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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl PREȘEDINTELE HAFEZ EL-AȘSAD 

au vizitat două importante unități

Sub înaltul patronaj al președintelui 
Republicii Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceausescu, 
s-au deschis, ieri, in Capitală 

lucrările celui de-al lll-lea Congres 
Internațional de Studii Sud-Est Europene

Sub înaltul patronaj al președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-au deschis, miercuri dimineața, 
în Capitală lucrările celui de-al lll-lea Con
gres internațional de studii sud-est europene.

Participanții la ședința inaugurală — .sa- 
vanți, profesori universitari și specialiști de 
prestigiu din peste 30 de țări ale lumii, re

prezentanți ai unor organisme ale O.N.U. și 
organizații internaționale, șefi ai unor misiuni 
diplomatice — au urmărit cu viu interes, 
subliniind prin repetate aplauze, Mesajul 
adresat de președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, acestui impor
tant forum științific.

(Continuare în pag. a lll-a)

Mesajul adresat de președintele
industriale din municipiul Ploiești Republicii Socialiste România,
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SPRE COMUNISM
NOI SUCCESE ALE Recoltările

de toamnă

EUGEN FLORESCU

Oamenii muncii din județul Bacău
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INDUSTRIEI CLUJENE

• Vertiginoasa dezvoltare 
impune o dimensionare 
exactă a activității noastre.

• Vitalitatea conștiinței 
revoluționare și afirmarea 
creatoare a personalități?

• Suportul producțiilor 
sporite - gospodărirea ju
dicioasă și utilizarea inten
sivă a fondurilor fixe

(In pagina a 2-a)

raportează importante realizări

-UI-iN DEZBATERE

• Pretutindeni, cei doi 
șefi de stat au fost în- 
tîmpinați și ovaționați 
cu căldură de
meroși cetățeni care 
și-au manifestat sa
tisfacția deplină pen
tru relațiile de priete
nie trainică ce leagă 
popoarele român și 

aspirațiilesirian, în
lor pentru progres și 
bunăstare, pentru pa
ce și o lume mai 
dreaptă, mai bună

• Colectivele vizitate au 
exprimat recunoștința 
lor fierbinte pentru 
repetatele vizite de lu
cru întreprinse în uni
tățile lor de secreta
rul general al partidu
lui, care au însemnat 
tot atîtea momente de
osebit de prețioase 
privind orientarea în
tregii activități.

HAFEZ EL-ASSAD: 
„Sînt impresionat de 
succesele importante 
și realizările deosebite 
pe care poporul ro
mân prieten le deține 
sub scutul revoluției 
sale socialiste. Rămî- 
nem cu impresii deo
sebite despre capaci
tatea creatoare a po
porului român

(REPORTAJUL VIZITEI TN 
PAGINA A III-A).

Marile întreprinderi industriale clujene anunță noi succese 
în întrecerea socialistă. Combinatul „Clujeana" a dat pină acum, 
peste prevederile planului, 75 000 perechi de încălțăminte, 50 
tone talpă și importante cantități de piele artificială. La rîndul 
ei, uzina mecaniză „16 februarie" a realizat, în opt luni, un plus 
de producție evaluat la peste 25 milioane lei. Sporul de produc
ție obținut de la începutul anului de către electroceramiștii tur- 
deni depășește 5,2 milioane lei. Ei au livrat suplimentar pentru 
rețelele electrice peste 20 000 de izolatori ceramici. Minerii de 
la Salina Dejului au extras în plus în această perioadă peste 
7 000 tone sare. Unitățile industriale ale acestui municipiu, care 
lucrează in contul ultimului an al cincinalului, au dat peste 
plan, în opt luni, produse valorînd 33 milioane lei.

Oamenii muncii 
din industria jude
țului Bacău au obți
nut în întrecerea so
cialistă, care se des
fășoară în cinstea 
Congresului al XI-lea 
al partidului, noi și 
importante realizări. 
Față de sarcinile la 
zi ale cincinalului, 
ei au înregistrat o 
producție suplimen
tară în valoare de

1,8 miliarde lei, cre- 
îndu-și un avans de 
55 zile. Angajamen
tele asumate pe acest 
an au fost îndeplini
te cu mult înainte de 
termen.

Ritmul de dezvol
tare și modernizare 
a unităților indus
triale în anii cinci
nalului s-a concreti
zat, printre altele, in-

tr-o creștere a ni
velului 
globale 
sută, în 
aproape 
calității

producției 
cu 26,6 la 
ridicarea cu 
30 la sută a 

produselor, 
în asimilarea unor 
sortimente cu înalți 
indici tehnico-econo- 
mici, care au condus 
la valorificarea su
perioară a materiilor 
prime și a resurselor 
locale.
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Dragi tovarăși,
Stimați oaspeți de peste

hotare,
Organizarea celui de-al 

lll-lea Congres Internațional 
de Studii Sud-Est Europene 
în București, Capitala Româ
niei socialiste, imi oferă pri
lejul plăcut de a vă adresa 
dumneavoastră, participanți- 
lor la acest important fo
rum științific, un călduros 
salut din partea Consiliului 
de Stat, a Guvernului Repu
blicii Socialiste România și 
a mea personal .

Poporul nostru este bucu
ros să găzduiască această 
prestigioasă reuniune știin
țifică ce întrunește savanți, 
profesori universitari și spe
cialiști de renume, pasionați 
cercetători ai civilizațiilor 
Europei de sud-est, care prin 
rezultatele nobilei lor activi
tăți de investigare a creații
lor materiale și spirituale 
ale popoarelor din această 
parte a lumii aduc contri
buții de inaltă valoare la 
îmbogățirea tezaurului co
mun al umanității.

în viața internațională au 
loc profunde transformări so
ciale și naționale, se mani
festă tot mai evident 
ța popoarelor de a 
capăt politicii vechi 
minație și asuprire, de a co
labora tot mai strîns 
ele pentru asigurarea 
climat trainic de pace 
securitate in lume. Desigur, 
acest curs nou pe care-1 cu
noaște viața internațională 
este incă la început. Așa 
cum arată evenimentele, în 
lume există incă forțe care 
încearcă să frineze procese
le dc destindere și colabora
re, să cultive încordarea și ne
încrederea în relațiile dintre 
state, să pună in pericol pa
cea și liniștea popoarelor. Do 
aceea lupta pentru sprijini
rea acestui curs pozitiv, 
pentru o politică nouă. înte
meiată pe egalitate, stimă și 
încredere reciprocă, se im
pune astăzi ca un obiectiv 
de cea mai mare însemnătate 
pentru forțele înaintate ale 
omenirii, pentru toate po
poarele lumii. Cercetarea

dum
ei 

la 
mai 
po- 

unui 
apro-

multilaterală a trecutului is
toric și cultural al umanită
ții, punerea în evidență a 
învățămintelor istoriei — 
domenii care constituie obi
ectul preocupărilor
neavoastră — pot aduce 
prețioasă contribuție 
cauza destinderii, la 
buna cunoaștere între 
poare, la promovarea 
climat de înțelegere și 
piere intre națiuni.

După cum se cunoaște, Eu
ropa de sud-est reprezintă o 
zonă în care trăiesc populații 
caracterizate printr-o mare 
diversitate de origini, limbi 
naționale sau tradiții ; 
această diversitate n-a 
piedicat popoarele din 
ceastă parte a lumii să 
cunoască, să conlucreze și să 
lupte împreună pentru rea
lizarea unor aspirații și idea
luri comune. La marea școa
lă a istoriei, popoarele sud- 
est europene au învățat că 
progresul și propășirea fie
căruia în parte este condiție-
(Continuare în pag. a lll-a)

se desfășoară' 7

Din primele zile ale aces
tei săptămini a crescut nu
mărul județelor în care se 
desfășoară recoltările de 
toamnă. Floarea-soarelui, bu
năoară, a fost strînsă de pe 
19 000 ha, iar sfecla de zahăr 
de pe 13 000 ha. Continuă, 
totodată, stringerea altor cul
turi, precum și pregătirile 
pentru începerea insămință- 
rilor de toamnă. Pentru acest 
sezon, aglomerat în lucrări 
agricole, unitățile de stat și 
cooperatiste s-au pregătit te
meinic, astfel ca în timp cit 
mai scurt recolta să fie strin- 
să și depozitată în hambare, 
în acest scop, se vor folosi 
18 000 de combine pentru re
coltarea porumbului, florii- 
soarelui, soiei și orezului, 
2 880 de combine și mașini 
pentru recoltarea cartofilor, 
1350 de utilaje pentru scos 
sfecla, precum și un număr 
sporit de mijloace de trans
port.

Unanimă și entuziastă adeziune, 
profundă și aleasă apreciere

însuflețite telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de plenare ale unor comitete județene de 
partid care au dezbătut proiectele istoricelor documente 

ale Congresului al XI-lea al
Zilele acestea au avut loc ple

nare ale comitetelor județene de 
partid cu activul în cadrul căro
ra comuniștii au dezbătut într-un 
climat de înaltă responsabilita
te, cu profundă însuflețire Pro
iectul Programului Partidului 
Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism și Proiectul 
Directivelor Congresului al 
XI-lea cu privire la planul cin
cinal 1976—1980 și liniile direc
toare ale dezvoltării economi- 
co-sociale a României 
perioada

programatice care prefigurează 
în mod strălucit și cu o înaltă 
rigoare științifică viitorul lumi
nos al poporului nostru pe dru
mul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intării spre comunism.

Folosim și acest prilej pen
tru a vă exprima recunoștința 
fierbinte a tuturor locuitorilor 
acestui străvechi colț al patriei, 
pentru atenția constantă acor-

partidului
dată dezvoltării economice și 
sociale a județului nostru. Con
stituie un motiv de adîncă sa
tisfacție faptul că preocuparea 
consecventă, statornică a parti
dului de repartizare rațională a 
forțelor de producție pe întreg 
cuprinsul țării se înscrie ca un 
obiectiv de prim ordin în pro
iectele de documente ale Con-

Pentru întregul popor, 
pentru tînăra 

generație

VIITORUL COMU
NIST AL PATRIEI RE
PREZINTĂ UN MĂ
REȚ IDEAL DE MUN

CĂ SI DE VIAȚĂ

pentru 
1981—1990 — docu

mente de excepțională însem
nătate pentru partid și popor, 
care prefigurează cu cutezanță 
revoluționară și clarviziune ști
ințifică viitorul patriei noastre. 

Participanții, români, ma
ghiari, germani, sirbi și de alte 
naționalități, au adresat cu a- 
cest prilej în numele comuniș
tilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județele respective 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tele
grame prin care exprimă în 
mod unanim și entuziast totala 
lor adeziune față de aceste is
torice documente.

Dezbaterile din plenara noas
tră — se spune în telegrama 
Plenarei Comitetului județean 
Bacău — evidențiază cu preg
nanță, mult stimate tovarășe 
secretar general, faptul că atit 
programul, cît și directivele 
poartă în conținutul lor am
prenta personalității 
voastră de strălucit 
marxist-leninist, de 
militant revoluționar, 
dedicați întreaga capacitate, e- 
nergie și putere de muncă slu
jirii cu devotament nemărginit 
a partidului și poporului, a pa
triei noastre înfloritoare, ofe- 
rindu-ne, și de această dată, un 
pilduitor exemplu de patriotism, 
de cutezanță comunistă.

Dînd expresie celor mai înăl
țătoare gînduri și sentimente 
ale comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, de pe aceste 
meleaguri, se spune în telegra
ma trimisă de Comitetul jude
țean Maramureș, participanții 
la plenară iși exprimă adeziu
nea caldă și unanimă față de 
conținutul acestor documente

Primit cu unanimă satisfacție, proiectul 
Programului Partidului Comunist Român are 
excepționala calitate specifică operelor 
mari a căror substanță și valoare se des
coperă și se multiplică la fiecare nouă lec
tură. Este, de aceea, impresionant și justi
ficat să constați că în aceste zile el se află 
pe masa de studiu și de lucru a fiecărui om 
cu conștiința trează la timpul de' azi și de 
mîine, cum frumos se exprimă ziarul „Scîn- 
teia". Dezbaterea a început și, din cite 
observăm cu toții, ea are de asemenea 
trăsăturile lucrărilor profunde, care se fac 
cu meditație și bună așezare, lucrări se
rioase și durabile, care-și cu
leg liniile de forță precum 
fluviile apele din mii și mii 
de izvoare. Comuniștii, pri
mii, chibzuiesc cu bucurie la 
înțelepciunea cuprinsă în acest 
luminos proiect al unui măreț viitor. Am 
discutat cu multi oameni în ultimele zile, 
oameni care-și văd obișnuit de munca și 
de viața lor, și pe care i-am descoperit 
cu imaginația aprinsă de soluțiile pe care 
Programul le dă la întrebările despre eta
pele ce vor urma în istoria țării noastre, și 
chiar nu numai a ei. Cum va arăta, mai 
concret, societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, la a cărei operă de realizare 
ne-am angajat ? Ce drum va urma indus
tria țării ? Dar agricultura ei ? Dar construc
țiile ? Dar nivelul de trai ? Semnificativ mi 
se pare că dezbaterea, începînd cu apro
fundarea și cunoașterea, se finalizează în- 
tr-o puternică atitudine afectivă față de 
linia politică cuprinsă în litera și spiritul 
documentelor Congresului al XI-lea al

P.C.R., cu hotărîrea de a contribui la în
făptuirea ei.

In ceea ce privește tineretul, el are, după 
opinia mea, o poziție cu totul specială în 
cadrul dezbaterii la care ne referim. O po
ziție specială fiindcă raza pe care docu
mentele o deschid privirii îi plasează pe 
băieții și fetele aflați la vîrsta utecistă ca 
forțe active nu numai spre anul 2000, dar 
și mult mai departe. Perspectiva trecerii la 
comunism îi vizează și-i angajează astfel 
direct. In virtutea acestei perspective ei 
trebuie să-și însușească un mod corespun
zător de a concepe și a trăi bucuriile 

muncii, creației, ale raporturi
lor în societate, în familie, 
în activitatea cetățenească. 
Problemele apropierii dintre 
oameni pe baza egalizării 
nivelului de cunoștințe, ori 

acea superbă imagine a poporului munci
tor unic - ca să dau numai două exemple 
care interpretează conștiința, cultura, fră
ția, egalitatea, responsabilitatea efortului 
în sensuri mult mai profunde decît înainte 
-, toate acestea arată că ei, tinerii, se pre
gătesc spre a trăi mult mai aproape de co
munism.

Programul este o fereastră clară spre 
viitorul nostru, al tuturor, dar perspectiva 
generațiilor celor mai fragede de a par
curge minunatul tablou schițat de partid 
este favorizată firesc prin vîrsta pe care ele 
o au. De aceea și înțeleg tinerii că partici
parea lor la dezbaterea lucrativă a unei 
asemenea uriașe proiecții a viitorului tre
buie să fie din partea lor angajantă în mă
sură corespunzătoare.
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Pentru întregul popor, pentru tînăra generație

VIITORUL COMUNIST AL PATRIEI
REPREZINTĂ UN MĂREȚ IDEAL 

DE MUNCĂ Șl DE VIAȚĂ
Unanimă și entuziastă adeziune, 

profundă și aleasă apreciere
Vitalitatea conștiinței revoluționare 

și afirmarea creatoare a personalității
(Urmare din pag. I) 

greșului al XI-lea, ceea ce va 
avea consecințe deosebit de fa
vorabile asupra dezvoltării eco- 
nomico-sociale a orașelor și sa
telor noastre.

Participanții la plenara Comi
tetului județean Suceava al 
Partidului Comunist Român, 
dezbătind într-un climat de to
tală angajare și responsabilita
te comunistă proiectul' de 
Program al partidului și pro
iectul de Directive ale celui 
de-al XI-lea 'Congres vă asi
gură, mult iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, de 
totala adeziune a sucevenilor, 
în frunte cu comuniștii, care 
dau o înaltă apreciere acestor 
documente de o inestimabilă _ 
valoare teoretică și practică —‘ 
expresie a intereselor și năzuin
țelor fundamentale ale poporu
lui, mobilizat pe calea edifică
rii unei grandioase opere, sub 
conducerea partidului, încununat 
de victorii și înfăptuiri fără pre
cedent in prefigurarea viitoru
lui strălucit al scumpei noastre 
patrii.

însuflețirea cu care membrii 
de partid, toți oamenii muncii 
din județ au primit documen
tele pentru Congresul al XI-lea 
al partidului, ampla dezbatere 
care are loc în organizațiile de 
partid din colectivele de muncă 
și propunerile care se fac cu 
acest prilej constituie o garan
ție sigură că obiectivele prevă
zute vor deveni fapte, trainice 
temelii ale progresului și civi
lizației patriei noastre, se spune 
în telegrama plenarei Comite
tului județean Caraș-Severin al 
P.C.R.

în numele comuniștilor, al tu
turor cetățenilor județului Ca
raș-Severin, ne exprimăm con
vingerea nestrămutată că apro
barea de către Congresul al 
XI-lea al P.C.R. a proiectului 
de Program și proiectului de 
Directive va inaugura o nouă 
epocă de strălucitoare izbinzi 
și ne angajăm în fața conduce
rii partidului,, a dumneavoastră 
personal, mult stigmate tovarășe 
secretar general, să ne consa- 
crăm toate forțele, întreaga 
noastră capacitate și energie 
creatoare îndeplinirii neabătute 
a marilor sarcini și obiective ce 
ne revin pentru dezvoltarea pe 
multiple planuri a societății 
noastre socialiste, pentru con
struirea comunismului în Româ
nia.

Vertiginoasa dezvoltare impune o
dimensionare exactă a activității noastre

Ca tînăr comunist, care mun
cesc în fruntea unei organizații 
județene a U.T.C., sînt mîndru 
că Programul partidului, în an
samblul său, cuprinde prevederi 
care au o deosebită însemnătate 
pentru generația tînără. Mă voi 
opri la un singur capitol : „Poli
tica în domeniul investițiilor", 
în primul plan se află aici preo
cuparea pentru dezvoltarea ar
monioasă a tuturor județelor 
tării.

După cel de-al IX-lea Con
gres al partidului și. cu precă
dere, în actualul cincinal, jude
țul nostru a cunoscut o dezvol
tare. vertiginoasă în toate do
meniile, beneficiind în acest

Să formăm oameni înaintați, 
devotați patriei și poporului
Sînt comandantul unui pichet 

de grăniceri care de trei ani de- • 
ține titlul de subunitate de 
frunte. în acest an, , titlul de 
onoare l-am cucerit cu patru 
luni înainte față de angajamen
tul asumat,: fiind puternic, sti
mulați de marile evenimente 
politice ale anului, de eferves
cența cu care întregul popor 
întîmpină Congresul al XI-lea.

Militarii din subunitatea noas
tră au așteptat cu deosebit, in
teres proiectul Programului 
P.C.R. de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
Și înaintare a României spre co
munism. Studiul acestui docu
ment politic fundamental relevă 
faptul că el dă expresie majo
ră gindurilor și năzuințelor celor 
mai înaintate ale celor ce mun
cesc de pe întreg cuprinsul pa
triei.

Am reținut ideea că partidul 
acordă și va acorda în continua
re atenția cuvenită întăririi ca
pacității de apărare a patriei, 
participării active a tuturor ce
tățenilor țării la străjuirea cu
ceririlor revoluționare, a inde
pendenței și, suveranității națio
nale. Contribuția activă a po
porului la- apărarea patriei este 
o realitate' căfe'se manifestă în

Participanții la plenara cu ac
tivul de partid — se spune in 
telegrama Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R. — iși afirmă 
puternica și deplina lor adeziu
ne, a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din această 
parte a țării față de proiectul 
Programului Partidului Comu
nist Român de făurire a socie
tății socialiste -multilateral dez
voltate și Înaintarea României 
spre comunism și proiectul de 
Directive ale ■ Congresului al 
XI-lea al partidului.

