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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Partidului Populist din Austria

10 ZILE HOTARITOARE

■ CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR

Ambasadorul Republicii Gaboneze
GRĂBIREA RECOLTĂRII CULTURILOR TlRZII

FERTILIZAREA TERENURILOR CU INGRĂ
ȘAMINTE CHIMICE

JUDEȚELE ȚĂRII IN MAREA ÎNTRECERE
SOCIALISTĂ ÎN CINSTEA CONGRESULUI

In ziua de 1 octombrie a.c. tova
rășul Nicolae Ceausescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri
mit. la Palatul Consiliului de Stat, 
pe Ryoko Iohikawa. care și-a prezen-

tu- 
pe

tat scrisorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Japoniei în tara noastră. 
(Cuvintările în pagina a III-a).

Trebuie sâ se afle în aceeași mâsurâ în centrul atenției re
coltarea culturilor tîrzii. Griul va fi însâmînțat în mare parte 
pe terenuri pe care acum incă se desfășoară recoltatul. In 
mod firesc strîngerea recoltei trebuie acceleratâ.

Acesta este ritmul de lucru ce trebuie realizat pentru ca cea 
mai mare parte din suprafața cu grîu să se poată însămința 
pînă la 10 octombrie. Este nevoie ca ritmul semănatului să fie 
intensificat mai ales în județele Bihor, Sălaj, Caraș-Severin, Ilfov.

Este datoria 
să se afle

Trebuie să fie exercitat zilnic, minuțios, exigent, pe fie
care tarla, la fiecare punct de lucru. . ..........................
turor cadrelor tehnice și de conducere 
teren, în mijlocul mecanizatorilor, să-i sprijine în executarea 
unor lucrări de cea mai bună calitate. O atenție specială trebuie 
acordată aplicării măsurilor tehnice specifice în județele in care 
solul nu este destul de umed (Teleorman, Olt și Dolj).

■ ZILNIC 120 000 HECTARE ÎNSĂM1NJATE

Tinăra industrie
a Teleormanului

(nsămînțarea orzului la C.A.P. Purani, județul Teleorman

la proba maturității

pentru succesul însămințărilor
EXISTĂ PRETUTINDENI CONDIȚII PENTRU ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR IN ACEASTĂ DECADĂ

începînd de ieri, am intrat 
perioada optimă pentru i 
mînțarea griului. Condițiile 
nico-materiale sînt. mai 
decit in oricare alți ani, 
ce permite executarea unor lu
crări de bună calitate într-un 
timp scurt. Pînă acum au fost în- 
sămințate 1 070 000 hectare cu di
ferite culturi, din care 568 000 hec
tare cu grîu, ceea ce reprezintă 25 
Ia sută din suprafețele prevăzute 
în întreprinderile agricole de stat 
și 17 Ia 
cole. In 
județul 
mințată _ .
prevederi, iar cele din județele Ga
lati. Buzău, Vilcea. Argeș. Suceava 
40—45 la sută.

Desigur, există diferențe între 
județe în ce privește ritmul reali
zat la semănat, dar pretutindeni 
obiectivul principal al muncii po
litice desfășurate de organizațiile 
de partid trebuie să-l constituie 
atragerea oamenilor muncii din a- 
gricultură la grăbirea lucrărilor șl 
la realizarea vitezei zilnice planifi
cate atît la pregătirea terenului, cit 
și la semănat. în acest scop, organi
zațiile de partid trebuie să situeze 
pe primul plan al activității lor in
tensificarea întrecerii în rîndul me
canizatorilor, astfel incit aceștia, fo
losind din plin tractoarele și cele
lalte mașini agricole, să realizeze 
viteze sporite la semănat. în ca
drul întrecerii este recomandabil 
să se militeze pentru organizarea 
muncii în schimburi prelungite — 
atit cit se poate lucra de la ivirea 
zorilor și pînă la înserat — pre
cum și in schimburi de noap
te. Buna 
cii în asemenea 
pune o preocupare 
partea cadrelor de 
fiecărui comunist. Pentru a se pu
tea munci din plin la pregătirea 
terenului și semănat este necesar, 
de asemenea, ca cei care se ocupă 
de întreținerea tractoarelor să asi
gure menținerea in stare de func-

V _________

: în 
insă- 
teh- 

bune 
ceea

sută în cooperativele agri- 
cooperativele agricole din 
Vrancea. suprafața insă- 
reprezintă 58 la sută din

schimburi de 
desfășurare a mun- 

condiț.ii im- 
specială din 
conducere, a

ționare a tuturor utilajelor, să În
lăture operativ defecțiunile care 
ar surveni în timpul exploatării.

O latură importantă a muncii 
politice desfășurate de organizațiile 
de partid trebuie să o constituie 
calitatea lucrărilor de insămințări 
de care depinde, într-o măsură 
hotărîtoare, nivelul viitoarei recol
te. Datoria birourilor organizații
lor de partid este de a cultiva un 
curent de opinii sănătos în favoarea 
lucrărilor de calitate, o atitudine 
critică fermă față de orice muncă 
de mintuială. Cadrele tehnice, să fie 
sprijinite ca să-și poată desfășura 
activitatea pe teren, în mijlocul me
canizatorilor și cooperatorilor, di- 
rijînd competent și cu simț de răs
pundere 
Grăbirea 
seamnă 
ta te.

O importantă suprafață se însă- 
mînțează cu griu după culturi tirzii 
care se recoltează tocmai în aceste 
zile : cartofi, sfeclă de zahăr, po
rumb etc. De aceea, organizațiile 
de partid trebuie să sprijine con
ducerile unităților agricole în ve
derea mobilizării forței, de muncă și 
utilizării la maximum a utilajelor 
de recoltat și a mijloacelor de 
transport, în vederea strîngerii pro
duselor și eliberării neîntîrziate a 
terenurilor destinate a se însămința 
cu grîu. In felul acesta se va putea 
trece la executarea neîntîrziată a 
arăturilor, cărora le trebuie cîteva 
zile pentru a se așeza, astfel încit 
sămînța să cadă în pămînt bun, să 
răsară repede și să se dezvolte nor
mal.

Pentru a se însămința pină la 10 
octombrie cea mai niare parte din 
suprafața prevăzută a se cultiva cu 
grîu se cere ca, în aceste zile, sub 
conducerea organelor și a organi
zațiilor de partid, oamenii muncii 
din agricultură să lucreze neo
bosit, atit cit timpul permite — 
ziua și noaptea — să acționeze cu 
hotărire in vederea obținerii unor 
recolte sporite in anul viitor 2

executarea lucrărilor, 
semănatului nu in- 

nicidecum rabat la cali-

Trebuie sâ continue cu intensitate în toate unitățile unde este 
necesară această lucrare. Paralel cu preocuparea unităților agri
cole pentru folosirea judicioasă a substanțelor primite est? ne
cesar ca unitățile industriei chimice să lichideze grabnic res
tanțele, să pună la dispoziția agriculturii cantitățile corespun
zătoare suprafețelor tot mai mari ce sint prevăzute pentru 
fertilizare cu îngrășăminte minerale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Frontului 
Unității Socialiste, a primit, marți 
după-amiază, delegația Partidului 
Populist din Austria, condusă de dr. 
Herbert Kohlmayer, secretar gene
ral al partidului, care, la invitația 
Consiliului Național al Frontului U- 
nitățil Socialiste, întreprinde o vizi
tă în țara noastră. Din delegație fac 
parte Andreas Maurer, șeful guver
nului de land din Austria Inferioa
ră, dr. Herbert Schambelt, profe
sor universitar, deputat în Consi
liul Federal, dr. Kurt Fiedler, depu
tat. vicepreședinte al comisiei de 
politică externă a parlamentului, dr. 
Winter Leitner, secretarul personal 
al secretarului general al Partidului 
Populist.

La Întrevedere au participat tova
rășii Cornel Burtică, secretar al C.C. 
al P.C.R., membru al Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al 
F.U.S., Iosif Uglar, secretar al C.C. 
al P.C.R., secretar al Consiliului Na
țional al F.U.S., Dumitru Bejan, 
membru al Biroului Executiv al 
Consiliului Național al F.U.S.

De ambele părți s-a dat o înaltă 
apreciere relațiilor de prietenie e- 
xistente între România și Austria și 
s-a exprimat dorința reciprocă de a 
dezvolta aceste raporturi pe multi
ple planuri — politic, economic, teh- 
nico-științifiic, cultural. S-a apreciat, 
de. asemenea, că vizita delegației 
Partidului Populist din Austria con- 

»stituio o expresie a voinței comu-

ne de a promova și adinei relațiile 
prietenești dintre organizațiile poli
tice din cele două țări, dintre 
poporul român și poporul austriac.

Intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și membrii delegației Partidului 
Populist din Austria a avut loc, tot-

odată, un schimb de vederi în pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale și în mod deosebit asupra asi
gurării păcii și securității în Eu
ropa.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Japoniei
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditară

Marți, 1 octombrie, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Jean-Firmin N’Gondet, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Gaboneze la București.

Cu acest prilej, ambasadorul Jean- 
Firmin N’Gondet a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un sa
lut prietenesc din partea președin
telui Republicii Gaboneze. Albert 
Bernard Bongo.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul său, 
cele mai bune urări președintelui Al
bert Bernard Bongo, iar poporului

gabonez succese tot mai mari pe ca
lea dezvoltării independente a pa
triei.

In cursul convorbirii care a avut 
loc apoi, s-a apreciat că există pre
mise favorabile pentru o dezvoltare 
largă a colaborării și cooperării eco
nomice dintre România și Republica 
Gaboneză, exprimîndu-se dorința 
fructificării posibilităților existente 
în aceste domenii, în interesul celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii, 
înțelegerii și conlucrării rodnice 
intre națiuni.

întrevederea a decurs într-o am* 
' biaiiță de caldă cordialitate.

DECRET AL CONSILIULUI DE STAT 
CU PRIVIRE LA PRIMA VALUTARĂ

care se aplică la cumpărarea și vînzarea valutelor 
pentru operațiuni necomerciale

IN PAGINA A IU-A

• BUZĂU (Corespondentul ..Scîn
teii". Mihai Băzu). — La 27 sep
tembrie a.c., colectivele de muncă 
ale întreprinderii mecanice de utilaj 
tehnologic, întreprinderii județene de 
industrie locală, schelei petroliere 
Berea. întreprinderii de garnituri 
de frînă si etansare. fabricii de re
generare a uleiurilor minerale și în
treprinderii de țigarete din Rm. 
Sărat au raportat îndeplinirea pla
nului producției globale pe patru ani 
ai cincinalului. Avansul astfel obți
nut creează condițiile realizării, pinâ 
la finele anului, a unui important 
volum de produse, a căror valoare 
se estimează a depăși 450 milioane 
lei.

IN ZIARUL DE AZI:

In baza statutului Frontului Unității Socialiste și a Legii 
organizare și funcționare a consiliilor populare, in întreaga țară 
activează circa 200 000 comitete de cetățeni, alese de obște (in 
fiecare circumscripție electorală cîte unul) pentru a se ocupa — 
așa cum se precizează in statutul F.U.S. — de organizarea acțiu
nilor educative și edilitar-gospodărești.

de»
• Rubricile noastre : OMUL — MUNCA — ETICA Șl ECHI
TATEA SOCIALISTA, Cronica Ulmului, Faptul divers, 

Din țările socialiste. Sport, De pretutindeni

• CLUJ (Corespondentul ..Scîn
teii", Alexandru Mttreșan). — între
prinderea de prelucrare a lemnului 
din Cluj este cea de-a 20-a unitate 
industrială a județului care a înde
plinit planul ps 4 ani ai cincinalu
lui. Aici 
perioadă 
mobilă, 
au fost 
țări ale 
an va 
nouă, în care se va fabrica 
de artă, de înaltă calitate.

s-au fabricat în această 
zeci și zeci de tipuri 

din care 
destinate 
lumii.

de 
peste 98 la sută 
exportului în 19 

La sfîrșitul acestui 
intra în funcțiune o secție 

mobilă

Comitetele de cetățeni constituia 
una dintre numeroasele pîrghii ale 
vastului sistem de legături din
tre masele largi de locuitori 
ai comunelor și orașelor și con
siliile populare. Ele sint — și nu 
e vorba de o simplă metaforă — ca 
niște puncte luminoase, împînzite pe 
întreaga hartă a țării, care transmit 
mereu impulsuri — de fapt, infor
mații, sesizări și 
să ajute la îm
bunătățirea acti
vității — Către un 
sector sau altui al 
administrației pu
blice : sint. în a- 
celasi timp, pri
mele instanțe în 
care se concentrează și-și pot găsi re
zolvarea — cu participarea cetățenilor 
înșiși — numeroase probleme de in
teres obștesc. Iată de ce, pentru a 
■vedea concret cum acționează coti
dian aceste organisme obștești, 
ne-am propus ca, timp de trei zile 
(18—20 septembrie a.c.), să exerci
tăm funcția de președinte al unuia 
dintre ele — comitetul de cetățeni 
din circumscripția electorală nr. 3 a 
municipiului Tîrgoviște, prin înțe
legere și împreună cu adevăratul 
președinte, tovarășul Nicolae Du
mitru.

„De doi Ani de zile — ne spune 
președintele de drept — în circum
scripția noasțră, prin grija comite
tului de cetățeni, se practică un sis
tem de autog^ospodărire". Aflăm că, 
aici, cetățenii asigură curățenia stră
zilor, fiecare în dreptul locuinței 
sale, plantează flori și pomi, iau par

propuneri menite

SONDAJ ÎN ORAȘUL
TÎRGOVIȘTE

te la toate acțiunile pentru care ii 
mobilizează comitetul de cetățeni și 
la executarea altor obiective privind 
gospodărirea și înfrumusețarea ora
șului. Caz concret — participarea, 
alături de alte mii de locuitori ai 
municipiului, la construcția pieței 
„Centrale" (20 000 mp) și a teatrului 
de vară (circa 1 000 locuri), aflate 
chiar pe raza circumscripției lor.

In cele trei zile am fost con
fruntați. asa cum 
sint confruntați in 
mod curent cei 
aleși de obște, cu 
sumedenie de 
probleme — unele 
mai mari, altele 
mai mărunte, dar 

toate la fel de importante pentru ce
tățeni. pentru cartier.

...Prima zi. Dis-de-dimineață, mal 
multe gospodine vin direct de la 
centrul de carne la președinte acasă. 
„Cind se va deschide centrul de 
carne ? De-o lună stă închis și ni
meni nu ne dă nici o explicație". 
Cum procedați de obicei, cînd pri
miți astfel de sesizări ? — îl între
băm pe tovarășul Dumitru. „Infor
măm fie deputatul, fie primăria, 
cînd avem ședințe". îi propunem ca, 
de data aceasta, să nu mai așteptăm 
pînă va avea loc vreo ședință și să 
mergem la cei în măsură să rezolve 
problemele sesizate de cetățeni. „Eu

C. PR1ESCU 
Constantin SOCI

(Continuare in pag. a Ii-a)

Mai mult sau mai pu
țin conștient, trăim cu 
toții un fenomen obiectiv 
pe care l-aș numi „dila
tarea timpului".

Proiectul Programului 
Partidului Comunist Ro
mân de făurire a so
cietății socialiste multi
lateral dezvoltate și îna
intare 
comunism reprezintă, de 
fapt, prin rigoarea știin
țifică a previziunilor sa
le, o incursiune atît de 
pregnantă în viitor. îl fa
ce să fuzioneze atît 
mult cu prezentul, 
acesta începe să-și 
plifice semnificațiile. Nu 
mai putem gindi „ziua de 
azi" ca atare. Evenimen
tele, faptele care o mar
chează . calendaristic fac 
parte integrantă și con
știentă din viitor, în timp 
ce acesta, la rîndul lui, 
devine o parte palpabilă 
a prezentului.

Se naște astfel o nouă 
conștiință a timpului și 
încă nu ne putem da sea
ma ce influențe și impli
cații va avea acest feno
men asupra psihologiei 
omului zilelor noastre. E

sigur însă că acesta va 
deveni superior, mai com
plex. mai rapid in gin- 
dire, mai cuprinzător în 
spirit.

