitățile 
concrete. în acest context or
ganizațiile U.T.C. vor trebui 
să-și îndrepte atenția asupra 
formării multilaterale a tînă- 
rului comunist și îndeosebi ->> 

la fiecare mașină, dar în vii
torul apropiat un om va de
servi două sau trei mașini. In 
cel mult doi ani vom moderni
za aproape jumătate din utila
jele pe care le avem în dotare. 
Dar folosirea la întreaga lor 
capacitate a mașinilor și asigu
rarea unui înalt randament al 
muncii oamenilor se vor împli
ni și prin introducerea pe cal
culator a programării întregu
lui proces de producție".

La atelierul de autoutilărî 
stăm de vorbă cu Nicolae Flo- 
rea, sculer matrițer în echipa 
lui Andrei Barbu : „Sintem 8 
tineri în această brigadă și răs
pundem de executarea agrega

telor despre care v-a vorbit to
varășul inginer șef. Eu coordo
nez fabricarea unui agregat de 
schimbat modele. Lucrare fru
moasă și complexă — te obligă să 
gîndești, să cauți soluții — dar 
și de mare importanță. Mașina 
asta va face munca pe care a- 
cum o execută manual oame
nii. La sfirșitul lunii va fi 
gata. Elimină efortul fizic, deci, 
așa cum scrie în proiectul de 
Program al partidului, că acum 
asta e direcția, să punem mași
nile să muncească partea brută 
a lucrului, să putem noi gîndi 
mai mult. Adică să le perfec
ționăm din ce în ce mai mult 
pentru a majora productivitatea. 
Munca mea și a colegilor mei 
se înscrie pe această direcție 
specificată în Program".

Aceeași implicare conștientă 

avîndu-se în vedere ridicarea 
pe o treaptă calitativă supe
rioară a întregii societăți — 
să acționeze permanent pen
tru cultivarea în conștiința 
tuturor tinerilor a sentimen
tului responsabilității, pentru 
tot ceea ce înfăptuiesc. Foi 
marea sentimentului răspun
derii în muncă se realizează 
în primul rind în procesul 
educării și formării tineretu
lui în consens cu înaltele 
idealuri comuniste, cu tradi
țiile muncitorești, cu stimu 
iarea continuă a spiritului de 
inițiativă. Profundele trans
formări pe planul conștiinței, 
luptei continue pentru for
marea omului de tip nou tre
buie realizate în primul rind 
în cadrul organizației U.T.C , 
cadru prielnic de educare a 
viitorilor constructori ai co
munismului.

Organizația județeană Pra
hova a U.T.C., avînd ex
periența pozitivă acumulată 
pînă acum și reflectată în 
bunele rezultate obținute pe 
acest front își va găsi resur
sele și energia capabile să 
mobilizeze cu și mai mare 
eficiență tineretul, canalizînd 
entuziasmul și elanul carac
teristic vîrstei lui, în înfăp
tuirea Programului Partidului 
Comunist Român.

MIRCEA COSMA 
activist al Comitetului jude

țean Prahova al U.T.C. 

în înfăptuirea sarcinilor ce de
curg din proiectul de Program 
am intilnit-o și la tinerii de la 
secția prelucrări mecanice. Dis
ciplina, seriozitatea, strădania 
pentru obținerea unor depășiri 
cit mai mari ale normelor sint 
atribute ale muncii lor de 
fiecare zi.

— îndrăznețe și generoase sînt 
toate prevederile din proiectul 
de Program. Nouă nu ne rămî- 
ne decît să le muncim, spunea 
simplu strungarul Ștefan Balea, 
de la secția a Il-a mecanică. 
Ele răspund, de fapt, 
aspirațiilor noastre, ale tinerilor, 
în legătură cu viitorul nostru și 
al țării. Ne străduim să folo

sim cu mai multă grijă utila
jele, să dăm mai multă produc
ție, și mai bună. Și cind se in
troduce o nouă tehnologie, ca 
acum, suplimentăm cu bucurie 
efortul de înțelegere și aplicare 
a ei conștienți că acesta e cel 
mai scurt drum spre o înaltă 
eficiență.

— Cei care înțeleg proiectul 
de Program sînt plecați deja pe 
urmele lui, adaugă strungarul 
Mihai Smeianu, de la Atelierul 
piese de schimb. Noi am înțeles 
că trebuie să ne mobilizăm pen
tru creșterea productivității 
muncii, pentru folosirea mai bu
nă a utilajelor. în brigada noas
tră mai sint, de ce să n-o spun, 
și cîțiva comozi, indiferenți față 
de acest imperativ. Dar îi vom 
face să înțeleagă cit de curînd 
că nu-i bine să te ții de-o par-

Parcurgind cu legitimă și 
firească mîndrie textul proiec
tului de Program al Partidu
lui Comunist Român de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate fi îna
intare a României spre co
munism, am văzut și mai 
limpede chipul patriei în ne
contenită transformare înnoi
toare, mi-am făput o imagine 
și mai clară asupra viitorului 
de aur al țării, am înțeles fi 
mai bine rostul generației 
mele în edificarea acestui 
viitor strălucit. Dar, ca și cu
ceririle noastre revoluționare 
de pină acum, viitorul care ne 
așteaptă în toată splendoarea 
sa trebuie nu numai făurit, ci 
fi străjuit. Această idee ge
neroasă, rațională este încor
porată organic în proiectul de 
Program, care jalonează precis 
direcțiile fundamentale ale în
floririi economico-sociale a ță
rii in următoarele două decenii 
fi jumătate, subliniind totoda
tă pregnant necesitatea întări
rii capacității de apărare a 
patriei, a ridicării nivelului 
pregătirii de luptă fi politice 
a armatei, a dotării ei cu mij
loace de luptă moderne.

Ca membru de partid, ca 
cetățean român, remareînd a- 
ceastă subliniere încerc o mare 
satisfacție, o mulțumire deo
sebită, o accentuată siguranță 
pentru înfăptuirile noastre de 
azi și de mîine. Ca militar, ca 

te și îi vom aduce pe calea cea 
bună. Colaborăm foarte bine cu 
mecanicii de Întreținere și cu 
tinerii de la sculărie care ne 
aprovizionează cu SDV-uri. Ei 
au înțeles pe deplin importanța 
muncii lor.

— Tinerii de la noi din sec
ție hotărăsc în mare măsură 
prin munca lor calitatea pro
ducției întregii fabrici — ne 
spune Vasile Morar, de la scu
lărie. Dacă noi facem o eroare 
doar de cițiva microni cînd di
mensionăm o sculă, această aba
tere se multiplică la mașinile din 
secții, scade eficiența munc’i 
colegilor noștri. Ne .bucură că 
munca noastră este utilă și im
portantă. însușirea proiectului 
de Program, a ideilor generoase 
pe care le cuprinde stimulează 
voința, spiritul de inițiativă ale 
tinerilor. Nu-i puțin lucru să 
fii muncitor într-o întreprindere 
constructoare de mașini așa cum 
va fi „Semănătoarea" noastră 
peste 15-20 de ani. Va trebui 
să învățăm cu sîrguință și luci
ditate încă de pe acum, să ne 
perfecționăm continuu pregăti
rea profesională pentru a ține 
pasul cu modernizarea utilaje
lor și a producției, cu exigen
tele tot mai mari de la un an 
la altul. Am discutat mult cu 
colegii mei pe această temă.

Înțelegerea exactă și depli
nă a dimensiunilor viito
rului în care intrăm trep

tat este o preocupare permanen
tă a tinerilor de la „Semănă
toarea". Pornind de la preve
derile proiectului de Program 
și de la datele prezente ale pro
cesului de producție in secția 
sculărie de unde face parte, ia
tă cum „vede" modelorul în me
tal Alexandru Oprișa evoluția 
locului lui de muncă: Nu mai 
tirziu, decît în anul viitor ne 
vom muta într-o secție nouă, 
vom avea mașini noi, utilaje 
modernizate. Va trebui să facem 
scule mai multe și mai repede. 
Peste cițiva ani, fabricarea de 
utilaje și agregate va deveni un 
lucru obișnuit la noi in secție. 
Noi încercăm de pe acum să ne 
obișnuim cu ele. Pentru că, doar 
așa, însușindu-ne bine Progra
mul partidului, muncind efectiv 
și neîntirzlat pentru înfăptuirea 
Iui învățăm și trăim cu adevă
rat viitorul.

IUSTIN MORARU

ofițer al armatei populare, 
înțeleg însă că îmi revine — 
asemenea tuturor fiilor țării 
îmbrăcați în haină ostășească
— și o responsabilitate direc
tă, nemijlocită pentru apă
rarea patriei, a prezentului și 
viitorului său.

Voi căuta să fiu demn de 
această responsabilitate, dă- 
ruindu-mi toate forțele instrui
rii și educării temeinice a 
ostașilor, modelării lor ca 
luptători pricepuți și înflăcă
rați patrioți. Subunitatea pe 
care o comand deține titlul 
de ,Subunitate de frunte" — 
mărturie a rezultatelor hune 
și foarte bune obținute în 
pregătirea de luptă și politică, 
în întreaga activitate, lntîmpi- 
nînd cel de-al XI-lea Congres 
al partidului, vom face totul 
ca să multiplicăm aceste rezul
tate, să le sporim permanent 
calitatea. Sînt convins că în 
felul acesta ne exprimăm în 
modul cel mai concret recu
noștința pentru grija pe care 
partidul și statul o poartă ar
matei, adeziunea profundă 
față de Programul partidului, 
precum și hotărîrea fermă de 
a contribui la înfăptuirea 
neabătută a acestui program
— strălucită călăuză de per
spectivă a muncii și luptei 
noastre, a tuturor.

Locotenent 
ȘTEFAN BARABOI

din cronica întrecerii socialiste
• Colectivele de muncă din 

industria bucureșteană 
raportează

Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R. a adresat Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, o te
legramă în care raportează că, 
în luna august, colectivele de 
muncă din industria bucureș
teană au depășit prevederile 
planului la producția globală cu
123.6 milioane lei, iar pe cele 8 
luni ale anului cu 1138 milioane 
lei ; acestor realizări le cores
punde un ritm de creștere, față 
de perioada comparabilă din a- 
nul trecut, de 21.2 la sută pe 
luna august și de 18,3 la sută pe 
8 luni. Planul producției marfă 
a fost depășit cu 127,6 milioane 
lei, iar pe 8 luni cu aproape 
1 050 milioane lei.

Planul de export, pe 8 luni, a 
fost realizat în proporție de
100.6 lâ sută. Pină la 31 august 
au fost puse in funcțiune un nu
măr de 47 capacități de produc
ție, față de 36 planificate.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din Capitală — se spune în 
telegramă — au profunda convin
gere că obținind asemenea rea
lizări, îndeplinind zi de zi, in 
mod exemplar, sarcinile de 
plan și angajamentele asumate, 
își reafirmă, cu înaltă conștiin
ță comunistă, adeziunea lor fier
binte la proiectele Programului 
partidului și Directivelor Con
gresului al XI-lea al P.C.R.

• A 50 000-a tonă de oțel
La Otelăria electrică de Ia 

Combinatul siderurgic din Ga
lati, obiectiv intrat in funcțiune 
la începutul acestui an. a fost 
elaborată marți a 50 000-a tonă 
de otel din care 14 000 tone pes
te plan. Pînă la sfirsitul lunii 
septembrie vor fi produse în 
plus alte 1 000 tone de metal. De 
remarcat că otelăria electrică 
lucrează de pe acum la para
metrii prevăzuți pentru primul 
trimestru al anului 1975. Succe
sul siderurgistilor gălăteni este 
închinat apropiatului Congres al 
XI-lea al P.C.R.

« Peste angajamentul
asumat

Colectivul Termocentralei 
Ișalnița a ridicat, marți, la 
100 000 000 kWh cantitatea de e- 
nergie electrică realizată peste 
plan de la începutul anului, 
cantitate ce întrece cu 25 la sută 
pe cea prevăzută în angajamen
tul asumat în cinstea apropia
tului congres al partidului.

în aceeași zi, energeticienii 
Termocentralei Govora-Vîlcea 
au livrat în plus în sistemul 
național cel de-al 10-lea milion 
kilowat-oră. Cele două unități 
componente au înscris în bilan
țul activității desfășurate de la 
începutul anului o producție 
globală suplimentară evaluată 
ia aproape 50 000 000 lei.

» Asimilarea a peste 4000 
de produse noi

Colectivele de muncă din uni
tățile constructoare de mașini 
iși onorează angajamentele asu
mate raportînd remarcabile suc
cese in acțiunea de modernizare 
Si diversificare a producției. Din datele centralizate la ministere
le de resort reiese că. în tim
pul care a trecut din actualul 
cincinal, industria constructoare 
de mașini grele, masini-unelte 
și electrotehnice, a asimilat pes
te 4 000 de produse noi sau re- 
proiectate.

• Bilanț fructuos
Colectivele unităților economi

ce din județul Hunedoara au în
cheiat bilanțul pe cele opt luni 
ale anului cu o producție indus
trială suplimentară evaluată la 
peste 225 milioane lei. Industria 
hunedoreană a produs si livrat 
economiei naționale peste pre
vederile de plan aferente peri
oadei care a trecut de la înce
putul anului aproape 20 000 tone 
de fontă, otel si laminate finite, 
112 milioane kWh energie elec
trică, 109 000 tone de cărbune. 
8 400 mc prefabricate din beton 
pentru construcții si Însemnate 
cantități de alte bunuri mate
riale. Mai mult de 86 Ia sută din 
sporul producției industriale s-a 
obtinut pe seama creșterii pro- 
duotivitătii muncii.

Turnătoria de oțel a I.M.U.C. „Grivița roșie" București. Vn ul
tim finisaj înainte ca piesa turnată să fie trimisă spre secția de 

-- - prelucrare

foto; Q. PLEC AN,

In aceste zile, printre tinerii
COOPERATORI DIN FlNTlNELE

Nu departe de orașul Mizil se 
află comuna Fîntinele. Pășim pe 
un drum pietruit. Marin Gruia, 
activist al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., și Vasile Geor
gescu, secretar al comitetului 
județean U.T.C,, îmi arată, spre 
stingă, lanurile întinse cu po
rumb.

— Sînt ale cooperatorilor din 
Fîntinele, precizează. Se afteap
tă producții în jur de 6—7 000 
kg la hectar. Toate culturile se 
prezintă bine, floarea-soarelui, 
cartofii, legumele. Și la grîu 
producțiile au fost pe măsura 
hărniciei oamenilor, să nu mai 
vorbim de orz, unde s-a depă
șit cu mult cifra planificată.