Organizația județeană de 
partid, comuniștii vor face to
tul, nu-și vor precupeți nimic 
din energia și priceperea lor 
pentru ca aceste documente să 
fie larg dezbătute și aprofun
date in rindurile tuturor oame
nilor muncii de la orașe și sate, 
din fabrici și uzine, de pe șan
tiere și ogoare, din toate sec
toarele de activitate, astfel in
cit fiecare om ai muncii- să cu
noască pe deplin și în profun
zime aceste documente, marea 
lor bogăție de idei, sarcinile și 
obiectivele ce ne revin în etapa 
următoare.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii hunedoreni, asemenea între
gii noastre națiuni, au primit eu 
un uriaș interes, cu sentimente 
de profundă mîndrie patriotică, 
de nețărmurită dragoste față de 
partid, față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, documentele ce vor 
fi dezbătute și aprobate de cel 
de-al XI-lea Congres al parti
dului, se spune in telegrama 
plenarei Comitetului județean 
Hunedoara.

Vă incredințăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
organizația județeană de partid, 
oamenii muncii hunedoreni vor 
întîmpina marele forum' al co
muniștilor români — cel de-al 
XI-lea Congres al partidului — 
cu realizări de prestigiu în în
deplinirea exemplară a planului 
și angajamentelor pe acest an, 
iși vor înzeci eforturile pentru 
realizarea cincinalului înainte, 
de termen, pentru pregătirea te
meliilor necesare transpunerii 
în viață a înălțătoarelor țeluri 
înscrise în Programul partidului 
și în Directive, pentru făurirea 
unui viitor plin de măreție pe 
pămîntul patriei.

în aceste zile de nouă și în
flăcărată mobilizare a conștiin
țelor în jurul gloriosului condu
cător al destinelor minunate ale 
poporului român, oamenii mun

cincinal de aproape 14 miliarde 
lei.

Volumul mare de Investiții din 
viitorul cincinal, superior celui 
din actualul cincinal, va asigura 
în continuare județului Dîmbo
vița o dezvoltare vertiginoasă și 
îl va înscrie în ierarhia județe
lor patriei dezvoltate din toate 
punctele de vedere. Amploarea 
investițiilor prevăzute în Pro
gramul partidului atrage după 
sine lărgirea și formarea unui 
puternic detașament muncito
resc cu o conștiință muncito
rească, mutațiile intervenite 
determinînd în viitor dezvoltarea 
civilizației de tip urban cores
punzătoare structurii sociale 

multiple forme. Una dintre a- 
cestea o reprezintă și colabora
rea noastră permanentă cu oa
menii muncii din localitățile de 
graniță in îndeplinirea misiuni
lor grănicerești. In spiritul pro
iectului de Program al partidu
lui, vom diversifica și vom in
tensifica această colaborare cu 
grupele de sprijin, cu gărzile 
patriotice și detașamentele de 
pregătire militară ale tineretu
lui , vom contribui activ la spo
rirea interesului pionierilor și 
școlarilor pentru îndeplinirea 
unor misiuni grănicerești.

Am înțeles că ne revin 
sarcini mari in ceea ce privește 
educarea directă a tinerilor 
ostași în' procesul de instruire și 
cu prilejul îndeplinirii misiuni
lor ; în acesț sens vom întări 
continuu disciplina și vigilența 
ostașilor, simțul răspunderii în 
muncă. Sîntem convinși că în 
acest fel pregătim nu numai 
buni luptători,, ci și buni cetă
țeni, tineri comuniști activi, oa
meni pentru care viitorul co
munist al patriei să reprezinte 
un înalt ideal de viață și de 
muncă.
Locotenent FLOREA POPA 

cii sătmăreni — români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități — se arată in telegrama 
plenarei activului de partid al 
Organizației județene Satu Mare 
a P.C.R., se înrolează cu mai 
multă hotărire ca ostași de nă
dejde ai grandiosului front 
constructiv de înălțare a patriei 
dragi spre comunism, exprimind 
Comitetului Central, dumnea
voastră personal, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, solem
nul lor angajament că vor 
munci neobosit pentru a-și adu
ce întreaga contribuție — după 
înaltul exemplu de devotament 
și dăruire pe care îl dați, iubite 
conducător, zi de zi, partidului 
șl țării — pentru asigurarea 
făuririi in România a celei mai 
înaintate și drepte orinduiri — 
comunismul.

Dezbătind in spirit responsa
bil conținutul de înaltă ținută 
științifică al proiectului de Pro
gram, activul de partid din ju
dețul Ialomița, făcîndu-se ecoul 
comuniștilor, al tuturor oameni
lor muncii din această zonă a 
Bărăganului, își exprimă deplina 
adeziune față de acest docu
ment, caracterizat pe drșpt cu- 
vint carta fundamentală ideolo
gică, teoretică și politică a par
tidului — se arată în telegrama 
Comitetului județean Ialomița 
al P.C.R.

Conștienți că tot ce se înfăp
tuiește in România este închi
nat omului — suprema valoare 
a societății, satisfacerii tot mai 
depline a cerințelor sale mate
riale și spirituale, oamenii 
muncii din județul Ialomița, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid sînt ferm angajați în 
efortul general al poporului, 
strîns uniți in jurul partidului, 
a conducerii sale, în frunte cu 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Ceaușescu.

Participanții la plenară au 
subliniat cu satisfacție că docu
mentele reflectă, în modul cel 
mai expresiv, imensa experiență 
acumulată de partid în condu
cerea luptei revoluționare a po
porului in opera de construcție 
socialistă, gîndirea științifică și 
originală a partidului nostru, a 
dumneavoastră, înțelept și iubit 
fiu și conducător al partidului 
și poporului, care vă închinați 
întreaga viață și munca propă
șirii și înaintării României spre 
comunism, se spune în tele
grama Comitetului județean Co- 
vasna al P.C.R.

Avînd la temelie succesele do- 
bîndite în anii construcției so- 

moderne spre care se îndreaptă 
întreaga țară ; este de la sine 
înțeles că beneficiari deplini ai 
acestor schimbări profunde vor 
fi tinerii, ei fiind majoritatea 
covirșitoare a celor atrași de 
noile obiective industriale ce vor 
lua ființă, generația lor fiind 
cea care va prelua și duce mai 
departe spre comunism destinele 
țării. Iată de unde și importanța 
acordată în Programul partidului 
sarcinilor ce revin organizației 
revoluționare de tineret pe linia 
formării și educării tineretului 
în spiritul muncii, al eticii și 
echității socialiste. în această 
direcție organizația județeană 
U.T.C. are deja o bună ex
periență căpătată in actualul 
cincinal, expresie elocventă con- 
stituind-o activitatea în cadrul 
șantierului național al tineretu
lui din platforma industrială 
Tirgoviște, adevărată școală a 
educației comuniste a tinerei 
generații. Pe baza sarcinilor ce 
revin județului nostru in etapa 
viitoare ne propunem să inten
sificăm activitatea în toate do
meniile muncii cu tineretul, di- 
mensionînd mai bine contribuția 
ce o vom aduce in realizarea 
prevederilor Programului. In a- 
cest sens, avind in vedere dez
voltarea impetuoasă a industriei 
județului Dîmbovița și faptul că 
s-au creat mii de locuri de 
muncă (numai în perioada 1973— 
1975 peste 23 000) și că in viitor 
numărul acestora va spori sub
stanțial, în atenția noastră va 
sta ca problemă majoră for
marea cadrelor competențe pen
tru deservirea utilajelor de înal
tă tehnicitate, consolidarea unor 
colective de tineri cu o puter
nică conștiință muncitorească,-în 
special în noile întreprinderi ca 
Romlux, Strunguri, I.A.E.I. Titu 
și altele, unde tinerii reprezintă 
peste 80 la sută din totalul lu
crătorilor. In această ordine de 
idei, preocuparea de bază a co
mitetului județean U.T.C., a or
ganelor și organizațiilor sale va 
fi desfășurarea unei susținute 
munci politico-educative pentru 
formarea plenară, multilaterală 
a personalității tinerilor pentru 
a fi apți să preia responsabili
tățile mari ce le revin in viitor.

ION IANCU, 
prim-secretar al Comitetului 

județean Dîmbovița al U.T.C. 

cialiste în toate domeniile vieții 
social-economice, dind expresie 
mulțumirii față de conducerea 
de partid, față de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija părin
tească pe care o purtați tuturor 
fiilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județ pri
vesc cu încredere perspectiva 
minunată a viitorului, prefigu
rată cu atita cutezanță și clar
viziune de proiectele documen
telor Congresului al XI-lea al 
partidului in care iși regăsesc, 
integral, năzuințele și aspira
țiile lor. Fiecare om al muncii 
din județul Covasna este hotă- 
rit să participe cu toată dărui
rea ființei sale la înfăptuirea 
mărețelor și luminoaselor pre
vederi, adueîndu-și astfel con
tribuția la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea scumpei noastre 
patrii spre cea mai dreaptă 
orinduire socială — comunismul.

Programul poartă amprenta 
înaltelor dumneavoastră virtuți, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, aprofundată cunoaș
tere a vieții, a fenomenelor eco
nomice, sociale și politice, clar
viziune, spirit înnoitor și revo
luționar. In fiecare din rindu
rile acbstei mărețe carte a co
muniștilor români distingem bă
tăile inimii dumneavoastră de 
patriot înflăcărat, de militant 
sincer al internaționalismului 
socialist, de om între oameni și 
comunist intre comuniști, de 
neobosit luptător pentru făuri
rea unei lumi mai drepte și 
mai bune — se menționează în 
telegrama Comitetului județean 
Prahova al P.C.R.

I
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Producția industrială a anului 1980 so va realiza astfel:

Ia capacități :

EXISTENTE
Ia începutul anulai 1976

u capacități

NOI 
realizate iu cursul 

viitorului eineinal

Suportul producțiilor sporite—gospodărirea judicioasă 

și utilizarea intensivă a fondurilor fixe
Efortul depus de poporul nos

tru în anii libertății pentru dez
voltarea si modernizarea conti
nuă a economiei naționale sub 
conducerea partidului nostru 
este imens. Sutele de milioane 
de lei investite din fondurile 
centralizate ale statului au 
determinat prin numeroasele 
efecte de ordin economic și so
cial creșterea Volumului fon
durilor fixe productive din in
dustrie în ultimele două decenii 
de aproape 7 ori. Continuarea 
acestui proces și în anii viitoru
lui cincinal prin alocarea unui 
volum sporit de investiții în 
industrie, agricultură și trans
porturi va face ca valoarea 
fondurilor fixe pe economie să 
crească în perioada 1976—1980 
cu circa 700 miliarde lei. Este 
evident deci cit de importantă 
devine în aceste condiții pro
blema folosirii maxime a ca
pacității mașinilor, utilajelor, in
stalațiilor, precum și a supra
fețelor de producție, de către 
fiecare întreprindere și unitate 
economică în parte, de fiecare 
muncitor sau tehnician. Uti

Din bogăția de idei pe care le 
cuprinde proiectul Programului 
Partidului Comunist Român se 
conturează clar și precis pro
blema formării multilaterale a 
personalității umane, angajată 
în marile eforturi creatoare ale 
întregului popor,’ vizînd însăși 
vitalitatfea conștiinței revoluțio
nare și afirmarea ei creatoare, 
printr-o atitudine demnă și co
munistă față de viață, față de 
viitorul patriei. Sub puterea in- 
suflețitoare a Programului de
vin mai înțelese și mai eficien
te principiile umanismului so-’ 
cialist, configurîndu-se calitățile 
noi ale vieții comuniste, în care 
omul și aspirațiile sale de rea
lizare și desăvîrșire ocupă un 
loc fundamental. De fapt, așa 
cum se arată expres, faptele și 
acțiunile noastre, realizate sub 
semnul eticii și echității socia
liste, „vor trebui să devină co
dul muncii și vieții comuniști
lor. al tineretului revoluționar, 
al întregului popor."

Există, deci, o adeziune și o 
chemare către marile aspirații 
ale patriei socialiste, transfigu
rate în eforturile eroice ale 
tuturor generațiilor spre împli
nire și afirmare creatoare. Căci 
epoca noastră nu validează nu
mai incomensurabilele prefa
ceri materiale, ci săvirșește mu
tații de esență în orizonturile 
ființei umane, în acel for in
terior al conștiinței, pătrunsă 
de spiritul umanist al concep
ției noastre despre lume — re
voluționară în esența ei — care 
deschide drum liber afirmării 
personalității. Dimensiunile u- 
manului se afirmă în actul ne
mijlocit al producției materiale, 
în procesul creator de bunuri și 
valori materiale și spirituale, 
direcționînd însuși modul nos

litatea unei asemenea ce
rințe majore , nu este greu 
de demonstrat dacă ne gîn- 
dim la însuși faptul că de
vansarea actualului cincinal nu 
ar fi fost posibilă fără 6 ridi
care continuă a gradului de uti
lizare a mașinilor, utilajelor 
și spațiilor de producție. Nu
mai la nivelul primului se
mestru din acest an în sectorul 
industriei ușoare s-au realizat 
peste plan 580 000 bucăți pro
duse tricotate. 550 000 m.p. țe
sături de lină. 1 042 tone utilaje 
și multe altele, ca urmare și a 
folosirii eficiente a capacități
lor de producție.

Caracteristica generală a utili
zării eficiente a fondurilor fixe 
o constituie sporul de producție 
ce se poate obține de pe ac
tualele capacități. „Cu actuale
le capacități de producție — ara
tă secretarul general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — printr-o bună or
ganizare, printr-o rațională fo
losire a mașinilor, prin moderni
zarea lor, putem obține o produc
ție cu cel puțin 30—40 la sută mai 
mare decît cea care se reali
zează, Iar în unele întreprin

tru de participare', la edificarea 
societății socialiste și a viitoru
lui ei. Construcția societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
solicită conștiința revoluționară, 
angajarea fermă și hotărîtă a 
personalității în destinele între
gii societăți, presupune interfe
rența energiilor umane in ati
tudinea revoluționară, creatoare. 
Fără îndoială, în proiectul Pro
gramului se arată că omogeni
zarea vieții sociale nu implică 
și nu duce la pierderea perso
nalității, care se afirmă tot mai 
puternic, pe măsură ce se mani
festă creator în viața națiunii. 
Dacă epocile anterioare ne-au 
obișnuit cu un mod specific de 
a înțelege personalitatea și în- 
să-și sensul vieții, astăzi aceste 
probleme se încadrează în efor
tul colectiv al tuturor, ducînd la 
înfăptuirea unei societăți a omu
lui și pentru om. Ca atare, di
mensiunile și atributele vieții 
colective, comuniste, se multi
plică tot mai mult, de la o eta
pă la alta a societății, în func
ție de sistemul cognitiv exis
tent, restabilind valoarea atitu
dinii constructive și afirmind 
cultul pentru om, care alcătu
iesc o lume a omului. în ultimă 
instanță, omul multilateral dez
voltat va traduce posibilitățile 
lui creatoare în dorința de a-și 
folosi toate capacitățile subiec
tive, de a esențializa după nor
mele cele mai înaintate ale 
umanismului socialist.

în sensul de mai sus, tonifiant 
pentru omul societății noastre, 
după cum reiese din proiectul 
Programului supus dezbaterii 
publice, este crezul său optimist 
în a crea o lume mai dreaptă, 
o societate prin care se înalță 
și crește puterea de acțiune a 
omenescului cea mai durabilă 

deri putem dubla producția, 
fără a cheltui un leu în plus". 
Intr-adevăr sporirea eficienței 
economice presupune nu atit re
surse noi care să fie destinate 
acestui scop, cît mai ales preo
cupări susținute în vederea gos
podăririi cu randament sporit a 
potențialului existent în econo
mie.

Gradul de folosire a capacită
ților de producție în industrie a 
crescut și în cincinalul actual, 
pe această cale obținîndu-se re
zultate deosebite. Este cu to
tul semnificativ faptul că pe 
seama capacităților de produc
ție existente la începutul anu
lui 1976, urmează să se 
realizeze 65—70 la sută din 
întreaga producție industrială 
prevăzută pentru 198Q.

Așa însă cum subliniam, rea
litatea arată că la nivelul uni
tăților economice sau chiar pe 
ramuri ale industriei există 
încă însemnate rezerve de ca
pacitate. atit pe seama mașini
lor și utilajelor cît și a supra
fețelor de producție. Iată nu 

dintre lucrurile vieții. Progra
mul reprezintă deschiderea lar
gă a unei politici menite să în
tărească conștiințe și convin
geri, gata oricind să acționeze 
în numele idealului socialist, 
înlăturînd orice antonimie între 
omul social și omul individual. 
Vitalitatea conștiinței revoluțio
nare se va afirma tot mai mult 
în rindul tinerei generații, în 
străduința acesteia de a înfăptui 
o societate mai bună, in concor
danță cu cerințele vieții, pro- 
movînd curajul civic și dorința 
de perfecționare continuă. Aces
tora trebuie să li se adauge spi
ritul critic și autocritic, auto
exigență și nemulțumirea de 
sine, prin efortul fiecăruia de 
a se depăși, de a se forma la 
înaltele comandamente ale con
temporaneității, în fiecare do
meniu de activitate. De aceea 
calitățile comuniste ale vieții, 
așa cum se arată în proiectul 
Programului, se vor verifica in 
efervescența muncii creatoare 
pentru colectivitate, apreciin- 
du-se activitatea fiecăruia nu 
doar ca individ izolat, ci ca om 
social, aflat în strinsă legătură și 
interdependență cu semenii săi, 
cu interesele maselor largi popu
lare. Puterea de a crea a per
sonalității poartă însemnul soli
darității sociale, prin care reu
șește să-și dezvolte la maxi
mum posibilitățile și să le în
țeleagă sensul lor real, căci 
scopul suprem al societății so
cialiste este umanizarea cit mai 
deplină a relațiilor sociale și 
afirmarea coeziunii întregului 
popor în jurul idealurilor de 
viață pe care le promovează 
noua societate.

Pe această cale, în proiectul 
Programului se arată că comu

fN Vor fi luate măsuri pentru extinderea utilizării 
înlocuitorilor de metale, material lemnos, mq- 
terii prime pentru industria ușoară și alte mate
riale, adoptînd tehnologii care să permită folo
sirea lor eficientă.

B Tn industria constructoare de mașini, consumu
rile specifice medii se vor reduce cu circa 25 la 
sută.

Q Se vor studia cu toată atenția nevoile producției 
atit la materiile prime de bază, cit și la celelalte 
materiale, inclusiv auxiliare — asigurîndu-se, 
prin plan, resursele necesare pentru desfășura
rea ritmică a proceselor de fabricație.