Pentru noi, scriitorii, a- 
ceastă nouă dimensiune

și, deci, a puterii de in
fluențare și educare a 
creațiilor noastre. Nece
sitatea contactului cu 
realitatea a fost de muit 
recunoscută ca o condiție 
vitală a creației. Litera-

a României spre

de 
incit 
am-

k

MARELE
PREZENT

a timpului, și, totodată, a 
vieții spirituale a omului, 
pune de pe acum pro
bleme la care va trebui 
să reflectăm cu seriozi
tate. $i, bineînțeles, din 
perspectiva a ceea ce 
scriem, a tematicii abor
date, a problemelor a- 
duse în fața cititorului, a 
substanței ideilor dezbă
tute, a semnificațiilor so
ciale, a valorii emoționale

tura dc „actualitate", a- 
supra importanței căreia 
nu se va insista niciodată 
prea mult, este tocmai 
expresia acestui contact 
viu cu mediul ambiant, 
cu oamenii acestui timp, 
cu poporul și înfăptuirile 
sale în edificarea 
rînduiri.

Iată că sîntem 
să asistăm la o 
bare de valoare.

noii o-

pe cale 
schim- 
Clipa,

ziua, realitatea cotidiană 
se dilată sub presiunea 
viitorului, devin „alt
ceva" atunci cînd le pri
vim prin prisma docu
mentelor amintite mai 
sus.

O seamă întreagă de 
fapte, de mici evenimen
te, care puse cap la cap 
puteau alcătui altădată 
istoria unui om, devin 
sau insignifiante, sau, 
dimpotrivă, își amplifică 
enorm importanta, trans- 
formîndu-se calitativ.

Faptul divers, mărun
țișul, viziunile fragmen
tare nu-și mai pot găsi 
locul într-o literatură 
care aspiră să exprime o 
realitate pusă în fața unei 
oglinzi ce in mod tulbu
rător reflectă chipul el 
viitor.

A mai scrie despre 
„ziua de azi" ignorînd 
perspectiva, sarcina pe 
care o poartă în ea, așa 
cum își poartă mama co
pilul, nu 
ceput.

Intrăm 
„marelui

mai e de con-
sub imperiul 

prezent".
Horia EOVINESCU

Teleormanul din a- 
nul istoricului Congres 
al XI-lea al partidu
lui — ca urmare a pu
ternicei industrializări 
pe care a cunoscut-o 
întreaga țară după 
Congresele IX și X ale 
partidului — produce 
în numai șase zile din 
acest an tot atîta cit 
realiza în întregul an 
1950. La sfîrșitul anu
lui viitor, volumul 
producției globale in
dustriale va trece de 
cinci miliarde lei. Po
trivit obiectivelor sta
bilite prin proiectul 
de Program al parti
dului, prin proiectul 
de Directive pentru 
viitorul cincinal, în 
1980, producția globală 
industrială a județului 
va fi de peste două 
ori mai mare decit în 
1975. Baza tehnico- 
materială a .județului 
se va îmbogăți cu incă 
20 de noi obiective in
dustriale și capacități 
de producție, iar pro
ducția globală indus
trială va ajunge la 
peste 12 miliarde lei. 
Totodată, zestrei urba
nistice i se vor adău
ga peste 15 000 noi a- 
partamente.

In primele trei tri
mestre, unitățile in
dustriale din iudet 
au obținut succese 
importante în înfăp
tuirea planului, creîn- 
du-se condiții pen
tru ca angajamen
tul anual inițial să fie 
suplimentat, la indica
torul producție globa
lă industrială — de la 
58 milioane lei Ia 
128,7 milioane lei. re
ținem de la tovarășul 
Marin Troșan, secre
tar al comitetului ju
dețean de partid. 
Industria teleormănea-. 
nă a realizat, su
plimentar (in 8 luni) 
peste 68 milioane lei 
la producția-marfă, în 
timp ce productivitatea 
muncii pe lucrător 
— față de aceeași pe
rioadă a anului tre-

cut — este cu 11,2 la 
sută mai mare, 
cheltuielile la

iar 
o mie 

lei nroductie-marfă au 
fost reduse cu 93.6 lei.

Referindu-se la ac
tivitatea economică din 
orașul Alexandria, to
varășul Ion Ribu, 
prim-secretar al co
mitetului. orășenesc de 
partid, ne spunea 
că 11 unități indus- • 
triale au realizat în 
întregime, cu impor
tante depășiri, preve
derile de plan pe pri
mele 
La 20 
lectivul __________
de panouri și tablouri 
electrice și-a îndepli
nit sarcinile planului 
anual. Este un succes 
de prestigiu, la care o 
contribuție de seamă 
au adus — cum îi ca
racteriza tehnicianul 
Marin Dulcă. secreta
rul comitetului de 
partid — fruntașii in
tre fruntași, ca Ștefă- 
nel Belu. Nicolae Lu
ca, Angliei Bratu, Ni
colae Macavei, șefi de 
echipă, precum si mai
ștrii Petre Radu, 
Ion Anton, Constan
tin Prunaru, Alexan
dru Chiar și încă mulți 
alții ca ei. Demn de 
remarcat, Ia aceas
tă întreprindere nouă, 
este și faptul că pa
rametrii proiectați au 
fost atinși cu trei luni 
mai devreme, ceea ce 
a creat posibilitatea 
ca, pînă la finele a- 
nului 
capacității 
să fie cu 
mai mare.

Cu toată 
întreprinderii_ __
menți — a fost pusă 
în funcțiune la 23 
martie a.c. — și a 
oamenilor ei, „bijute
riile" de oțel fabri
cate aici se expor
tă acum în mai mult 
de 15 țări din Eu
ropa, Asia, Africa și 
America de Nogd, do
vedind — prin înalta 
lor calitate — deplina

trei trimestre, 
septembrie co- 

întreprinderii

curent, nivelul 
proiectate 

8 la sută

tinerețea 
de rul-

maturitate profesiona
lă a colectivului, re
marca cu satisfacție 
Eduard Hînculov, se
cretarul comitetului de 
partid. Hărnicia și pri
ceperea muncitorilor, 
tehnicienilor și ingi
nerilor întreprinderii 
reies și din următo
rul exemplu : în numai 
două decade din luna 
septembrie a.c. s-au 
fabricat peste plan 28 
de mii de rulmenți.

întreprinderea de 
material rulant din 
Roșiorii de Vede a 
început să producă, 
anul trecut, cu 65 de 
zile înainte de termen. 
Din discuțiile cu ing. 
Constantin Crăsneanu, 
directorul întreprinde
rii, am reținut că pa
rametrii proiectați de 
la secțiile de repara
ții vagoane au fost a- 
tinși cu 6 
devreme și 
mai repede 
prelucrări

Cincinalul 
va amplifica potenția
lul industrial și urba
nistic al orașului Ro
șiorii de Vede. Vor fi 
construite noi între
prinderi, peste 3 000 de 
noi apartamente și 
alte obiective de inte
res social-cultural.

Teleormanul de azi 
este, de asemenea, un 
județ al industriei pe
troliere. Succesele în
registrate pină acum 
în întrecerea socialis
tă de petroliștii de ia 
Schela de extracție 
Videle — peste 7 850 
tone țiței în plus față 
de plan și peste 2.5 
milioane metri cubi 
gaze de sondă — se a- 
daugă la roadele tutu
ror oamenilor muncii 
din județ, închinate — 
odată cu întreaga 
țară — Congresului al 
XI-lea al partidului.

. luni mai 
cu 9 luni 
la secția 
mecanice.

următor

Sever UTAN 
Ion TOADER 
corespondentul
„Scînteii"
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Mătasea... 
de stejar

Specialiștii 
cercetări și 
din Capitală 
pădurea de 
dețul Bacău) 
lor de mătase cu frunze 
stejar. Și o altă noutate : a fost 
introdusă... autoservirea. Vier
mii de mătase au fost urcați în 
copaci. Pentru a-i proteja 
alte viețuitoare ale pădurii, 
perimentatorii au acoperit 
păcii respectivi cu o plasă 
nailon. Experiențele de i 
acum s-au dovedit fructuoase. 
Viermilor le place noua hrană 
și sînt chiar recunoscători : 
o mătase mult mai fină și 
durabilă.

Între ei, 
ceferiștii »

Corespondentul voluntar 
ziarului nostru, mecanicul 
locomotivă din Pașcani Vasile 
Prodalea ne istorisește o întîm- 
plare cu doi ceferiști, petrecută 
nu pe magistralele de fier, ci 
la domiciliul lor din Pașcani, de 
pe strada Ștefan cel Mare. Din 
cauza unei instalații de încălzit 
improvizate, în casa bătrînului 
pensionar ceferist Petru Abăr- 
beriții s-a produs o explozie 
puternică. în timp ce ferestrele 
și țiglele de pe acoperiș zbu
rau prin aer, bătrînul striga 
după ajutor, cu hainele arzind 
pe el. Spre 
auzit vecinul 
mecanic de 
s-a trezit din 
și a reușit să-1 acopere pe bă- 
trîn cu o plapumă, înăbușind 
focul, apoi să-i scoată hainele 
arse de pe el și să-1 interneze, 
in aceeași noapte, la spital, 
vîndu-1.

Pușculița
9 9

brutarului
Cetățeanul R. G. din Alba 

lia a cumpărat o jumătate 
piine albă de la unitatea de pe ] 
strada Moților din localitate. A 
ajuns omul acasă, s-a așezat la 1 
masă și, cum era flămînd, a in- I 
ceput să mănince cu poftă. Cind I 
a mușcat din pîine — o piine | 
rumenă și caldă — dinții i s-au , 
poticnit, scîrțiind, intr-un corp 
dur. Nu mică i-a fost mirarea i 
cind a descoperit, în .cocolpșul , 
de piine, „corpul dur" sub 
forma unei... monezi de 1 leu. 
Probabil c-o fi căzut în cocă ‘ 
„mărunțișul" din buzunarul i 
brutarului. Pe cind și o monedă i 
de 3 lei ?

deInstitutului 
amenajări silvice 
experimentează în 
la Sănduleni (ju- 
creșterea viermi- 

de...

de 
. ex- 

co-
de 

pînă

dau 
mai

al 
de

norocul lui. l-a 
Mihai Lupulescu, 
locomotivă, care 
somn, a dat fuga

sal-

Iu
de

„Casa lui 
Ion Zidaru"
nu era a lui

In vechiul centru civic al pra
fului Bistrița se află o foarte 
frumoasa clădire, ridicată in se
colul al XVl-lea, veritabil mo
nument de arhitectură feudală, 
căruia localnicii ii spun „Casa 
lui Ion Zidaru". Pină acum se 
credea că Ion Zidaru ar fi fost 
un mare meșter constructor. In
exact. Un pasionat cercetător, 
răsfoind colecția Arhivelor sta
tului din Bistrița, a descoperit 
documente care atestă că fru
moasa clădire a aparținut voie
vodului Petru Rareș. Dar faptul 
cel mai izbitor dat la iveală de 
aceleași documente este că Ion 
Zidaru era un aventurier, fugit 
din cetatea Sucevei, după ce ju
rase niște bani de la domnito
rul moldovean, fiind condamnat 
de judecătoria cetății Bistrița.

Pentru 
un leu

Medicul Teodoriu Mușat a 
primit o adresă de la circum
scripția financiară a sectorului 
j din Capitală prin care era 
somat să se prezinte spre a plă
ti restanța pe anul acesta 
contribuția ADAS pentru 
cuință, in sumă de... 1 leu. Om 
conștiincios, deși prins cu tre
buri, s-a dus la circumscripție 
spre a-și achita, cam jenat, da
toria de 1 leu. Abia după ce i s-a 
emis chitanța in două exempla
re, achitind leul cu pricina, 
unul din funcționari i-a spus 
lui T.M. : „Știți ceva ? De fapt, 
nici nu trebuia să vă deranjați, 
numai pentru atita lucru, că 
puteam foarte bine ca suma de 
1 leu să v-o adăugăm la suma 
pentru anul viitor". Mucalit, 
medicul i-a răspuns : „Vai, scu
zați. Deranjul e de partea dv. 
Dv. care ați făcut adresă, care 
ați făcut chitanță, care ați 
de vorbă cu mine, care..."

la 
lo-

stat

Cucurigu... 
uite hoțul!

La ceas tîrziu din noapte, 
D. Vasiliu din Tulcea s-a stre
curat, printr-o ușă dosnică, în 
rotiseria „Cocoșul de aur“ din 
Rm. Vîlcea. De cum a 
trat înăuntru și a pus 
pe primul sertar, cei doi 
coși, folosiți ca mascote 
rotiseriei vîlcene 
am publicat, la 
cucurigului lor 
vers), au început să crăune și 
să bată din aripi. Alarma pin- 
tenaților a 
lucrător de 
întîmplător 
doi cocoși 
„cucurigul" 
l-au văzut 
poftit dus 
loc sigur. S-au trezit ei 
somn, dar nici făptașului 

mai ars să doarmă.

in- 
mîna

co
aie 

care(despre 
inaugurarea... 
un fapt di-

fost auzită de un 
miliție, care trecea 
pe stradă. $i cei 
nu și-au încheiat 
nocturn, pînă 
pe musafirul 

de milițian la

i-a

nu 
ne- 
un 

din 
nu

I
șl corespondenții „Scintell* |

Rubricâ redactată de
Petre POPA

A DOCUMENTELOR CONGRESULUI
In perioada actuală, cînd proiectele de documente ale Congresului 

al XI-lea al partidului se află in dezbaterea organizațiilor de partid, 
a maselor largi ale celor ce muncesc, este firesc ca toate formele și 
mijloacele propagandei de partid, ale muncii politico-educative și cul
turale de masă să fie subordonate explicării conținutului acestor docu
mente, astfel ca tezele teoretice, întreaga lor bogăție de idei, ca și 
prevederile și sarcinile concrete enunțate să fie cît mai bine cunoscute 
și înțelese de către toți comuniștii, de către ceilalți oameni ai muncii.

Analizei acestei activități, reliefării unor initiative valoroase le-am 
consacrat investigația noastră 
București și din județele Olt și

în mai multe unități economice din 
Vrancea.

primă constatare : pretutindeniO 
organizațiile de partid au trecut cu 
operativitate la o vie activitate de 
explicare a conținutului documente
lor Congresului, antrenînd cele mai 
bune forte propagandistice de care 
dispun. Aceste acțiuni s-au adresat in 
primul rînd activului de partid, de 
stat și al organizațiilor obștești, lecto
rilor, propagandiștilor, agitatorilor, in
tr-un cuvînt celor chemați să conducă 
dezbaterile cu privire la proiectele de 
Program și de Directive. Astfel, co
mitetele județene Olt și Vrancea ale 
P.C.R. au organizat pentru asemenea 
cadre o suită de expuneri si dezba
teri despre însemnătatea documente
lor. despre sarcinile care revin în 
lumina acestora organizațiilor de 
partid în perioada actuală, lectorii 
comitetelor respective fiind apoi re
partizați în întreprinderi, instituții și 
sate pentru a tine expuneri si a 
răspunde întrebărilor puse de oamenii 
muncii. Alături de simpozioane și 
„mese rotunde** axate pe tematica 
Programului si Directivelor. Comite-. 
tul de partid al sectorului 8 din Ca
pitală și-a propus organizarea unui 
schimb de experiență privind moda
litățile de sporire a contribuției ca
binetelor de științe sociale la expli
carea aprofundată a documentelor 
Congresului al XI-lea, La întreprin
derea de aluminiu din Slatina, co
mitetul de partid a organizat mai 
multe întîlniri cu membrii comitete
lor si birourilor organizațiilor de ti
neret consacrate dezbaterii acestor 
documente. în ideea ca toate cadrele 
de conducere și specialiștii din în
treprinderi să devină factori activi în 
munca propagandistică, comitetul 
de partid de la întreprinderea meca
nică de material rulant „Grivita ro
șie** din Capitală a organizat un 
ciclu de dezbateri pentru ingineri,

economiști, maiștri și alți conducă
tori ai locurilor de muncă.