Intrăm în curtea cooperativei 
agricole. La această oră — a- 
miaza trecuse de vreo trei cea
suri — aproape 50 de membri 
cooperatori îi întîlnim la groapa 
de siloz. Ne tntîmpină Vasile 
Vișinoiu, vicepreședintele unită
ții. „In fiecare an ne asigu
răm necesarul de furaje din sur
se proprii — sînt primele cuvin
te, gospodărești, care țin loc de 
binețe. Pînă în prezent am strins 
400 tone paie, 150 tone lucemă- 
fin, 146 tone lucernă-siloz, 300 
tone porumb-siloz și după 
cum vedeți acțiunea conti
nuă"» Ne îndreptăm spre sec-

torul zootehnic. Grajdurile sînt 
bine întreținute, cu instala
ții de apă și de eliminare 
a dejecțiilor. „Tinerii au fost 
aceia care în urmă cu doi ani 
au luat inițiativa de a introduce 
mica mecanizare. Hotărîrea lor 
a fost tradusă în faptă" — ne 
spune cu mîndrie vicepreședin
tele. Ne oprim. Doi tineri, Elena 
și Ion Negoiță au aceeași me
serie — îngrijitor-mulgător. „Lu
crăm în acest sector de aproape 
trei ani, ne vorbește Ion Negoi
ță. De la un an la altul pro
ducțiile de lapte au crescut. A- 
ceasta se datorește în primul 
rînd, cred eu, nouă, îngrijitori
lor, care am respectat cu stric
tețe programul de grajd al a- 
nimalelor. Atunci cind un animal 
este bine hrănit și îngrijit poți 
să ai pretenție să dea și el cit 
mai mult. Iar cînd producțiile 
cresc, cresc și cîștigurile noastre. 
La finele anului trecut, împreu
nă cu soția am primit drept re
tribuție peste 50000 de lei". 
Constanța Băniță, Elena Sofrone 
alături de soții Negoiță sînt 
uteciști care s-au angajat ca la 
finele anului să obțină peste 
plan 250 litri lapte pe cap de 
vacă furajată.

Revenim in cîmp. Ajungem la 
ferma mixtă nr, 8. Contabila Mas

ria Chiroiu, o tînără de vreo 
douăzeci... de primăveri, care 
este și secretara comitetului co
munal U.T.C., ne oferă amă
nunte :

— Pînă în prezent avem la 
adăpost întreaga cantitate de 
grîu și orz. Producțiile la hectar 
obținute sînt mulțumitoare : 2 500 
kg grîu și 3 500 kg de orz. Acum 
marea majoritate a cooperatori
lor se află la culesul strugurilor 
de masă. Strugurii din Fintîne- 
le fac drumuri lungi spre pieți 
orașelor din țară și din afara 
țării, ceea ce arată că sînt de 
bună calitate. Și, vă rog să no
tați că unii din producători nici 
n-au împlinit douăzeci de ani. 
Elena Bucur, Constanța Opres- 
cu, Stela Savu, Marin Baniță 
sînt doar cîțiva din cei care lu
crează cu pricepere atit în vie 
cit și la cultura mare. In coo
perativa noastră fiecare tînăr, 
indiferent de funcția ce o 
ocupă, are suprafață de lucru în 
acord global. Și pentru a vă 
arăta ambiția și hărnicia cu care 
muncesc este îndeajuns o cifră: 
52 lei la ziua-muncă pe anul 
1973.

OV. MARIAN

t

mocrati.ee
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU Șl PREȘEDINTELE HAEEZ EL-ASSAD
AU FĂCUT, IERI, 0 VIZITĂ ÎN CAPITALĂ

După prima rundă a convor
birilor oficiale româno-siriene la 
nivel înalt, care au evidențiat 
dorința ambelor părți de a adinei 
și dezvolta raporturile de cola
borare multilaterală, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Arabe Siriene. 
Hafez EÎ-Assad, au părăsit Pa
latul Republicii, îndreptîndu-se, 
într-o mașină deschisă, spre ma
rele ansamblu urbanistic Titan— 
Balta Albă.

La vizita în Capitală au luat 
parte tovarășii Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului, Emil 
Drăgănescu, viceprim-ministru, 
Gheorghe Cioară, primarul gene-

în cartierul Titan-cel mai 

reprezentativ complex urbanistic 

din București
Aceleași sentimente sînt expri

mate și de locuitorii cartierului 
Titan, odată cu mîndria de a 
înfățișa înalților oaspeți sirieni, 
prin înseși condițiile lor de via
ță, nivelul de civilizație socialis
tă la care s-a ridicat România în 
cei 30 de ani de libertate. Ilus
trare vie a realizărilor poporului 
nostru pe drumul socialismului, 
a grijii permanente a partidului 
și statului pentru oameni și bu
năstarea lor, ansamblul Titan 
este prezentat, prin intermediul 
unei machete, cu prilejul unei 
scurte opriri pe care cei doi șefi 
de stat o fac la intersecția dintre 
bulevardele Leontin Sălajan și 
Lucrețiu Pătrășcanu. Explicațiile 
sînt date de arhitectul-șef al Ca
pitalei, Mircea Dima, care pre
zintă stadiul actual și perspecti
vele de dezvoltare ale acestui 
complex urbanistic — cel mai 
reprezentativ pentru amploarea 
construcțiilor de locuințe și 
social-culturale din București. 
Cei peste 210 000 de locuitori ai 
cartierului dispun astăzi nu nu
mai de apartamente confortabile, 
ci și de numeroase edificii de 
cultură, învățămînt și de ocrotire 
a sănătății, de baze sportive și

La întreprinderea „23 August" - 

obiectiv important al industriei 

românești
A doua parte a vizitei a fost 

consacrată cunoașterii de către 
oaspeții sirieni a unor aspecte ale 
experienței României socialiste în 
făurirea unei industrii modeme, 
capabilă să realizeze produse de 
înaltă tehnicitate, competitive pe 
piața internațională. întreprin
derea „23 August", unitate in
dustrială cu un profil divers, 
este, din acest punct de vedere, 
deosebit de semnificativă pentru 
nivelul la care a ajuns industria 
românească.

Sosirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui 
Hafez El-Assad la întreprinderea 
„23 August" a fost marcată de o 
entuziastă manifestare a sute de 
muncitori, care scandau : 
„Ceaușescu-Assadl" ; „România- 
firial" ] 

ral al Capitalei, alte persoane 
oficiale.

Au participat, de asemenea, 
Abdoul Halim Khaddam, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul afacerilor exter
ne, și alte personalități care îl 
însoțesc pe șeful statului sirian.

De-a lungul largilor artere de 
circulație ale orașului, cetățenii 
Capitalei salută cu deosebită în
suflețire pe conducătorii de par
tid și de stat ai României și Si
riei, manifestîndu-și deplina sa
tisfacție față de bunele relații de 
prietenie româno-siriene, solidari
tatea frățească cu poporul sirian, 
cu lupta sa pentru bunăstare și 
progres social.

de agrement. O largă diversitate 
de unități comerciale, de ali
mentație publică și de servicii 
completează imaginea de ansam
blu a acestui adevărat oraș.

întregul cartier a fost conceput 
într-o viziune modernă, fiind 
alcătuit din microraioane de 
3 000 de apartamente. Realizarea 
complexului Titan, într-o perioa
dă de timp relativ scurtă, a fost 
posibilă datorită aplicării unor 
soluții industriale, a unor tehno
logii modeme în construcția 
blocurilor.

înaltul oaspete sirian se inte
resează de perspectivele construc
ției de locuințe din acest cartier 
și din Capitală. Președintele 
Nicolae Ceaușescu informează pe 
președintele Hafez El-Assad că 
în viitorul cincinal se vor con
strui în București peste 150 000 
de apartamente, iar în întreaga 
țară — 815 000, în afara locuin
țelor ce vor fi ridicate la sate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez El-Assad vi
zitează apoi unul din magazine
le alimentare de aici. Se apre
ciază varietatea mărfurilor, pre
zentarea lor atrăgătoare, condiți
ile și metodele de desfacere.

înalții oaspeți sînt salutați de 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, de 
reprezentanți ai conducerii cen
tralei și întreprinderii, ai organi
zației de partid.

Directorul general al întreprin
derii. Alexandru Roșu, prezintă 
șefului statului sirian profilul 
unității, în care lucrează peste 
15 000 de oameni ai muncii, va
rietatea produselor, precum și 
etapele de dezvoltare ale uzinei, 
subliniind permanenta grijă și în
drumare de care s-au bucurat 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a vizitat în 
repetate rînduri acest important 
obiectiv al industriei Capitalei.

Parcurgînd apoi unele din ha
lele întreprinderii, ; președintele 
Hafez El-Assad a fost informat 
âe preocupările colectivului pen

tru permanenta diversificare și 
modernizare a producției, în 
primul rind a compresoarelor, 
echipamentelor de frină, motoa
relor Diesel de diferite tipuri, 
care intră în profilul unității. Se 
remarcă făptui că „23 August" 
dotează cu locomotive Diesel 
Căile ferate române, în condi
țiile în . care își sporește, anul 
acesta, exportul cu peste 58 la 
sută față de 1973. O deosebită 
impresie o produce hala de mon
taj a acestor puternice mașini,, 
unde șeful statului sirian este in
vitat să pornească motorul uneia 
din locomotivele Diesel hidraulice 
de 1 250 CP, gata să fie livrată la 
export. Cu acest prilej, gazdele 
prezintă președintelui sirian 
schița unui tip de locomotivă 
Diesel, care va fi construit pen
tru Siria în cinci exemplare, în 
baza unui contract recent per
fectat. Președintele Hafez El- 

Assad își exprimă satisfacția față 
de încheierea acestui acord, cere 
detalii suplimentare, se intere
sează de termenele de livrare. 
Oaspetele este informat tot
odată că, în luna trecută, au ple
cat în Siria, pentru instalații de 
foraj, șase motoare Diesel fa
bricate de întreprinderea „23 
August", o nouă dovadă grăi
toare a cooperării fructuoase 
existente între cele două țări.

După vizitarea sectoarelor de 
producție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez 
El-Assad se opresc la cantina 
întreprinderii, unde primesc in
formații despre condițiile de lu
cru și de viață ale muncitorilor 
de aici, despre dotările social- 
culturale ale uzinei.

Exprimîndu-și satisfacția pen
tru vizita făcută, președintele 
Republicii Arabe Siriene a notat 
în Cartea de onoare a întreprin

derii : „Sînt deosebit de bucu
ros pentru tot ce am văzut și 
cunoscut în această uzină, lu
cruri care reflectă progresul im
petuos pe care l-a obținut Româ
nia în timpul construirii orîn- 
duirii sale socialiste, demonstrind 
posibilitățile largi ale omului de 
a-și construi o viață mai bună, 
posibilități ce trebuie să existe 
în orice loc din lume, cu o sin
gură condiție : eliberarea omului 
de întuneric și asuprire, singura 
calc prin care el poate să-și 
pună în valoare capacitățile și 
să participe în mod efectiv, im
portant, la împingerea înainte a 
mecanismului civilizației, pentru 
fericirea omenirii. Mulțumiri 
tuturor muncitorilor din această 
uzină, felicitări din inimă fie
căruia dintre ei, mulțumiri din 
nou pentru primirea călduroasă 
ce ne-a fost rezervată, salutări 
tuturor, în numele meu, al dele

gației mele, al muncitorilor din 
Siria, al poporului sirian".

Luîndu-și rămas bun de la 
gazde, șeful statului sirian a 
adăugat : „Sîntem fericiți să cu
noaștem realizările obținute de 
țara dumneavoastră, progresul 
României este bun și pentru alte 
popoare, iar noi sîntem dintre 
cei ce beneficiem de acest pro
gres. Vă urez și mai multe suc
cese, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu."

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez El-Assad sînt din nou 
aclamați cu deosebită căldură. 
Mii de oameni ai muncii fac o 
manifestare vibrantă de atașa
ment și dragoste conducătorului 
partidului' și statului nostru, de 
stimă și frăție față de înaltul re
prezentant al poporului sirian 
prieten.

(Agerpres)

Președintele Republicii 
Arabe Siriene — oaspete 
al Expoziției realizărilor 

economiei naționale
Marți după-amiază, președin

tele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez El-Assad, a fost oaspetele 
Expoziției realizărilor economiei 
naționale.

în cursul acestei vizite, înaltul 
oaspete a fost însoțit de tovară
șul Emil Drăgănescu, viceprim- 
ministru al guvernului, de alte 
persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, 
Abdoul Halim Khaddam, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul afacerilor exter
ne, Mouhammad Haydar. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri pentru probleme economi
ce, și alte personalități care îl 
însoțesc pe șeful statului sirian.

Primul obiectiv vizitat l-a con
stituit Pavilionul central al 
„EREN ’74", care grupează pro
duse ale industriilor constructoa
re de mașini, electrotehnicii și 
electronicii, opticii și mecanicii 
fine. Oaspeților le sînt prezenta
te cîteva dintre produsele reali
zate în premieră de industria ro
mânească în domenii de vîrf ale 
tehnicii: rotorul turboagregatului 
d« 330 Mw, gama de mașini- 
unelte cu comandă numerică, 
calculatoarele din generația a 
3-a, strungul carusel cu afișaj de 
cote pentru prelucrarea pieselor 
de mari dimensiuni, machetele 
instalației de foraj „F-500". 
Apreciind aceste performanțe 
tehnice, președintele Hafez El- 
Assad se interesează de în
sușirile tehnice ale expona
telor și perspectivele dez-

Doamna Anisse El-Assad a vizitat 
Muzeul de istorie a Republicii 

Socialiste România
Marti dimineața. doamna 

Anisse El-Assad. imureună cu 
doamna Najat Khaddam, soția 
vicepreședintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe Si
riene. a făcut o vizită la Mu
zeul de istorie a Republicii So
cialiste România.

Oaspetele au fost intimpinate 
la 'muzeu de tovarășii Mihnea 
Gheorghiu, președintele Acade
miei de stiinte sociale si politi
ce. Constantin Ionescu. secreta
rul general al Academiei.

Doamna Anisse El-Assad si 
persoanele care o însoțesc au 
poposit in fata vestigiilor si 
mărturiilor istoriei noastre mi
lenare. admirind frumusețea ar
tistică a obiectelor culturii neo
litice de Cucuteni. a celor din 
epoca daco-romană. operele de 
artă originale, de o deosebită 
varietate si extremă finețe, gru
pate în sala tezaurelor.

S-a vizitat apoi expoziția ju
biliară. închinată celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă. expoziție deschisă în ho
lul muzeului. Doamna Anisse 

voltării acestor ramuri. Gazdele 
informează pe oaspeți că majori
tatea produselor expuse se fabri
că în mod curent, în prezent a- 
flîndu-se în pregătire agregate și 
utilaje similare, de capacități 
sporite și caracteristici superioare.

La pavilionul consacrat indus
triei energiei electrice, conducă
torii sirieni iau cunoștință de sta
diul atins de energetica noastră 
și se interesează de valorifi
carea potențialului hidroenergetic 
al țării, de amenajările care 
se execută sau se proiectează pe 
Dunăre, și apele interioare ale 
țării. Tema folosirii complexe a 
resurselor de apă reține în mod 
deosebit atenția oaspeților și la 
pavilioanele rezervate agricultu
rii. Președintele Hafez El-Assad 
apreciază favorabil faptul că în 
centrul preocupărilor specialiști
lor noștri se află valorificarea 
concomitentă a apelor pentru 
irigații, navigație și producția de 
energie electrică.

Sînt vizitate apoi standurile in
dustriei ușoare, ale cooperației 
meșteșugărești și de consuni, ale 
economiei forestiere.

Luîndu-și rămas bun de la 
gazde, președintele Hafez El- 
Assad și-a manifestat bucuria de 
a fi putut cunoaște aceste reali
zări, a elogiat activitatea organi
zatorilor, care au reușit să ofere 
o imagine pregnantă a succeselor 
obținute de România în dezvol
tarea multilaterală a economiei, 
urînd poporului român noi pro
grese în acest domeniu.

El-Assad s-a oprit cu interes în 
fata mărturiilor care înfățișează 
principalele momente ale luptei 
poporului român. în frunte cu 
comuniștii. împotriva fascismu
lui. evenimentul istoric al Insu
recției naționale armate antifas
ciste, dezvoltarea multilaterală 
a României în anii socialismu
lui. politica externă a tării 
noastre consacrate Păcii si cola
borării Internationale.