B Vor trebui stabilite soluții pentru utilizarea cit mai 
deplină a suprafețelor construite, urmînd ca — 
prin mai buna organizare și raționalizare a flu
xurilor tehnologice — să se asigure montarea de 
utilaje suplimentare care să ducă la creșterea 
producției.

mai departe decît situația de la 
întreprinderea de piese auto din 
Sibiu care după primele 5 luni 
din acest an înregistra aproape 
97 000 ore întreruperi acciden
tale. Ce înseamnă practic acest 
lucru ? In primul rînd. cele 
97 000 ore irosite echivalează cu 
stagnarea pe timp de un 
an a nu mai puțin de 14 
mașini unelte. Ce s-ar fi 
putut însă cîștiga prin eli
minarea acestor pierderi ? Un 
calcul sumar ne indică un 
plus de producție de circa 27 
milioane lei sau altfel spus 
1080 tone piese de schimb pen
tru cîtevă mii de mijloace de 
transport auto. La fel se pune 
problema și în ce privește folo
sirea mai rațională a suprafe
țelor de producție construite. 
Numai în acest an. pe seama 
atragerii in circuitul productiv 
a unor însemnate spatii nefolo
site s-a reușit diminuarea fon
durilor de investiții în construc
ții industriale și agricole cu 
circa 5 miliarde lei, fonduri 

niștii, toți constructorii socia
lismului din patria noastră tre
buie să dea dovadă de un spirit 
cutezător în gindire și în muncă, 
să promoveze noul in relațiile 
lor cu membrii societății, prin- 
tr-un act de viață interioară, 
transpus în fapte, în gînduri și 
în sentimente, în tot ceea ce 
ne leagă de cei care trăiesc și 
muncesc alături de noi. Ideea 
despre rolul activ al conștiinței 
sociale este verificată de viață 
și slujește acesteia în sensul că 
ridică omul la exigența cerută 
de însăși mersul ascendent al 
societății noastre. De aceea a- 
firmarea creatoare a personali
tății devine tot mai mult o ne
cesitate pe măsură ce societatea 
socialistă evoluează și înaintea
ză spre comunism, solicitind 
concretizarea tuturor eforturi
lor in direcția constructivă și 
mobilizatoare. Pe tabla de va
lori a societății viitoare viața 
va înscrie umanismul activ, 
transpus in eroismul cotidian, 
în spiritul de sacrificiu, in ne
voia de adeziune la . ceea ce s-a 
înfăptuit și se înfăptuiește de 
către generații în numele viito
rului.

Conștientă de rolul ei în via
ța socială, personalitatea crea
toare va acționa multilateral, 
desăvîrșindu-se in cîmpul acti
vității practice, în sfera relații
lor socialiste, care conferă un 
nou statut individualității însăși 
și aptitudinilor sale. Așadar, 
proiectul Programului constituie 
un document realist de mare în
semnătate teoretică și. practică 
în care problemele vieții in con
tinuă dezvoltare iși găsesc o 
reflectare adincă, o călăuză 
înspre acțiune și împlinire 
umană.

V. VETIȘANU

*

care, evident au căpătat o 
destinație mai utilă, mai efi
cientă prin dotări suplimentare 
cu mașini și utilaje., Desi
gur nu ne-am propus să eviden
țiem toate căile de creștere a 
gradului de utilizare a capaci
tăților de producție, implica
țiile multiple pe care acestea le 
determină asupra sporirii efi
cienței în toate domeniile de 
activitate. Este însă Clar așa 
cum se subliniază și în proiec
tul de directive al Congresului 
al XI-lea că fără luarea din 
timp a măsurilor pentru o în
cărcare completă a fondurilor 
fixe; pentru gospodărirea judi
cioasă și utilizarea intensivă 
și extensivă a mașinilor și 
utilajelor din toate ramu
rile, nu va putea fi vorba 
de înfăptuirea ixemplară a mă
rețelor obiective economice ale 
cincinalului viilor.

Ing. POLCOVNICU SORIN 
inspector general în Ministerul 
Aprovizionării si Gospodăririi 

Fondurilor Fixe
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl PREȘEDINTELE HAFEZ EL-ASSAD

Lucrările celui de al lll-lea 
Congres Internațional 

de Studii Sud-Est Europene
au vizitat importante unități industriale din municipiul Ploiești
Secretarul general al Parti

dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul .Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul gene
ral al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez 
El-Assad, au făcut miercuri, o 
vizită la două importante uni
tăți industriale — Combinatul 
petrochimic Brazi și între
prinderea „1 Mai“ din Ploiești.

în această vizită, președinții 
României și Siriei au fost în
soțiți de tovarășul Emil Dră- 
gănescu, viceprim-ministru al 
guvernului, de Abdoul Halim 
Khaddam, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul afacerilor externe al Si
riei și alte persoane oficiale 
române și siriene.

La intrarea în județul Pra
hova, cei doi șefi de stat au 
fost întîmpinați sărbătorește, 
numeroși cetățeni ovațio- 
nîndu-i cu căldură, ma- 
nifestîndu-și satisfacția depli
nă pentru relațiile de prietenie 
trainică, ce leagă popoarele 
român și sirian, în aspirațiile 
lor pentru progres și bunăsta
re, pentru pace și o lume mai 
dreaptă, mai bună. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Hafez El-Assad au fost 
salutați, în numele locuitori
lor județului, de Ion Catrines- 
cu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Prahova al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean. Potrivit tradiției, 
tineri și vîrstnici, îmbrăcați 
în costume naționale, oferă 
celor doi șefi de stat pîine și 
sare, plosca de vin și buchete 
de flori.

La sosirea în incinta Combi
natului petrochimic de Ia 
Brazi, se aflau în întîmpinare 
Ilie Cîșu, ministru secretar de 
stat ' la Ministerul Industriei 
Chimice, conducătorii Centra
lei industriale respective și ai 
Combinatului, precum și un 
mare număr de oameni ai 
muncii.

Vizita începe printr-o pre
zentare de ansamblu a acestei 
unități reprezentative pentru 
industria petrochimică româ
nească, ramură din cele mai 
dinamice ale întregii noastre 
economii. Directorul general al 
Combinatului, ing. Adrian 
Stoica, adresînd celor doi pre
ședinți un cald bun venit, a 
arătat că întregul colectiv este 
onorat de faptul că solul po
porului prieten Sirian este 
oaspetele combinatului. Tot
odată, el a ținut să exprime și 
cu acest prilej tovarășului 
NicOiae Ceaușescu, recunoștin
ța întregului colectiv, pentru 
repetatele vizite de lucru în
treprinse în unitatea lor, care 
au însemnat tot atîtea momen
te deosebit de prețioase pentru 
orientarea și perfecționarea 
întregii activități, pentru preo
cuparea sa constantă față de 
condițiile de muncă și de 
viață ale colectivului. Chimiștii 
de la Brazi sînt mîndri de 
faptul că Directivele Con
gresului al XI-lea al P.C.R. 
prevăd, în continuare, o puter
nică dezvoltare a industriei 
petrochimice, subliniind hotă- 
rîrea tuturor de a realiza 
sarcina de creștere a produc
ției cu 50 la sută, ce-i revine 
combinatului în viitorul cin
cinal, numai prin valorificarea 
superioară a materiei prime, 
arin introducerea de tehnolo
gii noi, prin sporirea eficien
ței întregii activități.

Vizita la Combinatul petro
chimic de la Brazi a oferit 
președintelui sirian prilejul de 
a cunoaște nemijlocit eforturi

le depuse de România pentru 
înalta valorificare.a resurselor 
țării, în cazul de rață a petro
lului și gazelor, expresie 
elocventă a politicii de indus
trializare socialistă. Combina
tul de la Brazi, cu cele 48 de 
fabrici ale sale întinse pe mai 
bine de 400 hectare, prelucrea
ză anual 6 milioane tone țiței, 
transformîndu-le în peste 100 
de produse petrochimice deo
sebit de prețioase întregii eco
nomii naționale și exportate, 
totodată, în 50 de țări de pe 
toate continentele. Președintele 
Hafez El-Assad a dat o înaltă 
apreciere faptului că toate 
instalațiile moderne, procesele 
de prelucrare, tehnologiile fo
losite sînt rodul inteligenței 
tehnice românești, al unei ex
periențe de peste 100 de ani în 
acest domeniu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îl informează pe oaspete că, 
în urmă cu 30 de ani, exista 
o singură rafinărie, cu o capa
citate de 300 000 tone, realizînd 
număi 16 produse, adăugind 
că, in afara celor realizate 
pînă acum, și care au mărit 
producția de 70 de ori, în 
viitor se va construi aici și o 
fabrică de cauciuc.

Sînt prezentate o gamă lar
gă de produse chimice, sub
stanțe intermediare necesare 
industriei de fire și fibre sin
tetice, precum și suita de 
combustibili mergînd pînă la 
cifre octanice foarte înalte și 
uleiuri pentru orice tip de 
motor.

Se remarcă, totodată, cu sa
tisfacție existența unor relații 
economice în acest domeniu 
și pu Siria, pentru care se lu
crează instalații de prelucrare, 
livrîndu-se, de asemenea, 
uleiuri de motoare și uleiuri 
speciale.

In timpul vizitei prin com
binat, președintele sirian s-a 
oprit cu deosebit interes la 
instalațiile complexe dirijate 
prin aparatură electronică, s-a 
interesat de procedeele româ
nești de captare a gazelor și 
valorificare a lor, problemă ce 
preocupă și petrochimia si
riană.

Potrivit stilului de lucru 
propriu tovarășului Nicolae 
Ceaușespu de a analiza la fața 
locului problemele actuale și 
de perspectivă ale fiecărui 
obiectiv economic vizitat, a 
indicat și cu acest prilej fac
torilor de răspundere din mi
nister și centrală să se redu
că termenul noilor construcții, 
insistînd pentru punerea în 
funcțiune a noilor capacități 
la termenul și parametrii pre- 
văzuți. Secretarul general al 
P.C.R. a dat indicații pentru 
tipizarea instalațiilor ce se vor 
produce în continuare, pentru 
respectarea strictă a tehnolo
giilor de fabricație. La ta
bloul de comandă, unde ur
mează să se introducă calcula
toare de proces, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recoman
dat că acestea să fie instalate 
în spațiul existent, fără con
strucții sau amenajări spe
ciale.

Sintetizînd impresiile din 
această vizită, președintele 
Hafez El-Assad a notat în car
tea de onoare a Combinatului: 
„Ne bucurăm deosebit de mult 
de vizita pe care am făcut-o 
în acest mare complex chimic 
și petrochimic. Sînt impresio
nat de succesele importante și 
realizările deosebite pe care 
poporul român prieten le ob
ține sub scutul revoluției sale 
socialiste. Rămînem cu impre
sii deosebite despre capacita

tea creatoare a poporului ro
mân".

Luîndu-și rămas bun de la 
gazde, președintele Hafez El- 
Assad a declarat: „Succesele 
dumneavoastră fac să spo
rească și încrederea noastră în 
viitor. Urez întregului popor 
român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în 
frunte cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, noi și mari succe
se pe linia prosperității și pro
gresului neîntrerupt. Sînt în- 
cîntat de tot ce am văzut".

Cu același viu interes a fost 
vizitată și întreprinderea 
„1 Mai" din Ploiești, cea mai 
puternică unitate producătoa
re de utilaj petrolier a țării, 
noastre. Aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Hafez El-Assad au fost întîm
pinați cu călduroase cuvinte 
de bun venit de ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini grele, loan Avram, de re
prezentanți ai Centralei și în
treprinderii.

Istoricul uzinei, detaliile 
asupra dezvoltării sale sînt 
prezentate de directorul gene
ral, Gheorghe Dinu, care men
ționează cu satisfacție bunul 
renume cîștigat de marca fa
bricii în numeroase țări unde 
funcționează instalații româ
nești de foraj pentru țiței și 
gaze. Șeful statului sirian este 
informat că, în curînd, aseme
nea instalații vor fi livrate și 
Siriei.

în timpul discuțiilor care 
au locf, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată că trebuie să 
se caute soluții pentru spori
rea producției în următoarele 
luni, pentru a putea răspunde 
prompt solicitărilor sporite. 
Adresîndu-se apoi ministrului 
de resort, secretarul general 
al P.C.R. cere ca producția 
uzinei „1 Mai" să ajungă în 
anul viitor la 100 de instalații 

de foraj, în loc de 80 cum era 
prevăzut. .„Aceasta este și o 
apreciere pe care o dau capa
cității întregului colectiv" — 
a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în aplauzele însu
flețite, ale muncitorilor. Secre
tarul general al partidului a 
precizat, totodată, că trebuie 
să se organizeze cît mai curînd 
o secție de producție a mași
nilor unelte de danturat și 
altor mașini-unelte necesare 
întreprinderii, să se devanseze 
producția de utilaje complexe, 
care intră în profilul uzinei.

Aceste orientări au fost pri
mite cu deosebită satisfacție 
de conducătorii ministerului 
și întreprinderii, cu angaja
mentul ferm de a face totul 
pentru transpunerea lor în 
viață.

După vizitarea diferitelor 
secții de producție, pe plat
forma unității au fost prezen
tate celor doi șefi de stat unele 
din cele mai recente produse. 
Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez El-Assad au asistat 
la o demonstrație de ridicare 
în numai patru minute a turlei 
instalației F. 200. Dar cea mai 
spectaculoasă realizare a uzi
nelor ploieștene, mîndrie a in
dustriei românești, rămîne 
instalația de foraj F-500, pen
tru adîncimi mari, de 10 000 
de metri, prezență nouă pe 
platforma uzinei, examinată 
cu deosebit interes de pre
ședinții României și Siriei. Șe
ful statului sirian se intere
sează dacă probele s-au înche
iat cu succes. „Peste o lună 
— spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — această instalație 
va începe să foreze! De altfel, 
remarcă secretarul general al 
P.C.R., specialiștii noștri au și 
început să proiecteze o insta
lație pentru forajul la 15 000 
de metri."

— Ne ocupăm intens de în
deplinirea acestei sarcini, to
varășe Nicolae Ceaușescu, pre
cizează ministrul loan Avram.,» 
în cursul anului viitor vom 
încheia proiectele.

— Foarte bine, remarcă se
cretarul general, să avem m 
cincinalul următor instalații 
cu care să forăm la 15 000 de 
metri.

La plecare, în ovațiile puter
nice ale oamenilor muncii, to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
președintelui Hafez El-Assad 
le sînt oferite în semn de 
înalt omagiu machete ale in
stalației de foraj F-500.

Scriind în cartea de Onoare, 
președintele Siriei a apreciat: 
„Această uzină este o ilustra
re clară a eforturilor ce sînt 
depuse pentru obținerea unor 
mari succese. Exemplul po
porului român este un exem
plu al luptei omului pentru o 
viață mai bună, mai demnă, 
această luptă merită să fie 
dusă dacă avem în vedere 
realizările dumneavoastră 
deosebite. Vă mulțumesc tu
turor pentru căldura primirii 
și urez poporului român pro
gres și noi succese!"

In această atmosferă de pu
ternică însuflețire, de priete
nie frățească între două po
poare, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez El-Assad 
își iau rămas bun de la oa
menii muncii din marea între
prindere.

La trecerea prin orașul Plo
iești, mii și mii de cetățeni 
ovaționează cu căldură pe cei 
doi șefi de stat, fac o vibrantă 
manifestare de dragoste și 
atașament față de secretarul 
general al P.C.R., președin
tele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de stimă și prețui
re față de reprezentantul de 
frunte al poporului sirian 
prieten, președintele Hafez 

El-Assad. Dintr-o mașină des
chisă, cei doi șefi de stat răs
pund cu cordialitate aclama
țiilor mulțumii.

Coloana oficială părăsește 
orașul îndreptîndu-se spre Va
lea Prahovei. De o parte și de 
alta a șoselei se întind mari 
culturi agricole. Președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez 
El-Assad se opresc pentru cî- 
teva momente într-un lan de 
porumb. Pe aceste pămînturi, 
înainte slab productive, acum 
se obțin recolte ridicate, ca 
urmare a folosirii pe scară 
largă a îngrășămintelor, a iri
gațiilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
.împărtășește oaspetelui din 
experiența țării noastre în 
ceea ce privește dezvoltarea 
agriculturii pe baze moder
ne, subliniind atenția care se 
acordă acestui important sec
tor al economiei naționale. In 
cadrul acestui dialog, pre
ședintele Siriei apreciază în 
mod deosebit rezultatele obți
nute de România în creșterea 
și modernizarea producției 
agricole.

După acest scurt popas, că
lătoria continuă. La sosirea în 
frumoasa stațiune montană, 
Sinaia, care cuno^te în aceste, 
zile de toamnă o mare afluen
ță de turiști, din țară și de 
peste hotare, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez 
El-Assad sînt întîmpinați cu 
deosebită căldură. Din mașina 
deschisă, cei doi șefi de stat 
răspund cu prietenie manifes
tărilor mulțimii.

în această atmosferă însu
flețită, sărbătorească, coloana 
de mașini se îndreaptă spre 
reședința unde va continua 
dialogul la nivel înalt româ- 
no-sirian.

iTELIAN CONSTANTINESCU
FOTO: ANGHEL PASAT, 
CONSTANTIN CIOCAN

Mesajul adresat de președintele 
Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I) 

nată de cunoașterea, prețui
rea și respectul reciproc, de 
dezvoltarea largă a colabo
rării dintre ele. Ori de cite 
ori națiunile din această 
parte a lumii au conlucrat 
și s-au sprijinit, ele au do- 
bîndit succese în lupta pe 
care au trebuit să o ducă 
pentru cucerirea și apărarea 
independenței și suveranită
ții lor naționale. în trecut, 
cercurile imperialiste au 
căutat să cultive învrăjbi
rea și neîncrederea între 
popoarele din Balcani pentru 
a-și putea promova politica 
lor de dominație și asupri
re asupra țărilor din această 
parte a continentului. Toc
mai de aceea, astăzi, mai 
mult ca oricind, popoarele 
din Balcani și din Europa de 
sud-est trebuie să acțione
ze ferm pentru dezvoltarea 
largă a colaborării dintre 
ele, pentru o politică nouă 
de deplină egalitate și res
pect reciproc, pentru solu
ționarea tuturor probleme
lor pe calea pașnică, a tra
tativelor.

Sintem profund îngrijorați 
de situația care s-a creat in 
zona Balcanilor ca urmare a 
evenimentelor din Cipru. Ne 
pronunțăm in modul cel mal 
ferm pentru retragerea tru
pelor străine din această ța
ră, pentru respectarea ind» 
pendenței și integrității Ci
prului, pentru rezolvarea pro
blemelor pe cale politică și 
asigurarea unei conviețuiri 
pașnice intre cele două comu
nități, pentru deplina egali
tate in drepturi a tuturor ce
tățenilor ciprioți, fără deose-

(Urmare din pag. I)

în alocuțiunea rostită în 
deschiderea Congresului, prof, 
dr. Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe 
sociale și politice — gazda a- 
cestei prestigioase reuniuni 
internaționale — a urat un 
cordial bun venit oaspeților 
de peste hotare, exprimîndu-și 
convingerea că lucrările Con
gresului, manifestare cu re
zonanțe care depășesc regiu
nea sud-estului european, se 
vor desfășura într-o atmosferă 
de rodnic dialog științific, de 
fructuoasă conlucrare, consti
tuind o etapă însemnată în 
efortul de generalizare și sin
tetizare a cercetărilor consa
crate civilizației și culturii po
poarelor care conviețuiesc de 
veacuri în această parte a con
tinentului nostru.

Președintele comitetului de 
organizare, în numele tu
turor participanților, a expri
mat președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, recunoștința pro
fundă pentru onoarea de 
a fi acordat înaltul său 
patronaj Congresului, gratitu
dinea celor prezenți pentru 
interesul și atenția pe care le 
acordă acestei manifestări ști
ințifice, pentru Mesajul adre
sat oamenilor de știință reu
niți la acest forum interna
țional.

în cadrul lucrărilor au 
rostit cuvinte de salut Halii 
Inalcik, președintele Asocia
ției internaționale de studii 
sud-est europene, Michel 
Francois, secretar general al 
Comitetului internațional al 
științelor istorice, Ronald Sy
me, președintele Consiliului 
internațional de filozofie și ști
ințe umaniste., Michel Conil- 
Lacoste, reprezentant al direc
torului general al UNESCO. 

bire de naționalitate. Aceasta 
corespunde intereselor tutu 
ror țărilor din Balcani și din 
Europa de sud-est, cauzei ge
nerale a păcii și securității 
în lume.