Ceea ce preocupă în prezent orga
nele și organizațiile de partid este 
atragerea la studierea și dezbaterea 
documentelor a maselor celor mai 
largi, aparținînd celor mai diferite 
categorii sociale. Meritoriu este în a- 
cest sens efortul de a folosi forme și

modalități cit mai atractive, mai ac
cesibile. Astfel, la cabinetul de știin
țe sociale al întreprinderii de vin 
export Focșani comitetul de partid a 
organizat un ciclu de dezbateri pe 
grupe restrînse de oameni, cuprin- 
zind practic întreaga masă a lucră-* 
terilor de aici. Pentru tinerii mun
citori de la întreprinderea de prelu
crare a aluminiului din Slatina co
mitetul de partid a initiat. la cămi
nul de nefamiliști al întreprinderii, 
mai multe acțiuni — expuneri, seri de 
întrebări și răspunsuri — vizînd a- 
nrofundarea unor teze importante 
ale documentelor. La întreprinderea 
de utilai chimic „Grivita Roșie1* s-au 
organizat cicluri de scurte expuneri, 
urmate de răspunsuri la întrebări. 
Organele de partid din unitățile fo
restiere si șantierele de construcții, 
avînd în vedere că numeroși mun
citori lucrează în puncte de lucru 
dispersate, au decis ca toti membrii 
comitetelor de partid să se deplaseze 
în aceste puncte pentru discuții asu
pra proiectelor de Program si Direc
tive. Pornind de la necesitatea cu
prinderii unor mase cît mai largi în 
activitatea de aprofundare a docu
mentelor. unele comitete de partid

Comitetele de cetățeni
(Urmare din pag. 1)

știam că gestionarul și-a terminat 
concediul de odihnă — se arată mi
rat directorul I.C.L. Alimentara, Am 

,, ,să yerittc cele sesizate și — dacă 
aveți dreptate — mîine veți avea 
gestionar și, deci, carne**.

O altă sesizare. Vecinii imobilului 
nr. 72, de pe strada Matei Basarâb, 
se plîng că, într-una din serile pre
cedente, două familii care locuiesc 
în blocul amintit au provocat scan
dal la ore tîrzii. Nu era prima oară. 
Am încercat și 
pe tulburenți să 
avut succes, și 
măriei.

...A doua zi.
străzile circumscripției. Acesta-i o- 
biceiul președintelui. în drum, ne 
oprește Ana Nicolae — care ne pro
pune să facem o vizită și-n piața 
„Centrală** a orașului. De ce 7 „Noi 
am crezut — ne explică dînsa — că 
dacă am muncit duminică de dumi
nică pentru construirea pieței, chiar 
în cartierul nostru, s-au creat con
diții ca să fim și mai bine aprovi
zionați. Dar, în realitate, sîntem lă- 
sați să ne descurcăm tot ca înainte". 
Vizităm și noi piața și constatăm că
— deși li s-au repartizat spații nu
meroase și corespunzătoare, I.L.F., 
Gostat, Agrocoop, C.A.P.-urile din 
împrejurimi nu și-au mai făcut a- 
pariția aici de la... inaugurare. „Asta 
nu-i o problemă — ne spune tova
rășul Vasile Anica, director adjunct 
al direcției comerciale județene. 
Organizațiile comerciale Ie putem di
rija începînd chiar de mîine dimi
neață în piață. Mai greu e cu pro
ducătorii particulari**. > «

Către seară, primim un telefon: 
„Ce ne facem, tovarășe președinte 7 
Pe toată lungimea străzii Matei Ba- 
sarab — și are vreo 500 m — n-au 
mai rămas decît 3 becuri**. Dăm curs 
și acestei sesizări.

îmi pare bine că ne-ați sesizat — 
ne asigură Gh. Ionescu, adjunctul 
șefului secției rețele electrice Tirgo- 
viște. Am să trimit chiar în scara 
asta echipa de deranjamente.

...A treia zi. Facem „bilanțul" de
mersurilor noastre din cele două 
zile. Primul viceprimar s-a de
plasat, chiar în aceeași zi, acasă la 
veșnicii certăreți. Echipa de la deran
jamente rețele electrice insă nu se 
prezentase pici după trei zile; cen
trul de carne din piața „7 Noieny- 
brie“ a întimpinat cetățenii din car
tier, și în zilele următoare, tot cu 
lacătul pus; in piața „Centrală** nu 
apăruseră, la spațiile repartizate, 
nici unitățile I.L.F., nici cele 
Gostat, Agrocoop sau C.A.P.

...Acestea sint, deci, faptele, 
invită la cîteva observații. Cînd 
cetățean 
cereri de interes personal și e amî- 
nat fără temei, atitudinea funcțio
narului public în cauză este, indis
cutabil, criticabilă. Cind însă un om 
care a primit mandat să reprezinte 
interesele mai multor cetățeni nu 
găsește solicitudinea necesară pen
tru rezolvarea unor probleme solu- 
tionabile — si numai solicitudine nu 
se poate numi cînd i se promite 
mult si apoi promisiunile sînt uitate
— nu mai este vorba de o simplă 
lipsă de receptivitate, ci. practic, de 
o atitudine care diminuează mult 
însăși funcția socială pentru care a 
fost creat mandatul respectiv.

Revenind la rolul și sarcinile ce 
le au de îndeplinit comitetele de ce
tățeni — și reamintind faptul că 
în ele activează sute de mii de cetă
țeni — se cuvine să stăruim și asu
pra altor aspecte. Există dovezi in
contestabile — mărturie stau reali
zările edilitare ale fiecărei locali
tăți — că si oină acum comitetele 
de cetățeni si-au exercitat activ 
rolul de catalizatori ai narticioării 
maselor la conducerea si rezolva
rea treburilor obștești, 
și dovezi că 
aceste organisme 
a-și îndeplini în 
buțiile cu care au 
tru a deveni cu adevărat instrumente 
obștești viabile, de lucru, care, prin 
activitatea lor de zi cu zi, să poată

noi să-i convingem 
se liniștească. N-am 
ne-am adresat pri-

Trecem în revistă

ale

Ele 
un 

solicită rezolvarea unei

i

in 
sînt 

mod 
fost

Dar există 
multe locuri 
departe de 
eficient atri- 
învestite pen-

au decis transformarea vechilor 
„cercuri de citit** din cartiere și sa
te în „cercuri de dezbatere!*.

își dovedesc pe deplin utilitatea, în 
cadrul acțiunii de explicare a ideilor 
din documentele Congresului, stațiile 
de amplificare, mai ales că multe or
gane de partid nu au limitat rostul 
emisiunilor lor la o simplă lectură a 
proiectelor. La întreprinderea de pre
lucrare a aluminiului din Slatina, în 
cadrul rubricii „Să dezbatem docu
mentele de partid**, stația de ampli
ficare difuzează, alături de scurte 
expuneri axate pe cîte o idee princi
pală din documente, răspunsuri la în
trebările oamenilor, microinterviuri cu 
cadre de conducere și specialiști. La 
întreprinderea de confecții din Foc
șani sau întreprinderea mecanică de 
material rulant „Grivița roșie**, stațiile

au reluat răspunsurile la întrebările 
puse pe marginea documentelor, in 
cadrul adunărilor generale ale orga
nizațiilor de partid ori cu alte pri
lejuri, făcîndu-le astfel cunoscute în
tregului colectiv muncitoresc.

Prin însuși conținutul lor, recen
tele documente de partid nu pot fi 
dezbătute la modul abstract, general, 
ci numai în indisolubilă legătură cu 
realitățile din fiecare unitate, de la 
fiecare loc de muncă, îneît oamenii 
să înțeleagă cît mai clar ce au de fă
cut, cum trebuie să acționeze pentru 
a asigura înfăptuirea lor cu succes.

în sprijinul unei asemenea orien
tări a dezbaterilor, cabinetele de 
partid, de științe sociale asigură un 
prețios material documentar : planșe, 
grafice, hărți, diapozitive si foi vo- 

ilustrînd 
si date

lante ; aceste materiale, 
sugestiv principalele teze 
din documente, reliefează în ace
lași timp sarcinile concrete ce 
revin colectivelor respective de oa
meni ai muncii în viitorul cincinal, 
precum și în perioada imediat urmă
toare, în ce direcții trebuie acționat 
pentru a realiza înainte de termen 
prevederile actualului cincinal. Be
neficiind de asemenea date, organi-

zațiile de partid Izbutesc să imprime 
dezbaterii documentelor un puternic 
caracter mobilizator, de lucru.

în contextul preocupărilor generale 
de a folosi formele muncii politice 
pentru însușirea cît mai temeinică de 
către masa largă a celor ce muncesc 
a documentelor Congresului, apar 
cu atît mai surprinzătoare lipsa de 
inițiativă, inertia care mai persistă 
la unele organe de partid, 
fel. în majoritatea 
lor din Focșani, în 
explicare a tezelor și ideilor cuprinse 
în documentele Congresului al XI-lea 
este utilizată o gamă restrinsă de 
forme si mijloace ale muncii politi
co-educative ; organele de partid 
s-au rezumat îndeobște la aspecte 
agitatorice — afișarea de ziare, lo
zinci. lectura documentelor — fără 
să treacă la o activitate de mai mare 
profunzime. Dintr-o discuție purtată 
la Comitetul județean de partid Olt 
a reieșit, de asemenea, că unele or
gane locale de partid nu manifestă 
inițiativă, folosesc insuficient mijloa
cele propagandistice pe care le au la 
îndemînă, așteptînd în permanentă 
sprijin și indicații de la forurile ju
dețene. Tocmai asemenea manifes
tări de formalism explică de ce în 
unele organizații de partid — de la Fa
brica de conserve din Caracal. Gru
pul școlar de construcții Slatina, co
munele Brîncoveni. Crimpoia, Curti- 
șoara si altele din județul Olt. în 
cadrul adunărilor generale de partid 
dezbaterea documentelor Congresu
lui al XI-lea nu a avut caracterul 
aprofundat necesar.

Pentru toate organizațiile de par
tid se cuvine subliniat : cu cit idei
le documentelor Congresului vor fi 
mai bine cunoscute și însușite, cu 
atît dezbaterea largă ce se desfășoară 
în prezent îsi va atinge mai bine 
scopul — de a se transforma într-o 
adevărată școală de educație comu
nistă. a contribui la continua întă
rire a partidului, la înfăptuirea e- 
xemolară a sarcinilor ce revin comu
niștilor si oamenilor muncii în fie
care unitate.

8,30 Curs de limba engleză.
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba rusă.
10.30 Film artistic : „Aria miste

rioasă" — producție a stu
diourilor de televiziune din 
Republica Populară Ungară. 
Tribuna TV.
Telex.
Fotbal : Steagul Roșu — 
Beșiktas Istanbul, meci re
tur în „Cupa U.E.F.A.".

16,45-11,00 Cîntec nou in țară nouă.
17.30 Telex.
17,35 Micii meșteri mari.
17.50 Muzica — emisiune de 

tualitate muzicală.
18,10 Cum vorbim ?
18,25 Tragerea Pronoexpres.
18.30
18.50

20,00 O viață pentru o idee s 
Gheorghe Ionescu-Șișești.

20,30 Baladă pentru acest pămînt 1 
„Muntele de sare". 
Telerama.
Telex.
Opera în concert : „Andrea 
Chenier*’ de Giordano.

20,50
21,20
21,23

12,00
12,20
14,55

ac-

Ast-
întreprinderi- 
acțiunea de

P. DOBRESCU
E. ROUĂ
S. ACHÎM

teatre

cinema

Din țările socialiste.
Familia... în județul 
hova.
1001 de seri.
Telejurnal.

19,20
19,30
20,00 Festivalul cînteculul 

șese.
21.25 Film artistic : „Fisura".
22,10 24 de ore.

Pra-

ostâ-

0 Opera Română : Giselle — 19. 
O Teatrul „Țucla Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Jac de pisici — 19,30, 
(sala din str. Alex. Sahla) : 
sabeta I — 19,30.
0 Teatrul Giulești : Slmbătă 
Veritas — 19,30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. ra- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19,30.
0 Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Mitică Popescu 
— 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Iancu 
Jianu — 9,30.

Eli-

la

Tâ-

„Tatăl risipitor"

contribui efectiv atît la o largă afir
mare a inițiativei și spiritului gos
podăresc al maselor, cît și la edu
cația lor civică. De ce 7 între altele, 
pentru că — în Ioc să acționeze ime
diat, spre a semnala operativ o ce
rință sau alta a cetățenilor — în 
multe locuri se așteaptă să se or
ganizeze fie întîlniri cu deputății, 
fie diverse ședințe sau întruniri cu 
anumiți factori cu munci de răspun
dere — ceea ce determină ca inter
vențiile lor să nu aibă întotdeauna 
o finalitate promptă și eficientă. 
Totodată, natura relațiilor dintre a- 
ceste organisme obștești și comite
tele executive ale consiliilor popu
lare se cere serios îmbunătățită, în 
sensul creării condițiilor pentru o 
audiență mai largă a reprezentanți
lor obștii la primărie și la celelalte 
organisme ale administrației locale. 
Relațiile acestor comitete cu di
verse structuri ale administra
ției nu pot fi lăsate pe seama bună
voinței unui funcționar sau altul ; 
raporturile lor de lucru cu primăria, 
cu celelalte instituții publice, siste
mul de recepționare și rezolvare a 
problemelor pe care cetățenii le ridi
că se cer mai bine precizate de către 
comitetele executive ale consiliilor 
populare, pentru a se orienta astfel 
mai clar modul în care trebuie să se 
conlucreze, la toate eșaloanele ad
ministrației, cu reprezentanții obștii.

r

• Prietena mea Sybille : VICTO
RIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
A Tatăl risipitor : MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20, la gră
dină — 19, SCALA — 9,15; 11,30; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, GRADINA
AURORA — "
0 Sufletul negrului Charley : PA
TRIA — 9,30; 12,15; 15; 17,30; 20, 
BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, la grădină — 19,15.
e In cer și pe pămînt : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
O Scurtă vacanță : CAPITOL — 
8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, 
la grădină — 18,45, CASA FILMU
LUI — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
0 Stejar — extremă urgență : 
LIRA — 15,30; 18; 20,15, la grădi
nă — 19, FLACARA — 15,30; 13;
20.15, COTROCENI — 14; 16; 13;
20.
n Extravagantul domn Deeds : 
FESTIVAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 
16.30; 21, la grădină — 19,45, FA
VORIT — 9,30; 12; 15,30; 18: 20.30. 
O Trecătoarele iubiri : BUZEȘTI
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
la grădină — 19.
a Șapte păcate : LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 13,15; 20,30.
0 Luminile orașului : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20.15.
e Joe Limonadă : UNIREA — 
15,30; 18: 20, la grădină — 19.
A Casa păpușilor : GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA-

19.

MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 Goana după aur : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30,
MELODIA — 9: 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,30. GLORIA — 9; 11; 13; 
15; 17; 20, GRADINA TITAN — 19. 
0 Moara cu noroc : FERENTARI
— 15,30: 18; 20,15.
0 Program dc desene animate : 
DOINĂ — 9.45.
. La est de Java : DOINA — 
11,15: 13,30; 16; 18.15; 20,30.
0 Balul de simbătă seara : CRIN- 
GAȘI — 16; 13,15.
0 Tunurile din Navarone 1 DA
CIA — 9; 12,30; 16; 19,30, PACEA
— 15,30: 19.
. Porțile albastre ale orașului : 
VIITORUL — 15,30; "
0 Ordinul Ana :
20,15.
. Trei inocenți :
— 15,30; 18; 20,15.
0 Chitty-Chitty, bang, bang t 
DRUMUL SĂRII — 15.30; 19.
0 Veronica se întoarce : COSMOS
— 16; 18; 20.
0 36 de ore : GIULEȘTI — 15,30; 
13; 20,15.
0 Politia sub acuzare: FLOREAS- 
CA — 15,45; 18; 20,15.
® Piele de măgar : MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 20,15, GRA
DINA LUCEAFĂRUL — 19.
0 Riul Roșu : VOLGA — 9; 11,15; 
14,45; 17,30; 20, TOMIS — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, la grădină — 19. 
0 Țara lui Sannikov : ARTA — 
15; 17,30; 20, la grădină — 19.
0 Roman vesel : VITAN, — 15,30; 
13; 20,15, la grădină — 19.

?! Nu este timp : ÎNFRĂȚIREA 
VTRE POPOARE — 15,30; 10;

18.
VIITORUL

POPULAR

20,15.