★
In cursul după-amiezii, doam

na Anisse El-Assad a vizitat pa
vilioanele industriei ușoare, ale 
cooperației meșteșugărești și de 
consum de la EREN ’74, unde a 
avut prilejul să ia cunoștință de 
realizările țării noastre în do
meniul confecțiilor și tricotaje
lor, de bogăția și frumusețea 
tradiționalei ■ arte populare ro
mânești. Doamna Anisse El- 
Assad a elogiat calitatea și în
sușirile funcționale și estetice 
ale miilor de produse prezenta
te aici, adresind călduroase feli
citări creatorilor acestor fru
moase articole.
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Noi măsuri privind îmbunătățirea

condițiilor de viață

ÎN CĂMINELE MUNCITOREȘTI
PENTRU TINERET

Crescută si educată în spiritul înaltelor exi
gențe morale, tânăra generație beneficiază azi de 
minunate condiții de muncă și viată, are asigurate 
posibilități nelimitate pentru împlinirea sa mul
tilaterală. Majorarea retribuției pentru personalul 
din unele ramuri și sectoare de activitate, de 
care beneficiază, în primul rind. tinerii, stabilirea 
prin planul de stat a unor construcții destinate 
cazării tinerilor muncitori nefamiliști. sint măr
turii elocvente ale preocupării statornice a par
tidului pentru asigurarea unor condiții cit mai 
bune de trai tineretului. Simpla enumerare a 
unor cifre are valoare de document. La 31 de
cembrie 1973 existau 222 688 locuri in căminele de 
nefamiliști. Dezvoltarea industriei, pregătirea de 
noi muncitori, a dus. cum este si firesc, la apa
riția unor necesități sporite de cazare. Pentru 
satisfacerea acestora s-a prevăzut construirea in 
acest an a încă 49 674 de locuri. Potrivit indica
țiilor conducerii superioare de partid privind so
luționarea cazării tinerilor nefamiliști și a mun
citorilor navetiști. în anul 1975 numărul locurilor 
în cămine va crește cu 105 959. cu 55 556 locuri 
peste prevederile inițiale, construcții pentru care 
au fost alocate fonduri în valoare de 761 milioane 
lei. Măsuri cu puternice rezonante în viata tine
rilor muncitori, factor de puternică emulație pen
tru participarea lor. la edificarea societății noastre 
socialiste, pentru mobilizarea plenară in întrece
rea patriotică de realizare a cincinalului înainte 
de termen. Dezvoltarea construcției de cămine 
muncitorești este o operă socială la care înșiși 
tinerii trebuie să-și aducă contribuția, preluînd 
o parte din lucrările care se efectuează, decla- 
rînd unele șantiere „ale tineretului". „Ne con
struim propria casă". „Căminul nostru — casa 
noastră", iată genericul sub care tinerii trebuie 
să-și unească eforturile pentru realizarea, la zi, 
a căminelor, pentru recuperarea restantelor, acolo 
unde este cazul. Tinerii nu trebuie să se situeze 
doar pe poziția beneficiarului, ci să împletească 
armonios drepturile cu îndatoririle, să răspundă 
grijii și dragostei cu care este înconjurat de 
partid, prin fapte de muncă, prin prezenta lor în 
înfăptuirea sarcinilor care stau in fata poporului 
nostru.

Concomitent cu sporirea spatiilor de cazare au 
fost luate măsuri pentru îmbunătățirea gradului 
de confort, pentru crearea unui climat propice, 
astfel ca ele să devină importante centre de edu
cație civică. în acest context se înscrie recenta 
Hotărire a guvernului privind stabilirea tarifelor 
maxime de cazare în căminele muncitorești pen
tru tineret. în spiritul eticii și echității socialiste 
se creează cadrul legal cel mai corespunzător, ta
rifele fiind stabilite proportional cu condițiile de 
confort. în acest mod se oferă tinerilor noi po
sibilități de folosire mai judicioasă a veniturilor 
realizate prin muncă.

în Hotărire sînt stipulate obligațiile organelor 
de conducere colectivă din unitățile care au că
mine : dotarea cu mobilierul și cazarmamentul 
necesar, suportarea sumelor plătite pentru lucră

rile de întreținere și reparații etc. Cel puțin 
o dată pe an, ele trebuie să analizeze situația chel
tuielilor făcute cu administrarea și întreținerea 
căminelor în vederea diminuării tarifelor. Așa
dar. sumele nu sînt imuabile. Ele pot și trebuie 
să scadă în raport cu modul cum sint gospodă
rite bunurile de către fiecare tînăr locatar. Ad
ministrarea căminelor pe principiul autogospodă- 
ririi oferă tinerilor cadrul de manifestare a sim
țului gospodăresc, de participare directă, la tot 
ce este legat de viața din cămin, stimulează spi
ritul de inițiativă. Tinerii trebuie să se manifeste 
ca „la ei acasă" preluind o parte din atribuțiile 
personalului auxiliar : curățenia generală, asigu
rarea pazei, efectuarea unor reparații fără a mal 
fi nevoie de intervenția unor specialiști plătiți, 
să păstreze și să întrețină bunurile din folosință, 
premisă pentru reducerea tarifelor stabilite.

Noile măsuri incumbă responsabilități sporite 
comitetelor de cămin, organizațiilor U.T.C. la 
toate nivelele. Este vorba. în primul rînd, de ur
mărirea atentă a modului cum se aplică preve
derile Hotărîrii. de intervenții operative în cazul 
semnalării unor abateri de la normele stabilite. 
Acțiunile initiate. în colaborare cu organele sin
dicale. trebuie să răspundă obiectivului major : 
educarea tinerilor în spirit comunist. Căminele 
nu sînt doar locuri de reconfortare și recreare 
după o zi de muncă. Ele constituie puternice 
centre de educație muncitorească, unde se cultivă 
înaintate trăsături morale : cinstea, demnitatea, 
corectitudinea, omenia, unde se formează și ac
ționează opinia colectivă, sănătoasă, sînt școli de 
educație a tineretului muncitoresc în spiritul mo
ralei comuniste. Activitatea educativă în cămine 
este parte integrantă a procesului instructiv-edu- 
cativ al tinerilor care se desfășoară în fiecare 
unitate sub conducerea organizațiilor de partid. 
Aceasta presupune o activitate continuă, politico- 
educativă. cultural-sportivă și social-gospodăreas- 
că. o perfectă colaborare a tuturor factorilor edu
caționali. și mai cu seamă un înalt simț de răs
pundere al fiecărui tînăr căminist. El este benefi
ciarul noilor măsuri, al unor condiții mereu mai 
bune de muncă, de odihnă, de recreare, el este 
proprietarul unei avuții pe care are datoria s-o 
gospodărească așa cum se cuvine. Probleme ca : 
îngrijirea spatiilor de locuit, folosirea judicioasă 
a apei, energiei electrice, păstrarea cazarmamen- 
tului și mobilierului în bune conditiuni. respecta
rea disciplinei, a normelor de conviețuire în co
mun trebuie să-și găsească tot mai mult loc in 
activitatea comitetelor de cămin, a organizațiilor 
U.T.C., a echipelor de control obștesc, concomi
tent cu găsirea celor mai adecvate forme care să 
stimuleze Inițiativa colectivă. Fiindcă stă în pute
rea lor, a tinerilor, posibilitatea de a gospodări 
și înfrumuseța căminele, de a le face să devină 
locuri plăcute, unde fiecare din ei să se simtă 
într-adevăr „ca acasă".

Propunem 
o soluție

Vă scriu în numele mai 
multor tineri care, ca și 
mine, se afiă intr-o situație 
deosebită. Iată despre ce 
este vorba : în anul 1972, an 
in care am absolvit clasa a
X- a la cursurile serale ale
liceului, am primit ordin de 
incorporare și am plecat să 
ne satisfacem serviciul mi
litar. Ne gîndeam că vom 
avea posibilitatea să ne con
tinuăm studiile cînd vom fi 
lăsați la vatră, dar nu s-a 
intimplat astfel. Trecuti în 
rezervă în februarie, ni s-a 
refuzat înscrierea in clasa 
a Xl-a curs seral, deoarece 
trecuse deja un trimestru 
din anul școlar în curs. Din 
aceleași motive nu ni s-a ac
ceptat nici primirea Ia
cursurile fără frecvență. In 
principiu am putea face asia 
la toamnă dacă actuala pro
gramă școlară pentru clasa 
a Xl-a n-ar fi cu totul di
ferită de cea studiată de 
noi. Desigur, nu ne lipsește 
voința, nu ne-ar lipsi nici 
strădania, dar e greu de 
crezut că vom izbuti să re
cuperăm în cîteva luni cu 
restanțele pe care posibilii 
noștri colegi și le-au însușit 
în cîțiva ani. Nefiind posi
bilă înființarea unei clase 
a Xl-a anume pentru noi, 
propunem următoarea so
luție : în cadrul cursurilor 
fără frecvență să aibă Ioc o 
sesiune de examene adecva
tă posibilităților noastre. So
licităm Ministerului Educa
ției și învățămîntului răs
puns la propunerea noas
tră. Am accepta orice rezol
vare care ne-ar crea condi
ții echitabile pentru exame
nul de absolvire a clasei a
XI- a.

PAVEL BIRIȘ 
Cluj

Umanismul 
socialist, 

floarea celei 
mai înalte 

omenii
în toamna anului 1969 am 

primit o scrisoare, al cărei 
conținut era, cu aproxima
ție, următorul : „Mă numesc 
Victorița Teodorescu, am 15 

ani și locuiesc împreună cu 
părinții mei in comuna loan 
Roată, județul Ilfov. Am ab
solvit anul acesta școala 
elementară pe care am ur
mat-o acasă fiind bolnavă de 
poliomielită. Vă rog mult să 
mă sfătuiți ce școală profe
sională aș putea urma pen
tru a învăța o meserie, po
trivită cu posibilitățile mele 
fizice, care să imi asigure 
în viitor o existență in
dependentă și onorabilă".

Scrisoarea Victoriței Teo
dorescu mi-a amintit brusc 
de situația aproape tragică 
in care mă aflasem eu în
sumi, cu mulți ani in ur
mă, cind datorită unor in
firmități asemănătoare nu 
mai aveam nici o speranță 
că voi mai putea intra vreo
dată în rîndul oamenilor u- 
tili societății. O fericită în
tâmplare a făcut atunci ca 
de soarta mea să afle oa
menii de Ia „Scinteia tine
retului" și, prin ei, întregul 
tineret al țării. Ce a ur
mat ? Intervenția „Seînteii 
tineretului" și a cititorilor 
săi in viața mea a avut da
rul să facă din mine un om 
nou, un om care nu mai știe 
ce înseamnă deznădejdea, un 
om care se bucură de viață 
și de dreptul la viață la 
fel cu toți concetățenii săi.

I-am răspuns atunci Vic
toriței Teodorescu sfătuin- 
d-o să se adreseze cu toa
tă încrederea „Scinteii tine
retului", Mi-a urmat sfatul 
și ziarul a răspuns prompt 
și din toată inima la apelul 
ei. Așa s-a făcut că Victori
ța Teodorescu a ajuns elevă 
a Liceului economic special 
din Sebeș Alba, iar în pre
zent, absolvind liceul, este 
încadrată la Fabrica de me
dicamente din Capitală.

Desigur că „Scinteia tine
retului" a rezolvat și con
tinuă să rezolve cu efici
ență multe cazuri asemănă
toare cu cele relatate de mi
ne, dovedind prin aceasta că 
adevăratul umanism în so
cietatea noastră socialistă nu 
este o vorbă goală, ci ome
nia, în deplinătatea conținu
tului ei.

MARIN IANCU NICOLAE

Aveți copii, 
stimați tovarăși 

de la I.R.C. 
Constanța ?

Și noi, școlarii din Pe
ninsula, zonă situată în a- 
propiere de Năvodari, jud. 
Constanța, asemeni elevilor 
din toată țara, așteptăm cu 
emoție și nerăbdare des
chiderea noului an școlar. 
Spre deosebire de ei însă, 
în pragul acestui eveniment 
deosebit de important, pe
noi ne mai încearcă un sen
timent, deloc plăcut, de
îngrijorare. Și iată de ce.
In Peninsula invață numai 
elevii claselor I—IV. Absol
venții clasei a IV-a își con
tinuă cursurile la școli mai 
apropiate sau mai îndepăr
tate după cum se intimplă. 
Eu, de exemplu, sînt elevă a 
Liceului industrial de chimie 
din Năvodari. Pină la în
ceputul anului școlar trecut, 
pentru a merge din Pe
ninsula in Năvodari, aveam 
la dispoziție mașina nr. 15, 
care-și efectua cursele apro
ximativ din oră in oră. Din 
pricina drumului devenit, cu 
timpul, impracticabil, numă
rul curselor s-a redus la 3 
și anume : 6,30, 12 și 19.
Astfel, pentru elevii care au 
program de școală pină la 
ora 14 nu există decît două 
posibilități : să se întoarcă 
acasă pe jos sau să aștepte 
cursa de ora 19. Dacă in tot 
timpul anului vremea ar fi 
frumoasă, am parcurge cu 
plăcere pe jos această dis
tanță, dar se intimplă adesea 
să plouă sau să ningă și 
atunci drumul devine o ase
menea „aventură". Cindva, 
întreprinderea de Reparații 
și Construcții Constanța a 
luat hotărirea să repare șo
seaua. A inceput lucrul dar 
l-a intrerupt, motivind că nu 
au nici un buldozer dispo
nibil. Noi și părinții noștri 
am contribui bucuroși la 
efectuarea lucrărilor, dar nu 
știm cui trebuie să-i facem 
oferta, cine trebuie să ne 
dirijeze munca. Anul școlar 
își va deschide curînd porți
le și îngrijorarea noastră 
sporește. Vă rugăm pe dv. 
să ne publicați scrisoarea 
în paginile „Seînteii tinere
tului", poate o vor citi ș» to
varășii de Ia I.R.C. Constan
ța și, cine știe, dacă au și 
dumnealor copii, poate ne 
vor înțelege.

SIMONA T.
Peninsula 

jud. Constanța

Istoria ieroglifică
a „Planetei sălbatice"

Ficțiunea desenului stilizat, 
dublată de ficțiunea literaturii 
fantastice (romanul lui Ștefan 
Wul) care au stat la baza filmu
lui Planeta sălbatică îi conferă 
acestei originale pelicule o notă 
distinctă în peisajul, atît de di
vers azi, al cinematografului de 
animație, care pare a se îndrep
ta către o artă de-sine-stătătoare, 
„a șaptea bis" sau, cum o nu
mesc cei mai radicali, „a opta 
artă". Tot mai mulți creatori par 
să fi înțeles că desenele sau 
obiectele animate prin fotogra
fiere imagine cu imagine nu tre
buie să se rezume la copierea cu 
o exactitate uneori naivă a linii
lor și mișcărilor trupului uman, 
la redarea topografică a mediu
lui înconjurător într-un naturism 
caracterizat printr-o fidelitate a- 
proape anatomică.

Cinematograful de animație 
și-a creat deja o lume a sa, o 
lume a liniilor, a culorilor și spa
țiilor în necontenită prefacere, 
exprimînd prin mijloacele sale 
specifice, diferite de cele ale fil
mului jucat de actori, idei și

.........