Tara noastră a militat și 
militează consecvent pentru 
transformarea Balcanilor in
tr-o zonă a păcii și bunei 
vecinătăți, pentru relații 
prietenești cu toate steZele 
din Europa de sud-est, și din 
întregul continent, indiferent 
de orinduirea lor socială. Ro
mânia se pronunță in mod 
ferm pentru statornicirea u- 
nor relații internaționale noi. 
bazate pe deplină egalitate 
in drepturi, pe respectul in
dependenței și suveranității 
naționale, pe neamestec in 
treburile interne și avantaj 
reciproc, pe garantarea drep
turilor fiecărui popor de a fi 
deplin stăpin pe destinele sa
le, de a se dezvolta liber, co
respunzător năzuințelor și 
aspirațiilor sale.

Îmi exprim convingerea că 
Congresul dumneavoastră, a- 
ducind noi și importante con
tribuții in studierea multila
terală a civilizației și cultu» 
rii popoarelor din această zo
nă, se va înscrie, totodată, 
ca un aport de seamă Ia dez
voltarea cooperării științifice 
internaționale, la eforturile 
generale pentru înțelegere, 
colaborare și pace in Europa 
și in lume.

Cu aceste ginduri, urez 
succes deplin lucrărilor Con
gresului, iar dumneavoastră 
tuturor, noi realizări și satis
facții în frumoasa activitate 
pe care o desfășurați, multă 
sănătate și fericire l

Mihai Berza, președintele Co
mitetului de organizare. Vor
bitorii au exprimat călduroa
se mulțumiri organizatorilor 
români pentru condițiile cre
ate bunei desfășurări a Con
gresului și au relevat semni
ficațiile multiple ale acestei 
largi reuniuni internaționale 
chemate să dezbată și să im
pulsioneze cercetările în do
menii majore ale științei con
temporane, în spiritul coope
rării internaționale, în folosul 
cunoașterii reciproce, al păcii 
și înțelegerii între popoare.

în cadrul actualului Con
gres, cea mai amplă și repre
zentativă manifestare organi
zată în cei zece ani care au 
trecut de la înființarea Aso
ciației internaționale de studii 
sud-est europene, peste 1000 
de specialiști în domeniile is
toriei, sociologiei, dreptului, 
lingvisticii, literaturii, artelor, 
etnografiei și folclorului, vor 
dezbate, timp de șapte zile, 
rezultatele investigațiilor com
plexe, multidisciplinare, între
prinse de oamenii de știință 
de pe toate meridianele pentru 
definirea trăsăturilor funda
mentale ale evoluției vieții 
materiale și spirituale a po
poarelor din sud-estul Euro
pei.

★
în cursul aceleiași zile, lu

crările • Congresului au conti
nuat, în ședință plenară, cu 
prezentarea unor referate ști
ințifice privind rolul și locul 
studiilor sud-est europene în 
ansamblul științelor umaniste, 
dezvoltarea studiilor consacra
te realităților sud-est europe
ne în Bulgaria, Grecia, R.F. 
Germania, U.R.S.S.

După-amiază au fost re
luate lucrările Congresului 
prin prezentarea rapoartelor și 
corapoartelor în cele șapte 
secțiuni.
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EROI REPREZENTATIVI PENTRU VÎRSTA

NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE
univer- 
din co- 
vremea 

unele 
Succes

Aurel Martin

In muma KsatM Mim șoim

Multe cărți închinate 
sului muncii din uzine, 
lectivele muncitorești, la 
apariției s-au bucurat, 
dintre ele, de succes,
determinat nu numai de calită
țile lor stilistice. Cît de lumea 
pe care o reflectau, transfigu- 
rînd-o, de faptul că investigația 
viza oameni aflați în prima linie 
a bătăliei naționale pentru o 
viață mai bună, oameni care, în 
condițiile societății socialiste, 
l-au schimbat pe Vulcan în De- 
miurgos, atelierul în laborator, 
iar fabrica în uzină. Intr-o reali
tate cu infinite articulații și me
canisme, unde pulsează poliva
lente ritmurile ascensiunii mate
riale ji morale. Unde ideea de 
umanism comunist, de etică și 
echitate, de patriotism, de mun
că, de rost existențial capătă, co
tidian, carate noi. Unde contra
dicțiile sint manifestări ale unor 
prefaceri necesare, iar produsul 
industrial semnul unei partici- 
pații creatoare colective. Uzina 
e un univers. Atît de bogat, de 
mereu proaspăt, de policrom, 
de diversificat, încît e firesc să 
suscite atenția scriitorilor într-o 
proporție ți mai accentuată decît 
pînă acum. Mă gîndesc, în speță, 
mai ales • ■ ■ - —
mă refer 
dere, se 
Oamenii, 
socialiste

Pe care prozatorii, poeții, dra
maturgii au datoria de 
de. a-i reliefa 
Reprezentativi 
țiunii noastre 
unei viziuni 
esențialul de neesențial și latura 
majoră de cea minoră, problema
tica specifică de cea vremelnică. 
Programul Partidului Comunist 
Român, supus discuției colective, 
trasează și în privința aceasta 
jaloane de o însemnătate excep
țională: „în condițiile orînduirii 
socialiste arta reflectă realitatea 
relațiilor noi de producție și so
ciale, bazate pe egalitate și drep
tate socială, pe colaborare, prie
tenie și stimă între oameni, noua 
poziție a omului, de libertate și 
demnitate socială. Operele de li
teratură și artă au menirea de 
a înfățișa cît mai fidel, în lim
bajul lor propriu, realizările, 
preocupările, aspirațiile, gîndirea 
și simțirea maselor largi popu-

la cei tineri. Dar cînd 
la „uzină", am în ne
înțelese, „uzina vie". 
Constructorii societății 
multilateral dezvoltate.

onoare 
ca eroi exemplari, 
pentru vîrsta na- 
socialiste. Potrivit 
care decantează

trebuie să se inspire 
din izvorul viu al 

sociale'și naționale

lare; ele 
permanent 
realităților 
ale țării noastre"

Uzina e, cum spuneam, un 
univers. Definitoriu pentru civi
lizația lumii moderne. Locul 
unde se înfruntă energii, se de
monstrează capacitatea umană 
de a stăpîni și remodela mate
ria, se afirmă o colectivitate prin 
excelență demiurgică, se cristali
zează idealuri imediate de ținută 
realistă, au loc mutații de ordin 
plural privind starea existențială 
a indivizilor și a categoriilor 
care-i reunesc sub aceeași cupolă 
a intereselor, se formează și se 
consolidează fizionomii morale 
expresive, cu valoare reprezen
tativă. Spațiul (unul din spațiile) 
unde își desfășoară prezența re
voluționară clasa muncitoare. 
Creatoare de bunuri materiale, 
participantă implicată la explo
zia tehnico-științifică a epocii 
noastre. Nu e de mirare că scrii
torii, atenți la coordonatele ma
jore ale actualității, au văzut în 
ea un veritabil personaj, absolut 
caracteristic vremurilor noi, ală- 
turînd-o -ca temă socială celor 
frecventate tradițional. Fenome
nul e universal. 11 întîlnim în 
toate țările dominate de procesul 
industrializării. Primind, din 
unghi literar, statut de semnifi
cativ. De scenă pe care se pe
trec cotidian spectacolele de o 
elocvență deosebită, prin natura 
conflictelor, prin mesajul aces
tora, prin temperatura trăirilor, 
prin inflexiunile politice ale de
mersurilor. Încît dintr-o dimen
siune cu specific economic, ea 
devine, după memorabila for
mulă a lui Al, Sahia, „uzina 
vie", adevăr uman, tragic, eroic, 
trist, amarnic sau însuflețitor, eli
berat de servituți, în funcție de 
factorii diverși care colorează 
cutare sau cutare etapă a ciclu
rilor ontologice. Căci, e inutil a 
mai argumenta, antitezele, con
trastele, ciocnirile, regimul de 
viață înfățișate de Sahia sau evo
cate de Ion Pas nu coincid cu 
cele dezvăluite de Nagy Istvăn, 
de Ion Călugăru ori de Eugen 
Barbu în romanele închinate mo
mentului naționalizării principa-

lelor mijloace de producție. Cum 
— observația e (la rîndu-i) truis- 
tică — literatura inspirată din 
stadiul socialist al uzinei româ
nești își are alte temeiuri obiec
tive. Și, inevitabil, alte rațiuni 
subiective. Pe scurt: altă proble
matică. Așa cum proza franceză 
de astăzi nu-l ponte repeta, prin 
tipologii, pe Emile Zola sau cea 
sovietică pe înaintașii ruși. Sti- 
mulii nu mai sint aceiași, prin 
datele lor concrete, prin rever
berațiile afective, prin interoga
țiile arcuite, prin sistemul refe
rențial, prin cauzalitate. Diferite 
sint și soluțiile sugerate, și per
spectiva scriitorilor, și viziunea 
interdisciplinară proiectată asu
pra umanității și a destinului 
acesteia. ~ 
onerelnr realizate artistic, asam
blarea 
menite a arhitectura intenția de 
a configura problematizarea nu 
atemporală, abstractă si fals uni
versalistă, ci pe cea foarte la zi. 
local particularizată, națională si 
de orînduire, a conceptului de 
uzină. A raportului dintre om și 
cuceririle minții umane, dini'* 
om și mașină, dintre munca ma
nuală și munca intelectuală, din
tre a gîndi și a executa, dinltr* 
specializare și necalificare. dintra 
vocația inițiativei și inerțiile con
servatoare, dintre nemulțumiri 
deschizătoare de orizonturi și sa
tisfacții sprijinite pe comodități, 
dintre entuziasma lucid-roman- 
tice, adine patriotice, și replici 
demagogice, dintre dăruire pe 
altarul intereselor colective si 
meschine calcule personale, din
tre a înțelege sensul istoriei, în 
spiritul lui dialectic, și a fi robul 
unor deprinderi anacronice. Ra
portul e prin sine însuși antino
mic. 11 evidențiază, în conse
cință, și Virgil Duda. în Cate
drala, și (spre a restfinge aria 
exemplelor românești) mai ales 
Constantin Chiriță în suita roma
nelor sale consacrate vieții uzi
nale în anii edificării societății 
socialiste : Oțelul, întîlnirea și Pa
siuni. Romane avînd în centrul 
lor și uzina ca erou colectiv, fas
cinant prin complexitatea lui, ca 
formidabilă citadelă a progresu
lui, ca imagine în mișcare a isto-

De unde, la nivelul

detaliilor în construct'*

riei noastre contemporane, cu 
mutațiile ei sociale radicale, dar 
ți extraordinara descătușare de 
inteligență, înlesnită de senti
mentul coproprietății, al coparti
cipării, al coresponsabilității. La 
Virgil Duda, uzina e o metaforă 
a frumosului, a înălțării, a visu
lui de împlinire; în Oțelul e o 
școală a călirii voinței și a for
mării conștiinței socialiste; în 
Întîlnirea e un teren al confrun
tărilor tranșante dintre nou și 
vechi, dintre gîndirea inovatoare 
și experiența rutinieră; în Pa
siuni e locul unde se verifică 
practic justețea sau injustețea 
unor căutări sau rezolvări teore
tice. Intr-un context general 
care, refuzînd simplificarea lu
crurilor, asigură nuanțarea lor. 
Romanele în chestiune au trama 
epică arborescentă, personajele 
sint urmărite în acțiuni, reacții, 
preocupări, comportamente va
riate, autorii țintind să le defi
nească prin profiluri cît mai 
exacte și, omenește, mai indivi
duale.

cusute strîmb. căptușeli apli
cate necorespunzător, dispro
porții la lungimea hainelor, 
dreapta față de stingă. Zilnic 
avem în jur de 20 reclamații la 
adresa articolelor confecționate 
de întreprinderile din Craiova, 
Miercurea-Ciuc, Harghita etc". 
Șefa unității, tovarășa Ioana 
Roșu, a ținut să adauge : „Ni se

din Lipscani — 8 sint de aseme
nea solicitate aceleași uniforme 
de tergal, ca și la magazinul 
„Victoria", unde, printre altele, 
se mai reclamă îngustimea exa
gerată a pantalonilor de unifor
mă la manșetă, care abia lasă 
să treacă piciorul. I,a „Adoles
centul" solicităm cravate bleu-j 
marin, pentru elevii mari, pre

Uniforme sini, dar
din 
de- 
cu

Pînă la deschiderea noului 
an școlar au mai rămas doar 
cîteva zile. Este firească, așa
dar, aglomerația din magazi
nele cu uniforme școlare, a- 
ceasta fiind și tema raidului 
nostru prin diferite unități co
merciale ale Capitalei.

O primă constatare : maga
zinele de specialitate au fost a- 
provizionate din belșug cu uni
forme școlare, încă de la sfîrși- 
tul lunii iulie. Apoi, volu
mul vinzărilor la aceste articole 
l-a depășit cu mult pe cel din 
perioada similară a anului tre
cut și totuși, în pofida acestor 
realizări, mai există și neajun
suri în aprovizionarea cu uni
forme școlare.

La magazinul, „Favorit" 
cartierul Drumul Taberei, 
servind un adevărat oraș
circa 200 000 locuitori, se pri
mește marfă din 3 in 3 zile. Pină 
în prezent au fost vîndute circa 
3 000 uniforme și 4 000 articole 
de lenjerie pentru elevi. „Con
sider că această cantitate nu 
este suficientă pentru un cartier 
atît de mare — ne-a declarat 
tovarășa Viorica Spirescu, șefa 
raionului de confecții. Se cer în 
special măsurile mici, insă fa
bricile, deși ne furnizează a- 
ceste numere, nu s-au preocu
pat ca taliile să corespundă în
tru totul vîrstei copiilor. Proiec- 
tanții n-au ținut seama de fac
torul antropologic, n-au făcut o 
statistică, n-au studiat sufi
cient această problemă, deose
bit de importantă cînd confec
ționezi uniforme în serie mare. 
De asemenea, calitatea unor u- 
niforme lasă de dorit. Nu-mi în
chipui cum au trecut de contro
lul tehnic de calitate. Mineci

DESPRINDEREA DE

ȚĂRMUL... AȘTEPTĂRII
A trecut deja o oră de cînd 

interlocutorul nostru, Andrei 
Grigore, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Șantierul naval din 
Galați, ne prezintă, fără a intra 
în amănunte, acțiunile în curs 
de desfășurare. Limbajul este 
aproape telegrafic: „Lucrăm la 
un film pe tema disciplinei în 
producție. Filmul e intitulat 
„Zece minute de realitate", și-l 
vom prezenta la o instruire a 
activului nostru unde-i vom a- 
vea ca invitați și pe conducăto
rii procesului de producție. Am 
efectuat mai multe raiduri-an- 
chetă printre întîrziați și conti
nuăm aceste acțiuni în schim
burile II și III, prilej cu care 
realizăm și un larg schimb de 
păreri cu tinerii asupra asisten
ței tehnice, a indicelui de utili
zare a mașinilor etc.

Am pus pe rol un nou proces 
al indisciplinaților. Brigăzile 
schimburilor de onoare continuă 
întrecerea. Pînă acum produc
ția suplimentară realizată de 
aceste formații se ridică la peste 
800 000 lei". Ne oprim aici cu 
consemnarea acțiunilor, deși 
fiecare ar merita un comentariu 
aparte.

Interlocutorul nostru sublinia
ză un fapt care ni se pare deo
sebit de semnificativ : toate 
inițiativele și acțiunile în curs 
de desfășurare izvorăsc din ne
cesitatea de a rezolva diferite 
situații concrete din secțiile și 
sectoarele întreprinderii, anumi
te probleme “ *!
de viață ale 
mai de aceea 
ecou imediat, 
fectiv la întărirea vieții de 
ganizație. Alți interlocutori 
vorbesc despre un adevărat 
viriment în activitatea comitetu
lui U.T.C. de aici. Ceea ce este 
adevărat. Cum a fost el însă 
obținut ? în primul rînd prin 
abandonarea unei mentalități, 
înainte vreme se aștepta aici 
adeseori ajutorul din afară : 
pentru a stăvili fluctuația, pen
tru a combate absențele nemo
tivate și alte forme de risipire 
a timpului de lucru, pentru a 
susține îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață ale tine
rilor etc. Și cum era și firesc 
în acest caz și spiritul de iniția
tivă se manifesta cu mari în
treruperi, iar atunci cînd apă
reau idei noi, interesante, ma
terializarea lor era deficitară
sau oprită în stadii incipiente 
pe motiv că „nu putem numai

de muncă 
tinerilor, 
ele au 

contribuie

Și 
Toc- 

un 
e- 

or- 
ne 
re-

prin propriile noastre forțe". O 
analiză cu adevărat critică și 
autocritică și mai ales acțiunea 
„Prietenii noului încadrat" rea
lizată cu consecvență pe par
cursul a mai multor săptămini, 
au dovedit că aici se pot face 
multe prin propriile forțe. Pe 
noul drum operativitatea inter
vențiilor a sporit simțitor : abia 
s-au încadrat absolvenții insti
tutelor de învățămînt superior 
și comitetul U.T.C. a și avut o 
întilnire cu ei ; la căminul pen
tru nefamiliști tinerii au fost 
solicitați să execute numeroase 
lucrări ; modalitățile de influ
ențare a conștiinței sint folosite 
mai intens etc.

Noua atitudine față de înde
plinirea sarcinilor a fost însu
șită, fapt cu totul pozitiv, și de 
celelalte organe U.T.C. : comi
tetul U.T.C. de la atelierul de 
tubulatură a organizat, prin 
proprie inițiativă, întilniri cu 
secretarul comitetului de partid 
pe întreprindere, cu Eroi 
Muncii Socialiste, concursuri 
teme politice, consfătuiri 
noii încadrați ; la atelierul 
lăcătușerie s-a declanșat iniția
tiva „Schimbul de onoare" or
ganizat în zilele nelucrătoare 
numai cu participarea tinerilor 
(pînă în prezent jumătate de 
milion lei producție suplimen
tară) : la atelierul de confecțio
nat tinerii s-au întîlnit la o 
masă rotundă cu muncitorii cu 
o bogată experiență, cu inova
torii, au invitat în mijlocul lor 
un grup de actori, au socotit, că 
e bine să preia inițiativa „schim
bului de onoare" și au realizat o 
producție suplimentară de 
100 000 lei etc. Iată deci că a- 
tunci cînd nu se așteaptă im
pulsuri din afară, miraculosul 
ajutor de la organele superioa
re. cînd se pun in valoare for
țele propriei organizații, se gă
sesc și modalități eficiente, a- 
tractive, se rezolvă probleme 
care mai înainte păreau de ne
rezolvat.

— Ne-am convins încă o dată 
recent de justețea acestui drum> 
ne spune Andrei Grigore, secre
tarul comitetului U.T.C. de la 
Șantierul naval. De multă vre
me tinerii au sesizat unele ne
ajunsuri sin gospodărirea cămi
nului de nefamiliști, neajunsuri 
care se repercutau și asupra 
chiriei. Luni de zile am socotit 
că această problemă ne depă
șește. Tinerii au venit cu noi 
argumente, au insistat iarăși In 
adunările generale convingîn-

du-ne să acționăm cu hotărîre. 
Dind curs cererii lor am ridicat 
problema în comitetul oamenilor 
muncii. Dezbaterile le-au dat 
dreptate tinerilor dovadă că 
pînă la urmă și chiria a scăzut 
de la 135 lei, cît era înainte, la 
95 lei pe lună, in prezent.