Un semn de maturi
tate al cinematografiei 
noastre din ultima 
vreme este și fermita
tea cu care debutan- 
ții țin să nu-și înscrie 
primul film sub sem
nul întîmplării, să nu 
facă un simplu act de 
prezentă în familia ce
lei de-a șaptea arte, 
ci să sporească efec
tiv zestrea de idei, de 
mesaj si de frumos a 
acesteia. Din acest 
punct de vedere, de
butul lui Adrian Pe- 
tringenaru (debut în 
lung metrajul artistic, 
pentru că autorul și-a 
făcut ucenicia — cu 
bune rezultate — în 
filmul de animație și 
în scurt-metraj) conți
ne cîteva argumente 
convingătoare. Unul 
dintre ele este însăși 
opțiunea dintîi a regi
zorului — alegerea, 
drept punct de pleca
re, a unei proze de 
mult acreditate în 
conștiința publicului 
nostru, cum este cea 
care poartă semnătura 
prestigioasă a scriito
rului Eugen Barbu. 
Scenariul acestui co
laborator statornic și 
devotat al cinemato
grafului românesc 
captează pulsul unui 
sat aflat în anii unor 
transformări sociale 
cruciale — pregătirea 
reformei agrare — și 
decupează, de pe fun
dalul unei tulburătoa
re frămîntări umane, 
destinul lui „Oaie și 
ai săi**, destinul unei 
familii ai cărei mem
bri parcurg, fiecare în 
telul său, drumul 
complex al deslușirii 
unor noi realități so
ciale.

Centrul de interes al 
acțiunii este structu
rat în jurul „Tatălui 
risipitor**, epitetul din 
titlu semnificînd nobi
lul tribut de sacrificii 
pa care bătrînul țăran 
Oaie îl plătește de-a 
lungul acestui drum. 
Drama lui este de fapt 
o dramă a înțelegerii, 
închide în ea omenes
cul efort 
de acord a 
cu un nou 
istoriei.

Pierderea 
căzuti în lupte pentru 
instaurarea dreptății 
în sat, imaginea oa-

al punerii 
conștiinței 
demers al

a doi fii

menilor punînd stăpî- 
nire pe păminturi ac
ționează ca o forță de 
șoc asupra bătrînului, 
îl smulg din inerție, 
îi înlătură ultimele 
neguri ale neîncrede
rii. îl aduc acolo unde 
îi era locul, în mijlo
cul colectivității hotă- 
rîte „să se întemeie
ze**, cum se exprimă, 
atît de simplu și reve
lator, un erou.

Respectînd liniile de 
forță ale scenariului, 
regizorul Adrian Pe- 
tringenaru a croit ac
țiunii un drum neted, 
grija sa fiind de ordi
nul echilibrului, mă-

CRONICA 
FILMULUI

cel 
un

surii și al armoniei, al 
potențării unui sem
nificativ contrapunct 
al sentimentelor și 
stărilor de conștiință ; 
cețurilor de sub stă- 
pînirea cărora încear
că să se elibereze 
Oaie i se opun, fără 
ostentație, dar preg
nant, limpezimea con
vingerilor fiului său 
mai mic. Zamfir, care 
își găsise rostul exis
tenței în mijlocul 
muncitorilor de la 
căile ferate, Începutul 
de luminare al unui 
alt fiu, Marin, 
care își pierduse
picior pe front și care 
va fi printre primii 
intrați cu plugul în 
ziua împărțirii pă- 
mîntului. Crescendo- 
urile dramatice sînt 
reconstituite pe ecran 
ca tot atîtea scene 
ale unei firești inten
sități emoționale. A- 
drian Petringenaru 
preferă, pe alocuri, 
să-și reteze elanul 
decît să îngroașe ac
centele. Revederea 
dintre tată și fiul în
tors din război se con
sumă intr-un cadru 
de o aleasă și impre
sionantă sobrietate.

Intervenția regizora
lă este discretă și în- 
tr-un alt moment re
marcabil al filmului 
— strîngerea satului 
lingă fiii muribunzi, 
moment dominat de 
fiorul tragic al inter
pretei rolului mamei,

excelenta actriță Leo- 
poldina Bălănuță, im
presionantă de 
ma pînă la 
apariție. Mai 
sever cu sine 
mai dispus s 
sentimentalism 
descriptivism facil ni 
s-a părut regizorul 
în prelungitele scene 
ale sărbătorii zlăta
rilor.

Siguranța cu care a 
fost alcătuită distribu
ția „Tatălui risipitor** 
este și ea un indiciu 
al unor calități profe
sionale remarcabile. 
Deturnat de la supra
solicitările sale de co
mic. Toma Caragiu în
scrie o performantă 
interpretativă care nu 
poate surprinde decît 
pe cei care nu cunosc 
complexitatea talentu
lui său. Un erou care 
se zbate dramatic, dar 
nemărturisit, să-și gă
sească liniștea, un 
căutător de răspun
suri este acest Oaie 
în interpretarea unui 
Caragiu mereu cu o- 
chii în pămînt, ca și 
cum ar aștepta de a- 
colo împăcarea (păcat 
că neinspirata perucă 
pe care o poartă ac
torul impietează asu
pra întregului chip). 
Se impun prin căldu
ra personalității lor 
Gheorghe Dinică, Mir
cea Albulescu, Mihal 
Mereuță. O replică 
demnă de luat în sea
mă o dau tinerii ac
tori Florin Z.amfirescu 
și Carmen-Maria Stru- 
jac. Compoziții elabo
rate cu migală, cu 
intuiția a ceea ce în
seamnă un caracter în 
derută, agățarea dis
perată de o cauză 
pierdută, înscriu ac
tori cu prestanță pre
cum Marga Barbu, 
Vasile Nițulescu, Ion 
Marinescu.

în consens cu aspi
rațiile regizorului, ta
lentatul operator Vio
rel Gheorghe Todan 
contribuie la defini
rea unei atmosfere de 
o aleasă picturalitate 
a acestui film care se 
înscrie în peisajul 
cinematografic al a- 
cestui an ca un debut 
dătător de speranțe.

! la pri- 
ultima

1 puțin 
însuși, 

spre un 
î sau

Maqda
M1HĂILESCU

Era într-o după-amiază 
de duminică și, cu toată 
aglomerația de pe bule
vard, timpul trecea cam 
monoton pentru Florentin, 
Emil și Viorel. S-au întîl- 
nit și cu Nicu și cu Dan, 
de la aceeași școală profe
sională, dar mărirea grupu
lui n-a influențat cu nimic 
monotonia.

— Mergem la patinoar 7
— Mergem !
Au ajuns
— Acum să 

complex !
— Mergem ! 
Au trecut

„complet", in cea
laltă a cartierului.

— Să mergem înapoi, la 
o bere.

— Să mergem.
In aceste perindări au 

avut ghinionul să-1 întîl- 
nească pe fostul lor peda
gog, un oarecare Adrian 
Roman. Intuiau, de pe vre
mea cînd respectivul îi e- 
duca pe ei, că ar fi nlțeluș 
cam exaltat. Dar, cu oricîte 
defecte ar fi, educatorul 
își păstrează o anumită 
aureolă în ochii elevilor, 
strălucire care sporește 
special cînd îi acceptă 
intimitatea lui.

— Merg și eu cu voi 
o bere.

— Haideți.
Au băut doar cîte două 

sticle. Primul rînd l-a dat, 
cum era și de așteptat, pe
dagogul, al doilea rînd — 
unul dintre băieți, 
vrut să fie și el la cot cu 
oamenii mari. In timpul 
sporovăielil, fostul mentor 
începu să se laude :

— Sînt acum la Liceul 
pentru industrie alimenta
ră. Să vedeți acolo ce bă
ieți buni am, nu ca voi '

— Cum adică, tov. peda 
gog 7

— Ascultători, săritori ș 
mă iubesc grozav.

Copiii — erau adolescenți, 
deci tot un fel de copii — 
au început să fie contra- 
riați. S-au grăbit să-l asi
gure că și ei l-au stimat V

la patinoar, 
mergem la

și pe la 
partea cea-

în 
în
la

care a

și l-au ascultat, că și ei 
sint săritori la o adică, dar 
necoptul cadru didactic fu
sese cuprins de elocvența 
iubirii de sine și suprali
cita :

— Ei sînt în stare să-și 
dea și viața dacă cineva 
s-ar uita urît la mine.

Discuția începuse să de
pășească limitele rezona
bilului. Feciorașii, inimi 
înaripate de ideea devoțiu-

sonaj, în timp ce un nichi- 
percea din primul an, care 
nu putea dormi de colici 
abdominali, lupta să-i tre
zească din somnul dulce pe 
cei din anii mai mari. Ca- 
re-n pijamale, care-n sli
puri, cu cearșafurile-n cap, 
studioșii cu picioarele ude 
din ligheanele cu ană rece, 
s-au năpustit val-vîrtej pe 
scări, într-o solidaritate 
mișcătoare. Cîte unul a

„Dirigenția11

nii, cereau totuși amă
nunte.

— Dacă vreți să vă con
vingeți, veniți cu mine la 
internat. Cit e ceasul 7

— Zece.
— ...Zece seara ! Mergem 

să vă convingeți. Numai ce 
le-oi da un semnal că mă 
aflu în primejdie și să-i 
vedeți cum sar cu toții în- 
tr-o clipită.

S-au dus la internat. Au 
intrat în curte tiptil. Ma
joritatea ferestrelor se o- 
dihneau întunecate. Cite c 
iumină, ici-colo, în sala de 
lectură, la baie, pe scări. .

— Ajutooor. sint atacat ! 
a răcnit urmașul lui Ni(i 
și lupul din vechile abece
dare.

în jurul lui, cei cinci în
soțitori căseau curioși gu
ra, să vadă ce s-o întîm- 
pla.

— Ajutoor ! a răcnit în
că o dată năstrușnicul per-

mai apucat din mers și 
vreun scaun sau picior de 
pat. Fără să mai ceară ex
plicații, s-au năpustit asu
pra celor care le admirau 
promptitudinea, din ce în 
ce mai uimiți. Cum vreo 
doi și-au revenit la timp, 
reușind s-o rupă la fugă, 
asta a fost pentru apără
torii încă buimaci de somn 
un test al vinovăției. „Vi
na", cei rămași au plătit-o 
cu o luxație, cucuie și plăgi 
deschise. Prea tîrziu și-a 
găsit educatorul glasul sa 
poată striga convingător ;

— Ajunge ! Ajunge !
Devotații trup și suflet 

nu reușeau să realizeze e- 
roarea. Și-au revenit abia 
la anchetă, dar pedagog’ 
zburase urgent din școală 
nu le mai putea da lămu
riri.

Am zăbovit în schimb 
noi, în liceu și printre ele
vii lui, căutînd să pricepem

mai în amănunt această 
farsă degenerată, care nu 
poate fi explicată numai ca 
o farsă.

— Care este cel mai gro
zav lucru din școala voas
tră ?

— Laboratorul de chimie.
Am vizitat laboratorul în 

faianță ; 36 de locuri, fie
care cu toate instalațiile la 
îndemînă, posibilități pen
tru 36 de experiențe simul
tane. Ne-am 
poate fi cel 
din rețea.

— Cu ce vă mîndriți mai 
mult 7

— Cu pîinea fabricată in 
orele de practică.

Am mîncat pîine făcută 
de ei și ne-am dorit-o in 
toate cartierele, din toate 
orașele.

Am cerut relații și des
pre fostul pedagog. Un mic 
escroc, un lăudăros, ba 
chiar stăpînit de anumite 
obsesii, ca să nu mai vor
bim de gesturile de-a drep
tul vulgare pe care le fă
cea uneori. Și, totuși, s-a 
văzut că elevii țineau in
tr-un fel și la el. Secătura 
știuse să speculeze setea 
lor de prietenie. Pe care, 
poate, celelalte cadre, co
recte și echilibrate, o lăsau 
pe planul al doilea, după 
dotări și după pregătirea 
temelor.

Cucuiele s-au vindecat, 
luxația a fost redusă, plă- 
gile s-au cicatrizat. Cinci 
plus șapte copii, victime 
și agresori, vor râmine in
să pentru totdeauna deru
tați, cu gustul sălciu al în
șelării prieteniei și devo
tamentului. Nemăsurată 
este sub acest aspect vina 
lui A. R. Dar s-ar fi ata
șat de el nevîrstnicii dacă 
și altcineva, un adevărat 
exemplu, ar fi știut să se 
apropie de elevi in înțele
sul deplin al cuvîntului, 
mai pe limba lor și nu nu
mai în cadrul orarului de 
educație cetățenească 7

convins câ 
mai modern

Sergiu ANDON

DMLOG CU CITITORII
© CINE RESPINGE CRI

TICA. Ne vin scrisori care tra
tează problemele criticii și autocri
ticii. Rolul și importanța lor față 
de sănătatea vieții sociale, caracte
rul lor constructiv, importanța 
acestor moduri de dezbatere pen
tru asigurarea progresului multila
teral sînt numai cîteva dintre un
ghiurile de vedere din care citito
rii abordează cele două teme. Alți 
corespondenți demască situațiile în 
care se încearcă împiedicarea cri
ticii, cauzele timidității de a cri
tica, contextul exercitării autocri
ticii formale, de fațadă. Interesan
te observații, ne transmite tovară
șul Teodor Zaha din comuna Mă- 
dăraș, județul Bihor. Reținem re
marca lui că, de obicei, nu pri
mesc critica cei care sint rupți de 
realitate, cei care, în modul lor ge
neral de activitate, preferă să se 
agite cu preocupări formale în loc 
să rezolve chestiunile serioase, de 
conținut. Corespondentul nostru 
este de părere că omul rupt 
de realitate este mai sensibil 
la laude tot atît de fără conținut ; 
de aici pină la a fi iritat cînd ți se 
arată adevărul nu rămîne nici o ju
mătate de pas. „Asemenea oameni 
se întîmplă să fie capabili de re
zultate bune în muncă, dar se lasă 
influențați de anumite persoane, 
neinteresate de adevăr, care, pen
tru a-și atinge scopuri meschine, 
individualiste, își preamăresc su
periorul chiar dacă el greșește. 
Dar nu rareori lingușitorii 
devin vehemenți în culise și, aco- 
periți de anonimat, mai adaugă 
de la ei abateri imaginare". Pledind 
pentru critica obiectivă, deschisă, 
cititorul bihorean nu omite însă 
a completa punctul său de vedere 
cu constatarea că, uneori, rușinea 
rămînerii în anonimat e 
nu autorului sesizării, 
ților criticii, celor care 
că resping observațiile
dar cutează să se dedea chiar 
represalii.

© NUMAI ADEVĂRUL.
Există însă susținători pînă 
la capăt ai curajului plenar 
de a critica, neimpresionați de 
amenințări și de riscuri. Fără a 
polemiza cu tovarășul Zaha. care 
nu a făcut decît să găsească cir
cumstanțe celor timizi sau intimi
dați (dinsul respectînd regula com
baterii deschise, frontale) desfacem 
și scrisoarea gălățeanului T. Neagu 
care ne asigură : „Nu mă voi deda 
niciodată la anonimat, voi spune 
întotdeauna faptelor pe nume și 
deschis, voi pune in evidență aba
terile, necinstea, pentru a triumfa 
adevărul, legalitatea. Iar dacă va fi 
nevoie, voi fi primul care să do
resc să fiu întrebat, căruia să i se 
ceară relații despre lipsuri, con
vins că stăpîn în casa noastră e 
dreptul de a arăta adevărul, și nu 
escamotarea, nici lingușeala, nici 
minciuna".

imputabilă 
ci subiec- 
nu numai 

întemeiate, 
la

• ANONIMATUL M 1 - 
Timișoara. Ne scrieți că „pro
blema anonimatului (celor care 
nu semnează sesizările critice 
adresate presei sau diverselor fo
ruri — n.n.) este complexă", pre- 
cizînd că „nu se poate renunța la 
acest anonimat". Nu sîntem de a- 
cord. Cind un om își asumă răs
punderea socială de a lupta Îm
potriva unor nereguli, trebuie să 
ducă această răspundere pină la 
capăt. Puteți fi sigur : izbinda - 
care vine în majoritatea eovîrș. 
toare a cazurilor — va fi trăită -u 
și mai mare satisfacție... Dar de ce 
v-am reprodus, totuși, numele cu 
inițiale 7 Pentru că ne-ați cerut-o. 
Dar de ce ne-ați cerut-o 7 Nu 
știm. Poate veți dori să ne expli
cați motivul într-o scrisoare vii
toare. Fără nici un risc, 
vedeți, știm să păstrăm, 
secretul operațiunilor.

cer

o 0 SECUNDĂ G- 
și Gh. Stanciu — București 
zul care vă interesa, legalitatea a 
fost restabilită ; vinov.ții a.u fost 
sancționați.