In Editura 
„Minerva" 
au apărut:

M. EMINESCU : Articole 
șl traduceri (Vol. 1. ediție 
critică de Aurelia Rusu. in
troducere de Aurel Martin).

LUCIAN BLAGA : Opere 
(voi. 1—2, ediție îngrijită de 
Dorii Blaga, cu un „Cuvint 
înainte" de Șerban Ciocu- 
lescu).

E. LOVINESCU : T. Maio- 
rescu si contemporanii lui 
(ediție îngrijită de Z- Ornea 
și M. Simionescu. Prefața de 
Z. Ornea).

CEZAR PETRESCU : Au
rul negru.

ZAHARIA STANCU : U- 
ruma.

MARIN PREDA : Intrusul.
EUGEN JEBELEANU :

Scrieri (voi. 1—2, „Inimi sub 
săbii" și „Hanibal").

MAGDA ISANOS : Poezii 
(seria Arcade, antologie, 
postfață si bibliografie de 
Magda Ursache).

sentimente de o remarcabilă den
sitate.

■Mc. Laren, Gopo, Vuootici și 
colegii săi de la Zagreb — pen
tru a nu aminti decît o parte din 
„animatorii" filmului de anima
ție — s-au impus tocmai prin 
subordonarea liniei și desenului 
în fața ideilor și exprimărilor 
filozofice concise și vehemente, 
abordînd teme de o deosebită 
actualitate: pacea, violența, nă
zuința omului către o viață dem
nă și liberă. O astfel de tematică 
generoasă tratează și coproducția 
franco-cehoslovacă „Planeta săl
batică" realizată în regia lui 
Rene Laloux după scenariul și 
desenele lui Roland Topor.

Filmul debutează cu actele de 
violență ale Dragonilor, locuito
rii uriași ai planetei Ygam, în
dreptate împotriva oamenilor, 
violență ajunsă pe ultima treap
tă a escaladei, violența extermi
natoare de tip fascist, pentru a 
se încheia cu armonia și pacea 
adusă de înțelegerea superioară a 
rosturilor vieții, de înțelepciunea 
proprie ființelor evoluate.

Ideile filmului sînt admirabil 
servite de mijloacele de exprima
re plastică. Desenul e de o fan
tezie debordantă amintind stilul 
cronicilor naive medievale și 
fabulosul oriental al celor o mie 
și una de nopți. Păsări carnivore 
uriașe ce seamănă teribil cu ino-

CINERAMA

ffî'nema
CAZUL ASTRID : Festival (o- 

rele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Gră
dina Festival (ora 19.45).

RlUL ROȘU : Patria (orele 9: 
12: 15; 18; 21). București (orele
8,45; 11.30: 14.30; 17.30; 20,15),
Grădina București (ora 19,30).

PIELE DE MĂGAR : Sala Pala
tului (orele 17.15: 20), Capitol 
(orele 9.30; 11,45; 14; 16: 18,15;
20.30) Grădina Capitol (ora 19.30).

STEJAR — EXTREMA URGEN
TA : Victoria (orele 9,15; 11,30; 
13.45: 16: 18,15: 20.30). Favorit
(orele 9.15; 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) Melodia (orele 9: 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern (o- 
rele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20.30), 
Grădina Modern (ora 19,30).

POLITIA SUB ACUZARE : Scala 
(orele 8,30: 11; 13,30; 16: 18.30; 21), 
Grădina Dinamo (ora 19,30). Gră
dina Luceafărul (ora 19,30).

PLANETA SĂLBATICĂ : Cen
tral (orele 9,15; 11.30; 13,30; 16; 
18.15 ;■ 20,30). '

IN NUMELE POPORULUI ITA
LIAN : Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18: 20.15). Gloria
(orele 9; 11.15; 13.30: 16; 18,15),
Grădina Titan (ora 19.45).

UN COMISAR ACUZĂ : Lumina 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20 30).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
Doina (orele 11: 13,15: 15,45; 18;
20,15) _ la ora 9.45, program pen
tru copii.

JOE LIMONADA : Dacia (orele 
9: 11,15; 13.30; 16: 18.15; 20.30),
Flacăra (orele 15.30; 18: 20,15).

REPRESALII LA ROMA : Ex
celsior (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15: 20.30).

CAPCANA: Lira (orele 15,30; 
18) Grădina Lira (ora 20).

36 DE ORE : Grivita (orele 9; 
11.15; 13,30; 16: 18.15: 20,30). Volga 
(orele 9.30; 12; 1.5,30; 18: 20,30).

VERONICA SE ÎNTOARCE :

OBIECTIVUL POLITEHNICII I 

BUCUREȘTENE IN NOUL AN
DE iNVĂȚĂMlNT: .

diversificată și complexă
în perioada scurtă, care a 

mai rămas pină la începutul 
anului universitar 1974/1975, a- 
teii erele școală ale Institutului 
politehnic din București, ce 
formează autentice secții de 
producție, sint pregătite pentru 
ca din prima zi să fie folosite 
cu un randament optim. Acti
vitatea productivă a viitorilor 
ingineri a cunoscut în ultimii 
ani o permanentă diversificare, 
ajungindu-se ca în cel mai 
mare institut de învătămint 
superior tehnic din tară să se 
atingă anual o producție de 
peste 10 milioane lei. Dealtfel, 
această diversificare este un 
proces continuu care vizează 
atît extinderea atelierelor și 
laboratoarelor, cit și trecerea

„Săptămîna
cinematografica'*

rogul așa cum apare el în scrie
rile apocrife ale lui Dimitrie 
Cantemir, copaci cu chip de om, 
care rid și prind cu ramurile- 
brațe vietăți zburătoare, anima
le și plante himerice, toate a- 
cestea și încă multe altele din a- 
cest film m-au dus cu gîndul la 
opera marelui cărturar moldo
vean al cărui tricentenar l-am 
celebrat anul trecut. Viețuitoarele 
din „Planeta sălbatică" apar 
asemenea descrierilor din „Istoria 
ieroglifică" a lui Cantemir: „do
bitoc cu patru picioare nu este, 
pasăre zburătoare nu este, cămi
lă nu este, struț aplos nu este, de 
aer nu este, de apă nu este", sau 
„jiganie cu talpă de giscă, cu colții 
de știucă", „vulpea peștelui", 
„porc peștit", „pește porcit", 
„struțo-cămilă" etc., etc. Miracu
losul oriental, tratarea cultă a 
metaforei țărănești, finețea tonu
rilor, bogăția ideilor, tîlcurile 
filozoficești ale operei lui Cante
mir transpar la tot pasul în acest 
film care pe mine m-a uimit 
tocmai din pricina acestor ase
mănări, poate involuntare, dar 
care ar trebui să ne reamintească 
marile datorii pe care continuă 
să le aibă filmul românesc de 
animație față de literatura na
țională.

ATANASIE TOMA

• Nu este timp se intitulează 
pelicula maghiară realizată de 
Ferenc Kosa după scenariul scris 
de Sandor Csoort. Filmul este o 
gravă meditație politică : el Intro
duce pe spectator In atmosfera 
unei închisori din Ungaria ani
lor ’30. relatând un moment sem
nificativ din viața deținuților, și 
anume, greva unui grup de co
muniști.
• Neînfricatul Ataman, produc

ție a studiourilor din U.R.S.S., 
este un film de aventuri pentru 
copii și tineret realizat după o 
cunoscută carte dedicată copilăriei 
mareșalului Semlon Mihailovlcl

Unirea (orele 15.30; 17.30), Grădina 
Unirea (ora 19,30).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Bucegl (orele 16; 19,30), Cotroceni 
(orele 13,30; 16,30; 19.30), Grădina 
Bucegi (ora 19.30).

ROMAN VESEL : Giulești (orele 
15.30; 18; 20,15).

APARTAMENTUL : Buzești (o- 
rele 9; 11,30; 14; 16,30; 19), Grădina 
Buzești (ora 19.30).

CRONICA VERII FIERBINȚI : 
Drumul Sării (orele 15.30; 19).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SA : Ferentari (orele 14; 16; 18; 
20).

CLEOPATRA : Tomis (orele 8.30; 
12; 15.45), Grădina Tomis (ora
19.30) .

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI : Pacea (orele 16; 18; 20).

VANDANA : Floreasca (orele 
15,30; 19), Miorița (orele 9; 12,30; 
16; 19.30).

FLUTURII : Progresul (orele 16; 
18; 20).

12 OAMENI FURIOȘI : Viitorul 
(orele 15,30; 18: 20,15).

ȚARA LUI SANNIKOV : Crin- 
gași (orele 16; 18.15).

FĂRĂ UN ADIO : Flamura
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) . Grădina Aurora (ora 19,30).

FRAȚII JDERI : Moșilor (orele 
16; 19), Grădina Moșilor (ora
19.15) .

CÎNTECUL NORVEGIEI : Popu
lar (orele 15,30; 19).

PROPRIETARII : Vltan (orele 
15,30; 18). Grădina Vitan (ora
19.30) .

ȘAPTE PĂCATE : Munca (orele 
10; 12; 14; 16; 18; 20).

CONTESA WALEWSKA : Cos
mos (orele 15.30; 18; 20,15).

URMĂREȘTE-MA : Arta (orele 
15; 17,15; 19.30), Grădina Arta (ora 
19.45).

CE DRUM SA ALEGI : Rahova 
(orele 15,30; 18: 20,15).

CEL MAI BUN OM PE CARE 
ÎL CUNOSC : înfrățirea (orele 
15,30; 18; 20.15).

0 producție

la realizarea unor produse uni
cat pentru economia națională.

Pentru acest an s-au realizat 
amenajări de noi spatii, dotări 
suplimentare la atelierele elec- 
trotehniștilor si s-au extins a- 
telierele școală, unde muncesc 
automatiștii.

Se prevede, ca în 1975. să se 
treacă la extinderea laborato
rului de mașini agricole, la 
crearea unor spatii de produc
ție pentru studenții de la me
talurgie. mecanică și construcții 
aerospațiale. La atelierele din 
Polizu se va realiza o micro- 
întreprindere pentru fabricarea 
matrițelor necesare secțiilor de 
forjă destinate fabricilor de 
mase plastice și obiecte din 
sticlă, precum si a plăcilor mo

Vernisaj 
severinean
Recent, a avut loc în holul 

hotelului Parc din Drobeta 
Turnu-Severin vernisajul ex
poziției pictorului Grigore Io-’ 
sifescu. Peisajele, naturile 
moarte și scenele cu personaje 
au o compoziție solidă, echi
librată, pentru a atenua parcă 
transparența culorilor.

Se observă în lucrările artis
tului o cultivare a expresiei 
directe, spontane, ca și inter
ferența motivelor specifice (cu 
deosebire legate de zona Me- 
hedințiului). Spațiul picturii lui 
Grigore losifescu este vast. 
Există în pînzele sale un far
mec al tonurilor fluide, așezate 
cu dezinvoltură într-o tran
scriere spontană a senzațiilor. 
Predomină acuarela în remar
cabile peisaje, excelînd î Bio
grafia luminii, Peisaj la Cer- 
neț, Ruinele Drobetei. Trebuie 
reținute și schițele în tuș, 
realizate cu acuratețe și spon
taneitate pe fonduri deschise.

Peisaje din viața Severinului 
sau a complexului hidroener
getic „Porțile de fier", dru
muri de țară sau monumente 
istorice, compoziții în acuarelă, 
tuș flaw-master sau laviu co
lorat, dovedesc talentul picto
rului. Fiecare dintre lucrări 
este, de fapt, o compoziție dra
matică ; pe de o parte linia 
vie, sigură, pe de alta rigoarea 
expoziției. Biografia luminii, de 
pildă, nu este doar exclamația 
biruitoare a omului, ci și isto
ria drumului, implicînd sacrifi
cii spre țel. Omul este prezent 
pentru losifescu chiar dacă nu 
apare efectiv. „Iubesc oamenii 
— spunea pictorul — îi caut 
mereu și-i doresc în permanen
tă în îurul meu. legătura cu ei 
mă ajută mult să dau viață 
pasiunii mele".

Preocupat să se autodefineas
că, artistul tatonează noi mo
dalități de expresie și ceea ce 
e de reținut în primul rînd este 
lirismul real, capacitatea evi
dentă de a stabili comunicarea.

GEORGE MILITARU

Budionnîi. Acțiunea se plasează Ia 
sfirșitul secolului XIX. într-un sat 
căzăcesc de pe Don, unde se în
fruntă două tabere de copii. Re
gia aparține lui V. Diancenko și 
G. Ivanov.
• Goana după aur, capodopera 

chapliniană, rulează în cadrul ci
clului Mari succese ale ecranului. 
Cum o prezentare în cîteva rîn- 
durl a acestui mare film realizat 
de Charlie Chaplin în studiourile 
americane în 1925 este imposibil 
de făcut, amintim cinefililor doar 
că acum vor avea prilejul să 
vizioneze versiunea sonorizată și 
comentată de Chaplin în anul 
1942.

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoalâ. 10,00 Film artis
tic ..Curajoșii" — producție a 
studiourilor cinematografice alba
neze. 11.30 Legile țării — legile 
noastre ! 11,40 Biblioteca pentru, 
toți : Alexandru Sahia. 16,00—17,00 
Matineu de vacanță. Film artistic 
pentru copii : ,,Nero“ — produc
ție a studiourilor cehoslovace. 17.30 
Telex. 17,35 Jurnal de bord. 17,55 
Muzica — emisiune de actualitate 
muzicală. 18,15 La volan — emi
siune pentru conducătorii auto. 
18.30 Film serial pentru copii : 
„Năzdrăvanul Dennis". 19,05 Tribu
na TV. Coordonatele accelerării 
progresului economic și social al 
tării. 10.25 1001 de seri : Mica
Lulu — desen animat. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Colocviu despre-viitor. 
In dezbaterea opiniei publice, 
Proiectele documentelor Congresu
lui al XI-lea al P.C.R. 20.15 Tele- 
cinemateca. Ciclul „Dosarele ecra
nului". „Mărturisirile unui comisar 
făcute procurorului republicii". 
Regia : Damiano Damiani. 22.00 
CIntecele verii. Film realizat de 
Boris Ciobanu. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Telerama. 20,30 Reportaj ’74. 
20.55 Armonii intime. 21,20 Telex. 
21.25 Muzee și expoziții. 21,45 An
tena TV. vă aparține. Selectiuni 
din emisiunea ..Galați, orașul de 
pe Dună-*'".

Teatrul de Operetă (la EREN — 
pavilionul C) : MICRORECITAL 
DE ARII ȘI DUETE DIN OPE
RETE — ora 11 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sala Studio) ;

del pentru turnătoriile de pre
cizie. O premieră va constitui 
și producția de circuite hibride 
cu straturi subțiri realizate 
după o tehnologie elaborată de 
cadrele de specialitate. In hala 
catedrei de siderurgie de la 
noul local se va produce in 
cadrul atelierului școală circa 
6 000 tone anual de ferowol- 
fram din concentrate. Proiectele 
utilajelor pentru cantitatea 
menționată, precum și tehno
logiile de realizare au drept 
autori cadre didactice din insti
tut.