E un exemplu din multe al
tele. Desprinderea de limanul 
așteptării ajutorului din afară 
înseamnă de fapt asumarea 
completă a răspunderilor trasate 
prin învestitura alegerii. Numai 
pe această cale se realizează și 
conștiința multiplelor posibili
tăți ale organelor și organiza
țiilor U.T.C. de îmbunătățire a 
activității. Numai pe această 
cale spiritul de inițiativă și ca
pacitatea organizatorică ale ce
lor aleși de tineri pot fi puse în 
valoare cu adevărat.

ION CHIRIC

ai 
pe 
cil 
de

»»»■«■■■■■

cite ceva mai
lipsește, totuși

formulează critici și la adresa 
stofei uniformelor, la care 
găsim fire scăpate și. pe lingă 
aceasta, după numai 2—3 luni de 
purtat ea se scămoșează, se des
tramă, devine urîtă. La fel, pan
talonii nu păstrează dunga, la 
care țin atît de mult 
special cei din clasele 
se Cer tot mâi mult 
de tergal, din care am 
și în anii trecuți, insă la comen
zile noastre ni se răspunde că 
nu există, că ele nu sint apro
bate de Ministerul Educației 
Și învățămintului".

. La magazinul „Adolescentul"

elevii, in 
mari. Ni 
uniforme 
mai avut

însemnări din tabăra de pregătire pentru apărarea

patriei, cu profil aviatic, de la Stupini-Brașov

Pasiune și cutezanță
De-aici, de unde ne

! deschide perspectiva 
taculoasă a aeroportului, 
prindem detașamentele de 
neri in uniforme albastre, 
plină desfășurare a programu
lui. Grupuri de cutezători stau, 
ciorchini, in jurul 'instructori
lor, pe lingă aparatele de zbor, 
numai ochi și urechi la explica
țiile și demonstrațiile aces
tora. Ne apropiem de gru
pa intii și intrăm direct în 
subiect. Primul interlocutor, 
omul cel mai important, dealt
fel, de aici, inginerul Nicolae 
Conțu. comandantul aeroclubu
lui „Mircea Zorileanu" din Bra
șov. Dar, mai intii. să prezen
tăm cititorilor citeva date des
pre tabăra din Tara Bîrsei. Or
ganizată de C.C. al U.T.C. îm
preună cu alte 9 tabere cu pro
fil aviatic din țară și cu nu
meroase altele, de alte specia
lități — activitate ce se consti
tuie. dealtfel, într-o premieră 
— tabăra de la Stupini are un 
ascendent asupra celorlalte, și 
anume ea a pregătit, în cursul 
acestei veri, in cele două serii, 
cei mai mulți tineri în zborul 
cu motor, parașutism și plano
rism. Mai exact, 165 în prima 
serie și 186 în cea de-a doua, 
a cărei activitate se-ncheie la 
15 septembrie.

— Atît în zborul cu motor, cît 
și la planorism și parașutism 
tinerii s-âu comportat bine, 
aș putea spune peste așteptări, 
demonstrind calități deosebite 
pentru aviație, dublate de o ex
traordinară voință și curaj, de 
o fierbinte pasiune. Și eu și in
structorii noștri ne spunea

se
aflăm, 
spec- 
Sur- 

ti- 
în

s-au
cu lacrimi 

rău. locuri- 
toate aces- 
să admitem
s-au petre-

In
prezentat.

comandantul aeroportului — pu
nem acest fapt pe seama selec
ției făcute de organizațiile U.T.C. 
Aici au venit tineri cu aptitudini, 
buni la învățătură, care s-au a- 
tașat și s-au adaptat foarte re
pede unui program destul de 
greu. Mulți s-au îmbolnăvit pur 
și simplu de aviație. Cîțiva din 
seria întii, după ce au primit 
brevetele și au văzut cum a- 
rată lumea privită de sus. nici 
nu mai voiau să plece, 
despărțit de tabără 
în ochi. Ne-a părut 
le sint limitate. Cu 
tea am fost nevoiți 
plus de contingent...

Aici, la Stupini,
cut lucruri extraordinare, 
seria a doua s-au 
pentru zborul cu motor, cu 10 
tineri mai mulți de cite locuri 
erau rezervate. De asemenea, 
dintre „absolvenții" primei se
rii, după vreo șapte zile, au 
revenit la Stupini șapte tineri 
cu rugămintea să fie primiți 
printre cei noi din seria a doua. 
Mirajul unei activități inedite, 
concrete, care, pe lingă frumuse
țea ei, mai avea și atributul o- 
rientării profesionale de per
spectivă, a exercitat o influen
ță, o atracție irezistibilă. „Ce 
era să facem, i-am primit ! Cum 
să-i trimitem înapoi ?“

...în carlinga unui , 
Master" a luat loc Ella 
elevă în anul 4 la Liceul 
trial de, construcții din 
Gheorghe. Instructorul 
Rusu, și el om tînăr, predă, în 
mod viu, grupei sale, lecția des
pre cunoașterea și funcționarea

„Trener 
. Timar, 

indus- 
Sfîntu 
Cezar

materialului rulant, 
transpune în practică 
cațiile, executînd cu 
comenzile. Intr-un alt 
îndrumarea instructorilor Nagy 
Laszlo și Marin Alexandru, a- 
sistăm la exerciții pe simula
toare pentru învățarea pilotării 
și plierii parașutei. Tinerii se 
dovedesc deosebit de dibaci. 
Instructorii sint îneîntați de 
modul cum și-au însușit cunoș
tințele teoretice și practice. „Nu 
vă spun cită diferență este în
tre tineri cind vin și cînd plea
că... Aeroportul îi călește și fi
zic și psihic : aici devin mai 
maturi, în gîndire, în tot ce 
fac, dispar dulcegăriile, devin 
mai sobri", ne spunea, cu în- 
cintare, instructorul Teofil Ciot- 
loș de la grupa a doua. Tinerii 
înșiși, am constatat, sint pro
fund impresionați de ceea ce 
le-a oferit tabăra in cele 45 de 
zile. „In afară de programul 
obișnuit de instrucție teoreti
că și practică — ne spunea e- 
levul Chifor Teodor, din jude
țul Maramureș — aici am avut 
dezbateri foarte vii și intere
sante pe diferite teme și 
bleme de politică curentă, 
efectuat o serie de vizite 
marile unități economice 
Brașov, am făcut excursii 
munți, am practicat sporturile 
preferate în cadrul unor cam
pionate ale taberei la fotbal, 
atletism, volei, șah... Pot spune 
că a fost cea mai 
cântă a mea".

„Eleva" 
expli- 

precizie 
loc, sub

văzute și ele în regulamentul 
școlar. Sintem îndrumați către 
magazinele „Materna". însă aici 
ni se răspunde că de curind, 
deși inițial raioanele de confec
ții fuseseră aprovizionate cu uni
forme școlare mici și cu o gamă 
largă de articole complemen
tare. in urma unei dispoziții ele 
au fost scoase, fiind trimise al
tor magazine.

Căutăm in continuare bravate 
bleumarin, cravate și insigne 
de pionier, alte însemne pionie
rești, dar rareori ele pot fi gă
site alături de uniforme. în 
schimb', merceriile sint acelea 
care dispun de așa ceva, ceea 
ce înseamnă că pentru echipa
rea completă a unui elev părin
ții trebuie să colinde cîteva ma
gazine la rînd, cînd, printr-o 
organizare mai bună a comer
țului, prin cîteva inițiative de
loc greu de aplicat, elevii ar fi 
putut găsi într-o singură uni
tate tot ce doresc. Un argument 
că aceste lucruri sint posibile 
este situația întîlnită la magazi
nul „Familia", din Lipscani —• 
55. unde se pot găsi inclusiv 
cravate pentru elevi. „Faptul că 
un elev sau un părinte trebuie 
să umble de colo, colo, se dato- 
rește numai organizării interne 
a magazinelor ; dacă noi co
mandăm depozitului șț un nu
măr de articole complemen
tare, nu sintem refuzați, ci dim
potrivă", spune șeful unității, 
tovarășul Dumitru Drăgan.

Un articol deosebit de solicitat 
— șepcile pentru băieți. Aflăm 
însă că ele nu fac parte din 
uniforma STAS, că nimeni nu

, s-a gindit că elevul mai trebuie 
să poarte și ceva corespunzător 
pe cap, măcar pe vreme urită. 
Dată fiind situația, numeroși 
părinți se adresează unităților 
cooperației meșteșugărești. La 
Cooperativa „Sporul", din Bără- 
ției — 29. tovarășul Petre Mun- 
teanu declară că are deja 1 000 
de comenzi și că, probabil, in
tr-o lună cererea se va dubla. 
Există insă greutăți cu procu
rarea stofei omologate pentru 
uniforme, din care sint confec
ționate șj șepcile. în ciuda re
petatelor comenzi și demersuri, 
ni se spune, întreprinderile 
„Dorobanțul" Ploiești. „Liberta
tea" Sibiu și Întreprinderea de 
stofe Buhuși n-au livrat stocul 
solicitat.

Colindăm mai departe magazi
nele. Discutăm cu cumpărătorii. 
Peste tot sint cerute și unifor
me de tergal. Circulă vestea că 
se vor pune totuși in vinzare și 
anul acesta, așa că unii preferă 
să le aștepte. Dealtfel, la „Ro- 
marta copiilor" au sosit săptă- 
mina trecută 450 de bucăți, care- 
s-au vindut în numai jumătate 
de zi, cu mare îmbulzeală, ne 
bază de listă cu număr de ordi
ne. Deci, in depozitele ICRTI 
există. De asemenea, la direc
ția de resort a Ministerului 
Educației și învățămintului sin
tem informați că nimeni nu 
este împotriva uniformelor de 
tergal.

Aici mai 
Constanța 
științelor 
educative șj sportive, 
ocupă

>1 melor 
rul se 
vreme 
melor .
calității stofelor, de diversifica
rea lor pe categorii de vîrstă. 
Au fost realizate in acest sens 
acorduri cu Ministerul Comer
țului Interior, cu industria u- 
șoară. iar stofele respective au 
fost omologate, una din marile 
întreprinderi bucureștene tre- 
cind deja la confecționare. Și 
totuși, iată că oferirea acestor 
uniforme masei de cumpărători 
întirzie, preconizindu-se ca 
abia în cursul anului școlar să 
poată fi găsite in magazine. E 
dr<|pt. pină atunci sint disponi
bile in cantități suficiente uni
formele despre care am amintit. 
Majoritatea sint aspectuoase, 
lucrate cu grijă, dar, cu mai 
multă responsabilitate din nar- 
tea furnizorilor, a întreorinderi- 
lor producătoare de stofă, a ce
lor de confecții, ca și a recep- 
ționerilor din partea comerțului, 
n-ar fi apărut nemulțumirile 
amintite în raidul nostru.

DRAGOMIR HOROMNEA

aflăm, de la tovarășa 
Bărboi, din Direcția 

sociale, activităților 
care se 

și de problemele unifor- 
pentru elevi, că ministe- 
interesează de mai rnuîtă 
de modernizarea unifor- 
școlare. de îmbunătățirea

.| *’ W

frumoasă. va-

CĂBULEA
V. RANGA

CAZUL ASTRID : Festival (o- 
rele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Gră- 
dina Festival (ora 19.45).

RIUL 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), Gră
dina Dinamo (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
ȚĂ : Victoria (orele 9,15; 11,30;
13,45; 18; 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 (pra 19,30). *

POLIȚIA SUB ACUZARE : Scala 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21), 
Grădina 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 î 
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; ; 20.30),
Flacâr* (orele 15,30; 10,15).

Aprovizionarea librăriilor
cu manuale și rechizite

K /Ml

^7

SE ÎNTOARCE:
17,30), Grădina

REPRESALH LA ROMA : Ex
celsior (orele 8; 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; 15,30; 18; 20,30).

VERONICA
Unirea (orele 15,30;
Unirea (ora 19,30).

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

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

APARTAMENTUL : Buzești (0- 
rele 9; 11,30; 14; 16,30; 19), Grădina 
Buzești (ora 19.30).
' CRONICA VERII 
Drumul Sării (orele

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

CLEOPATRA : Tomis (orele 8,30; 
12; 15.45), Grădina Tomis (ora 
19.30).

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

VANDANA ; Floreasca (orele 
15,30; 19), Miorița (orele 9; 12,30; 
18; 19.30).

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

NAVARONE:

FIERBINȚI : 
15,30; 19).
RECOMPEN-

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

ȚARA LUI SANNIKOV : Crln- 
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 :
Iar (orele 15,30; 19).

PROPRIETARII : Vitan
15,30; 18), Grădina Vitan 
19.30).

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

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

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

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

Popu-

(orele 
(ora

(orele

PROGRAMUL I

10,00 Teleșcoală. Album de ști
ință șl tehnică. Exponate la EREN.

16.30 Itinerar istoric : Pe urmele 
dacilor. 17,30 Telex. 17,35 Teleglob. 
Itinerar slovac. Reportaj de Anca 
lordănescu și Dan Gheorghiu. 
17.55 Agroenciclopedi^. Emisiune 
de știință șl practică 
18,25 Universitatea TV.
milla. 19.25 1001 de seri : 
Lulu — film de desen
19.30 Telejurnal. 20,00 Seară pen
tru tineret : Viitorul comunist al 
țării — vocația generației noas
tre. O dezbatere despre locul ți 
rolul tineretului în perspectiva 
deschisă de Programul partidului; 
De joi pînă joi ; Turneul emble
melor. Itinerar patriotic pentru 
tineret. Prima emisiune din etapa 
a IlI-a. Participă echipele județe
lor Bacău șl Iași. Transmisiune 
directă de la Botoșani ; Un cîntec 
pentru fiecare. 21,30 Mal aveți o 
întrebare 7 Monumente ale naturii, 
pe teritoriul patriei noastre. 22,15 
24 de ore.

PROGRAMUL II

agricolă. 
19,00 Fa- 

Mica 
animat.

20,00 „Comancii" —■ film artistic 
în premieră pe țară. Regla Michael 
Curtiz. 21,35 Telex. 21,40 Ilustrate 
muzicale de vacanță, semnate de 
tineri lnterprețl. 22,00 Cărți și idei.

școlare J
în prima jumătate a lunii au

gust, o serie de librării au în
ceput să primească in depozite 
și să etaleze in rafturi titlurile 
cărților școlare necesare elevi
lor liceelor teoretice, urmindca 
în luna septembrie să inceapă 
și vînzarea manualelor destina
te claselor I—VIII și liceelor de 
specialitate (învățămînt seral și 
fără frecvență). Cum au fost 
aprovizionate aceste librării ?

La Librăria Copiilor, aflăm că 
manualele cele mai solicitate, 
cele de matematică s-au și 
epuizat, datorită numărului nuc 
de exemplare sosite (30—50). 
Pentru clasa a IX-a au sosit 
doar 3 titluri. Singura clasă pen
tru care setul de manuale a 
fost complet este ultima clasă 
de liceu. „O problemă delicată 
în anii trecuți, ne spune Maria 
Dogaru, librar, a fost totuși re
zolvată în acest an. Am primit 
suficiente manuale de Filozofie. 
Nu ne-au sosit incă manualele 
necesare pentru liceele de spe
cialitate. Știm că ele au fost 
programate la 
septembrie, dar solicitările sint 
mari încă de pe acum".

La Librăria „George Coșbuc", 
în mai puțin d£ doua săptamini 
s-au epuizat mai multe titluri; 
Limba română pentru clasa a 
IX-a, Limba rusă, anul VI de 
studiu, Latina, Istoria Universa
lă, Geografia economică, Alge
bra, Geometria, Chimia, pentru 
clasa a X-a, Limba . română, 
Limba franceză și Limba rusă 
— anul VII de studiu, Istoria 
modernă și contemporană, Ana
tomia, Geometria analitică, 
precum și următoarele titluri 
pentru secțiile reale : Elemente 
de analiză, Elemente de algebră 
superioară șl Fizică, pentru cla
sa a Xl-a.

Din titlurile primite pentru ul
tima clasă de liceu s-au epui
zat Geografia, Limba engleză, 
avansați și începători, Limba 
franceză, Limba rusă și Limba 
germană pentru începători, Psi
hologie generală și Biologie ge
nerală. Cauza epuizării rapide 
a multor titluri o constituie nu
mărul insuficient de exemplare 
în majoritate între 20 și 60 bu
căți.

La Librăria „Ion Luca Cara- 
giale" rafturile destinate ma
nualului școlar găzduiesc doar

jumătatea lunii

19 titluri din cele 84 înscrise în 
nomenclator. Situația nu este 
mult deosebită față de librăria 
„loan Slavici", unde pentru 
clasa a IX-a au sosit mai puțin 
de un sfert din titlurile editate, 
iar la clasa a X-a 13 titluri din 
22. O situație mai bună o în- 
tilnim la titlurile destinate cla
selor XI și XII cu 13 titluri din 
17 și, respectiv, 17 din 25. Dar 
Limba rusă, anii II și VI, Lim
ba germană, anul VI, Limba en
gleză. anul III au sosit in nu
măr de 3 exemplare fiecare, Is
toria universală — 5 exempla
re, Fizica, pentru secțiile uma
ne, Geometria pentru secțiile 
reale, Limba rusă și Limba ger
mană, anul III, in 6 exemplare. 
„Deși cartierul are o populație 
școlară mare, deși vindem ma
nuale și pentru cei ce urmează 
cursurile serale sau fără frec
vență — afirma tovarășa Petru- 
ța Ghițeru, responsabila raionu
lui de carte școlară — aprovi
zionarea pină a«um a fost mai 
slabă ca anul trecut cînd am 
primit in aceeași perioadă un 
număr suficient de manuale cu 
care am onorat corespunzător 
solicitările".

Situațiile intîlnite se datoresc 
în rrjare măsură necesităților de 
aprovizionare ale școlilor pen
tru elevii de la cursurile de zi. 
Totuși, acestea puteau fi satis
făcute în timp util pentru ca 
librăriile să primească, ia rîn- 
dul lor cotele suficiente de car
te școlară, care sint destinate nu 
numai cejor ce beneficiază de 
gratuități, ci și celor integrați 
în invățămintul seral și fără 
frecvență. De asemenea, este ne
cesară o repartizare mai judi
cioasă a numărului de exempla
re librăriilor situate în zone cu 
populație școlară mare. Un alt 
aspect constatat în librăriile vi
zitate îl constituie buna aprovi
zionare cu rechizite școlare ne
cesare claselor din invățămin
tul general, gimnazial și liceal. 
Mai mult, am înregistrat o valo
roasă inițiativă: comandarea te
lefonică a rechizitelor școlare. 
Casa de comenzi nr. 1 din Pia
ța 1848 onorează comenzile de 
seturi pentru clasele I—VIII (la 
prețuri între 60 și 90 de lei) 
zilnic între orele 8—20, la tele
fonul 16 29 45.

C. STANCULESCU
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TELEGRAME
MIGUEL RODRIGUEZ, secretar general al Comitetului Cen

tral al Partidului Muncii din Guatemala, a trimis COMITETU
LUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN urmă
toarea telegramă :

Dragi tovarăși,
In numele comuniștilor din Guatemala. Comitetul Central al 

Partidului Muncii din Guatemala transmite un călduros și fră
țesc salut poporului român, partidului său conducător și tuturor 
comuniștilor, care la 23 August sărbătoresc, cu legitimă bucurie 
și mindrie, cea de-a XXX-a aniversare a eliberării României 
de sub dominația fascistă.