Crăciun
• în ca-

7
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Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a primit scrisorile 

de acreditare a ambasadorului Japoniei
în cuvîntul rostit în cadrul solem

nității de prezentare a scrisorilor de 
acreditare, ambasadorul RYOKO IO- 
HIKAWA, evocind evoluția relațiilor 
româno-japoneze. a transmis dorința 
împăratului Japoniei de a promova 
în mod constant aceste raporturi 
prietenești dintre Japonia si Româ
nia. El a arătat că „de la restabilirea 
relațiilor diplomatice dintre Japonia 
li Republica Socialistă România. în 
1959. cele două state au dezvoltat 
continuu relațiile lor prietenești. în 
special în anii din urmă, schimburile 
dintre țările noastre în domeniile 
economic, politic si cultural au cu
noscut o creștere remarcabilă".

în continuare, ambasadorul Japo
niei a spus :

„Este o mare onoare pentru mine 
să fiu desemnat ambasador al Japo
niei în Republica Socialistă România 
într-un asemenea moment. De multă 
vreme sînt profund impresionat de 
modul în care poporul Republicii So
cialiste România, sub distinsa con
ducere a Excelentei Voastre, mun- 
ceste cu dăruire pentru dezvoltarea " 
patriei sale si depune eforturi con
stante spre binele Păcii si prosperi- 
tatii lumii. Si la baza politicii ex
terne a Japoniei stă dorința de a 
dezvolta relații prietenești cu toate 
țările, indiferent de sistemul lor po
litic si social, contribuind astfel .? 
pacea si prosperitatea întregii iun*1. 
De aceea, sînt convins că progresul

Tovarășa Elena Ceaușescu a primit 
pe ministrul științei și dezvoltării 

din Republica Filipine
Tovarășa academician dr. ing. Elena 
eaușescu. membru al Comitetului 
xecutiv al C.C. al P.C.R.. a primit 
arti dimineață, pe ministrul stlin- 

■i si dezvoltării din Republica Fili- 
ne, prof. dr. Florencio Medina, care 

ice o vizită în tara noastră.
La primire a luat parte loan Ursu, 

președintele Consiliului National pen
tru Știință si Tehnologie.

în cadrul întrevederii a avut loc 
lin schimb de păreri cu privire la 
activitatea de cercetare științifică si

IERI AU ÎNCEPUT ÎN CAPITALĂ

Lucrările Conferinței asociațiilor pentru
Națiunile Unite din țările europene

Marți s-au deschis la Bucu
rești lucrările celei de-a patra 

mferințe a asociațiilor pentru 
Națiunile Unite din țările europene, 
în calitate de observatori participă 
și reprezentanți ai asociațiilor pen- 
i u Națiunile Unite din alte zone 
geografice, precum și ai Organizației 

ternaționale a Studenților pentru 
' ițiunile Unite (I.S.M.U.N.). La șe- 

nța inaugurală au luat parte mem- 
i ai conducerii Federației Mon
de a Asociațiilor pentru Națiuni- 
Unite (F.M.A.N.U.), reprezentanți 
unor organisme ale O.N.U. care 
au sediul în țara noastră, precum 
șefi ai unor misiuni diplomatice 

reditați la București.
Lucrările reuniunii au fost des- 
.se de dr. Horace Perrera, secre- 
• general al F.M.A.N.U.
Directorul Centrului de informare 
‘O.N.U. la București, Sayed Abbas 
iedid, a dat apoi citire mesajului 

secretarului general al O.N.U., kurt 
Waldheim, în care se spune, între 
altele :

în luna august am avut plăcerea
i a vizita România pentru a deschi

zi Conferința mondială a populației, 
ș vrea să folosesc acest prilej pen

ii u a-mi exprima incă o dată recu
noștința față de președintele Nicolae 
Ceaușescu, față de guvernul și po

rul român pentru foarte generoasa 
ospitalitate și asistență pe care ni 

acordat și care au contribuit 
J» atit de mare măsură la succe- 
f conferinței. Această conferință 

nu trebuie privită ca un eveniment 
izolat, ci ca o parte a strategiei glo
bale cuprir.zînd toate aspectele vii
torului omenirii și prin intermediul 
căreia națiunile pot aprecia natura 
acestor probleme și pot găsi soluții 

imune și general acceptate în ceea 
ce le privește.

Este de primă importanță să ne 
d ,m seama că într-o lume interde- 
pi ndentă nu există practic o altă 

le în afara cooperării internațio- 
- xle. în reuniunile dv. veți dezbate 

operarea și securitatea europeană, 
icriminarea, rolul tineretului și 
oblema materiilor prime. Acestea

IN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL

Echipele noastre joacă azi la Atvidaberg, București,' 
Brașov și Petroșani

După cum se știe. astăzi. 
< le patru formații romanești Înscri
și- în cupele europene susțin parti
dele retur ale primei etape. Cam
pioana tării. Universitatea Craiova, 
ir.tîlneste. in deplasare, echipa sue
deză Atvidaberg, în cadrul „Cupei 
campionilor europeni". învingători 
Pe teren propriu, fotbaliștii craioveni 
au în continuare o misiune destul de 
difici.’.i. <U-tă fiind proporția scoru
lui • doar 2—1. Echipa craioveană, 
sosită de lum seara la Atvidaberg, 
v ’ după toate probabilitățile,
următorul „unsprezece" : Oprea — 
Niculescu, Bădilă, Boc, Negrilă — 
Desei a. Ștefănescu. Bălăci — Cri- 
gan. Obiemenco. Mariaj.

Tot eu o victorie la limită au de
țin „Cupa U.E.F.A.") si dina
ri bucui 1—0 oj echipa

icâ Bolusnor, pe terenul acesteia, 
ul de astăzi — pe stadionul 

..Dinamo" din Capitală, de la ora r* 
— prilejuiește apreciatei noastre 
fo' n ocazia unei n< comportări 
de .-stigiu. avînd firește prima 
șaruă ia calificarea pentru turul ur
mător al competiției. Să nu uităm 
că supt- dintre jucătorii titulari ai 
actualei lidere a cam .onatului fac 
parte din lotul reprezentativ toți 
cei patru fundași (Cheran. Dobrău, 
Sătmărean < I . Deleanu).. mijlocașul 
Dinu si înaintașii Radu Nunweiller 

relațiilor dintre statele noastre este 
nu numai în folosul celor două țări, 
ci si al lumii. Sint hotărit să-mi aduc 
întreaga contribuție, ca ambasador 
extraordinar si plenipotențiar al Ja
poniei în Republica Socialistă Româ
nia. la dezvoltarea oe mai departe a 
relațiilor dintre țările noastre".

luat apoi cuvîntul președintele 
plicii Socialiste România, tova- 
NICOLAE CEAUȘESCU. Mul- 

ț nd pentru mesajul transmis din
p ca împăratului Japoniei, tovară-
5 'iicolae Ceausescu a transmis, la 
r ul său, șefului statului japonez 
< -nța României de a promova 

gi relații prietenești cu Japonia, 
„în ultimii ani — a spus tovară- 

rl Nlcolae Ceaușescu — între ță- 
ile noastre s-au statornicit și se 
’ezvoltă relații de colaborare — pe 
>lan ecpnomic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii — bazate 
pe respect reciproc și avantaj mu- 
ual și pe care dorim să le dezvol

tăm tot mai mult în viitor.
Poporul român este angajat într-o 

activitate susținută de construire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. care să-i asigure un nivel 
tot mai înalt de civilizație și bună
stare. în același timp, statul român 
acționează cu stăruință pentru dez
voltarea relațiilor sale cu toate sta
tele lumii, așezind la baza acestor 
relații principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului strict al in

dezvoltare tehnologică din cele două 
țări. în contextul general al bunelor 
relații româno-filipineze, a fost sub
liniată dorința comună de a extinde 
legăturile de colaborare tehnico- 
stilntifică. în folosul ambelor țări si 
ponoare.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

★

Ieri după-amiază. oaspetele filipi- 
nez a părăsit Capitala.

sint subiecte care prezintă o impor
tanță vitală și am certitudinea că Ie 
veți aborda într-un spirit de apropie
re și înțelegere.

îmi exprim speranța că dezbaterile 
dv. vor fi dominate, mai presus de 
toate, de încrederea că marile pro
bleme ale lumii nu pot fi rezolvate 
decît prin discuții și negocieri. 
Știm că înfruntările nu sînt numai 
lipsite de sens, ci și periculoase, iar 
că înțelegerile care au viabilitate 
sint acelea la care s-a ajuns de bună 
voie și prin proprie voință.

Astăzi, mai mult decît oricînd, ro
lul Națiunilor Unite se dovedește a 
fi de importanță crucială. Avem ne
voie de participarea și ajutorul activ 
al tuturor cetățenilor interesați.

Participanții au fost salutați, apoi, 
de prof. dr. docent Alexandru 
Bălăci, președintele Asociației ro
mâne pentru Națiunile Unite — 
ANUROM, președintele celei de-a 
patra Conferințe a asociațiilor euro
pene pentru Națiunile Unite, care a 
relevat că găzduirea acestei reuniuni 
de către capitala țării noastre re
flectă, încă o dată, importanța deo
sebită pe care România o acordă 
problemelor europene, stabilirii unui 
climat de pace, înțelegere și secu
ritate în această zonă a lumii, creș
terii rolului O.N.U. în viața interna
țională.

în încheierea ședinței inaugu
rale, participanții au adoptat, la 
propunerea secretarului general al 
F.M.A.N.U., dr. Horace Perrera, o 
moțiune de mulțumire adre
sată președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, guvernului țării noastre, 
pentru găzduirea conferinței, pentru 
grija manifestată ca lucrările ei să 
se desfășoare în condiții optime.

în aceeași zi, în cadrul primei șe
dințe plenare a conferinței au în
ceput dezbaterile de fond pe margi
nea temei înscrise la primul punct 
al ordinii de zi : „Opinia publică, 
atitudini, și contribuția asociațiilor 
europene pentru Națiunile Unite la 
realizarea scopurilor Conferinței pen
tru securitate șj cooperare în Euro
pa". (Agerpres) 

și Lucescu. Reintrarea lui Dumitrache 
presupune si ea un punct de atracție 
pentru spectatori, dar — se oare — 
si pentru selecționerii echipei națio
nale, dinamovistului oferindu-i-se 
încă o șansă pentru a convinge asu
pra formei sale sportive.

Partida de la Brașov — între 
Steagul roșu si Beșiktas Istanbul — 
contează, de asemenea, pentru „Cupa 
U.E.F.A.". Este un meci greu pentru 
brașoveni ; spre a se califica, ei au 
de refăcut, mai întii. handicapul a- 
celui 2—0 cu care au pierdut la Is
tanbul.

în „Cupa cupelor", Jiul Petroșani 
primește acasă replica formației sco
țiene Dundee United. Fotbaliștii sco
țieni pornesc, desigur, favoriti. întru- 
cît au cîstigat primul joc cu 3—0. 
Dar asupra rezultatului, asupra ca
lității jocului din acest meci să-i lă
săm pe Multescu. Rozsnai. Libardi. 
Stoichițâ si colegii lor să se pro
nunțe...

Amatorii de fotbal au posibilitate 
să urmărească în direct trei din cele 
patru partide de azi : în întregime, 
pe „miuii ecran", meciul de la Bra
sov (Steiul roșu — Beșiktas) și, 
alternativ. radio, aspecte de la 
jocurile din București (Dinamo — 
Boluspor). Petroșani (Jiul — Dun
dee United) si Brașov. Pe recepție 
deci — la ora 15.

I.. D 

dependenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

România militează cu hotărîre 
pentru crearea în Europa și în lume 
a unui climat de pace, securitate și 
largă cooperare între state, pentru 
realizarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale care să asi
gure dezvoltarea liberă și indepen
dentă a fiecărui stat".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimînd convingerea că 
activitatea noului ambasador în țara 
noastră va contribui la întărirea 
prieteniei și colaborării dintre Româ
nia și Japonia, i-a urat succes deplin 
în îndeplinirea nobilei misiuni în
credințate și l-a asigurat de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, al 
guvernului și al său personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a avut o convorbire prie
tenească și cordială cu ambasadorul 
Japoniei, Ryoko Iohikawa.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, si Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei Japoniei la 
București.

Cronica zilei
La invitația Adunării Poporului 

din Republica Arabă Egipt, marți 
dimineața a plecat la Cairo o dele
gație a Marii Adunări Naționale, 
condusă de tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele M.A.N., care va face o 
vizită de prietenie în această țară.

Pe aeroportul din Cairo, delegația 
română a fost întîmpinată de Hafez 
Badawi, președintele Adunării Po
porului, Sayed Zaki, prim-secretar 
al Comitetului U.S.A, al Guvernora- 
tului Cairo, președintele Asociației 
de prietenie egipteano-română, de 
deputați și alte oficialități egiptene.

. ★
In aceeași zi, o delegație a Marii 

Adunări Naționale, condusă de to
varășa Maria Groza, vicepreședintă 
a Marii Adunări Naționale, a ple
cat la Bema, unde, la invitația A- 
dunării Federale a Elveției, va face 
o vizită in această țară.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Guineea, Filly 
Cissoko, cu prilejul celei de-a XVI-a 
aniversări a proclamării indepen
denței acestei țări.

★
Cu prilejul celei de-a XlV-a ani

versări a proclamării independentei 
naționale a Republicii Federale Ni
geria. însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al acestei țări la București, 
Spitt Nicah Taribo. a oferit, marți 
seara, o recepție în saloanele hote
lului Athenee Palace.

Au participat Bujor Almășan. mi
nistrul minelor, petrolului si geolo
giei. Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentanți ai conducerii unor ministe
re si altor instituții centrale, oameni 
de cultură si artă, ziariști. Erau pre- 
zenti șefi de misiuni diplomatice a- 
creditati la București si alti membri 
ai corpului diplomatic.

Cu același prilej. însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. F. Nigeria la 
București a rostit, marți seara, o cu- 
vîntare la posturile noastre de radio 
si televiziune.

★
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Marin Iliescu a fost numit în calitate 
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Repubiica Portugalia.

★
Sub egida Uniunii Societăților de 

Științe Medicale, marți după-amiază 
au început la București lucrările ce
lui de-al VII-lea Congres național de 
obstetrică și ginecologie, la care 
participă peste 800 de specialiști din 
țară și de peste hotare.

★
La Predeal s-au deschis, marți, lu

crările simpozionului internațional 
cu tema „Experiența de exploatare 
și utilizare a reactorilor nucleari de 
cercetare. Simpozionul, organizat de 
Comitetul de Stat pentru Energia 
Nucleară, face parte din manifestă
rile științifice programate de Comi
sia permanentă C.A.E.R. pentru fo
losirea energiei atomice în scopuri 
pașnice.

La lucrări participă 120 de cerce
tători din țările membre C.A.E.R. și 
R.S.F. Iugoslavia, precum și repre
zentanți ai Institutului unificat de 
Cercetări Nucleare de la Dubna și 
Agenției Internaționale pentru E- 
nergia Atomică de la Viena.

*
în urma tratativelor care au avut 

loc la București, in zilele de 16—30 
septembrie, marți seara a fost sem
nai Protocolul comercial privind 
schimburile de mărfuri dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Populară Mongolă pe anul 1975.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar din partea mongolă, de J. Dorj, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior.

Protocolul prevede creșterea în 
continuare a livrărilor reciproce de 
mărfuri. România va livra în R. P. 
Mongolă vopsele, medicamente și 
produse chimice, mobilă, trico
taje. încălțăminte și alte bunuri 
de consum. La rîndul său, R. P. Mon
golă va livra piei brute și prelucrate, 
confecții din piele, lină de oaie și 
diferite sorturi de păr de animale, 
bunuri de consum și alte produse.

La semnare au asistat Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Giambyn Niamma, ambasadorul 
R. P. Mongole la București.

★
Marți dimineața, tovarășul Gheor- 

ghe Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., s-a în- 
tîlnit cu delegația Partidului Popu
list din Austria, condusă de Herbert 
Kohlmayer, secretar general al parti
dului,

★
Ne vizitează țara o delegație eco

nomică guvernamentală din Ecuador, 
condusă de colonel de Stat Major 
Richelieu Levoyer, prim-adjunct al 
ministrului industriei, comerțului și 
Integrării. (Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului general FRANCISCO DA COSTA GOMES

Președintele Republicii Portugalia

Desemnarea Excelentei Voastre în înalta funcție de președinte al Repu
blicii Portugalia îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa. în numele poporului 
român, al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, căl
duroase felicitări împreună cu cele mal bune urări de succes poporului 
portughez prieten în dezvoltarea si consolidarea cuceririlor democratice, pe 
calea progresului si bunăstării.