„Intr-o etapă ulterioară a-' 
cestor obiective, ne spunea to
varășul Gheorghe Hubca, pre
ședintele Consiliului U.A.S C. 
din Institutul politehnic B' 
rești, se va trece la realiz ea 
unui atelier scoală destinat ex
clusiv producției de prototipuri 
și utilaje, care vor materializa 
gindirea t mică, atât a cadre
lor didactice, cit si a studenți
lor din institut. Aici își vor 
găsi concretizarea si cele mal 
interesante proiecție realizate de 
student! in cadrul cercurilor de 
cercetare științifică. Contractele 
încheiate pină acum cu mai 
multe Întreprinderi din Bucu
rești, printre care I.O.R., Electro- 
aparataj, Didactica, Mecanica 
fină, Metalica, I.M.E.B., Elec
trotehnica, Electronica, Auto
matica. își vor spori valorile 
pentru atingerea unor cifre de 
plan corespunzătoare potenția
lului productiv din institut. 
In viitorul an universitar Con
siliul U.A.S.C. din Politehnică, 
comisiile profesionale isi pro
pun o serie de obiective ce vi
zează o organizare mai bună a 
muncii în atelierele scoală, 
printr-o mai largă participare 
a studenților înșiși, nu numai 
Ia activitatea de producție pro- 
priu-zisă, ci și la elaborarea 
viitoarelor contracte, a tehnolo
giilor, la urmărirea procesului 
de producție, la îndeplinirea 
controlului tehnic de calitate, a 
disciplinei muncii, în fine, la 
toate aspectele ce privesc pro
ducția Institutului politehnic".

Adăugăm că în viitorul an. 
universitar, o bună parte a pro
ducției realizate de studenții 
politehniști va consta în pro
totipuri, repere și ansamble 
pentru întreprinderea Didactica, 
autodotare și aparatură de cer
cetare științifică. O serie de 
produse realizate de studenți, 
printre care notăm bobine 
pentru demaror, tablouri de pu
pitre cu comandă automată pen
tru stațiile de betoane, alimenta
toare AT3 și AT7. adaptoare 
pentru simetrizoare de televi
ziune, rotori cu 2 și 4 canale, 
micromotoare electrice s-au 
bucurat de aprecierile avizate 
ale beneficiarilor — întreprin
derile Electroaparata.i, Electro
nica, Didactica, Automatica 
etc. Viitorul an universitar, o 
importantă etapă în cristaliza
rea unei structuri perfecționate 
a învătămîntului superior ro
mânesc. va atesta în același 
timp o contribuție sporită in 
făurirea bunurilor materiale de 
către viitorii specialiști.

CALIN stanculescu

’.MV

ELISABETA I — ora 20 ; (la 
Muzeul Curtea Veche) : TIMPUL 
ȘI PIATRA — spectacol de sunet 
șt lumină — ora 20 ; Teatrul Mic : 
(la Rotonda scriitorilor din Gră
dina Cișmigiu) : SPECTACOL DE 
SUNET ȘI LUMINĂ „AMINTIREA 
SCRIITORILOR" — ora 20; Tea
trul Giulești (la Parcul Herăstrău
— lîngă Expoflora) : NOPȚI DE 
VARA — spectacol de sunet și 
lumină — ora 20; Teatrul „Ion 
Vasilescu" ; ȘCOALA BlRFELILOR 
(avanpremieră) — ora 19.30: Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
PARDON... SCUZAȚI... BONSOAR
— ora 19,30; (la Grădina Boema) : 
UN BĂIAT DE ZAHĂR... ARS t
— ora 20.

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9.05 Incognito. Pro
gram de varietăți muzicale. 9.55 
Melodia zilei : „Tineret, gînd cu
rat" de Constantin Romașcanu. 
10,00 Meridian-club. 11.00 Profil pe 
portativ -+ soprana Anneliese 
Rothemberger. 11,30 Selectiuni din 
operete românești. 12,00 Știri. 12.05 
Muzică simfonică. 12,55 Melodia 
zilei. 13.00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17.00 Știrile după-amie- 
zli. 17.05 Alo, Radio ! — muzică 
ușoară la cerere. 17.50 Madrigale 
de Livlu Glodeanu. 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Arte plastice. 18,10 
Dublu recital : Corina Chiriac și 
Lucio Dalia. 18,55 Melodia zilei. 
19,00 în direct... de la IPROMET 
— Preludiu la cincinalul viitor. 
19.30 Știri. 19,35 Casa de discuri 
..Decca". 20.00 Portrete din Galeria 
Națională. Gheorghe Lazăr. 21.00 
Radio-fono-rama. Muzică ușoară 
de peste hotare. 22,00 O zi într-o 
oră. 23,00 Vedete ale muzicii ușoa
re. 23,15 Poetica. Tudor George. 
23.20 Muzică simfonică. 23,55—24.00 
Ultimele știri.
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NICOLAE CEAUȘESCU
• Ministrul afacerilor externe și cooperării

al Republicii Ruandeze
(Urmare din pag. I)

țări. Totodată, s-a apreciat că 
există largi posibilități pentru 
adîncirea și extinderea rapor
turilor politice, economice, teh- 
nico-științifice, culturale și în 
alte domenii, exprimindu-se do
rința comună de a se imprima 
un curs mereu ascendent rela
țiilor româno-ruandeze, în in
teresul ambelor popoare, al pă
cii, cooperării și înțelgerii in
ternaționale.

Au fost abordate, de aseme
nea, aspecte ale actualității po
litice internaționale. In acest

cadru, au fost relevate progre
sele înregistrate pe calea des
tinderii în lume, mutațiile po
zitive produse în viața inter
națională, subliniindu-se că ele 
creează premise favorabile a- 
firmării tot mai puternice a 
relațiilor noi, democratice între 
state, a principiilor indepen
denței și suveranității naționa
le, egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, a drep
tului inalienabil al fiecărei na
țiuni de a decide asupra des
tinelor sale, de a participa, în 
mod egal, la examinarea și re-

zolvarea problemelor interna
ționale ce confruntă omenirea.

Schimbul de vederi a relevat 
hotărîrea României și a Re
publicii Ruandeze de a-și aduce 
pe mai departe contribuția la 
cauza luptei popoarelor împo
triva colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru împlinirea 
aspirațiilor lor de progres și o 
viață mai bună, precum și la 
edificarea unui climat de pace 
și securitate, de colaborare în 
întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
prietenie.

• •• Delegația Uniunii Elvețiene pentru
Comerț și Industrie VOR 0 T
(Urmare din pag. I)

va
in

vizita delegației elvețiene 
contribui la diversificarea și 
tensificarea bunelor raporturi 
existente între cele două țări 
în domeniile economic și tehni- 
co-științific.

în cadrul convorbirii, s-a 
manifestat dorința de a se iden-

tifica noi căi și mijloace de co
laborare eficientă, reciproc a-j 
vantajoasă, fiind relevată, îna- 
ceastă ordine de idei, însemnă
tatea creării unor societăți mix
te și realizării altor forme de 
colaborare pentru promovarea 
cooperării economice, îndeosebi 
în domeniul industrial, între 
firme și societăți elvețiene și

întreprinderi specializate româ
nești. S-a apreciat că extinde
rea conlucrării în diferite sec
toare de interes comun cores
punde dorinței celor două țări 
de a colabora tot mai strîns, 
de a contribui în acest fel la 
afirmarea climatului de coope
rare și înțelegere pe continentul 
european.

• Ambasadorul Republicii Liberia
In ziua de 3 septembrie, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe Josep 
Hartfort Graham, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Liberia in țara noas
tră.

în cadrul ceremoniei de pre-

zentare a scrisorilor de acredi
tare, au luat cuvintul ambasado
rul liberian și președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republi
cii Socialiste România, a avut o 
convorbire caldă, prietenească, 
cu ambasadorul Republicii Li-

beria, Josep Hartfort Graham.
La solemnitatea prezentării 

scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat și 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

Au fost de asemenea prezenți 
membri ai Ambasadei Republi
cii Liberia la București.

Cu prilejul
aniversăm
Insurecției
naționale

slovace

Adunare festivă la
Rîmnicu Vîlcea

Cu prilejul a 30 de ani de la 
Insurecția națională slovacă, 
marți, a avut loc la Rîmnicu 
-Vîlcea o adunare festivă, orga
nizată de Comitetul Municipal 
P.C.R.. la care au participat re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, un numeros 
public.

Ion Predișor, secretar al Co
mitetului Municipal Rîmnicu 
Vîlcea al P.C.R., după ce a a- 
dresat popoarelor prietene ceh 
și slovac cele mai cordiale feli
citări cu ocazia celei de-a 30-a 
aniversări a Insurecției națio, 
nale slovace, a evocat importan
ța istorică a evenimentului săr
bătorit și a subliniat trăinicia 
relațiilor de prietenie româno- 
cehoslovace, cu rădăcini adinei 
în trecutul istoric. Au fost rele
vate, totodată, dezvoltarea ra
porturilor multilaterale româno- 
cehoslovace pe linia celor con
venite la întîlnirile și convorbi
rile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului Gustav Husak,
cretar general al C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia.

Atașatul militar și aero al Re
publicii Socialiste Cehoslovace 
la București, general-maior Iosef 
Gumulka, a adus participanților 
la adunare salutul călduros al 
popoarelor slovac și ceh, al lo
cuitorilor orașului Kromeriz cu 
care municipiul Rîmnicu Vîlcea 
este înfrățit. Vorbitorul a făcut 
apoi o trecere în revistă a prin
cipalelor etape ale Insurecției 
naționale slovace, a evocat me
moria ostașilor români căzuți pe 
pămîntul cehoslovac și s-a refe
rit la realizările obținute în cei 
30 de ani de socialism în țara 
prietenă.

în încheiere au rulat filme do
cumentare cehoslovace.

Și
se-

Cu prilejul aniversării proclamării
R. D. Vietnam

Adunare festivă la Căminul cultural din comuna 
Gingiova, județul Dolj

La Căminul cultural din co
muna Gîngiova, județul Dolj, a 
avut loc marți după-amiază o 
adunare festivă, organizată 
Comitetul județean Dolj 
P.C.R., cu prilejul celei de-a 
29-a aniversări a proclamării 
Republicii Democrate Vietnam.

Au luat parte Mihai Burche- 
șin, secretarul Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R., reprezen
tanți ai Consiliului județean și 
ai Uniunii județene a coopera
tivelor agricole de producție, 
numeroși săteni, membri ai Co
operativei agricole de producție 
„Prietenia româno-vietnameză“, 
unitate înfrățită cu cooperativa 
agricolă din comuna Moc Bac 
din R. D. Vietnam.

Au participat Nguyen Nhanh 
Ha, ambasadorul R. D. Vietnam, 
Lam Van Luu, ambasadorul 
Republicii Vietnamului de Sud 
Ia București, membri ai celor 
două ambasade.

Nicolae Pascu, președintele 
cooperativei agricole de produc
ție, a vorbit despre importanța 
actului istoric de la 2 septem
brie 1945, cînd a fost înteme
iată Republica Democrată Viet
nam. Vorbitorul a înfățișat pe 
larg lupta eroică dusă de po
porul vietnamez pentru apăra
rea libertății și independenței 
naționale, pentru progresul eco
nomic și social al țării sale. 
Referindu-se la poziția țării 
noastre față de lupta dreaptă a 
poporului vietnamez, el a ară
tat că România socialistă _ s-a 
situat încă de la început alături 
de lupta poporului vietnamez 
pentru apărarea țării sale, pen
tru construirea socialismului, a- 
cordîndu-i întregul său sprijin 
material, politic și moral. Po
porul român, a spus vorbitorul, 
a salutat cu profundă satisfac
ție semnarea acordului de la 
Paris ca o victorie istorică a po
porului vietnamez, care a încu
nunat lupta sa .plină de abnega
ție pentru apărarea suveranită
ții și independenței, a ființei 
sale naționale. In încheiere. Ni
colae Pascu a arătat că, între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul celor ce Muncesc din 
R.D. Vietnam, între România și 
R.D. Vietnam, între poporul 
român și poporul vietnamez, 
s-au statornicit și se dezvoltă 
relații de prietenie și colabora
re frățească. Poporul român va 
acorda și în continuare spriji
nul său multilateral pentru dez
voltarea socialistă și unificarea 
pașnică a patriei.

A luat apoi cuvintul Nguyen 
Nhanh Ha, 
Vietnam în 
după ce a 
evenimente

de
al

ambasadorul R. D. 
țara noastră, care, 
evocat principalele 
istorice desfășurate

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE 
BUCUREȘTI
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în urmă cu 29 de ani, lupta 
poporului vietnamez pentru e- 
dificarea noii orînduiri, a înfă
țișat pe larg succesele obținute 
de poporul prieten, ca rezultat 
al liniei revoluționare juste a 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, a evidențiat sprijinul 
și solidaritatea țărilor socialiste 
frățești, ale forțelor antiimpe- 
rialiste progresiste din întreaga 
lume, cu cauza poporului viet
namez. în lupta noastră dreaptă 
pentru apărarea ființei națio
nale și pentru respectarea acor
dului de la Paris, precum și în 
opera de construire a socialis
mului — a spus vorbitorul — 
poporul nostru s-a bucurat și se 
bucură de sprijinul și ajutorul 
prețios al Partidului Comunist 
Român și guvernului României 
socialiste 
primăm 
Poporul 
sincer de
nute de poporul frate român în 
construirea socialismului și 
urează, ca, sub conducerea 
P.C.R., să obțină noi succese 
în făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în înain
tarea României spre comunism.

în încheiere a fost prezentată 
o gală de filme vietnameze.

față de care ne ex- 
recunoștința fierbinte, 
vietnamez se bucură 
marile realizări obți-

Tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., a avut, 
marți după-amiază, o intilnire 
cu delegația Consiliului redeș
teptării naționale din Republica 
Ghana, condusă de lt. col. 
R.J.A. Felii, membru al Consi
liului, ministrul planificării eco
nomiei, vicepreședinte al Consi
liului economic național al Re
publicii Ghana, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., face o vizită 
de prietenie in țara noastră.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

★
Tovarășul Mihai Dalea, mem

bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. a primit, marți dimi
neața, delegația muncitorilor din 
R.P. Chineză condusă de Fari 
Dă-lin, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, președintele Uniunii 
generale a sindicatelor din pro
vincia Hobei, care, la invitarea 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
face o vizită de prietenie și 
schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire au participat to
varășii Gheorghe Petrescu, 
membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., Ștefan Pavel, mem
bru al C.C. al P.C.R., secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
Larisa Munteanu, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

A participat, de asemenea. Li 
Tin-ciuan, ambasadorul R.P. 
Chineze la București.

Cu acest prilej, s-a făcut o 
informare reciprocă despre acti
vitatea sindicatelor din cele 
două țări. De ambele părți s-a 
exprimat dorința dezvoltării și 
adincirii continue a relațiilor 
intre sindicatele șl oamenii 
muncii din Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Chineză.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și 
înțelegere reciprocă.

★
Marți după-amiază, tovarășul 

Mihai Dalea, președintele Con
siliului Central al U.G.S.R. s-a 
intilnit cu delegația Centralei 
Naționale a Oamenilor Muncii 
din Panama — C.N.T.P. — con
dusă de Domingo Barrio, secre
tar general al C.N.T.P., care 
efectuează o vizită de prietenie 
și schimb de experiență în țara 
noastră, la invitația Consiliului 
Central al U.G.S.R.

La intilnire a luat parte tova
rășul Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

în cursul convorbirii, desfășu
rată într-o atmosferă caldă, 
prietenească, s-a procedat la un 
schimb de păreri privind preo
cupările actuale ale U.G.S.R. și 
C.N.T.P., exprimindu-se, tot
odată. dorința de extindere a 
relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre oamenii muncii și 
sindicatele din România și Pa-

avut o întrevedere cu ministrul 
afacerilor externe si cooperării 
al Republicii Ruandeze, Aloys 
Nsekalije.