Comuniștii guatemalezi și cea mai mare parte a poporului 
democrat și progresist din țara noastră își amjntesc cu emoție 
de eroicele și inegalele lupte purtate de popoarele din Europa, 
între care cel român, împotriva agresiunii brutale a fascismului; 
de toiul hotărîtor al poporului Și Partidului Comunist ale Uniu
nii Sovietice.

Astăzi, la 30 de ani de la eliberare. România socialistă de
monstrează ceea ce este posibil să se obțină cînd un popor nu 
numai că luptă și muncește cu ardoare pentru viitorul său, dar 
că o face unit și sub conducerea partidului clasei muncitoare — 
partidul comunist.

Cu ocazia împlinirii primilor 30 de ani de la istorica eliberare 
de fascism, urăm întregului popor român și partidului său con
ducător și mai multe succese în viața harnicei lor țări, să obțină 
In continuare progrese în consolidarea socialismului. în vederea 
înaintării spre comunism. Dorim ca prietenia noastră să crească 
și să se întărească, pe baza marxism-leninismului, a internațio
nalismului proletar.

Trăiască cea de-a XXX-a aniversare a eliberării poporului 
român de sub dominația fascistă !

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască colaborarea și unitatea de luptă a partidelor comu

niste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste !
Trăiască victoria ideilor marxism-leninismului, ale internațio

nalismului proletar!
Pentru Guatemala, Revoluție și Socialism

KHALIFA BIN HAMAD AL THAN1, emirul statului Qatar, 
a trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Exprim cea mai sinceră gratitudine pentru deosebit de cordia
lele felicitări transmise de Excelența Voastră cu ocazia celei de-a 
treia aniversări a Zilei naționale a Statului Qatar.

îmi face o mare plăcere să adresez Excelenței Voastre urări 
de sănătate și fericire, de bunăstare și orosperitate continuă po
porului prieten al Republicii Socialiste România.

Sosirea ministrului afacerilor 
externe al Republicii Filipine

ECHIPA ROMÂNIEI MEDALIATĂ
CU BRONZ IA CAMPIONATELE

CARILLO FLORES A
Secretarul general al Conferin

ței Mondiale a Populației, An
tonio Carillo Flores, a părăsit,/ 
miercuri seara, Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost salutat de George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, de alte persoane ofi
ciale.

Adunare festivă
cu prilejul

eliberării R.
Miercuri după-amiază, la Cra

iova a avut loc o adunare fes
tivă cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a victoriei re
voluției socialiste de la 9 sep
tembrie 1944 din Bulgaria.

Au luat parte Gheorghe Pe
trescu, prim-secrctar. al Comita
tului județean Dolj al P.C.R., 
membri ai Biroului comitetului 
județean de partid, conducători 
de întreprinderi industriale și 
instituții de cultură și artă, nu
meroși locuitori ai municipiului.

Au fost prezenți Ivan Stefanov 
Abagiev, ambasadorul R.P. Bul
garia la București, membri ai 
ambasadei, precum și o delega
ție a județului Vrața, condusă 
de Lazăr Draganov, secretar al. 
Comitetului județean de partid.

Ion Cetățeanu, secretar al Co
mitetului județean Dolj al

SOSIRE
Delegația de partid, care a 

participat la festivitățile prile
juite de cea de-a V-a aniver
sare a revoluției libiene s-a 
înapoiat, miercuri seara, în Ca
pitală. Din delegație au fă
cut parte tovarășii Ion Pățan, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, Matei Ghigiu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul con
strucțiilor industriale, și Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni au fost prezenți tovarășul 
Janos Fazekas, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
interior, activiști de partid.

PRIMIRI
Miercuri, tovarășul Mihai 

Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. s-a întîlnit la Si
naia cu tovarășul Edgard Nes- 
toret, membru al Biroului Poli
tic al Partidului Comunist din 
Martinica, aflat la odihnă în 
țara noastră.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie 
tovărășească.

★
In ziua de 4 septembrie, tova

rășul Corneliu Mănescu, vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste. a primit în vizită la Con
siliul Național delegația Asocia-» 
ției de prietenie a poporului 
chinez cu străinătatea și a Aso
ciației de prietenie China-Româ- 
nia, condusă de tovarășul Li 
En-tzu, vicepreședinte al celor 
două asociații,', aflată în vizită 
în țara noastră.

Vizita s-a desfășurat într-un 
spirit de caldă prietenie și cor
dialitate.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei R.P. Chineze la 
București.

SIMPOZION
La Constanța s-au deschis, 

miercuri, lucrările celui de-al 
doilea simpozion internațional
R. I.L.E.M. (Reuniune internațio
nală a institutelor și laboratoa
relor de cercetări, lucrări în 
construcții și materiale de con
strucții), manifestare științifică 
la care iau parte peste 250 de 
cercetători din Anglia. Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Dane
marca, Elveția, Franța, R.D. Ger
mană, R.F. Germania, Italia,
S. U.A., Suedia, Ungaria, Uniu
nea Sovietică și din țara noas
tră.

PĂRĂSIT CAPITALA
Au fost prezenți Sayed Abbas 

Chedid, directorul Centrului de 
informare al O.N.U., și Bhagi- 
rathan R. Devarajan, reprezen
tantul Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare în 
România.

aniversării
P. Bulgaria
P.C.R., după ce a transmis co
muniștilor, întregului popor bul
gar cele mai calde felicitări cu 
prilejul zilei de la 9 septembrie, 
s-a referit pe larg la legăturile 
tradiționale de prietenie și cola
borare româno-bulgare. sub
liniind ■ că- in anii- socialismului 
aceste relații au căpătat noi 
dimensiuni și valențe.

A luat apoi cuvîntul amba
sadorul Ivan Stefanov Abagiev, 
care a înfățișat prefacerile re
voluționare ce au avut loc în 
economie, știință și ,cultură, în 
domeniile social și politic ale 
Bulgariei în cei 30 de ani. de 
viață liberă.

în încheiere, formații artistice 
profesioniste și de amatori din 
Craiova au prezentat un program 
artistic.

Simpozionul își propune să 
facă cunoscute și să stimuleze 
cercetările în domeniul încer
cării nedistructive a nemetalelor 
(betoane, materiale ceramice, 
lemn, mase plastice, 'soluri și 
roci) prin promovarea de noi 
tehnologii și aparaturi de încer
care, să dezbată probleme pri
vind comportarea la coroziune 
sau la temperaturi înalte și scă
zute a acestor materiale.

Specialiștii români sînt pre
zenți la lucrări cu 20 de comu
nicări. Ca o recunoaștere a con
tribuției deosebite în acest fo
rum internațional, va avea loc 
decernarea medaliei R.I.L.E.M. 
pe anul 1974 specialistului ro
mân doctor loan Făcăoaru.

CONFERINȚĂ

DE PRESĂ
La ambasada Republicii Popu

lare Democrate Coreene din 
București a avut loc, miercuri 
la amiază, o conferință de pre
să consacrată celei de-a XXVI-a 
aniversări a R.P.D. Coreene! Au 
participat redactori ai ziarelor 
centrale, ai Agenției române de 
presă „Agerpres" și publicații 
periodice, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, precum și atașați de pre
să și corespondenți ai presei 
străine acreditați la București.

EXPOZIȚIE
La Muzeul de Istorie al Re

publicii Socialiste România s-a 
deschis, miercuri dimineața, în 
cadrul manifestărilor prilejuite 
de cel de-al III-lea Congres in
ternațional de studii sud-est eu
ropene, o expoziție de manu
scrise și tipărituri. Exponatele 
ilustrează continuitatea relațiilor 
spirituale dintre popoarele sud- 
est europene, contribuția româ
nilor la păstrarea și valorifica
rea tradițiilor culturale din a- 
ceastă zonă a Europei, relațiile 
de colaborare culturală ale 
României socialiste cu statele 
din sud-estul continentului.

VIZITĂ
Miercuri dimineață, George A. 

Athanson, primarul orașului 
Hartford din Statele Unite ale 
Americii, a făcut o vizită la 
Consiliul popular al municipiu
lui București, unde s-a întîlnit 
cu Gheorghe Cioară, primarul 
general al Capitalei, și cu mem
bri ai Comitetului Executiv al 
Consiliului Popular municipal, 
în timpul întrevederii a avut loc 
un schimb de opinii referitoare 
la unele aspecte ale sistemati
zării și la alte probleme de or
din urbanistic.

La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, miercuri 
după-amiază a sosit în Capi
tală ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Filipine, gene
ral Carlos P. Romulo, într-o vi
zită oficială in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, oaspetele a fost întîmpi- 
nat de George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

★
Miercuri, ministrul afacerilor 

externe, George Macovescu, a 
oferit un dineu în onoarea mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Filipine, general 
Carlos P. Romulo.

Au luat parte Constantin Bă- 
bălău, ministrul energiei elec
trice. Teodor Vasiliu, ministrul 
justiției, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor

încheierea vizitei ministrului 
afacerilor externe și cooperării 

al Republicii Ruanda
Miercuri, dimineață s-au în

cheiat convorbirile oficiale din
tre ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, și mi
nistrul afacerilor externe și co
operării al Republicii Ruanda, 
Aloys Nsekalije.

Cu acest prilej s-a semnat un 
acord cultural • intre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Ruanda și s-a făcut un 
schimb de note privind facilită
țile de acordare a vizelor. A- 
cordul semnat prevede, între 
altele, dezvoltarea schimburilor 
științifice, culturale între cele 
două țări, acordarea de burse 
de studii etc.

★
în aceeași zi. Nicolae M. Ni

colae. ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice In
ternaționale, și Aloys Nsekalije 
au s.emnat un acord de coope
rare economică și tehnică. Do
cumentul prevede dezvoltarea 
schimburilor comerciale, a co
operării între România ți Ru
anda, identificarea unor mij
loace pentru promovarea cola
borării în domeniile agricultu
rii, industriei alimentare etc., 
inclusiv prin crearea de socie
tăți mixte.

★
Miercuri după-amiază a pără

sit Capitala ministrul afaceri
lor externe și cooperării al Re
publicii Ruanda. Aloys Nseka
lije. care a întreprins o vizită 
oficială în țara noastră, la in
vitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu.

Ministrul ' ruandez a fost în
soțit de Silvestre Kamall, di
rector general în Ministerul A- 
facerilor Externe și Cooperării

Congresul anual al Institutului 
Internațional de Finanțe Publice

în stațiunea Neptun au în
ceput miercuri lucrările celui 
de-al 30-lea Congres anual al 
Institutului Internațional de Fi
nanțe Publice — asociație a u- 
nor oameni de știință, teoreti
cieni și practicieni în domeniul 
finanțelor din numeroase țări 
ale lumii. Anul acesta, congresul 
are loc în țara noastră ca ur
mare a invitației făcute de Mi
nisterul Finanțelor și Academia 
de Studii Economice.

Tema reuniunii o constituie 
„Finanțele și resursele naturale 
cu referiri speciale la agricul- 

' tură". La lucrări participă spe
cialiști din circa 30 de țări.

în cuvîntul de salut adresat 
participanților. Florea Dumi
trescu. ministrul finanțelor, a 
subliniat importanta acestei ma
nifestări menite să contribuie 
la lărgirea contactelor directe 
dintre oamenii de știiflță. la 
dezvoltarea pe multiple planuri 
a colaborării și cooperării știin
țifice internaționale între toate 
țările indiferent de orînduirea 

PENTRU ELEVI —UN BOGAT

SORTIMENT DE UNIFORME ȘCOLARE!
uniforme pentru băieți: 
costume și pantaloni de 
stofă (cl. I—XII) și cămăși 
de zefir caro (cl. I-VIII).

pentru pionieri: cămăși 
de zefir alb și pantaloni \ 
din doc (cl. I-VIII).

uniforme pentru fete: 
rochițe din olandină pen
tru preșcolari, șorțulețe 
din olandină și rochițe 
din zefir caro (cl. I—IV); 
bluze din olandină (cl. V- 
XII), halate pentru prac
tică.

externe, membri ai conducerii 
altor instituții centrale.

Au participat persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe minis
trul filipinez în vizita în țara 
noastră.

în timpul dineului cei doi mi
niștri au rostit alocuțiuni, ex- 
primindu-ș’i convingerea că atit 
vizita cit și schimbul de ve
deri vor contribui la extinde
rea relațiilor de colaborare re
ciproc avantajoasă româno-fili- 
pineză în diverse domenii, la o 
mai bună cunoaștere intre po
poarele celor două,țări, la cau
za păcii, cooperării și înțelege
rii internaționale, au' toastat în 
sănătatea președintelui’ Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui 
Ferdinand E. Marcos, pentru 
fericirea și prosperitatea celor 
două națiuni, pentru intărirea 
prieteniei dintre România și Fi
lipine.

al Republicii Ruandeze, de alte 
persoane oficiale.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni oaspetele a fost salu
tat de George Macovescu, de 
alte persoane oficiale. '

★
înainte de plecare, ministrul 

afacerilor externe și cooperării 
al Republicii Ruanda. Aloys 
Nsekalije, s-a întilnit cu repre
zentanți ai presei române. 
Adresindu-se ziariștilor, minis
trul Aloys Nsekalije a spus : 
„Am avut onoarea să fiu' pri
mit de președintele Nicolae 
Ceaușescu, personalitate bir.e 
cunoscută in lume pentru poli
tica de independență și suvera
nitate națională pe care o pro
movează România, pentru spri
jinul pe care-1 acordă cauzei 
țărilor in curs de dezvoltare din 
Africa și din alte părți ale 
globului. Discuția pe care am 
avut-o cu acest prilej mi-a în
tărit convingerea că relațiile 
dintre România și Ruanda vor 
cunoaște un drum mereu as
cendent11.

Ministrul ruandez a arătat, 
de asemenea, că vizita pe care 
a întreprins-o în România' a 
avut ca scop intărirea relațiilor 
de prietenie dintre cele două 
țări și popoare, crearea unui 
climat favorabil lărgirii coope
rării economice, culturale și în 
alte domenii. Acest scop, a ară
tat el, a fost pe deplin atins 
prin semnarea unor documente 
importante în această privință.

în încheiere, ministrul ruan
dez a relevat liniile principale 
ale politicii interne și externe 
ale țării sale, activitatea Ruan- 
dei în cadrul O.U.A. și alte or
ganisme, eforturile făcute de po
porul ruandez pentru dezvolta
rea economică, socială și cultu
rală.

lor socială, de mărime sau de 
stadiul de dezvoltare în care se 
găsesc, în interesul progresului 
general al omenirii, al întăririi 
păcii și înțelegerii între popoare. 
Vorbitorul s-a referit apoi la 
realizările și proiectele Româ
niei privind dezvoltarea accele
rată a agriculturii, lărgirea con
tinuă a bazei proprii de materii 
prime minerale și de resurse 
energetice, utilizarea rațională a 
acestora, toate în scopul asigu
rării creșterii continue a nive
lului de trai al poporului.

Au mai rostit alocuțiuni prof. 
Mircea Bulgaru, prorector al A- 
cademiei de Studii Economice 
din București, și pfof. Otto 
Gado, președintele Institutului 
Internațional de Finanțe Pu
blice.

în cadrul primei ședințe, prof. 
Iulian Văcărel — România — și 
prof. Danniel Holland — S.U.A. 
— au prezentat cele, două co
municări principale ale reuniu
nii.

Lucrările congresului continuă.

MONDIALE DE PENTATLON MODERN
Campionatele mondiale de 

pentatlon modem s-au înche
iat la Moscova cu victoria 
sportivului sovietic Pavel Led
nev și a selecționatei U.R.S.S. 
O comportare remarcabilă a 
avut la actuala ediție a com- 

formația României 
Splrlea, Constantin 
Albert Covaci), care 
medalia 
echipe 

cele ale 
Franței,

petiției
(Dumitru
Călina și 
a cucerit 
întrecînd 
cum sînt 
mania, , .
S.U.A. și Suediei.

de bronz, 
valoroase 

R.F. Ger- 
Finlandei, 
De-a lun

gul celor cinci zile de con
curs, sportivii români s-au 
numărat printre protagoniștii 
întrecerii, clasîndu-se pe 
locuri fruntașe. Astfel, în 
penultima probă, înotul, Al
bert Covaci a ocupat locul 
doi, cu 1 220 puncte, după 
canadianul'John Hass — 1 264 
puncte.

Ultima probă a campiona
telor, crosul, a fost cîștigată 
de japonezul Shoji Uchida,

lotul reprezentativ - 
Fenerbahce Istanbul

1 0
Miercuri, la Istanbul, lotul 

reprezentativ de fotbal al Româ
niei a întilnit într-un meci a- 
mical echipa turcă Fenerbahce, 
campioana țării. Desfășurat 
pe stadionul „Mithat Pașa" în 
fața unei asistențe numeroase, 
jocul s-a încheiat' cu scorul de 
1—0 (0—0) în favoarea fotbaliș
tilor români. Unicul punct a fost 
marcat în minutul 60 de Kun, 
care a reluat din voie balonul 
respins de portar. Echipa 
României se întoarce astăzi la 
București.

• SIMBĂTĂ 7 SEPTEM
BRIE se va desfășura la 
Wroclaw întilnirea interna
țională amicală de .fotbal 
dintre reprezentativele Po
loniei și Franței. în vederea 
acestui meci. Ștefan Covaci, 
antrenorul echipei franceze, a 
selecționat următorul lot de 
jucători : Bcrtrand-Demanes, 
Baratelli (portari) ; Jodar, 
Tresor, Vanucci, Adams. Lo
pez, Braci (fundași) ; Hucli, 
Michel, Larque, Guillou (mij
locași) ; Richard, Chiesa, 
Costes, Molitor și Bereta 
(atacanți).

S-au încheiat
„Europenele" 

de baschet
La „Palatul Sporturilor" din 

Cagliari au luat sfirșit întrece
rile celui de-al 14-lea campionat 
european feminin de baschet. 
Victoria a revenit reprezentati
vei U.R.S.S., care cucerește pen
tru a 12-a oară titlul de cam
pioană a Europei. Baschetbalis
tele sovietice au terminat com
petiția neînvinse, confirmînd în
că o dată supremația lor în a- 
ceastă disciplină sportivă. Han
dicapată în două meciuri de 
absența din formație a două ju
cătoare de bază, Gugiu și Tita 
(accidentate), selecționata Ro
mâniei a ocupat in final locul 
șase.

în ultima zi a turneului, bas
chetbalistele românce au întîlnit 
echipa Franței, pe care au în
vins-o cu scorul de 67-66 (31-38).

Clasament final : 1. U.R.S.S. 
— 12 puncte ; 2. Cehoslovacia — 
11 puncte ; 3. Italia — 9 punc
te ; 4 Ungaria — 9 puncte ; 5. 
Bulgaria — 8 puncte ; 6. Româ
nia — 7 puncte ; 7. Franța — 7 
puncte ; 8. Iugoslavia ; 9. Polo
nia ; 10. R. F. Germania ; 11. 
Olanda ; 12. Spania ; 13. Dane
marca.

Primele trei clasate, echipele 
U.R.S.S.. Cehoslovaciei și Italiei 
s-au calificat pentru viitoarea 
ediție a campionatului mondial 
care se' va desfășura la Cali (Co 
lumbia).

pentru pioniere: bluze 
din zefir alb și fuste 
plisate (cl. 1—VIII).

pe distanța de
12’59“ (1128

cronometrat
4 000 m în 
puncte).