Folosesc această ocazie pentru a vă exprima ferma convingere că rapor
turile dintre țările si popoarele noastre vor avea premise favorabile de 
dezvoltare în toate domeniile. în folosul cauzei colaborării internaționale, 
a securității și păcii generale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

DECRET Al CONSILIULUI DE STAT 
CB PRIVIRE LA PRIMA VALUTARĂ

care se aplică Ia cumpărarea și vînzarea 
valutelor pentru operațiuni necomerciale

Tinînd seama de creșterile impor
tante de preturi și de procesele in
flaționiste care au avut, loc în ulti
mul timp pe piețele externe si a- 
vînd în vedere că în Republica So
cialistă România preturile au rămas 
stabile, a apărut necesitatea modifi
cării primei valutare care se aplică 
la cursul oficial cu ocazia schimbului 
valutar efectuat de persoanele străi
ne pentru turism si alte operațiuni 
necomerciale.

Periodic, in funcție de schimbările 
care au loc pe piețele externe, a- 
ceastă primă urmează să fie modifi
cată. în plus sau în minus. în mod 
corespunzător.

Avînd în vedere cele de mai sus, 
Consiliul de Stat decretează :

Art. 1. — Prima valutară care se 
aplică la cumpărarea si vînzarea va
lutelor țărilor nesocialiste pentru o- 
peratiuni necomerciale se stabilește 
la 141,45 la sută asupra cursului ofi
cial în lei.

Lg operațiunile de vînzare în Inte
res personal către cetățenii români 
a valutelor menționate mai sus se 
aplică în plus o taxă de serviciu.

Art. 2. — Persoanele cu domiciliul 
stabil în țări nesocialiste care vin în 
Republica Socialistă România sînt 
obligate să schimbe o sumă de cel 
puțin cite 10 dolari S.U.A. pe zi de

întoarcerea din Franța a delegației P. C. R.
Marți după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală delegația Partidului Co
munist Român, formată din tova
rășii Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Andrei Cervenco- 
vici, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Arad al P.C.R., care a făcut o 
vizită în Franța la invitația Mișcării 
Radicalilor de Stingă.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tova
rășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Iosif Szasz, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

în cadrul vizitei pe care a făcut-o 
în Franța, tovarășul Dumitru Po
pescu a avut o întîlnire cu tovară
șul Roland Leroy, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.C. 
Francez, în cursul căreia a transmis 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a conducerii P.C.R. un sa
lut tovărășesc și cele mai bune urări 
tovarășului Georges Marchais. condu
cerii P.C.F.

La rîndul său, tovarășul Roland 
Leroy a adresat din partea tovară

SPECTACOL DE GALĂ
cu prilejui celei de-a 25-a aniversări a proclamării 

Republicii Populare Chineze
în cadrul numeroaselor manifes

tări care marchează în țara noastră 
cea de-a 25-a aniversare a procla
mării Republicii Populare Chineze, 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste a organizat marți seara, in 
Capitală, un spectacol de gală cu fil
mul documentar „Florile prieteniei". 
Realizat de studiourile din Pekin, 
filmul aduce un omagiu prieteniei 
dintre popoare.

La spectacolul de gală au luat 
parte tovarășii Chivu Stoica, pre

— Mergem Ia fața 
locului ? — m-au în
trebat gazdele din 
Berlin, încă din prima 
zi. Firește că „fața lo
cului", în privința rea
lizărilor obținute în 
cei 25 de ani de la 
întemeierea R.D.G., e 
pretutindeni. Dar dacă 
mergem la Hennigs
dorf veți cunoaște o 
uzină și o localitate 
cu valoare de simbol.

Hennigsdorf, un 
oraș cu 26 000 de lo
cuitori. pe canalul 
Havel, mai aproape 
de Postdam decât de 
Berlin, a fost cândva 
un sat de pescari. A 
apărut apoi aici o 
mică uzină metalur
gică. aparținând con
cernului Flick. Războ
iul, pentru oare, de 
altfel, a lucrat, a dis
trus uzina, așa incit, 
atunci când statul a 
preluat-o în proprie
tatea sa (a fost prima 
întreprindere națio
nalizată din R.D.G.), 
muncitorii s-au găsit 
in situația de a lua 
totul de la capăt. 
Ceea ce au și făcut 
fără întîrziere. în mi
cul muzeu al uzinei 
am văzut fotogra
fiile de-atunci (oa
meni care înlăturau 
molozul pentru a re
clădi) și apoi o placă 
de fier care a marcat 
prima șarjă de oțel 
turnat pentru nevoile 
construcției economice.

După 25 de ani, u- 
zina „Wilhelm Flo
rin" (ea poartă nu
mele unui erou al 
clasei muncitoare ger
mane) produce de

zece ori mai mult 
oțel : o producție di
versificată — sînt peste 
o sută de mărci de 
oteluri fine ailiate și 
Înalt aliate, trecute 
prin valțurile unui 
laminor bluming și 
căpătând apoi. în ca
lele unor laminoare 
de profile sau prin 
instalațiile unei tră

gătorii de oțel, cele 
mai diverse și mai 
perfecte secțiuni. 8 800 
de oameni, din Hen
nigsdorf și din îm
prejurimi — oțelari, 
laminoriști, mecanici, 
electricieni — îmbra
că în fiecare zi salo
peta albastră pentru 
a face ca sarcinile pla
nului cincinal 1971— 
1975 să fie riguros 
îndeplinite si pentru 
a-și respecta cuvîntul 
dat atunci cînd și-au 
asumat răspunderi de 
plan suplimentare în 
intîmpmarea marii 
sărbători.

Conduși de tovară
șul Heinz Lamprecht, 
secretar cu probleme 
de agitație și propa
gandă in comitetul pe

ședere în tară, de persoană, sau echi
valentul acestei sume in alte valute 
agreate de Banca Națională a Repu
blicii Socialiste România.

Art. 3. — In executarea prevede
rilor art. 2 din prezentul decret. Mi
nisterul Finanțelor, împreună cu 
Ministerul Afacerilor Externe, Mi
nisterul de Interne, Ministerul Tu
rismului. Banca Națională a Repu
blicii Socialiste România si Banca 
Română de Comerț Exterior vor ela
bora nomenclatorul persoanelor că
rora le sînt aplicabile prevederile 
acestui articol.

Art. 4. — Despăgubirile civile da
torate statului român de persoanele 
domiciliate în Republica Socialistă 
România pentru neresoectarea obli
gațiilor legale de cedare către stat 
a valutelor țărilor nesocialiste se 
vor calcula în lei la de 3.5 ori cursul 
oficial.

Art. 5. — Dispozițiile art. 1 și 4 
se aplică începînd cu data de 2 oc
tombrie 1974.

Dispozițiile art. 2 și 3 se aplică în- 
cepînd cu data de 1 noiembrie 1974.

Art. 6. — Dispozițiile art. 1, 2 și 4 
se aplică și în relațiile cu Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia si cu 
Republica Cuba.

Art. 7. — Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri nr. 1639/1971 se abrogă.

șului Georges Marchais. a întregu
lui Birou Politic al P.C.F. cele mai 
calde salutări tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. conducerii P.C.R.. expri- 
mind, în același timp, satisfacția 
pentru discuțiile fructuoase ce au 
avut loc intre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Georges Marchais și 
dorința de a dezvolta în continuare 
relațiile frățești de stimă șl respect 
reciproc dintre P.C.R. și P.C.F.

în cadrul vizitelor făcute în 
departamentul Bouches-du-Rhone, 
membrii delegației P.C.R. s-au in- 
tîlnit cu Gaston Deffere, membru 
al Biroului Executiv al Partidului 
Socialist Francez, președintele 
grupului parlamentar socialist, pri
marul Marsiliei, Charles Emile Loo, 
membru al Biroului Executiv, se
cretar național al P.S.F., cu alti mi- 
litanți ai acestui partid.

Cu acest prilej s-a exprimat de 
ambele părți satisfacția pentru evo
luția pozitivă a relațiilor dintre 
P.C.R. și P.S.F., dintre popoarele ro
mân și francez și. totodată, dorința 
comună de a le intensifica și dez
volta în continuare.

(Agerpres)

ședintele Asociației de prietenie ro- 
mâno-chineză, Dumitru Ghișe, vice
președinte al C.C.E.S.. Andrei Vela, 
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, funcționari superiori din 
M.A.E., oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea. Li 
Tin-ciuan, ambasadorul R.P. Chineze 
la București, alți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic. 1

uzină al P.S.U.G., 
străbatem spatiile a- 
lambicate dintre in
stalațiile siderurgice 
și ne oprim. în cele 
din urmă, pe platfor
ma oțelăriei Siemens 
Martin, în care cele 
șase cuptoare de câte 
o sută de tone își 
mistuie în flăcări nă
prasnica încărcătură 

REPUBLICA DEMOCRATĂ GERMANĂ

OȚEL DE HENNIGSDORF
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

de fier vechi și mi
nereuri.

— 11 vedeți pe cel 
care se apropie acum 
de noi ? — îmi spune 
tovarășul Lamprecht. 
Este o celebritate — 
maistru oțelar, șef de 
schimb. Hans Venohr 
și-a primit de curînd 
cea mai înaltă distinc
ție a R.D.G., „Ordinul 
Karl Marx." Am să vă 
spun eu și pentru ce. 
Deocamdată, să-l cu
noașteți.

Hans Venohr ne în
tinde mima zîmbind 
cu modestie, schimbă 
cu noi cîteva cuvinte,

ANIVERSAREA PROCLAMĂRII 
REPJJBUCU GUINEEA 

Tovarășului AHMED SEKOU TOURC 
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea,

Președintele Republicii Guineea

Cea de-a XVI-a aniversare a proclamării Republicii Guineea îmi oferă 
plăcuta ocazie ca, în numele Partidului Comunist Român, al Consiliului 
de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român 
și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră sincere felicitări si cele 
mai bune urări de sănătate și fericire, iar Partidului Democrat din Guineea, 
poporului și guvernului revoluționar al Guineei urări de noi succese în 
lupta pentru apărarea și consolidarea independenței naționale și în activi
tatea pe care o desfășoară pentru dezvoltarea economică si socială de sin* 
stătătoare a patriei. ,

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am efectuat-o In țara 
dumneavoastră în primăvara acestui an, de convorbirile fructuoase pe care 
le-am avut și de primirea călduroasă ce ne-a fost rezervată, expresie a sen
timentelor de prietenie și solidaritate ce unesc partidele, țările și popoarele 
noastre. în ceea ce ne privește, sintem hotăriți să facem totul pentru a asi
gura transpunerea în viață a prevederilor tratatului de prietenie și colabo
rare, a înțelegerilor si acordurilor la care am ajuns, să acționăm în conti
nuare pentru adîncirea colaborării româno-guineeze ațît pe plan bilateral, 
cit și pe tărîmul vieții internaționale. Am ferma convingere că raporturile 
prietenești dintre partidele, țările și popoarele noastre vor cunoaște o dez
voltare ascendentă, slujind interesele noastre comune, și, totodată, cauza 
revoluționară a popoarelor de pretutindeni care luptă împotriva imperialis
mului, colonialismului, neocolonialismului și rasismului, pentru instaurarea 
unei noi ordini politice si economice în viata internațională, pentru colabo
rare echitabilă si pace trainică între toate națiunile lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român', 
Președintele

Republicii Socialiste România

însemnele noului la
Din depărtare, Co

nakry face impresia 
unui pinten înfipt în 
valurile Atlanticului. 
Impresionează simetria 
perfectă a celor 12 bu
levarde tăiate în unghi 
drept de alte 12 ma
gistrale. toate flan
cate de mangotieri și 
de palmieri umbroși. 
Spre deosebire de alte 
capitale africane, Co
nakry a desființat „ba
riera" dintre cartie
re. După cucerirea in
dependenței țării și a- 
poi proclamarea repu
blicii — eveniment De 
care poporul guineez 
II aniversează astăzi 
— mii și mii de gui- 
neezi s-au mutat în 
casele părăsite de 
străini. în anii care 
au trecut de atunci, 
orașul, ca de altfel 
întreaga țară, a sufe
rit profunde transfor
mări. Au apărut nu
meroase clădiri noi, 
orașul în ansamblu s-a 
modernizat și și-a ex
tins perimetrul. Pe 
fațada institutului po
litehnic din capitală, 
un imens mozaic în
fățișează un Icar ne
gru înălțîndu-se in
tr-un zbor avîntat. 
Brațele lui larg des
făcute au zdrobit lan
țurile care l-au încă
tușat decenii în șir. 
Este imaginea gui-

neezului de astăzi, 
stăpîn în patria sa și 
pe destinele sale. Con
știent de acest fapt, 
el a construit fabrici 
și uzine, a înălțat 
școli, institute de în- 
vățămînt superior.

Grație acestor efor
turi, Guineea pășește 
în cel de-al 17-lea an 
al noii sale vieți cu 
succese remarcabile.

între România și 
Guineea s-au stator
nicit, de-a lungul a- 
nilor, trainice relații 
de prietenie șl cola
borare. Un moment 
de cea mai mare în
semnătate în dezvol
tarea legăturilor ro- 
mâno-guineeze l-a 
constituit vizita efec
tuată in Guineea in 
cursul acestei primă
veri de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 
Convorbirile avute cu 
președintele Sekou 
Toure șl documentele 
semnate cu acest pri
lej au pus bazele 
unei colaborări largi 
și fructuoase pe plan 
politic, economic, teh
nico-științific, cultu
ral și în alte domenii. 
O însemnătate deo
sebită are în acest 
sens Tratatul de prie
tenie și cooperare ro- 
mâno-guineez, înche
iat în timpul vizitei. 
Acordurile, conven-

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
>

CU PRILEJUL CELEI DE-A 25-A ANIVERSARI

A ÎNTEMEIERII REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE

Cu prilejul celei de-a XXV-a ani
versări a întemeierii Republicii De
mocrate Germane, ambasadorul a- 
cestei țări la București, dr. Hans 
Voss, a organizat, marți dimineață, o 
conferință de presă.

Au participat ziariști români, pre
cum și corespondenți de presă acre
ditați în țara noastră.

Ambasadorul Republicii Democrate 
Germane a vorbit cu acest prilej 
despre realizările dobîndite de po
porul R. D. Germane, sub condu
cerea Partidului Socialist Unit din 
Germania, în acest sfert de veac, în 
construcția socialistă. El a relevat 
preocupările actuale ale R. D. Ger
mane pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al VlII-leă al P.S.U.G. 
în vederea făuririi societății socia
liste dezvoltate. Evocind drumul 
parcurs în cei 25 de ani, ambasado

apoi se scuză și plea
că : este extrem de 
grăbit, intră acum în 
schimb și nu poate să 
piardă nici o clipă.

Tovarășul Lamprecht 
continuă :

— Tocmai pentru că 
nu-și irosește timpul 
a reușit el tot ce a 
reușit Sint ani și ani 
de cînd schimbul pe 

care îl conduce obține 
cel mai buni para
metri ai producției : 
cele mai mici pro
cente de șarje decla
sate, nici un fel de a- 
bateri de la normati
ve. Procesul de topire 
in cuptoare e o treabă 
complicată. Venohr 
știe asta foarte bine 
și prima lui grijă 
este să pregătească 
totul cum se cuvine 
și din timp. Pe ideea 
aceasta a și lansat o 
inițiativă care s-a 
extins repede și care 
a făcut să obținem, 
în fiecare oră, cu o

tonă și Jumătate mal 
mult otel.

în hala de turnare 
l-am cunoscut pe 
Herbert Gahlen, un 
alt maistru care și-a 
cucerit aici notorie
tate.

— Si știți de fapt 
pentru ce? — ne spu
ne însoțitorul nostru. 
Pentru un... dop. Da,

dopul oalelor de tur
nare — un dispozitiv 
care trebuie manevrat 
cu multă pricepere și 
atenție. Gahlen este in 
privința aceasta un as.

Tovarășul Lamprecht 
mi-a vorbit apoi și 
despre alții. Și am 
înțeles astfel că ne a- 
flăm pe un teren al 
creației, al muncii 
fără preget, al parti
cipării avîntate la 
bunul mers și la dez
voltarea uzinei...