In cursul întrevederii s-a fă
cut un schimb util de păreri în 
probleme de interes reciproc, 
întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

În legătură 
cu examenul
de admitere

DINEU

în școlile de 
specializare 
postliceală

sindicatele din România 
nama.

PLECARE
Marți dimineața a... ._ - -------- _ părăsit

Capitala, Lionel Jospin, membru 
_______ . secretar 

național al Partidului Socialist 
Francez, care a făcut o vizită 
în țara noastră și a reprezentat 
partidul său la festivitățile pri
lejuite de sărbătorirea celei 
de-a XXX-a aniversări a elibe
rării României.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost salutat de tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

al Biroului Executiv,

CONVORBIRI

IocMarti dimineața au avut __
convorbiri între Angelo Micu- 
lescu, ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor al 
Republicii Socialiste România, și 
Aloys Nsekalije, ministrul afa
cerilor externe si cooperării al 
Republicii Ruandeze.

Cu acest prilej, cei doi mi
niștri au examinat aspecte ale 
relațiilor de colaborare în do
meniul agriculturii si industriei 
alimentare, relevînd posibilități
le de cooperare dintre România 
Si Ruanda în viitor.

★
In după-amiaza aceleiași zile, 

ministrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste România, 
general de armată Ion Ionită. a

Expediția pionierească
„Victoria" raportează 
îndeplinirea misiunii

Cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației Asociației 
de prietenie a poporului chi
nez cu străinătatea și a Asocia
ției de prietenie China — Româ
nia, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București, 
Li Tin-ciuan, a oferit marți un 
dineu.

Au participat Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Chivu Stoica, președin
tele Asociației de prietenie 
româno-chineză, Maria Groza, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, membri ai conduce
rii unor instituții centrale și 
organizații obștești.

ÎNTREVEDERE
Marți după-amiază, Sidi Ould 

Cheik Abdallahi, ministru al 
planificării și dezvoltării indus
triale din Republica Islamică 
Mauritania, care se află în vi
zită în țara noastră, a avut o în
trevedere cu Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
ționale. Cu acest prilej, au fost 
discutate probleme privind rela
țiile economice dintre cele două 
țări, fiind examinate, totodată, 
posibilitățile de dezvoltare în 
continuare a schimburilor co
merciale, cooperării economice șl 
tehnice dintre România și 
Mauritania.

. D,e la .Ministerul Educației 
șî Invătămîntului se comu- 
nică următoarele in legătură 
cu examenul de admitere in 
școlile de specializare postii- 
ceală :

în învătămîntul de zi. seral 
si fără frecventă de la șco
lile de specializare nostlicea- 
lă cu durata de 1—2 ani, 
concursul de admitere se va 
organiza la data de 10 sep
tembrie.

Se pot înscrie la concurs 
absolvenții cu diplomă de 
bacalaureat (sau maturitate) 
ai liceelor (școlilor medii de 
cultură generală) sau liceelor 
de specialitate.

La cursurile 
frecventă se 
candidatii care 
in muncă.

Pentru informații privind 
natura scolii absolvite, pro
bele de concurs etc., candi
datii se vor adresa la secre
tariatele școlilor respective.

serale si fără 
pot prezenta 
sint încadrați

CONFERINȚĂ

DE PRESA

SOSIRE
La invitația Comitetului pen

tru problemele consiliilor popu
lare, marți după-amiază a 
sosit în Capitală George A. 
Athanson, primarul orașului 
Hartford din Statele Unite ale 
Americii.

Cu ocazia celui de-al 16-lea 
Tirg Internațional de produse 
mecanice de Ia Brno care va 
avea loc între 11—19 septembrie, 
consilierul comercial de pe lin
gă ambasada Cehoslovaciei la 
București a organizat o confe
rință de presă. Despre impor
tanța acestei manifestări, rolul 
ei în extinderea colaborării eco
nomice dintre țări a vorbit Josef 
Kudrna, director general adjunct 
al întreprinderii de comerț ex
terior, tîrguri și expoziții de la 
Brno.

Șaisprezece copii purtînd la gît însemnul micilor comuniști 
— cravata roșie cu tricolor — au fost învestiți, printr-o iniția
tivă a celui de al treilea Forum al pionierilor, să meargă 
pe urmele ostașilor români căzuți eroic pentru eliberarea Un
gariei și Cehoslovaciei. Au urmat, zile de-a rîndul acest drum 

. încărcat de semnificații istorice, au văzut și, la întoarcere, așa 
cum obișnuiesc ei, pionierii, raportează.

Au ținut, ca și-n alte dăți, dealtfel, să-i raporteze condu
cătorului partidului și al țării, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. Nutreau o nestăvilită dorință ca secretarul 
general al partidului, omul care cunoaște, ca un părinte cu 
milioane de fii și fiice, tot ce se întîmplă în lumea copilă
riei lor, să știe cum și-au îndeplinit misiunea asumată în anul 
30 al demnității noastre.

Scrisoarea lor, plină de căldură și dragoste, e o mică 
poveste despre un mod de a învăța din fragedă vîrstă din 
evenimentele cruciale ale țării, de a participa la istoria pre
zentă a poporului. Copiii relevă emoționantele momente ale 
traseului expediției. Membrii expediției, trecînd granița țării, 
au dus cu ei pămînt din pămîntul patriei pentru a-1 presăra 
pe mormintele eroilor poporului român, au depus coroane și 
jerbe de flori; au făcut de gardă și au păstrat momente de 
reculegere împreună cu pionierii maghiari și cehoslovaci. 
„Imnul eroilor" a răsunat pe meleagurile celor două țări la 
mormintele ostașilor români.

Pionierii se simt mîndri să povestească despre tot ce au 
făcut în zilele cît au purtat numele de membri ai expediției 
„Victoria", despre clipele pe care le-au petrecut împreună 
cu pionierii din cele două țări prietene, că ei, pionierii români, 
le-au vorbit pionierilor maghiari și cehoslovaci despre țară și 
frumusețile ei, despre munca avîntată a poporului român 
pentru construirea unei societăți noi.

„Sîntem bucuroși și fericiți că misiunea a fost îndeplinită cu 
cinste și onoare. Acțiunea la care am participat ne-a ajutat 
șă înțelegem mai deplin justețea cauzei pentru care s-au 
jertfit zeci de mii dintre cei mai buni fii ai poporului nostru, 
ne-a întărit hotărîrea de a lupta pentru cauza Partidului 
Comunist Român, a clasei muncitoare, pentru a ne forma ca 
tineri patrioți și revoluționari.

Mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Vă promitem că în anul școlar care începe, vom depune 

toate eforturile pentru a îndeplini tot mai bine sarcinile ce 
ne-au fost încredințate de partid, de Dumneavoastră personal, 
să întîmpisiăm cu fapte demne de muncă al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Pe drumul luminos pe care ne călăuziți cu atîta dragoste 
vom păși mereu cu demnitate și însuflețire pionierească".

Cu aceste gînduri încheie raportul lor pionieresc partici- 
panții la expediția „Victoria."

Campionatele europene
de atletism

ROMA 3 (Agerpres). — Ieri, 
pe stadionul olimpic din Roma, 
în cadrul campionatelor europe
ne de atletism, a fost stabilit 
primul record mondial al actua
lei ediții a competiției. Autoarea 
performanței este Ruth Fuchs 
(R.D. Germană), învingătoare în 
proba de aruncarea suliței cu 
rezultatul de 67,22 m, realizat în 
a doua încercare. Vechiul re
cord mondial era de 66,10 m și 
aparținea, din anul 1973, ace
leiași sportive. Medalia de ar
gint a revenit compatrioatei sale 
Jacqueline Totden — 62,10 m, 
iar cea de bronz — Natașei Ur- 
bancici (Iugoslavia) — 61,66 m. 
Prezente în finală, concurentele 
românce Eva Zorgo și Ioana 
Pecec s-au clasat pe locurile 10 
(cu 54,44 m) și, respectiv, 12 (cu 
52,18 m).

Sprinterul sovietic Valeri Bor
zov, dublu campion olimpic la 
Jocurile de la Miinchen, și-a a- 
dăugat încă un titlu în presti
giosul său palmares, cîștigînd fi
nala cursei de 100 m, în 10“ 
27/100. L-au urmat italianul Pie
tro Mennea — 10“34/100 și vest- 
germanul Klaus Dieter Bieler — 
10“35/100.

In schimb, Renate Stecher 
(R.D. Germană), medaliată și ea 
cu aur în probele de sprint la 
Olimpiadă, a fost întrecută în 
proba de 100 m plat de multi
pla recordmană poloneză Irena 
Szewinska, cronometrată în fi
nală cu timpul de ll“13/100. Re
nate Stecher a ocupat locul se
cund în ll“23/100, iar Andrea 
Lynch (Anglia) s-a situat pe lo
cul trei, cu ll“28/100.

In proba feminină de săritură 
în lungime, titlul de campioană 
europeană a fost cucerit de Ilo

na Bruzsenyak (Ungaria) cu re
zultatul de 6,65 m. Pe locurile 
următoare s-au clasat Eva Su- 
ranova (Cehoslovacia) — 6,60 m 
și Hellenius Pirkko (Finlanda) 
— 6,59 m. Valeria Ștefănescu a 
ocupat locul 12, cu 6,25 m.

Ultima medalie de aur a zi
lei a doua de concurs a fost atri
buită sportivului sovietic Vladi
mir Golubnicii, învingător în 
proba de 20 km marș cu timpul 
de 1 h 29'30“. L-au urmat Bernd 
Kannenberg (R.F. Germania) — 
1 h 29'38“2/10 și Vladimir Zolo- 
sik (U.R.S.S.) — 1 h 31'48“.

Printre finalistele probei fe
minine de 800 m, programată as
tăzi, se numără și atleta român
că Mariana Suman, care ieri a 
obținut cel mai bun timp în 
semifinale, cîștigînd seria I cu 
2'00“2/10.

Gheorghe Ghipu a ratat califi
carea în finala probei masculi
ne de 800 m, clasîndu-se pe lo
cul cinci în semifinala a Il-a. 
De remarcat că departajarea în 
această cursă s-a făcut după fo
tografie, concurenții clasați pe 
locurile 2—5 (Fiasconaro, Fromm, 
Taskinen și Ghipu) fiind crono
metrați cu același timp: 1’47“ 
7/10. Printre finaliști se numă
ră englezul Ovett, iugoslavul Su- 
sanj, italianul Fiasconaro, so
vieticul Ponomarev și Fromm 
(R.D. Germană).

în calificările probei masculi
ne de săritură în lungime, spor
tivul român Dumitru Iordache 
a realizat 7,58 m și nu s-a ca
lificat în finală. Baremul de 
7,70 m a fost îndeplinit, printre 
alții, de Podlujnîi (U.R.S.S.), 
Rousseau (Franța), Baumgatner 
(R.F. Germania) ți Klauss (R.D. 
Germană).

• Campionatele mondiale de 
pentatlon modern au continuat 
la Moscova cu desfășurarea pro
bei de tir. Victoria a revenit 
concurentului bulgar Nikolai 
Nikolov, cu 1 044 puncte. Sporti
vul român Constantin Călina 
s-a situat pe locul șase cu 1 000 
puncte.

După trei probe, în clasamen
tul individual continuă să fie 
-lider Pavel Lednev (U.R.S.S.) — 
3 067 puncte, urmat de compa
triotul său Boris Onișcenko — 
2 975 puncte, americanul John 
Fitzgerald — 2 886 puncte, dane
zul Jorn Steffensen — 2 884
puncte, românii Dumitru Spîrlea
— 2 864 puncte și Constantin Că
lina — 2 853 puncte, maghiarul 
Szigmond Villany — 2 853
puncte, italianul Mario Medda
— 2 848 puncte etc.

în clasamentul general pe 
echipe conduce U.R.S.S. — 8 876 
puncte, urmată de Ungaria — 
8 406 puncte, România — 8148 
puncte, R. F. Germania — 8118 
puncte, Bulgaria — 8 074 puncte, 
Cehoslovacia — 8 019 puncte. 
Finlanda — 7 878 puncte etc.

• Ultimele partide din turul 
trei al turneului internațional de 
tenis de Ia Forest Hills s-au ca
racterizat prin dispute echilibra
te, în care învingătorii au fost 
cunoscuți in majoritatea cazuri
lor numai după cinci seturi. 
Jucătorul american Roscoe Tan
ner a reușit să-l elimine cu 4—6, 
6—1, 1—5, 6—4. 6—4 pe tenis- 
manul român Ilie Năstase, unul 
din favoriții concursului și câști
gătorul ediției 1972. După ce a 
ciștigat primele două seturi, Ilie 
Năstase a 
rului său 
pregătire 
terminat
una din surprizele actualei edi
ții a competiției.

cedat inițiativa tină- 
partener, care, cu o 

fizică superioară, a 
învingător, realizind

• Astăzi încep la Lucerna în
trecerile celei de-a 4-a ediții a

campionatelor mondiale mascu
line de canotaj la care Și-au 
anunțat participarea 127 de 
echipaje din 32 de țări.

România este prezentă la a- 
ceastă competiție de amploare 
cu patru echipaje 2 f.c. (Ilie 
Oanță-Dumitru Grumezescu), 2 
plus 1 (Petre Ceapura, Ștefan 
Tudor și Gheorghe Gheorghiu), 
4 plus 1 rame (Pavel Zagoni, 
Adalbert Agh. Cristian Georges
cu, Ionel Ocneanu și Ovidiu 
Gheorghe) și 4 visle (Gheorghe 
Mereuță. Constantin Toma-Ma- 
rin, Emil Budurișan, Nicolae 
Popa).

• Echipa libaneză de fotbal 
Racing Club Beirut și-a conti
nuat turneul în țara noastră 
evoluînd marți la Craiova în 
compania echipei campioane 
Universitatea Craiova. Gazdelb 
au terminat învingătoare cu sco
rul de 6—4 (2—0) prin punctele 
marcate de Bălăci, Oblemenco, 
Bălan, Ștefănescu, Țarălungă și 
Zindros. Pentru oaspeți a în
scris Aii (4).

• Astăzi, pe stadionul „Mithai 
Pașa" din Istanbul, lotul repre
zentativ de fotbal al României 
va susține un joc de verificare 
cu formația locală Fenerbahce. 
Din lotul fotbaliștilor români 
fac parte, printre alții, Rădu- 
canu, Cheran, Sătmăreanu II 
Antonescu, Dinu, Dudu Geor
gescu, Beldeanu, Troi, Mulțescu 
și Lucescu.

• Incepind de astăzi și pînă 
duminică 8 septembrie, pe tere
nul Dinamo din Capitală se vor 
desfășura întrecerile celei de-a 
treia ediții a Dinamoviadei la 
handbal masculin. La această 
competiție participă echipele 
Levski Spartak Sofia, Dynamo 
Berlin, Dosza Budapesta, Ruda 
Hvezda Praga, Gwardia Varșo
via și Dinamo București.

COMPLEXUL DE HOTELURI Șl RESTAURANTE „UNION", 
vă invită in frumoasele saloane de alimentație ale complexu
lui --------------------------- ----- -------------------MODERN, b-dul Republicii nr. 46:

braserie cu program zilnic de funcționare 7—23,00 ; 
bar de zi cu program zilnic de funcționare 10—22,00 ; 
restaurant cu program zilnic de funcționare 12—17 și 
20—23,00.

unde o ambianță plăcută, preparatele culinare, vinurile celor 
mai renumite podgorii vă oferă clipe de relaxare.