Iată clasamentele finale ale 
campionatului: individual: 1. 
Pavel Lednev (U.R.S.S.) —
5 302 puncte; 2. Vladimir
Șmelev (U.R.S.S.) — 5209
puncte; 3. Boris Onișcenko 
(U.R.S.S.) — 5150 puncte. 4. 
Tibor Maraciko (Ungaria) — 
5118 puncte;... 12. Dumitru 
Spîrlea (România) — 4 956
puncte;... 19. Constantin Că
lina (România) — 4 813 punc
te;... 24. Albert Covaci (Româ
nia) — 4 711 puncte; pe e- 
chipe: 1. U.R.S.S. — 15 673 
puncte; 2. Ungaria — 15 188 
puncte; 3. România — 14 456 
puncte; 4. R.F. Germania — 
14 449 puncte; 5. Bulgaria — 
14 331 puncte; 6. Franța — 
14 206 puncte; 7. Finlanda 
— 14 030 puncte; 8. Italia — 
14 005 puncte; 9. Suedia — 
13 784 puncte: 10. Ceho
slovacia — 13 730 puncte. Au 
participat 16 echipe.

SPORTUL NAȚIONAL
IN ACTUALITATE

Ca și anul trecut, sezonul 
autumnal la oină va fi do
minat de întrecerile etapei 
superioare a Campionatului 
republican, care se află la 
a 23-a ediție. Respectiv, în- 
cepind de simbătă 7 septem
brie și pină la începutul lunii 
octombrie au loc jocurile zo
nale, reunind cele mai bune 
45 de formații din țară și din 
Capitală. Printre competitoa
re se numără și o serie de 
formații tinere, înființate de 
scurt timp, așa cum sînt ț 
Zorile Voievodeni (județul 
Sălaj), Rulmentul Birlad, 
Mecanizatorul Tulcea, C.F.R. 
Sibiu, Spicul Mocuța (Mara
mureș), Bega Belinț (Timiș) 
și Betonul Roman.

La începutul sezonuldi de 
primăvară, formațiile amin
tite au debutat in întrecerile 
„Cupei Rorpâniei", după care 
au susținut mai multe jocuri

• LA CONSTANȚA, au în
ceput miercuri întrecerile ce
lei de-a 8-a ediții a Cam
pionatelor balcanice de yach
ting. La întreceri participă 
sportivi din Bulgaria, Tur
cia, Grecia, Iugoslavia și 
România. Concursul se va 
încheia duminică, cind vor fi 
cunoscuți campionii balcanici 
la probele incluse în progra
mul competiției.

• ÎN CAPITALA au în
ceput miercuri întrecerile 
celei de-a 3-a ediții a Dina- 
moviadei la handbal mascu
lin. Echipa Dinamo Bucu
rești a învins cu scorul de 
20—13 (12—4) formația Gwar- 
dia Varșovia. Alte rezultate : 
Dynamo Berlin — Spartak 
Sofia 15—12 ' *' “ '
Hvezda Praga 
dapesta 23—18

(8—6) ; Ruda 
— Dosza Bu- 
(9-11).

• IERI, PE STADIONUL 
„23 AUGUST" DIN CAPI
TALĂ a avut loc meciul de 
fotbal dintre echipele de ti
neret ale țării noastre (jucă
tori în vîrstă de 23 și 21 ani). 
Selecționabilii „23“ au învins 
cu scorul de 6—0 (2—0), prin 
punctele marcate de Chihaia 
(2), Bathori (2) și Helvei (2).

• IN OPTIMILE DE FI
NALA ale turneului interna
țional de tenis de la Forest 
Hills, jucătorul indian Vijay 
Amritraj l-a învins cu 6-3, 
6-3, 6-4 pe americanul Marty 
Riessen. S-au mai calificat 
pentru sferturile de finală 
australienii John Newcombe 
(6-3, 6-2, 7-5 cu sud-africanul 
Ray Moore), Ken Rosewall

România-film prezintă între 6 și 8 septembrie 1974 
la Casa Filmului din Capitală

ZILELE
FILMULUI
BULGAR
• ULTIMELE LOR CUVINTE

regia: Binka Jeliazkova
• CEL MAI BUN OM PE
CARE-L CUNOSC

regia: Lubomir Sarlandiia
• HOȚUL DE PIERSICI

regia: Vîlo Radev. ,

Motelul PR AID vă așteaptă!
In județul Harghita, LA PRAID, stațiune balneoclimaterică cu ape 

sărate foarte concentrate, cooperația de consum a dat în folosință un 
elegant motel, care oferă condiții optime de găzduire, în toate ano
timpurile (camere confortabile, restaurant, cofetărie).

Zonă pitorească la poalele munților Harghita lingă o salină cu
noscută încă de pe vremea romanilor.
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Campionatele europene 

de atletism

Mariana Suman medaliata
cu bronz

Peste 20 000 de spectatori au 
asistat ieri pe stadionul olimpie 
din Roma la întrecerile din ziua 
a treia a Campionatelor europe
ne de atletism.

Cu mult interes a fost urmă
rită finala probei feminine de 
800 m, la startul căreia s-au ali
niat opt dintre cele mai bune se- 
mifondiste ale lumii, printre care 
se afla și atleta româncă Maria
na Suman. La 300 m de la ple
care, a atacat Marie Dubois, ta- 
lonată de Gunhild Hoffmeister. 
înainte cu 200 m de sosire, la 
conducerea cursei se afla Hoff
meister, în timp ce sportiva ro
mâncă ocupa locul șase. Finalul 
cursei a fost pasionant. Liliana 
Tomova și Mariana Suman au 
venit puternic din urmă și îm
preună cu Hoffmeister și-au dis
putat sprintul. Medalia de aur 
a fost cîștigată de Liliana To
mova, cea de argint de Gunhild

în cadrul competițiilor de 
masă „Cupa U.G.S.R.", „Cupa 
tineretului" și „Cupa U.T.C.", 
fiind acreditate cu unele re
zultate bune. Alături de 
acestea au evoluat echipele 
consacrate: C.P. București,
Torpedo Zărnești (Brașov), 
Tricolorul Baia Mare, Avîn- 
tul Curcani (Ilfov), Univer
sitatea București și Biruința 
Gherăiești (Neamț,), care a 
reușit să ciștige, pentru a 
4-a oară, finala pe țară a 
„Cupei U.T.C.".

Jocurile zonale ale Cam
pionatului republican de oină 
se dispută in opt localități : 
Zalău, Toplița, Deva, Timi
șoara, Slatina, Botoșani, 
Constanța și București. Pri
mele clasate se califică pen
tru turneul final, programat 
între 3—6 octombrie, la 
Alexandria.

M. LERESCU

(6-1, 6-7, 7-5, 6-3 cu mexica
nul Raul Ramirez) și ameri
canul Arthur Ashe (6-7, 6-4. 
6-4, 7-5 cu argentinianul
Guillermo Vilas).

Rezultate înregistrate în 
turul III al probelor de du
blu : masculin : Anand și 
Vijay Amritraj (India) — 
Rosewall, Davidson (Austra
lia) 2-6, 6-4. 6-3 ; Ramirez 
(Mexic), Gottfried (S.U.A.) 
— Dell, Stewart (S.U.A.) 6-4, 
6-3 ; Smith, Lutz (S.U.A.) — 
Barth (S.U.A.), Hose (Vene
zuela) 6-4, 7-5.

• LA LUCERNA au 
început, miercuri, Campio
natele mondiale masculine 
de canotaj academic. După

meridian
desfășurarea primelor probe 
preliminarii, două echipaje 
ale României au obținut ca
lificarea în semifinalele 
competiției. Este vorba de 
echipajele de 2 fără cîrmaci 
rame (Ilie Oanță și Dumitru 
Grumezescu) și 2 plus 1 
rame (Șt. Tudor, P. Ceapu- 
rea și Gh. Gheorghiu). Spor
tivii români au cîștigat cele 
două serii, realizînd timpu
rile de 7’36”55/100 și, respec
tiv, 7’18”74/100. “ ’
României în probele 
plus 1 rame și 4 
participa astăzi 
ficări.

Echipajele 
de 4 

visle vor 
la recali-

★
Sportivii din R.

continuă să se afirme în ca- 
P. Chineză

Hoffmeister, iar medalia de 
bronz a revenit Marianei Su
man.

în vîrstă de 23 de ani, mem
bră a clubului sportiv atletic din 
Roman, Mariana Suman cuce
rește astfel prima medalie pen
tru culorile sportive românești la 
actuala ediție a campionatelor.

Iată clasamentul probei: 1. Li
liana Tomova (Bulgaria) — 1' 
58“l/10: 2. Gunhild Hoffmeister 
(R.D. Germană) — l'58“8/10
(nou record național); 3. Ma
riana Suman (România) — 1’59“ 
8/10; 4. Marie-Franfoise Dubois 
(Franța) — l'59“9/10 (nou re
cord național); 5. Valentina
Gherasimova (U.R.S.S.) — 2'00“ 
1/10; 6. Nina Morgunova
(U.R.S.S.) — 2'00“8/10; 7. Elisa- 
beta Katolik (Polonia) — 2'01“ 
4/10; 8. Gisela Klein (R.F. Ger
mania) — 2'01“5/10.

Foarte disputată a fost proba 
masculină de săritură în înălți
me, în care sportivul danez Jes- 
per Toerring a obținut o sur
prinzătoare victorie cu perfor
manța de 2,25 m, întrecîndu-I pe 
principalul favorit Kestutus 
Sapka (U.R.S.S.), clasat pe locul 
doi cu același rezultat (2,25 m).

Noua campioană a Europei la 
pentatlon este Nadejda Tka- 
cenko (U.R.S.S.), care a totali
zat 4 776 puncte.

în celelalte șase finale dispu
tate, titlurile europene au fost 
ciștigate de următorii sportivi : 
Karl Honz (R.F. Germania) — 
45“04/100 la 400 m plat bărbați; 
Riitta Salin (Finlanda) — 50“ 
14,100 la 400 m plat femei; Va
leri Podlujnîi (U.R.S.S.) — 8,12 m 
la săritura în lungime bărbați; 
Pentti Kahma (Finlanda) — 
63.62 m la aruncarea discului' 
bărbați; Allan Pascoe (Anglia) 
— 48"82/100 la 400 m garduri 
bărbați; Lucian Susanj (Iugo
slavia) — l'44“l/10 la 800 m băr
bați.

în preliminariile probei de 
3 000 m obstacole, atletul român 
Gheorghe Cefan a stabilit un 
nou record național cu timpul 
de 8'25“8/10, clasindu-se pe lo
cul doi în seria a III-a. după 
suedezul 
8'23“6/10. 
calificat . . . . , „
gramatâ simbătă 7 septembrie.

Anders Gaerderud — 
Gheorghe Cefan s-a 

în finala probei, pro-

de 
au 
de

drill Jocurilor asiatice, com
petiție de amploare care se 
desfășoară la Teheran. în 
ziua a doua de întreceri re
prezentanții R. P. Chineze au 
obținut succese de prestigiu 
în concursul de gimnastică, 
unde au reușit să întreacă 
redutabilele selecționate ale 
Japoniei, cotate printre pri
mele in ierarhia mondială. 
Echipa masculină a R. P. Chi
neze a totalizat 277,90 puncte 
față de 275,90 puncte cît au 
realizat gimnaștii japonezi, 
iar sportivele chineze au 
terminat învingătoare cu 
187,55 puncte, fiind urmate 
de R.P.D. Coreeană — 186,95 
puncte și — Japonia — 183,95 
puncte.

Competiția de natație con
tinuă să fie dominată 
tnotătorii japonezi, care 
cucerit alte trei medalii 
aur prin Nishigawa 
2’26”20/100 la 200 m mixt 
femei, Komazaki — 2’08’’ 
14 100 Ia 200 m fluture 
bărbați și Matsumara — 1’09” 
57/100 la 100 m spate femei.

Concursul de tir a pro
gramat proba de armă liberă 
calibru redus (poziția culcat), 
cîșligafă de japonezul Sajio 
Hosokawa, cu 589 puncte. Pe 
echipe, victoria a revenit 
formației R.P.D. Coreene — 
2 349 puncte.

La polo pe apă, selecțio
nata Iranului a învins cu 
scorul de 9—5 formația 
R.P.D. Coreene.
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La Buenos Aires a apărut

0 nouă lucrare consacrată

României și președintelui

NICOLAE CEAUSESCU
De curînd, la Buenos Aires, a 

văzut lumina tiparului o nouă lu
crare consacrată României și pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

j,* Sub titlul „Fraternitate româno-argenti- 
niană", volumul-album, editat din inițiativa 
și sub îngrijirea Secretariatului pentru presă 
și difuzare al ~ ......... ....
lina, inchinat 
martie 1974, 
Ueaușescu și 
această țară, 
eestui important 
drept cuvint de gazde „ca un fapt istoric' 
— vizită care a relevat încă o dată contri- 

__buția României socialiste și a conducătorului 
său la promovarea unei politici noi în viața

- internațională, la consolidarea cursului po
zitiv îndreptat spre destindere și colaborare 

' * ffitre națiuni, și, în acest context, spre dez
voltarea raporturilor cu țările angajate pe 
calea unei dezvoltări libere, corespunzătoare 
intereselor lor.

Lucrarea, apărută in ediție bilingvă — spa
niolă și română — Înmănunchează o bogată 
selecție de texte din expunerile și cuvintă- 
rile rostite de președintele României cu pri
lejul vizitei, definind liniile fundamentale 
ale politicii noastre externe, pusă in slujba 
edificării unei lumi mai bune, mai drepte, 
păcii și colaborării între state independente 
și suverane. Sint inserate textele integrale 
ale Comunicatului comun, Tratatului de 
prietenie și cooperare intre Republica So
cialistă România și Argentina, celelalte do
cumente semnate, care au pus bazele 
nice unei rodnice colaborări. Textele 
Însoțite de o amplă suită de fotografii, 
trînd primirea deosebit de caldă de 
s-au bucurat înalții soli ai poporului român, 
de la sosire pe tot parcursul vizitei, din 
partea conducătorilor țării-gazdă, cit și a 
poporului argentinian, materializată in grăi
toare manifestări cu caracter de masă, de 
cordială prețuire și stimă — expresie a sen
timentelor de profundă considerație față de 
poporul român, de conducătorul partidului 
și statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sînt reproduse memorabile mo
mente in care gazdele argentiniene

Președinției Republicii Argen- 
vizitei întreprinse, în luna 

de președintele Nicolae 
tovarășa Elena Ceaușescu în 
evocă pe larg momentele a- 

eveniment, apreciat pe .«

trai- 
sint 

ilus- 
care

Situația 
din Cipru

într-un mesaj adresat secreta
rului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, primul ministru turc, 
Biilent Ecevit, afirmă dorința 
Turciei de a rezolva problema 
cipriotă pe calea negocierilor — 
relatează agenția de presă turcă 
Anatolia.

Subliniind că cele două comu
nități cipriote reprezintă princi
palele părți interesate, Ecevit 
apreciază că dialogul și contac
tele intre liderii acestor comu
nități pot favoriza deschiderea 
unei noi conferințe la Geneva, 
pe care Turcia o dorește convo
cată cit mai curind.

In sfirșit, premierul turc a de
clarat că prezența unor repre
zentanți ai Turciei, Greciei și 
Națiunilor Unite la aceste con
vorbiri va fi oportună în anu
mite cazuri, adăugind că această 
procedură nu trebuie să consti
tuie un obstacol în calea între
vederilor directe dintre liderii 
celor două comunități.

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a început marți 
o serie de consultări in proble
ma Ciprului, avind o primă în
trevedere cu ambasadorul Turci
ei ta Națiunile Unite, Osman 
Olcay. In zilele următoare, a in
format un purtător de cuvint al 
O.N.U., secretarul general inten
ționează să aibă convorbiri cu 
reprezentanții Greciei, Ciprului 
și țârilor membre ale Consiliu
lui de Securitate. Scopul aces
tor întrevederi îl constituie ur
mărirea îndeaproape, a poziții
lor statelor respective, în vede
rea găsirii modalităților de solu
ționare politică a

Comitetul Central 
lui Progresist al

Solidaritatea cu lupta oamenilor muncii, a forțelor progre
siste de pretutindeni, internaționalismul proletar consecvent au 
constituit întotdeauna o caracteristică esențială a întregii ac
tivități a Partidului Comunist Român și a organizației revolu
ționare a tineretului din România. Această solidaritate se con
cretizează în fapte care dovedesc sprijinul multilateral acor
dat în toate împrejurările de partidul și statui nostru luptei 
clasei muncitoare și a celorlalte forțe înaintate din lume 
pentru realizarea aspirațiilor lor la libertate, democrație și 
progres social. De asemenea, vocea comuniștilor, a tineretu
lui și poporului român, a răsunat întotdeauna cu. putere în 
apărarea militanților revoluționari supuși represiunii sau per
secuțiilor in diferite părți ale lumii.
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cinstit personalitatea 
Ceaușescu, a tovarășei 
cărora li s-au rezervat 
ruri de stat, așa cum o 
lor mai înalte distincții, proclamarea lor ca 
oaspeți de onoare ai orașelor vizitate, solem
nitățile in cadrul cărora distinșilor oaspeți 
români li s-au acordat titlul de doctor Ho
noris Cauza al Universității din Buenos 
Aires și din sud — Bahia Blanca, ampla suc
cesiune de intilniri, contacte, întrevederi cu 
muncitorii din citadela siderurgică „Somisa", 
cu conducerea sindicatelor argentinicne, cu 
delegațiile partidelor politice, parlamentari 
argentinieni, reprezentanți ai cercurilor eco
nomice. Volumul conține, de asemenea, o 
selecție din discursurile fostului președinte 
Peron, in care se omagiază personalitatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, relevîn- 
du-se, totodată, interesul tot mai larg ma
nifestat de popoarele de pe toate meridianele 
globului față de experiența României 
construcția unei societăți noi.

tovarășului Nicolae 
Elena Ceaușescu, 

cele mai mari ono- 
arată conferirea ce-

Prin sentimente de puternică 
și caldă solidaritate sîntem le
gați de comuniștii și forțele 
largi democratice din Chile în 
încercarea grea prin care trece 
această țară ca urmare a lovi
turii de stat împotriva guver
nului constituțional al Unității 
Populare. Formele multiple și 
diverse sub care s-a manifestat 
această solidaritate sînt bine 
cunoscute - luările de poziție 
și declarațiile oficiale ale par
tidului și guvernului român, de
mersurile internaționale o!» 
statului român în apărarea vie
ții secretarului general al P.C. 
din Chile, Luis Corvalan, vi
brantele mitinguri din între
prinderi si instituții, participa
rea U.T.C. la conferințele in
ternaționale de solidaritate cu 
poporul chilian etc.

La loc de frunte în acest con
text se află sprijinul concret. în 
diferite forme și pe diverse căi. 
acordat de România patriotilor 
și democraților chilieni, inclusiv 
acțiunile de ajutorare a retu- 
piaților politici din această ța
ră. Un număr important dintre 
aceștia se află acum în Româ
nia, unde au fost primiți cu 
ospitalitatea tradițională a po
porului nostru, pentru care

Înaltul Comisar al Națiunilor 
Unite pentru problemele refu- 
giaților exprima tovarășului

„Doresc să exprim mulțumi
rile noastre cele mai vii Comi
tetului Central al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru tot ajutorul pe care statul 
și guvernul român ni l-au a- 
cordat. Sîntem recunoscători 
pentru posibilitatea pe care 
România ne-a creat-o de a 
scăpa de persecuțiile de care 
eram amenințați în Chile după 
lovitura de stat și de a trăi în 
libertate aici. Știm că România 
ocupă un loc de frunte între 
țările care au acordat un nou 
cămin refugiaților politici chi
lieni și apreciem foarte mult

se îndreaptă și spre tovarășii 
de muncă, pe care-i simțim 
foarte apropiați, pentru solida
ritatea activă cu lupta poporu
lui chilian, pentru tot ceea ce 
se face pentru noi".