...Pentru ca uzina 
să se dezvolte continuu, 
un nou și mare lami
nor se află acum în 
construcție.

— Este, în parte, 
și opera dumneavoas
tră, a românilor —

Conakry
țiile și înțelegerii» 
perfectate atit în tim
pul vizitei, cît și ul
terior prevăd o ex
tindere a colaborării 
economice, crearea 
unor societăți mixte 
etc. Cu prilejul celei 
de-a doua sesiuni a 
comisiei mixte de co
operare economică și 
tehnică, care s-a des
fășurat recent la 
București, s-a hotă
rit conlucrarea pen
tru punerea In valoa
re a zăcămintelor de 
minereu de fier da 
la Kaloum, conve- 
nindu-se, totodată, ac
țiuni de cooperare în 
domeniul cercetărilor 
geologice, exploatării 
bauxitei in regiunea 
Bokâ, pentru moder
nizarea și dezvolta
rea Uzinei de mase 
plastice din Conakry, 
construirea unei linii 
de montare a trac
toarelor și ateliere de 
întreținere și repara
ții de mașini agrico
le.

Dezvoltarea In con
tinuare a relațiilor 
româno-guineeze co
respunde intereselor 
celor două țări și po
poare, cauzei coope
rării internaționale ți 
păcii.

A. BUMBAC

rul Hans Voss a relevat, totodată, 
succesele obținute de R.D.G. pe plan 
extern, dezvoltarea relațiilor ei in
ternaționale. Vorbitorul a arătat că 
R. D. Germană acordă o importanță 
primordială dezvoltării colaborării 
multilaterale cu țările socialiste fră
țești. în acest context, el a eviden
țiat bunele relații de prietenie și co
laborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, dintre P.S.U.G. ți P.C.R., 
dintre popoarele celor două țări. 
Ambasadorul R.D.G. a reliefat con
tribuția majoră pe care au adus-o 
înttlnirile și convorbirile dintre tova
rășii Erich Honecker și Nicolae 
Ceaușescu la extinderea ți adîncirea 
acestor raporturi prietenești, în in
teresul celor două popoare, al cau
zei socialismului ți păcii in lume.

subliniază cu priete
nie gazdele. Pe o ma
chetă ne este arătată 
silueta unei viitoare 
hale industriale de o 
factură modernă.

— Iat-o. Este dova
da unei bune colabo
rări cu constructorii 
din România,

Răsfoind apoi car
tea de impresii a u- 
zinei, privirile mi-au 
căzut asupra citorva 
rînduri scrise de oa
meni de acasă de la 
noi. „Am vizitat cu în- 
cintare locul vostru de 
muncă — se scria în 
acele rînduri — și-am 
constatat că Centrala 
industrială de utilaj 
energetic și metalur
gic din București are 
aici multiple posibi
lități de colaborare. 
Am dori ca, in cel 
mai scurt timp, să ne 
putem felicita reci
proc pentru bunele 
rezultate ale acestei 
colaborări".

— Mai trebuie a- 
dăugat ceva — ne 
spune gazda. Trebuie 
adăugat „colaborare 
frățească".

— Adăugăm în re
portajul de aici...

— E bine, pentru că 
acesta este adevărul.

La întoarcerea spre 
Berlin mă gîndeam 
cît de mici sânt dis
tanțele pe mapamond 
cînd este vorba des
pre prietenie și țe
luri comune între 
tovarăși în lupta și 
munca pentru socia
lism.

Mihai CARANF1L
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PORTUGALIA DUPĂ RECENTELE EVENIMENTE POLITICE

Luări de poziție in favoarea continuării

• Mesajul noului șef al statului. Costa Gomes • De 
clarațiiie premierului Gonțalves • Comunicatul parti 

socialistdului
LISABONA 1 (Agerpres). — Cu 

prilejul ceremoniei de învestțtură 
in funcția supremă a statului, gene
ralul Francisco da Costa Gomes a 
pronunțat, luni seara un amplu dis
curs, în care a abordat aspecte ale 
politicii interne și externe portu
gheze.

După ce a arătat că hotărîrea pre
ședintelui Spinola de a demisiona a 
avut la bază „o analiză personală 
si subiectivă a situației naționale", 
noul șef al statului a arătat că „nu
mai in condițiile ordinii, muncii și 

. unității poate fi garantată respecta
rea libertăților democratice și a 
drepturilor fundamentale ale omu
lui". „Noi vom ști să interpretăm 
prevederile constituționale, in ea- 
drul cărora programul forțelor ar
mate este esențial. Va trebui să cre
ăm acele condiții sociale care să 
permită poporului să-și aleagă insti
tuțiile sale politice, in spiritul unei 
democrații pluraliste" — a declarat 
generalul Costa Gomes.

Abordînd problema decolonizării, 
noul șef al statului portughez a evi
dențiat că „nu a existat nici cea 
mai mică abatere de la programul 
Juntei de salvare națională" și a 
exprimat hotărîrea de a face totul 
pentru respectarea intereselor legiti
me ale populațiilor locale. Angaja
mentele luate la Lusaka în privința 
Mozambicului vor fi respectate Cu 
rigurozitate, iar procesul decoloniză
rii Angolei, definit de juntă, se bu
cură de aprobarea mea deplină — a 
declarat generalul Costa Gomes.

Noul președinte al țării a adresat 
mulțumiri populației, în numele său 
și al forțelor armate, „pentru spri
jinul acordat în cursul evenimente
lor din ultimele zile, cînd mișcarea 
forțelor armate și noul regim instau
rat in țară au fost în pericol".

★
Premierul portughez Vasco Gon

calves a declarat Că în țară domnește 
ordinea, viață își continuă cursul nor
mal, fără violență. în același timp, 
vorbitorul a relevat existența unor 
probleme moștenite de la regimul 
trecut, care nu pot fi rezolvate- în 
viitorul imediat. Portugalia, a spus 
Vasco Goncalves, este o țară sub
dezvoltată. Relevînd că, pe plan po
litic, țara nu este decît în fază de 
instituționalizare a democrației, pre-

mierul a afirmat că nu trebuie să 
se manifeste nerăbdare, deoarece a- 
ceasta nu ar servi efortului depus 
pină în prezent.

Premierul portughez a subliniat 
că țara și-a creat organele necesare 
pentru a institui „o realitate revolu
ționară rezultată din mișcarea de la 
25 aprilie". Conducătorii portughezi, 
a spus el, se vor angaja cu toate 
forțele in transpunerea în viață a 
programului Mișcării forțelor arma
te, care este un program antifascist. 
Vorbitorul a anunțat că guvernul 
este decis să organizeze alegeri la 
data fixată.

Premierul Vasco dos Santos Gon- 
țalves a format, marți, un nou gu
vern - a anunțat la Lisabona un 
purtător de cuvînt oficial, citat de 
agențiile Associated Press și TASS. 
Numele noilor miniștri urmează să 
fie cunoscute după depunerea 
mintului.

jură-

★
într-un comunicat publicat 

Partidul Socialist Portughez 
niăză necesitatea unității tuturor de
mocraților și patrioților in jurul pro
gramului Mișcării forțelor armate, 
in situația creată prin demisia pre
ședintelui Spinola.

„Mișcarea forțelor armate — se a- 
rată în document — și-a manifes
tat, fără echivoc, din momentul e- 
liberării țării, intenția sa clară și 
fermă de a conduce Portugalia spre 
un regim politic de democrație plu
ralistă, în condițiile respectului to
tal față de libertățile civice ale po
porului". Documentul adaugă că dis
cursul rostit duminică de primul 
ministru Vasco Goncalves si anga
jamentele luate de cele trei partide 
din coaliția guvernamentală consti
tuie o garanție sigură a continuării 
acestui curs.

în comunicat. partidul socialist 
„își reafirmă solemn angajamentul 
de a face totul, prin participarea sa 
in guvern, pentru a se opune prin 
toate mijloacele oricărei încercări 
vizind compromiterea procesului de 
democratizare a țării, așa cum a fost 
el definit in programul Mișcării for
țelor armate". „Nimeni nu va putea 
să nege poporului portughez dreptul 
indiscutabil de a-și hotărî liber des
tinul, prin alegeri libere" — se ara
tă in încheierea comunicatului.

luni, 
subli-

Reprezentantul personal al președintelui 
României, Nicolae Ceausescu, a lest primit

de președintele EgipM
CAIRO 1 (Corespondentă de la 

Nicolae N. Lupu). Președintele Re
publicii Arabe Egipt. Anwar El Sa
dat, l-a primit pe Vasile Pungan, 
reprezentantul personal al președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cu acest prilej a fost transmis 
șefului statului egiptean — din Par
tea președintelui Nicolae Ceaușescu 
— un mesaj prietenesc de salut 
cele mai bune urări de sănătate 
fericire personală, iar poporului 
giptean cele mai călduroase urări 
progres si prosperitate, de noi suc
cese ne calea dezvoltării economice 
și sociale a R.A.E. Președintele Sa
dat a mulțumit pentru mesaj si a

și 
si 
e- 
de

transmis, la rîndul său. președinte
lui Nicolae Ceausescu cele mai bune 
urări de sănătate si fericire perso
nală. iar poporului român succese 
din ce in ce mai mari pe calea în
floririi Republicii Socialiste România.

Cu această ocazie. între președin
tele Anwar El Sadat și Vasile Pun
gan a avut loc o discuție amplă, cu 
privire la relațiile bilaterale, la mo
dul cum sînt realizate acordurile si 
înțelegerile convenite în cursul con
vorbirilor la nivel înalt dintre cei 
doi șefi de stat, precum si asupra 
unor probleme internaționale de in
teres comun.

Întîlnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

pekin ANIVERSAREA UNUI SFERT DE VEAC
DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII POPULARE CHINEZE

(Corespondență de 
Secretarul general 

din Cehoslovacia, 
a primit, marți, 

Consiliului Central al 
condusă de Mihai Dalea, 

membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
care, la invitația Consiliului Central 
al Mișcării Sindicale Revoluționare 
Cehoslovace, se află într-o vizită o- 
ficială prietenească în R.S.C.

Tovarășul Mihai Dalea a transmis 
secretarului general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia un călduros salut, 
urări de sănătate și fericire din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

La rîndul său. tovarășul Gustav 
Husak a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutări cordiale, cele

PRAGA 1 — 
la C. Prisăcaru). 
al C.C. al P.C. 
Gustav Husak,

mai bune urări de noi succese, mul
tă sănătate și fericire.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, au fost de față 
președintele Consiliului Central al 
Mișcării Sindicale Revoluționare Ce
hoslovace, Karel Hoffmann, și am
basadorul României la Praga, Teo
dor Haș.

PEKIN 1 (Corespondență de la 
I. Tecuță). — Cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, Ciu En-lai, 
vicepreședinte al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
premierul 
rit, la 
populari 
cepție la 
Hun-uen, 
vicepreședinți ai C.C. al P.C. Chi
nez, Ciu De. membru al Comitetu
lui Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, președintele 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze. Cian Ciun- 
ciao, membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, Dun Bi-u, membru al 
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, pre
ședintele ad-interim al R. P. Chi
neze, Cian Cin. Iao Uen-iuan, Li 
Sien-nien. membri ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez. Sun Țin- 
lin, vicepreședinte al R. P. Chineze, 
Den Siao-pin, vicepremier al Consi
liului de Stat, alți conducători de 
partid și de stat.

Au fost prezenți. de asemenea, 
numeroși reprezentanți al instituții
lor ți organismelor centrale, oameni 
de știință și lucrători în domeniul 
artei și culturii, reprezentanți _al or
ganizațiilor 
muncitori și 
pooulare din 
ciile tării.

Consiliului de Stat, a ofe- 
Palatul reprezentanților 

din întreaga Chină, o re- 
care au participat : Uan 

Kan Sen, Ie Cien-in,

de masă si obștești, 
membri ai comitetelor 
Pekin si din provin-

Au participat Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, președin
tele F.U.N.C., și Perm Nouih. pre
mierul G.R.U.N.C., președintele Bi
roului Politic al C.C. al F.U.N.C.

Au fost de față oaspeți de pește 
hotare aflați la Pekin, șefii misiu
nilor diplomatice, atașați militari și 
ziariști străini acreditați în capitala 
Chinei.

în cadrul recepției, premierul 
Ciu En-lai a rostit o alocuțiune, in 
oare a spus : „Cu 25 de ani în urmă, 
președintele Mao Tzedun, marele 
conducător al poporului chinez, ’ 
proclamat In mod solemn lumii ! 
tregi crearea Republicii Popul. 
Chineze și trezirea la viată a p 
porului chinez. în cei 25 de ani ce' 
au trecut de atunci, poporul chim 
în frunte cu Partidul Comunist Ch 
nez, a înaintat triumfător pe calea 
spre socialism".

După ce a trecut in revistă eta
pele luptei și eforturile poporului 
chinez depuse în această perioadă, 
vorbitorul a spus : „Măreața noas
tră patrie a căpătat o înfățișare cu 
totul nouă și dictatura proletariatu
lui. este mai consolidată ca orieînd. 
Avem prieteni pretutindeni. in 
lume".

Adresînd călduroase felicitări po
porului chinez în numele președin
telui Mao Tzedun, al Comitetului 
Central al P.C. Chinez și al guver
nului, pentru marile victorii obținute 
în construirea orânduirii socialiste 
în cei 25 de ani care au trecut de la

proclamarea republicii, premierul 
Ciu En-lai a arătat că poporul chi
nez este ferm hotărît să continuo 
construcția socialistă, să traducă în 
viată linia politică de independență, 
de bizuire pe propriile forțe, de în
tărire a unității.

în același timp, exprimând, sincer» 
mulțumiri popoarelor din întreaga 
lume pentru sprijinul și asistenta a- 
cordate Chinei, premierul Ciu En- 
lai a reafirmat hotărirea de neclin
tit a poporului chinez de a acționa 
ți în viitor alături de toate 
poarele lumii în lupta împotriva 
erialismuluL

★

într-o atmosferă de puternic 
tuziasm și bucurie. Pekinul a
bătorit marți cea de-a 25-a aniver
sare a proclamării Republicii Popu
lare Chineze.

Au avut loc spectacole organizata 
în renumitele parcuri ale capitalei, 
festiv decorate, care au atras, încă 
din primele ore ale dimineții, zeci 
de mii de locuitori. Celebra piață 
Tien An-men, unde președintele 
Mao Tzedun a proclamat republica 
cu un sfert de secol în urmă, a fost 
în această zi deosebit de animată.

Ansambluri artistice au prezentat 
bogate programe înfățișînd mărețele 
î: ’ăptuiri ale poporului chinez 
toata domeniile 
liste-;

S ara, orașul a 
fee. ic luminat 
jocuri de artificii.

po- 
im-

en-* 
săr-

în
construcției socia-

fost, minute in șir, 
de tradiționalele

agențiile de presă transmit DE PRETUTINDENI

NAȚIUNILE UNITE 1. — Trimi
sul special Agerpres, V. Martalogu, 
transmite : Luind cuvintul in ca
drul comisiei a doua pentru proble
mele economice și financiare a Adu
nării Generale, care își continuă dez
baterile asupra problemei cooperării 
economice internaționale, reprezen
tantul permanent al României pe 
lingă O.N.U., ambasadorul Ion Datcu, 
a subliniat interconexiunea aspecte
lor economice și politice ale rapor
turilor internaționale.

în acest context, a spus vorbitorul, 
apare ca firească preocuparea nu 
numai pentru stabilirea de relații 
noi între statele lumii, ci și pentru 
statornicirea unei noi ordini econo
mice. în acest sens, sesiunea ex
traordinară a Adunării Generale a 
O.N.U., care a avut loc la începutul 
acestui an, a constituit un eveni
ment pozitiv. Delegația română — 
a arătat vorbitorul — apreciază că 
adoptarea „Declarației asupra in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale" va constitui unul 
dintre fundamentele relațiilor eco
nomice dintre toate popoarele lumii. 
„Sintem pentru adoptarea, in cursul 
actualei sesiuni, a Cartei drepturilor 
și obligațiilor economice ale statelor 
și vom acționa in spirit constructiv, 
pe tot parcursul 
ceasta direcție".

a se pronunța asupra recomandării 
Comitetului de verificare a depli
nelor puteri privind respingerea 
scrisorilor de acreditare a delega
ției Africii de Sud. Prezentată sub 
forma unui raport, recomandarea a 
fost aprobată cu mare majoritate de 
voturi.