Prin telefon nr. 13 43 20 puteți reține din timp mese sau 
organiza : conferințe, reuniuni, banchete, agape, mese festive 
etc.

CONCURS

ÎNTREPRINDEREA de săpun „stela
ȘOS. COLENTINA NR. 54, SECTOR 2, recrutează elevi 

absolvenți a 8 clase care au împlinit vîrstă de 16 ani pentru 
școala profesională in vederea calificării in meseriile de :

• operator chimist la fabricarea săpunului, glicerinei și 
produse cosmetice ;

• ucenici la locul de muncă pentru meseriile de :
— frezori
— strungari
— sudori

De asemenea, recrutează din toată țara bărbați în vîrstă 
de 18—45 ani pentru calificare prin cursuri de scurtă durată 
în meseria de operator chimist.

Informații suplimentare la sediul unității șl la telefon 
3515 00, Serviciu] personal învățămint.

ÎNTREPRINDEREA 
DE TRANSPORT 

BUCUREȘTI 
recrutează prin

ÎNTREPRINDEREA DE HIRTIE BUȘTENI
încadrează șefi de manevră și manevranți 

vagoane pentru linia de garaj a întreprin
derii și stația C.F.R. Bușteni.

Cei interesați trebuie să posede autorizația de 
funcționare, eliberată de C.F.R.

Retribuirea va fi conform prevederilor H.C.M. 914/1968.

ȘEF BIROU FINANCIAR
Se pot prezenta ab

solvenți ai învățămîn- 
tului superior, cu o 
vechime de minim 8 
ani în funcții econo
mice.

Concursul va avea 
loc la sediul Direcției 
I.T.B. în ziua de 12 
septembrie 1974, ora 
10.

Doritorii se pot a- 
dresa pînă pe data 
de 10 septembrie a.c. 
la Serviciul Personal 
din b-dul Dinicu Go 
lescu nr. 1 sectorul 7 
telefon: 14.71.30/178



Interviul acordat 
de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU
Radioteleviziunii italiene

întrebare : Domnule 
președinte, in aceste zile ați 
sărbătorit cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării Româ
niei. Au fost ani hotăntori 
•pentru progresul și consoli
darea independenței țării 
dumneavoastră. Ați putea să 
ne spuneți care sânt prin
cipalele rezultate obținute în 
acești ani ?

RĂSPUNS : în cei 30 de ani 
care au trecut de la eliberarea 
României de sub dominația fas
cistă și a Germaniei hitleriste, 
poporul român a realizat pro
funde transformări revoluționa
re, înfăptuind neabătut politica 
Partidului Comunist Român. In 
primul rind, a fost lichidată 
pentru totdeauna exploatarea și 
asuprirea omului de către om, 
a fost făurită societatea socialis
tă, care asigură deplina egalitate 
între toți cetățenii, fără deose
bire de naționalitate, realizarea 
echității și dreptății sociale în 
repartiția venitului național, co
respunzător muncii și contribu
ției fiecărui cetățean la dezvol
tarea societății.

Pe plan economic, realizările 
se reflectă îndeosebi în ritmul 
înalt al industriei, care a fost 
în acești ani de aproape 14 la 
sută, ceea ce a dus la creșterea 
producției industriale în acești 
30 de ani de aproape 30 de ori. 
Astfel, dacă în 1948 produceam 
circa 280 mii tone oțel, in acest 
an vom produce peste 9 milioa
ne, iar în 1975 peste 10 milioane 
tone oțel. Aș putea da nenumă
rate exemple care demonstrează 
ritmul înalt și progresele simți
toare realizate de industria 
României. De asemenea, s-au 
dezvoltat agricultura, știința, 
cultura, a crescut de peste 10 
ori venitul național ; pe această 
bază, s-a ridicat nivelul de trai 
material și spiritual al întregu
lui popor — țelul suprem al în
tregii politici a Partidului Co
munist Român, esența însăși a 
orînduirii socialiste pe care o 
edificăm.

ÎNTREBARE : Domnule 
președinte, România a mani
festat un mare dinamism pe 
plan internațional; ați putea 
să ne spuneți care este pozi
ția țării dumneavoastră în 
relațiile cu Uniunea Sovietică, 
precum și cu celelalte două 
mari puteri — Statele Unite 
și China ?

RĂSPUNS : România a acțio
nat și acționează consecvent

Convorbire româno-libiană
Președintele Geddafi a primit pe tovarășul 

Ion Păfan
TRIPOLI 3 (Agerpres). — To

varășul Ion Pățan, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, 
care a participat, împreună cu 
membrii delegației române de 
partid, la festivitățile organizate 
cu ocazia celei de-a V-a aniver
sări a Zilei naționale a Repu
blicii Arabe Libiene, a fost pri
mit, la 2 septembrie, de colo
nelul Moamer El Geddafi, pre
ședintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției.

Cu acest prilej, tovarășul Ion 
Pățan a transmis președintelui 
Moamer El Geddafi, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
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• CU PRILEJUL celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă, între 26 august și 2 sep
tembrie la Universitatea Liberă, 
Secția Nord-Santander din orașul 
Cucuta (Columbia) a fost des
chisă expoziția de fotografii 
„România în imagini și cifre" și 
organizate două seri ale filmului 
documentar românesc. Au fost 
prezentate filmele „Comori din 
străbuni", „Delta Dunării" și 
„Vacanța în România".

• OFICIALITĂȚILE egiptene 
au anunțat că viața își va relua 
cursul normal în localitățile si
tuate de-a lungul Canalului 
Suez încă în cursul lunii octom
brie.

• ÎNTRE 15 și 30 august a 
avut loc, la Vancouver (Cana
da), Congresul internațional al 
matematicienilor, care a întrunit 
aproximativ 5 000 de participanți 
din toate țările lumii. Cu acest 
prilej, acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republi
cii Socialiste România, a fost 
ales vicepreședinte al Uniunii 
internaționale a matematicieni
lor.

• POSTURILE cipriote de ra
dio și televiziune au difuzat un 
apel adresat de președintele 
Makarios — aflat, în prezent, la 
Londra — în care cere atit spri
jinitorilor, cit și adversarilor săi 
din Cipru încetarea ostilităților 
din insulă, pentru a se evita 
trsy'sformarea lor într-un război 
fr/iricid. „Momentele prin care 
trece Ciprul reclamă unitate și 
înțelegere" — a spus el.

Totodată, arhiepiscopul Ma
karios a cerut sprijinirea pre
ședintelui interimar al țării, 
Glafkos Clerides. In legătură cu 
aceasta, el a subliniat că, atit 
timp cit se află departe de Ci
pru. Glafkos Clerides rămîne 
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pentru promovarea unor relații 
de colaborare internațională cu 
toate statele lumii fără deose
bire de orînduire socială, por
nind de la faptul că participarea 
activă la diviziunea internațio
nală a muncii, la schimbul de 
valori pe plan internațional, con
stituie o necesitate pentru pro
gresul oricărei țări, cu atît mai 
mult pentru progresul României 
care își propune să făurească o 
societate nouă. Este de înțeles, 
ca țară socialistă, punem pe pri
mul plan relațiile cu țările so
cialiste. Acționăm pentru extin
derea colaborării cu țările în 
curs de dezvoltare, care depun 
eforturi pentru dezvoltarea lor 
economico-socială independentă 
și, desigur, în spiritul principi
ilor coexistenței pașnice, avem 
relații largi și cu țările capita
liste dezvoltate. întreținem rela
ții bune cu Uniunea Sovietică, 
cu celelalte țări socialiste din 
Europa, cu China populară, cu 
celelalte țări socialiste din Asia, 
precum și cu Cuba, prima țară 
socialistă din America. După 
cum am menționat, avem relații 
largi — economice și de colabo
rare în diferite domenii — și cu 
țările capitaliste dezvoltate, și în 
acest spirit relațiile noastre cu 
Statele Unite ale Americii au 
cunoscut o creștere simțitoare 
în ultimii ani.

ÎNTREBARE : După cum 
se știe, la Conferința de la 
Geneva, România a insistat in 
mod deosebit asupra renun
țării la recurgerea la forță in 
caz de neînțelegere între sta
te. Ați putea să ne spuneți 
care este pentru țara dum
neavoastră semnificația aces
tei poziții ?

RĂSPUNS : într-adevăr, Româ
nia a acționat cu toată consec
vența pentru desfășurarea cu 
succes a Conferinței general- 
europene, Apreciem că rezulta
tele de pînă acum permit să se 
pună problema încheierii cu 
succes a fazei a doua și trecerii 
la organizarea celei de-a treia 
faze — la nivel înalt — care să 
adopte documentele elaborate și 
să constituie de fapt începutul 
unei ere noi în relațiile dintre 
țările de pe continentul nostru. 
România s-a pronunțat în mod 
hotărit pentru așezarea relațiilor 
dintre țările europene pe prin
cipiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței, 
suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

în acest cadru, am acordat și 
acordăm o importanță deosebită 

președintele Republicii Socialis
te România, cele mai calde fe
licitări, urări de sănătate și fe
ricire personală, noi succese, 
progres și bunăstare poporului 
libian.

Președintele Moamer El Ged
dafi a transmis, la rindul său, 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
cele mai sincere mulțumiri, îm
preună cu urările sale de sănă
tate și fericire, precum și suc
cese depline României, Pre
ședintele libian a subliniat, tot
odată, că vizita întreprinsă ’ de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
la Tripoli este vie în memoria 
poporului Libiei și va fi foarte 
fericit să viziteze România..

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

președintele constituțional al ță
rii, avînd sprijinul său în înde
plinirea îndatoririlor care-i re
vin.

Succesul ansamblului 
„Oltul"

Ansamblul artistic de ama
tori „Oltul", din comuna 
Stoicănești, a obținut marele 
premiu al Festivalului inter
național de folclor desfășu
rat în localitatea vest-germană 
Merburg-Biedenkopf, în pe
rioada 21—28 august.

Formația românească s-a 
impus, între cele zece ansam
bluri prezente la această ma
nifestare, prin „măiestria și 
acuratețea artistică" a inter
pretării sale.

Cu prilejul prezenței în R.F. 
Germania, ansamblul „Oltul" 
a susținut un spectacol și în 
orașul Marburg, care s-a 
bucurat de un frumos succes. 

Programul „Mutsu44 a fost suspendat
La Tokio s-a anunțat că programul de testare a primei nave 

nucleare japoneze — „Mutsu" — a fost suspendat ca urmare 
a detectării unor emanații radioactive, imediat după intrarea 
reactorului navei în faza critică, respectiv in faza în care aces
ta începe să producă energia atomică necesară propulsării vasu
lui. Nivelul radioactivității detectate a fost dublu față de cei 
considerat „alertant". Nu au fost semnalate cazuri de contami
nare radioactivă între persoanele aflate la bord.

Purtătorul de cuvînt al guvernului japonez a anunțat convo
carea oficialităților Agenției pentru știință și tehnologie in 
vederea examinării situației. El a precizat că programul de tes
tare a navei „Mutsu" va fi suspendat pînă la determinarea cau
zei accidentului produs.

Construcția navei japoneze cu propulsie nucleară „Mutsu", 
cu un deplasament de 8 214 tone, a fost terminată in anul 1972, 
dar programul de testare în larg a fost amînat datorită protes
telor opiniei publice nipone, care a cerut garanții depline că 
va fi evitată contaminarea radioactivă a mediului înconjurător. 
La 26 august a.c., nava a ieșit in larg pentru efectuarea primului 
program de testare, care urma să se încheie la 8 septembrie.

asumării de către toate statele 
europene a angajamentului de a 
renunța la forță și la amenin
țarea cu forța în soluționarea 
problemelor dintre state. Viața, 
chiar ultimele evenimente, de
monstrează că este în interesul 
tuturor popoarelor europene și al 
întregii iumi să se pună cu 
hotărire capăt forței în soluțio
narea diferitelor probleme, să se 
acționeze pe calea tratativelor, 
pe calea înțelegerii directe în
tre state, ceea - ce corespunde 
intereselor fiecărui popor, pro
gresului social și păcii în în
treaga lume.

ÎNTREBARE : Domnule 
președinte, ați vizitat anul 
trecut Italia, țară legată prin 
relații foarte vechi de țara 
dumneavoastră. Considerați că 
colaborarea directă dintre 
țări aparținînd unor sisteme 
opuse — ca Italia și Româ
nia — poate să favorizeze 
procesul destinderii interna
ționale ?

RĂSPUNS : Vizita care am 
efectuat-o în Italia și convorbi
rile cu președintele Leone, cu 
primul ministru, cu membrii 
guvernului, "cu un număr mare 
de oameni politici, de afaceri, 
de știință, de cultură au consti
tuit un moment important în re
lațiile dintre România și Italia, 
însăși vizita și documentele 
pe care le-am adoptat în comun 
demonstrează necesitatea și po
sibilitatea colaborării largi din
tre România și Italia și — avînd 
în vedere că sîntem țări cu 
orînduiri sociale diferite și, din 
păcate, facem parte și din două 
blocuri militare deosebite — 
arată că, în ciuda acestor apar
tenențe, este posibil să se dez
volte o colaborare largă, atunci 
cînd țările respective, așa cum 
este cazul Italiei și României, 
sînt animate de dorința de a 
coopera, de a contribui la reali
zarea unei colaborări multilate
rale între toate statele, la accen
tuarea politicii de destindere 
care corespunde intereselor în
tregii lumi. De aceea, consider 
că trebuie intensificate eforturi
le României și Italiei, atit în ce 
privește colaborarea bilaterală 
— pentru care apreciez că exis
tă bune condițiuni și în conti
nuare —, cit și contribuția țări
lor noastre ia securitatea eu
ropeană, la soluționarea marilor 
probleme internaționale, în in
teresul tuturor popoarelor, al 
cauzei păcii și colaborării inter
naționale.

Aș dori, în încheiere, să urez 
întregului popor italian multă 
prosperitate și fericire.

DEZACORDURI 
ÎNTRE „CEI NOUĂ“

In centrul discuțiilor miniș
trilor agriculturii ai țărilor mem
bre ale Pieței comune, reuniți, 
marți, la Bruxelles, s-a aflat 
propunerea. Comisiei C.E.E. pri
vind creșterea în medie cu 4 la 
sută a prețurilor agricole, în- 
cepind de la 1 octombrie a.c. In- 
tîlnirea miniștrilor s-a încheiat 
fără a se ajunge la vreun re
zultat. Reprezentanții R. F. Ger
mania, Danemarcei și Marii Bri
tanii s-au opus propunerii de 
sporire a prețurilor agricole. Pe 
de altă parte, reprezentanții O- 
landei, Italiei și Irlandei spri
jină propunerea Comisiei C.E.E., 
ultimele două manifestînd, însă, 
unele rezerve, în timp ce repre
zentanții Belgiei, Franței și Lu
xemburgului consideră că este 
nevoie de o creștere chiar mai 
substanțială a prețurilor pro
duselor agricole.

• PREȘEDINTELE ALGE
RIEI, Houari Boumediene, l-a 
primit pe secretarul de stat 
francez pentru comerțul exte
rior, Norbert ■ Segard, care i-a 
înmînat un mesaj din partea 
președintelui Franței, Valeri 
Giscard d’Estaing. în urma a- 
cestei întrevederi, secretarul de 
stat francez a declarat că pre
ședintele d’Estaing va întreprin
de o vizită oficială în Algeria, 
la începutul anului viitor, la in
vitația șefului’ statului algerian.