„M-am simțit și mă simt bine 
în România", declara RÂUL 
POBLETE, membru al Uniunii 
Tineretului Comunist din Chile. 
„Muncesc la Uzina de mașini e- 
lectrice și urmez cursul seral al 
Liceului de limbă spaniolă din 
București, după care voi oota 
pentru o profesie. Țin să adre
sez mulțumirile cele mai calde 
partidului și guvernului român

Profundă recunoștință
fată de România socialistă

De vorbă cu tineri chiiieni, refugiați 
poiiticî, găzduiți de țara noastră

Nicolae Ceaușescu „cea mai 
vie și sinceră recunoștință".

Am avut prilejul să întîlnim, 
într-unul din modernele blocuri 
date recent în folosință în 
București pentru familiile de 
chilieni primite de România, 
cîțiva tineri din această țară, și 
am consemnat aprecierile eloc
vente făcute de ei în această 
privință.

această dovadă de solidaritate 
care implică multe eforturi" - 
sounea CESAR DIAZ - fost li
der al Tineretului Socialist din 
Chile, mai întîi la Antofagasta, 
apoi la Santiago. „în momentul 
de față lucrez într-o întreprin
dere bucureșteană unde am 
fost primiți cu aceeași căldură 
și simpatie ca pretutindeni în 
România. Mulțumirile noastre

pentru deosebita grijă și aten
ție cu care am fost înconjurați 
tot timpul în România, încă de 
la sosirea la aerooortul Oto- 
peni, pentru posibilitățile care 
ne-au fost create aici de a a- 
vea un cămin, de a trăi liber, 
de a ne instrui și califica"

„Ca si ceilalți prieteni, spu
nea CRISTIAN CISTERNAS, fost 
militant al Tineretului Radical

Revoluționar din Chile din Te- 
muco, am găsit la București un 
cămin, un loc de muncă, posi
bilitatea de a termina școala. 
Am simțit tot timpul prietenia 
și solidaritatea celor ce se o- 
cupă de rezolvarea probleme
lor noastre, a tovarășilor de 
muncă, a întregului popor ro
mân. La recunoștința pe care 
o datorăm României pentru că 
ne-a ajutat să scăpăm de la
găre și închisori, de incertitu
dinea asupra viitorului, se a- 
daugă mulțumirile pentru posi
bilitatea de a ne completa in
strucția, de a ne însuși o pro
fesie, de a începe o nouă a- 
xistență".

„Acest aspect este de mare 
importanță pentru noi" - de
clară, într-o nouă intervenție, 
CESAR DIAZ. „Cauza socialis
mului va ieși în cele din urmă 
victorioasă în Chile. De acest 
lucru sîntem siguri, pentru că 
sprijinul frățesc, internationa
list al poporului român, al for
țelor progresiste din lume ne 
dă încredere în viitor. Ei bine, 
în acel moment fericit, în care 
ne vom putea reîntoarce Ir» 
Chile, țara va avea nevoie de 
cadre, de muncitori calificați, 
de ingineri și tehnicieni. Post 
bilitățile pe care ni le oferă 
România de a ne desăvîrși for
marea profesională ne vor fi 
atunci de mare folos, lată, deci, 
un motiv major, îndeosebi pen
tru noi tinerii, de a exprima 
profunda noastră gratitudini» 
față de aceste impresionante 
dovezi de prietenie și solidari
tate internaționalistă ale parti
dului, guvernului și poporului 
român".

BAZIL ȘTEFAN

încetarea cursei înarmărilor

„Scînteia tineretului"
pag. 6

și realizarea dezarmării generale
reclamă conlucrarea activă 

a tuturor părților interesate

problemei.

al Partidu- 
Oamenilor 

Muncii din Cipru (AKEL) a dat 
publicității o declarație in care 
se relevă că, în urma convorbi
rilor dintre Ezekias Papaioannou, 
secretarul general al Consiliu
lui Mondial al Păcii și Romesh 
Chandra, s-a convenit convoca
rea, la sfirșitul lunii septembrie, 
la Roma, a unei conferințe in
ternaționale in problema Cipru
lui,'transmite agenția T.A.S.S.

• IN ACESTE ZILE, Tîr- 
gul internațional de toamnă 
de la Leipzig cunoaște o fe
brilă activitate.

în acest cadru se înscrie și 
vizitarea unora dintre stan
durile țării noastre de către 
Horst Solie, ministrul comer
țului exterior, și alți repre
zentanți ai R.D.G., care au 
abordat cu experți români o 
gamă largă de aspecte pri
vind schimburile comerciale 
și colaborarea economică in
tre intreprnderile românești 
și cele ale R.D.G. Cu acest 
prilej, Horst Solie a apreciat 
exponatele românești prezen
tate la actuala ediție a tirgu- 
lui, considerîndu-le o dova
dă elocventă a succeselor 
realizate de economia ro
mână.

R.P.D. COREEANĂ : Pe șan
tierul termocentralei electri

ce Bukcian.

*

Cuvîntul reprezentantului țării noastre în Comitetul 
pregătitor al Conferinței privind evaluarea modului 

de îndeplinire a tratatului de neproiiferare
In continuarea lucrărilor sale la Geneva, Comitetul pregătitor 

al Conferinței privind evaluarea modului de îndeplinire a tra
tatului de neproiiferare a armelor nucleare a luat în discuție 
proiectul regulamentului de procedură după care să se desfă
șoare conferința stabilită pentru 5 mai 1975.

Discuțiile au relevat un 1^# 
curent de opinie în favoarea u- 
nei participări largi la conferin
ță atît a statelor părți la tra
tat, cit și a altor state care nu 
au aderat încă.. Numeroase de
legații au susținut necesitatea 
ca lucrările conferinței să , se 
desfășoare în ședințe publice, 
permițînd o largă informare a 
opiniei internaționale asupra 
modului de îndeplinire a obli
gațiilor care derivă din tratatul 
de neproiiferare pentru statele 
părți, în primul rînd pentru sta
tele posesoare de arme nuclea
re ,iar în modul de adoptare a 
deciziilor să se țină seama în 
egală măsură de părerile tutu
ror participanților.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, șeful delegației româ
ne, ambasadorul Constantin 
Ene, a subliniat că dezarmarea 
este o problemă care preocupă 
în cel mai înalt grad toate sta
tele, întreaga omenire. De a- 
ceea, la examinarea probleme
lor neproliferării armelor nu
cleare 
lui pe 
tomică 
litatea 
statele

Scopurile 
presupun un proces 
care reclamă conlucrarea 
tivă a tuturor părților în înde-

ar-
parte 

dezar- 
tuturor

plinirea cu bună credință a 
obligațiilor asumate, în primul 
rînd în ce privește încetarea 
cursei înarmărilor nucleare și 
realizarea dezarmării generale. 
Chestiunea neproliferării 
melor nucleare fiind o 
organică a ansamblului 
mării care incumbă
statelor membre ale O.N.U. din 
însăși Carta Națiunilor Unite, 
nici un stat nu poate fi ținut 
în afara discutării acestor pro
bleme. Reprezentantul român 
s-a pronunțat pentru accesul tu
turor statelor interesate la con
ferința de evaluare a îndeplini
rii tratatului de neprolife- 
rare pentru desfășurarea lu
crărilor acesteia pe baza unei - 
proceduri democratice și con
venirea unor măsuri de natură 
să asigure informarea sistema
tică a opiniei publice.

TRIPOLI

Relații diplomatice 
R.D.G. - S.U.A.

Guvernele R. D. Germane 
și Statelor Unite au căzut de 
acord ca, începind de la 4 
septembrie să stabilească re
lații diplomatice și să 
schimb de ambasadori, 
comunicat comun în 
sens a fost convenit miercuri, 
la Washington, de ambasa
dorul Herbert Suess, mem
bru al colegiului în Ministe
rul Afacerilor Externe al 
R.D.G., și Arthur Hartmann, 
adjunct al secretarului de 
stat al S.U.A. pentru proble
mele europene.

„Guvernele R.D.G. și S.U.A., 
după ce au dus tratative, în
tr-o atmosferă cordială, la 
Washington, au convenit să 
stabilească relații diploma
tice și să întrețină relațiile 
lor pe baza prevederilor Car. 
tei Națiunilor Unite — arată 
comunicatul. Ambele guverne 
vor schimba reprezentanți 
diplomatici la nivel de am
basadori extraordinari și ple
nipotențiari. Delegațiile au 
făcut și un schimb de păreri 
privind viitoarea dezvoltare 
a relațiilor între cele două 
state. De asemenea, ele au 
căzut de acord ca, intr-un 
viitor apropiat, să se nego
cieze reglementarea preten
țiilor și a altor probleme 
financiare în suspensie".

Președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., Willi Stoph 
l-a numit pe Rolf Sieber în 
funcția de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al 
R.D.G. în S.U.A.

facă
Un 

acest

Pentru grăbirea procesului
de decolonizare și lichidare

a rasismului în Africa
Lucrările Conferinței internaționale de la Geneva

de cuvînt, delegații 
necesitatea de a se 
pe plan internațio- 
concrete de natură

Conferința internațională îm
potriva apartheidului și colo
nialismului în Africa — ce se 
desfășoară la Palatul Națiunilor 
din Geneva — iși continuă lu
crările în patru comisii : poli
tică, economică, juridică și 
pentru probleme de educație și 
informare.

In luările 
au subliniat 
întreprinde, 
nai, măsuri
a înlesni grăbirea procesului de 
decolonizare în Africa și a de
termina b condamnare efectivă 
a regimurilor rasiste din Repu
blica Sud-Africană și Rhodesia.

Numeroase propuneri și su
gestii făcute în acest sens se 
situează in planul acțiunilor e- 
conomice. Au fost evocate, în 
context, legăturile comerciale 
și economice pe care anumite 
țări occidentale le promovează 
cu regimurile din Republica 
Sud-Africană și Rhodesia, în 
pofida sancțiunilor economica 
internaționale adoptate împotri
va acestora.

Participanții s-au referit la 
problemele arzătoare care con
fruntă astăzi populațiile din 
Africa de Sud, Namibia, • Rho-

desia și teritoriile aflate, încă, 
sub dominația portugheză, ce- 
rind cu hotărire respectarea și 
aplicarea întocmai a rezoluțiilor 
Organizației Națiunilor Unite, 
recunoașterea dreptului legitim 
al popoarelor africane de a du
ce, în toate formele posibile, 
lupta lor dreaptă pentru elibe
rarea și afirmarea națională. 
Reprezentanții unor mișcări de 
eliberare ca PAIGC, SWAPO, 
FNLA, ZANU, ca și ai unor 
organizații neguvernamentale, 
au înfățișat succesele și, în a- 
celași timp, dificultățile luptei 
pe care o duc popoarele respec
tive, relevind, printre altele, că 
anumite aspecte și realități ale 
acestei lupte sînt încă puțin 
cunoscute de opiflia publică 
mondială și că o mai largă in
formare ar însemna un mare 
sprijin în grăbirea procesului 
de decolonizare.

ORIENTUL
APROPIAT

Manifestări consacrate României
TEATRUL DIN 

NAMPHO (R.P.D. 
a avut loc verni-

<■

• LA 
ORAȘUL 
Cbreeană) 
sajul expoziției „România la 
a 30-a aniversare’1, la 
au participat Kim Ghi 
secretarul responsabil 
Comitetului orășenesc 
iihrtid, Pek Ciong Hip,- 
ședințele Consiliului popu
lar al orașului Nampho, Kim 
Iang Su, vicepreședinte al 
Comitetului pentru relațiile 
cu străinătatea, vicepreșe
dinte al Asociației de prie
tenie coreeano-română, și 
alte persoane oficiale.

La vernisaj au participat, 
de asemenea, delegația Aso
ciației de prietenie româno- 
coreeană, condusă de Gheor- 
ghe Stuparu, care se află în 
vizită în R.P.D.. Coreeană, și 
ambasadorul României, Du
mitru Popa.

Tot in orașul Nampho, în 
cadrul săptăminii filmului 
românesc, a fost prezentat 
filmul „Capcana".

care

de 
pre-

guvernoratului Alexandria, 
oficialități locale, oameni de 
cultură și artă, membri ai 
corpului consular, ziariști, 
un numeros public.

• ÎN ORAȘUL EGIPTEAN 
ALEXANDRIA, a fost inau
gurată expoziția de fotogra
fii „România la a XXX-a 
aniversare a eliberării11.' La 
deschidere au participat re
prezentanți ai Organizației 
Uniunii Socialiste Arabe a

• PRESA NIGERIANA 
consacră spații ample reali- 
lizărilor poporului român. 
„Daily Express" a inserat 
un articol, însoțit de fotogra
fia președintelui Nicolae 
Ceaușescu, sub titlul „Rela- 
țile româno-africane", evi
dențiind politica externă a 
României, cu ample referiri 
la relațiile țării noastre cu 
tinerele state din Africa, 
Asia și America Latină, cu 
mișcările de eliberare națio
nală. Ziarul de limbă yo- 
ruba, „Irohinimole", relevă 
semnificația zilei de 23 Au
gust in istoria poporului 
român și realizările obținute 
în cei 30 de ani de la elibe
rare. „Progresul social in 
România" este titlul-sub care 
ziarul „Daily Sketch" a abor
dat o serie de aspecte pri
vind realizările social-eco- 
nomice obținute de poporul 
român în ultimii 30 de ani, 
precum și perspectivele dez
voltării țării noastre în lu
mina proiectului de direc
tive ale dezvoltării Româ
niei în viitorul cincinal.

și a eliminării pericolu- 
care îl prezintă arma a- 
trebuie să aibă posibi- 
să ia parte activă toate 
■interesate.,

urmărite de tratat 
continuu

ac-

Viceprim-ministrul guvernului român
primit de premierul libiei

Cu prilejul vizitei pe care o 
întreprinde în Republica Arabă 
Libiana, tovarășul Ion Pătan, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice 
internaționale, a fost primit de 
primul ministru al Libiei, Abdul 
Salam Jalloud.

Au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare între 
România si Libia, în lumina do
cumentelor realizate cu , ocazia 
vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Tripoli. Și cu a- 
ceasfâ ocazie s-a subliniat do
rința ambelor părți privind stu-

dierea posibilităților de diversi
ficare a relațiilor româno-libie- 
ne în toate domeniile de activi
tate. Primul ministru libian a 
dat o înaltă apreciere activită
ții interne si externe a pre
ședintelui României, a contribu
ției sale personale la dezvolta
rea legăturilor prietenești din
tre România și țările arabe.

Primul ministru libian a tran
smis mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru hptă- 
rirea de a trimite o delegație de 
partid la festivitățile de la Tri
poli prilejuite de cea de-a V-a 
aniversare a Zilei naționale a 
Republicii Arabe Libiene.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească. R.P. BULGARIA : Noi blocuri de locuințe in orașul lambol.

CAIRO 4 (Agerpres). — La 
Cairo s-au încheiat miercuri lu
crările celei de-a 62-a sesiuni a 
Consiliului Ligii Arabe. Miniș
trii de externe ai țărilor membre 
au aprobat recomandările ela
borate de comitetele create spe
cial in timpul sesiunii, privind 
situația din țările arabe, cere
rea Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.) de a 
se înscrie problema palestinia
nă ca punct separat pe ordinea 
de zi a viitoarei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., ex
tinderea colaborării dintre țări
le arabe și statele africane.

Actuala sesiune a stabilit, de 
asemenea, data de 26 octombrie 
pentru reuniunea la nivel înalt 
a țărilor arabe; care va fi găz
duită de capitala Marocului.

BEIRUT 4 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei (O.E.P.), Yasser 
Arafat, a adresat un mesaj secre
tarului general al Organizației 
Națiunilor Unite, Kurt Wald
heim, pentru a fi înscrisă pro- 
bjema palestineană, ca punct 
separat, pe ordinea de zi a vii
toarei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.,- relatează agenția 
M.E.N. Se precizează că mesaje 
asemănătoare au fost adresate 
de Yasser Arafat primului mi
nistru al Pakistanului, primului 
ministru al Indiei și primului 
ministru al Republicii Sri Lanka.
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• ÎN PARCUL SOKOLNIKI 
din Moscova s-a deschis expo
ziția „Polimerii-74“, la care par
ticipă firme și întreprinderi 
12 țări, printre care și 
România.

La inaugurarea oficială a ex
poziției pavilionul românesc a 
fost vizitat de I. V. Arhipov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., L. A. Kos- 
tandov; ministrul industriei chi
mice, K.I. 
industriei 
P. V. i 
industriei medicale, alți condu
cători de ministere și organizații 
economice sovietice.

La intrarea în pavilion, oaspe
ții au fost salutați de tovarășul

Mihail Florescu, ministrul român 
al industriei chimice.

din 
din

Galanșin, ministrul 
celulozei și hîrtiei, 

Gusenkov, ministrul

Tntîlnire a conducătorilor 
M.P.L.A.

• LA BRAZZAVILLE a avut 
Ioc o întilnire a conducătorilor 
Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei (M.P.L.A.), in 
cadrul căreia a fost creată con
ducerea provizorie a mișcării 
și s-a semnat un document pri
vind unitatea organizației. Do
cumentul a fost semnat de A- 
gostinho Neto, Daniel Chipenda 
și Joachim Pinto de Andrade, 
relatează agenția T.A.S.S.

Conducerea provizorie a

M.P.L.A. va dirija întreaga ac
tivitate politică a mișcării pină 
la convocarea Congresului or
dinar, care va avea loc după 
proclamarea independenței An
golei.

Nota guvernului U.R.S.S. 
adresată O.N.U.

• INTR-O NOTĂ adresată 
'secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, de reprezen
tanța permanentă a U.R.S.S. la 
Națiunile Unite se arată că. în 
condițiile actualei însănătoșiri a 
atmosferei internaționale, în 
fața O.N.U. se deschid noi căi
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lume.
.se spune 
ia loc la 
mondiale

pentru influențarea pozitivă a 
evoluției situației in

Uniunea Sovietică, 
în notă, este gata să 
masa unei conferințe
pentru dezarmare în vederea e- 
xaminării unui complex larg de 
probleme ale dezarmării și, în 
același timp, consideră că este 
important să 
măsuri 
rea și

se înfăptuiască 
parțiale pentru limita- 

reducerea armamentelor.

Noi numiri in aparatul 
de stat al S.U.A.

• PREȘEDINTELE GERALD 
FORD a anunțat miercuri nu-

mirea fostului președinte al Co
mitetului Național al Partidului 
Republican, George Bush, in 
funcția de șef al Oficiului de 
legătură al S.U.A. în R. P. Chi
neză. Totodată, șeful executivu
lui american a anunțat numirea 
fostului senator republican John 
Sherman Cooper în postul de 
ambasador al S.U.A. in R.D. 
Germană și a fostului consilier 
economic Kenneth Rush ca am
basador al S.U.A. în Franța.

Funcția de asistent al secre
tarului de stat pentru proble
mele interamericane, devenită 
vacantă prin numirea lui Jack 
Kubisch in postul de ambasa
dor al S.U.A. în Grecia, a fost 
încredințată miercuri lui Wil
liam Rogers.

• IN CADRUL PROGRAMU
LUI de schimburi culturale 
româno-austriece, la galeriile 
Academiei de artă din Viena a 
fost deschisă expoziția pictoru
lui Brăduț Covaliu, președin
tele Uniunii artiștilor plastici 
din România.

Vaccin „viu" împotriva 
gripei

• LA BRUXELLES s-a anun
țat că o echipă de medici bel
gieni a pus la punct un vaccin 
„viu" împotriva gripei, capabil 
să anuleze versatilitatea virusu
lui acesteia. Vaccinul se admi
nistrează pe cale nazală.
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