• ZILELE ACESTEA s-a des
fășurat, la Messina, Festivalul 
internațional de folclor la care 
au participat ansambluri din Po
lonia, Franța, Libia, Spania, 
România și Italia. Țara noastră 
a fost reprezentată de Ansam
blul folcloric „Pandelașul" al 
Casei de cultură din Medgidia, 
întrunind aprecierile unanime 
ale juriului și organizatorilor, 
Ansamblul „Pandelașul" a fost 
distins cu „Marea cupă" a Ofi
ciului de turism din Sicilia.
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Reprezentantul personal al 

președintelui Nicolae Ceaușescu 
primit de președintele 

Republicii Elene
ATENA 3 — Corespondentul 

Agerpres, Ion Badea, transmite : 
Președintele Republicii Elene, 
Phaedon Ghizikis, l-a primit, 
marți, pe Mircea Malița, minis
tru secretar de stat, reprezentan
tul personal al președintelui Re
publicii Socialiste România,

Devnia — orașul
bulgare

chimiei

Sînt zile cînd soarele dă 
o lumină aparte, lichefiată 
parcă, și care, la întîlnirea 
cu apele mării, dobîndește 
transparență pe verticala de 
azur. Este un moment cînd 
natura, în continuu zbucium, 
se liniștește pentru o clipă.

Pe o astfel de vreme am 
fost, pentru cîteva ceasuri, 
oaspete al orașului ’Devnia. 
Iar o astfel de vreme te 
trimite cu gîndul în legen
dă. în limba bulgară, „dev
nia" înseamnă „frumoasă", 
si legenda spune că nume
le locului vine de la o fa
tă. O frumoasă, deci, tre
buie să fi poposit pe țăr
mul stîncos, în așteptarea 
pescarului iubit, cuprins de 
praguri de ape.

Alt orizont de memorie, 
altă imagine a trecutului: 
o întindere de bălți, pămîn- 
turi aride, neospitaliere a- 
gricultorului, stînci șfichiui- 
te de vînturile aspre ce bat 
dinspre mare. Este Devnia 
anilor mai de demult, zes
tre vitregă a unui timp 
strîmb.

în sfîrșit, amplă și impre
sionantă, imaginea actuali
tății: turnuri, crenele, sche
le, o uriașă paletă croma
tică a muncii, vădind forța 
înnoitoare a industrializării 
socialiste. Aici, la Devnia,

Hala de țevi de azbociment la uzinele „Vulkan" din 
Dimitrovgrad

Resursele mondiale
de apă

* Un program hidrologic internațional pe o perioadă 

de zece ani • Conferința de la Paris
Luni, au început, la 

Paris, lucrările Conferin
ței internaționale consa
crate examinării resurse
lor mondiale de apă și a- 
cloptării modalităților vii
toarei cooperări interna
ționale în acest domeniu 
vital pentru omenire.

Lucrările conferinței, convo
cată din inițiativa U.N.E.S.C.O. 
și a Organizației Meteorologice 
Mondiale, vor dura pînă la 14 
septembrie. Participă 350 de ex- 
perți din 83 de țări, intre care 
și România — țară care a par
ticipat activ la colaborarea in
ternațională din cadrul „Dece
niului hidrologic internațional".

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit, de John Fobes, director 
general adjunct al U.N.E.S.C.O., 
care a subliniat că scopul con
ferinței este de a preciza, pro
gramul pe termen lung, cunos
cut sub numele de „Programul 
hidrologic .international", pe care 
U.N.E.S.C.O. îl va lansa Ia 1 
ianuarie 1975, pentru o perioadă 
de zece ani. Principalele obiec
tive ale acestui program vizează, 
intre altele, potrivit declarației 
lui Fobes, realizarea unui cadru 
științific care să stea la baza 
dezvoltării generale a activită
ților hidrologice ; ameliorarea 
studiului ciclului hidrologic și 
metodologiei științifice în vede
rea evaluării și folosirii mai ra

Nicolae Ceaușescu, care î-a 
transmis un mesaj din partea șe
fului statului român.

Mulțumind pentru mesajul 
primit, președintele Ghizikis a 
adresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu, poporului român prie
ten călduroase salutări și senti
mentele cele mai bune.

mi se spune, se înalță cea 
mai mare cetate a chimiei 
din țara prietenă. Zeci de 
hectare se metamorfozează 
în economie modernă, pe 
străzile largi, asfaltate, în 
autobuzele grăbind spre 
locurile de muncă, oamenii 
schimbă frecvent replici des
pre automatizare, electro
nică. Bogatele zăcăminte de 
calcar și sare și-au găsit e- 
ficiența necesară. In 1951 
începe construcția uzinei de 
sodă, care peste trei ani da 
prima producție. Astăzi chi- 
miștii vorbesc cu mîndrie 
despre cele 28 de sortimen
te livrate curent. în 1958 se 
aliniază,- pe platforma in
dustrială a orașului, fabri
ca de ciment. Apoi o fa
brică de zahăr, o întreprin
dere de utilaj chimic. Dar 
cel mai mult - și cu nedi
simulată mîndrie - ți se vor
bește aici despre combina
tul de îngrășăminte chimice. 
Faptul că lucrează 2 600 "de 
muncitori nu înseamnă cîtuși 
de puțin o producție mo
destă, ci realitatea că în
tregul proces tehnologic 
este controlat și condus prin 
comandă electronică. Cel 
de-al doilea pilon al chi
miei de aici este uzina de 
sodă calcinată, care va a- 
vea, în final, o capacitate

ționale a resurselor de apă mon
diale ; promovarea schimbului 
de informații și formarea de 
specialiști. ■

Noul program va fi rezultatul 
a numeroase studii, acțiuni, pro
iecte'regionale și naționale care 
au fost executate’în cadrul „De- 
„eniulUi hidrologic internațional", 
lansat la 1’ianuarie 1965.

Bolivia : recentă demonstrație la La Pax pen tru îmbunătățirea condițiilor de viață.

„Scînteia tineretului*4
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Recoltarea orezului într-una din zonele eliberate ale Vietnamului de Sud.

anuală de 1 200 000 tone. în 
plan există și o fabrică de 
mase plastice. La această 
oră, în timp ce unele uni
tăți produc, altele se află în 
construcție. Orașul însuși 
este un vast șantier. Se înal
ță blocuri de locuințe, poli
clinici, școli, cinematografe. 
Chirii bimitrov, un veteran 
constructor, îmi spunea : 
„Am străbătut țara în. cei 26 
de ani de șantier. Aici am 
venit, cu brigada, din 1970, 
In acest timp scurt, Devnia 
s-a schimbat atît de mult, 
că parcă nici noi, ai locu
lui, n-o recunoaștem. Da, am 
mulți tineri în brigadă și-s 
muncitori de nădejde". Re
porterul se simte dator să 
adauge că însuși numărul 
actual de locuitori vorbește 
despre un oraș aflat în pli
nă prosoeritate. De la a- 
proape 10 000, azi numărul 
celor ce trăiesc în Devnia 
depășește cifra de 35 000. 
Peste 10 000 de membri nu
mără numai organizația de 
tineret. Cu toții sînt deciși 
să facă din orașul lor un 
puternic centru urban, o 
stea de primă mărime a in
dustriei naționale.

...Aproximativ 20 km des
parte Devnia de binecunos
cutul oraș-port Varna. Un 
canal cu largă deschidere 
pornește din Varna pînă în 
orașul chimiei. Aici se ame
najează portul Varna-Vest, 
asigurînd cale liberă trans
portului pe apă. Cel dintîi 
vas care a ancorat, anul 
trecut, la țărmul noului port 
a fost nava maritimă „Obo- 
riște". De atunci i-au urmat 
altele. Numeroase vor fi. 
însă, vasele, cu deplasament 
de zeci de mii de tone, ce 
vor acosta în Devnia nu 
peste multă vreme, cînd vor 
fi construite cele 21 de da
ne. Sigur, ele vor aduce și 
vor duce produse, dar oa
menii lor, navigatorii, vor 
purta cu sine și ceva din 
noua legendă a orașului, pe 
care constructorii din țara 
prietenă o înalță astăzi, sub 
zodia timpului nou, socia
list.

OVIDIU MARIAN

CREAREA MIȘCĂRII
SOCIALISTE

Crearea unei noi formații po
litica în Grecia — „Mișcarea So
cialistă Panelenică" — a fost 
anunțată marți, în cadrul unei 
conferințe de presă, de Andreas 
Papandreu.

Țelurile noului partid sînt, 
potrivit declarației de principii 
date publicității, „promovarea 
independenței naționale, a su
veranității, a eliberării sociale 
și a democrației în toate sec
toarele vieții publice grecești".

’ In capitolul rezervat politicii 
externe, declarația afirmă câ
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Reluarea lucrărilor 
fazei a doua a dialogului 

european
Marți, 3 septembrie, au fost reluate Ia Geneva lucrările celei 

de-a Il-a faze a Conferinței pentru securitate și cooperare in 
Europa, în vederea finalizării procesului de elaborare a docu
mentelor preconizate a fi semnate în cadrul ultimei faze a con
ferinței — cea la nivel înalt.

Eforturile sînt concentrate cu 
deosebire în direcția încheierii 
redactării textelor în organele de 
lucru care au cunoscut progre
sul cel mai rapid, cum sînt sub
comisiile pentru cooperarea în 
domeniile mediului înconjurător 
și, respectiv, tehnico-științific.

Astfel, în ședința de marți, 
Subcomisia pentru mediul în
conjurător, luînd notă de stadiul 
înaintat în care se găsește re
dactarea prevederilor referitoa
re la cooperarea în acest dome
niu, a hotărit să se treacă la 
punerea de acord a textelor in 
cele șase limbi de lucru.

Reluarea activității a prilejuit

Tirgul de la 
Plovdiv

T. Jivkov a vizitat 
pavilionul românesc
. In preajma marii sărbători 
a poporului bulgar — împli
nirea a 30 de ani de la victo
ria revoluției socialiste, marți 
s-a deschis la Plovdiv a 
XXX-a ediție a Tîrgului in
ternațional.

La festivitate au participai 
Todor Jivkov și alți conducă
tori de partid și de stat ai 
R.P. Bulgaria.

La ediția jubiliară din a- 
cest an participă 40 de țări. 
Prezența tradițională a Româ
niei la Tirgul internațional de 
la Plovdiv este apreciată de 
organizatorii bulgari ca o do
vadă grăitoare a strînseloi 
relații de colaborare econo
mică statornicite între cele 
două țări. 16 dintre cele mai 
cunoscute firme românești de 
export prezintă, pe o supra
față de peste 1 700 metri pă- 
trați, 3 000 de exponate.

In prima zi a tîrgului, To
dor Jivkov a vizitat pavilionul 
României, apreciind elogios 
marile succese obținute de 
poporul român în anii socia
lismului. La sfirșitul vizitei, el 
și-a exprimat satisfacția că 
schimburile comerciale dintre 
România și Bulgaria se dez
voltă continuu, în interesul 
ambelor popoare și că majo
ritatea exponatelor fac obiec
tul acestor schimburi.

IASILFSKI
„Grecia trebuie să se retragă nu 
numai din alianța militară a 
N.A.T.O., dar și din organizația 
politică a acesteia".

„Eliminarea armelor nucleare 
din regiunea Mediteranei și Bal
canilor, strîngerea relațiilor eco
nomice și culturale cu popoa
rele din Europa și din Medite- 
rana — ca o contribuție la pacea 
mondială — constituie țelurile 
permanente ale Mișcării Socia
liste Panelenice" — se spune in 
încheierea declarației. 

și ample contacte între delega
ții, in vederea asigurării unui 
ritm cit mai susținut lă nego
cieri, prin soluționarea fără ter
giversări a problemelor rămase 
în suspensie într-o serie de or
gane, cum sînt,: cele care se o- 
cupă de elaborarea și pune
rea in aplicare a principiilor ce 
trebuie să guverneze relațiile 
dintre statele participante, co
operarea în diverse domenii și 
urmările instituționale ale con
ferinței.

Se evidențiază dorința unani
mă de a se depune eforturi sus
ținute pentru a se ajunge cit 
mai curind la încheierea cu suc
ces a lucrărilor fazei a doua. 
Acest deziderat este subliniat și 
de cursul evenimentelor în Eu
ropa, care evidențiază necesita
tea stringentă de a se instaura 
relații noi, pe baza principiilor 
în curs de elaborare la conferin
ță. încheierea cu rezultatele 
preconizate a conferinței apare, 
în prezent, mai mult ca oricînd, 
ca o necesitate obiectivă a evo
luției situației politice în Eu
ropa.

Tratativele de la Lusaka
• LA LISABONA a fost dat 

publicității comunicatul Minis
terului Afacerilor Externe și 
Ministerului Coordonării Inter- 
teritoriale, care anunță că, la 5 
septembrie, la Lusaka vor în
cepe tratativele intre guvernul 
portughez și reprezentanții 
Frontului pentru Eliberarea 
Mozambicului (FRELIMO).

La convorbiri vor participa 
reprezentanți ai FRELIMO, iar 
din partea portugheză — minis
trul afacerilor externe, Mario 
Soares, și alți membri ai guver
nului.

Apelul Cmferinței 
de la Brazza viile 
Conducătorii a 17 state 

africane cheamă 
la boicotarea rasiștilor 

sud-africani
La Brazzaville au luat 

sfîrșit lucrările reuniunii 
Ia nivel înalt a statelor 
din Africa centrală și ră
săriteană consacrate pro
blemelor decolonizării pe 
continent.

Au participat 17 state : Zair, 
Tanzania, Zambia,. Uganda, 
Kenya, Burundi, Ruanda, Ga
bon, Somalia, Sudan, Etiopia, 
Ciad, Malawi, Republica Gui
neea, Camerun, Republica Afri
ca Centrală, R. P. Congo. Au 
luat parte, de asemenea, repre
zentanții mai multor mișcări de 
eliberare din Africa.

într-o declarație adoptată de 
reuniune, participanții au decis 
să majoreze și să intensifice 
ajutorul acordat mișcărilor afri
cane de eliberare in lupta lor 
dreaptă pusă în slujba indepen
denței țărilor lor.

Un apel — adresat tuturor 
statelor lumii — cere boicotarea 
achiziționării de arme din Afri
ca de Sud, conform rezoluțiilor 
adoptate de O.N.U. și recoman
dărilor făcute de Organizația 
Unității Africane (O.U.A.). Se 
recomandă, totodată, statelor să 
nu sprijine în nici un fel acele 
guverne care practică discrimi
narea rasială. Declarația cere, 
de. asemenea, Portugaliei să 
procedeze imediat Ia transfe
rarea puterii către reprezentan
ții legitimi ai popoarelor din te
ritoriile aflate sub dominația 
sa. Conferința a adresat un 
apel la unitate mișcărilor de eli
berare din Angola. în vederea 
constituirii unui front național, 
care să conducă țara spre 
independență.

Viitoarea conferință Ia nivel 
înalt a' șefilor de stat și guvern 
din țările respective va avea loc 

j în 1976, la Bujumbura.

• DELEGAȚIA militară a 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud a înaintat Comisiei in
ternaționale de control și supra
veghere un protest în care sînt 
enumerate numeroase încălcări 
ale încetării focului provocate de 
unități militare ale administra
ției de la Saigon, comise împo
triva unor teritorii eliberate de 
forțele patriotice sud-vietna- 
meze.
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