Pe de altă parte, un grup de 45 
de state, intre care și România, au 
prezentat Adunării Generale un pro
iect de rezoluție intitulat „Relațiile 
dintre Națiunile Unite și Africa de 
Sud". Documentul „cere Consiliului 
de Securitate să revizuiască relațiile 
dintre Națiunile Unite și Africa de 
Sud, în lumina violării constante de 
către Republica Sud-Africană a prin
cipiilor Cartei și Declarației univer
sale a drepturilor omului". El a fost 
aprobat cu 125 voturi pentru, 9 ab
țineri, un singur vot contra — R.S.A.

★
afacerilor externe al 

George Macovescu.
delegației țării 

sesiunea Adunării
O.N.U., a continuat con- 

șefii altor delegații, in- 
Succesiv cu miniștrii de 
Turciei — Turan Giineș, 
Sven Andersson. Egiptu-

Comunicat sovieto-ungar
MOSCOVA 1 (Agerpres). — în co

municatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei in U.R.S.S. a de
legației de partid și guvernamentale 
ungare, condusă de Jânos Kâdăr, se 
arată că încheierea Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa ți desfășurarea celei de-a treia 
etape a acestei reuniuni la cel mai 
înalt nivel ar corespunde cauzei pă
cii și securității pe continent. Păr
țile se pronunță pentru restabilirea 
Păcii în Orientul Apropiat, pentru 
retragerea trupelor israellene de pe 
teritoriile arabe ocupate, pentru res
pectarea drepturilor legitime ale 
poporului palestinean. Cele două 
părți se pronunță pentru apărarea 
independentei și integrității terito
riale a Republicii Cipru, pentru re
tragerea tuturor trupelor străine 
din insulă.

Consulul general al 
României la San Marino, 
Pompiliu Celan, a fost primit de noii 
căpitani regenți ai Republicii San 
Marino, Francesco Valii si Enrico 
Andreoli, cărora le-a transmis un 
mesaj de felicitare din partea pre
ședintelui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Mulțumind călduros pen
tru mesaj, căpitanii regenți au trans
mis. la rîndul lor. președintelui 
Nicolae Ceaușescu cel mai cordial 
salut, urări de sănătate si fericire 
personală. Evocând vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu la San Marino, că
pitanii regenți au subliniat că me
sajul primit constituie o vie măr
turie a profundei cordialități care 
leagă cele două țări si popoare in 
efortul lor pentru progres, pace, 
cooperare si securitate internațională.

Vicecancelarul vest-ger- 
nian ministru al afacerilor ex
terne, Hans-Dietrich Genscher, ■

j BEIRUT EXPOZIȚIE DE
ALE INDUSTRIEI UȘOARE

lucrărilor, in *■

★
dezbaterile de po- 

____ „_____ _ Adunarea Genera
lă a O.N.U. s-a întrunit luni pentru

întrerupîndu-și 
litică generală,

Ministrul 
României, 
ducătorul 
tre la i 
nerale a 
tactele cu 
tilnindu-se 
externe ai 
Suediei — . .
lui — Ismail Fahmy. Madagascaru
lui — Didier Ratsiraka. si Austriei — 
Erich Bielka. întrevederile au pri
lejuit abordarea unor probleme pri
vind evoluția relațiilor bilaterale si 
probleme aflate in dezbaterile actua
lei sesiuni.

con-
noas-

Ge~

La Beirut s-a des
chis o expoziție a in
dustriei ușoare româ
nești prezentînd o 
variată gamă de pro
duse.

Cunoscute și apre
ciate în lumea arabă, 
produsele industriei 
ușoare românești au 
cunoscut în ultimii 
ani o largă cerere și 
pe piața libaneză. Este 
semnificativ că volu
mul exporturilor ro
mânești către Liban 
în acest domeniu a 
crescut de 40 de ori in 
perioada 1970—1974.

La inaugurarea ex
poziției au participat 
Nazih Bizri, ministrul 
economiei și comerțu
lui libanez, Adnan

președintele 
de comerț și 
din Beirut.

Kassar, 
Camerei 
industrie 
A participat, de aseme
nea, Gheorghe Cazan, 
ministrul industriei u- 
șoare din România.

Adnan Kassar, pre
ședintele Camerei de 
comerț și industrie din 
Beirut, ne-a declarat : 
„Relațiile dintre Liban 
și România se dez
voltă remarcabil, pe 
baza avantajului reci
proc. Aceste relații au 
intrat inir-o nouă fază 
ca urmare a vizitei e- 
fectuate anul acesta 
in Liban de președin
tele Nicolae Ceaușescu. 
pe care l-am salutat 
cu multă stimă și 
prețuire. Noi. libanezii,

t

*

PRODUSE
ROMÂNEȘTI

vedem in România o 
țară prietenă și sintem 
fericiți să mergem îm
preună, dezvoltind re
lațiile și cooperarea 
noastră. Există desigur 
încă multe posibilități 
de lărgire a relațiilor 
comerciale dintre cele 
două părți, mai cu 
seamă dacă ținem 
seama de faptul că 
Beirutul constituie o 
poartă pentru piețele 
multor altor țări ara
be. Expoziția industri
ei ușoare românești 
constituie un moment 
important pe calea 
dezvoltării relațiilor de 
colaborare româno-li- 
baneze și, in general, 
româno-arabe".

C. IONESCU

fost ales, marți, de participanții la 
congresul Partidului Liber-Demo- 
crat, ale cărui lucrări se desfășoară 
la Hamburg, președinte al acestui 
partid, din cadrul coaliției guverna; 
mentale. Genscher îi succede lui 
Walter Scheel, devenit la data de 1 
iulie 1974 președinte al țării.

Președintele Grupului 
parlamentar japonez da 
prietenie cu România, Hisa0 
Kodaira, a organizat o întilnire cu 
membrii delegației Grupului român 
din Uniunea Interparlamentară, con
dusă de Corneliu Mănescu. președin
tele grupului, care se află Ia Tokio 
pentru a participa la lucrările celei 
de-a 61-a Conferințe interparlamen
tare. Cu acest prilej s-a discutat 
despre întărirea legăturilor de prie
tenie între cele două grupuri parla
mentare și contribuția lor la dez
voltarea relațiilor prietenești dintre 
cele două țări.

Secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, va între

prinde vizită oficială în U.R.S.S. 
între 23 și 27 octombrie, pentru a 
discuta o serie de 
teres reciproc.
T.A.S.S.

Ministrul finanțelor al 
României, Florea Dumitrescu, 
care participă la sesiunea anuală a 
Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.) și Băncii Internaționale 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(B.I.R.D.), a avut o întrevedere cu 
Frederik Dent, ministrul comerțului 
al S.U.A. Au fost abordate o serie 
de probleme privind dezvoltarea re
lațiilor economice dintre România 
și S.U.A., precum si chestiuni vizind 
activitatea Comisiei economice gu
vernamentale mixte româno-emeri- 
cane. în aceeași zi, ministrul român 
a avut întrevederi cu Johanes Wit- 
teveen, directorul general al F.M.I., 
și cu Munir Benjek, vicepreședin
tele B.I.R.D..

Protocol româno-tuni- 
Sian. La 1 octombrie a fost sem
nat la Tunis protocolul de colabora
re între Ministerul Educației și în- 
vătămintului din România si Minis
terul Educației Naționale din Tuni
sia.

COPII
LA ORA PO

probleme de in- 
anuntă agenția

venezuelean 
a hotărît să sporească, în cursul 
cestei săptămini, cu cel puțin 
la sută impozitele percepute de 
companiile petroliere străine care
perează în țară. Măsura a fost luată 
în concordanță cu deciziile adoptate 
în acest sens de Organizația țărilor 
exportatoare de petrol.

Guvernul
a-
3,5 
la 
o-

Reorganîzarea teritorial- 
administrativă a Algeriei 
a intrat în vigoare, creîndu-se încă 16 
vilaiate — regiuni administrative — 
pe lîngă cele 15 existente pînă în 
prezent. Noua împărțire administra
tivă face parte dintr-un vast pro
gram de descentralizare a activități
lor politice și economice, promovat 
de Consiliul Revoluției și de guvern, 
și este menită să asigure o dezvol
tare mai armonioasă a tuturor zone
lor țării, îndeosebi a celor din sud.

CONFERINȚA ECONOMICĂ DE EA WASHINGTON

Primele salve în „războiul
contra inflației"

Cu tradiționala sa ospitalitate, po
porul român a găzduit, la invitația 
președintelui Nicolae Ceaușescu. pe 
solul poporului liberian. 
William Tolbert jr., care 
o vizită oficială în tara 
ceasta vizită a prilejuit 
nice convorbiri între cei 
stat. înscriinriu-se ca un moment im
portant în dezvoltarea prieteniei si 
colaborării dintre popoarele român și 
liberian.

Rodnicul dialog la nivel Înalt- în
ceput în primăvara acestui an la 
Monrovia — prin vizita efectuată în 
Liberia de președintele Nicolae 
Ceaușescu. materializată prin semna
rea cu acel prilej a „Declarației so
lemne comune" si încheierea unei 
6erii de acorduri si intelegeri bila
terale — a continuat acum la Bucu
rești. accentuînd cursul ascendent 
al relațiilor româno-liberiene. Aspi
rația profundă a celor două popoare 
de a avansa în condiții de libertate, 
demnitate si securitate pe calea pro
gresului. faptul că ambele țări sînt 
profund interesate în instituirea unui 
climat international de destindere 
si înțelegere si se pronunță pentru 

‘o contribuție sporită a țărilor mici 
si miilocii la rezolvarea problemelor 
lumii contemporane — iată elemente 
comune care favorizează strângerea 
legăturilor de prietenie si colaborare 
între popoarele român si liberian.

în timpul cit s-a aflat în tara 
noastră, președintele William Tolbert 
ir. a vizitat, atît în Capitală, cit și 
in alte localități ale tării, o serie de 
obiective economice, culturale si tu
ristice. Desfășurată într-o ambiantă 
plină de cordialitate, vizita a per
mis înaltului oaspete să cunoască ne
mijlocit realizările poporului român 
pe drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, avîntul 
cu care oamenii muncii din tara 
noastră lntimpină cel de-al XI-lea 
Congres al partidului. Adresîndu-se 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele William Tolbert jr. arăta : 
„Am rămas cu impresii puternice si 
profunde in legătură cu tot ceea ce 
am văzut aici si mă simt inspirat si 
stimulat acum, cînd mă Întorc 1» lu- 
cru. împreună cu guvernul, partidul 
și poporul meu... Permiteți-mi, mare 
și bun prieten, să vă asigur că 
văd si respect in dumneavoastră unul 
dintre marii conducători ai lumii de 
astăzi. Dar. Înainte de toate, vă sti-

președintele 
a întreprins 
noastră. A- 
noi si rod- 
doi șefi de

mez ea un mare om. Am văzut la 
dumneavoastră dragostea pentru po
porul român. Văd că aveți interese
le poporului dumneavoastră Ia inimă. 
După cum aveți la inimă interesele 
tuturor popoarelor lumii în vederea 
Îmbunătățirii si însănătoșirii Întregii 
vieți internaționale".

Ca urmare a convorbirilor dintre 
cei doi președinți si a înțelegerilor 
realizate, relațiilor româno-liberiene 
li s-au deschis noi perspective de 
dezvoltare pe plan economic, politic, 
tehnico-stiintific. cultural. In folosul

două țări într-o șerie de pro
bleme maiore care preocupă ome
nirea. „Așa cum se înscrie si in co
municatul pe care l-am semnat astăzi 
— spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
adresîndu-se oaspetelui — țările noas
tre doresc să participe activ, îm
preună cu toate statele lumii, indi
ferent de mărimea lor. la soluționarea 
marilor probleme internaționale in 
interesul tuturor popoarelor, să ac
ționeze pentru lichidarea politicii de 
dominație imperialistă, colonialistă, 
neocolonialistă. pentru respectarea

colaborării rooiooo-liberiene
ambelor popoare. în acest sens a 
fost afirmată hotărîrea celor două 
țări de a accelera realizarea obiec
tivelor prevăzute In acordurile ante
rioare, semnîndu-se totodată noi a- 
corduri. 
creț de 
duce la 
nomice 
domenii 
dustrializarea lemnului, 
cauciucului natural etc.

Dezvoltarea relațiilor dintre Parti
dul Comunist Român și partidul 
„True Whig" din Liberia constituie 
un important factor al întăririi prie
teniei dintre cele două țări si popon- 
re. Este de aceea un motiv de 
satisfacție hotărirea comună de a 
promova in continuare schimbul de 
vederi și de experiență dintre cele 
două partide.

în cadrul amplului tur de orizont 
asupra vieții internaționale s-a re
liefat convergenta pozițiilor celor

fi pe de- 
lor". Evi- 

lichidării 
colonialis-

A fost elaborat un plan con- 
actiune. a cărui aplicare va 
dezvoltarea cooperării eco- 

Si industriale bilaterale în 
ca : minerit, metalurgie, in- 

prelucrarea

dreptului popoarelor de a 
plin stăpîne pe destinele 
dentiindu-se imperativul 
complete si definitive a 
mului. neocolonialismului si rasismu
lui, al înlăturării focarelor de ten
siune care mai persistă în diverse 
zone ale globului, sorii inul pentru 
mișcările de eliberare națională. în 
cadrul dialogului româno-liberian la 
nivel înalt a fost subliniat faptul că 
soluționarea problemelor vitale ale 
contemporaneității implică necesita
tea participării active a tuturor ță
rilor. indiferent 
geografică sau 
un rol crescînd 
revenind țărilor 
doi președinți au apreciat în mod 
deosebit eforturile depuse de țările 
africane pentru propășirea lor eco
nomică si socială, prin valorificarea 
în interesul propriu a resurselor na
ționale. pentru consolidarea indepen
dentei economice si politice, eviden-

de mărime, situație 
sistem social-politic, 
în această Drivintă 

miilocii si mici. Cei

țiindu-se totodată rolul pozitiv jucat 
de statele africane in găsirea de so
luții pentru problemele internaționa
le. în promovarea păcii. înțelegerii 
Si cooperării între națiuni. în același 
timp, eforturile pe care România le 
depune pentru făurirea securității eu
ropene se bucură de aprecierea Re
publicii Liberia, ambele țări apre
ciind că realizarea acestui deziderat 
va exercita o influență pozitivă nu 
numai în Europa, ci și pe celelalte 
continente. în întreaga viată inter
națională.

Micșorarea si lichidarea decalajelor 
dintre țările in curs de dezvoltare 
si țările economicește avansate con
stituie o problemă de importantă ma
joră pentru destinele păcii si pentru 
progresul civilizației — a cărei so
luționare impune crearea unei noi 
ordini economice internaționale, ba
zată pe echitate si justiție. Aceasta 
ar contribui, asa cum s-a subliniat în 
convorbirile româno-liberiene. la asi
gurarea unui raport just între 
preturile materiilor prime si pretu
rile produselor industriale, la un ac
ces nestingherit la tehnica modernă 
si la realizările științei contempora
ne. în vederea unei dezvoltări mai 
rapide a țărilor rămase in urmă.

Prin însemnătatea problemelor a- 
bordate. atît bilaterale, cit si de or
din international, prin concluziile 
desprinse, prin întreaga sa desfășu
rare. vizita președintelui William R. 
Tolbert jr. Înscrie o nouă filă în 
cronica raporturilor de prietenie și 
colaborare româno-liberiene. llus- 
trind, o dată mai mult, atit profun
zimea relațiilor de prietenie si soli
daritate dintre poporul român si 
popoarele Africii, cit si rodnicia în- 
tîlnirilor la nivel înalt, a contacte
lor directe între factorii de răspun
dere. practică promovată cu atîta 
consecventă de România socialistă.

Opinia publică din tara noastră sa
lută cu căldură rezultatele vizitei, 
considerind că dialogul la nivel înalt 
româno-liberian de la București re
prezintă o nouă si importantă con
tribuție la adincirea legăturilor de 
prietenie si colaborare dintre cele 
două țări, în folosul reciproc, al cau
zei păcii si înțelegerii internațio
nale. >

Vasile OROS

în „războiul împotriva inflației", 
— declarat de administrația Ford 
imediat după ceremonia inaugură
rii — primele salve au fost trase la 
„Conferința '
înalt", care s-a ținut la Washing
ton. in prezenta a circa 2 000 de 
oficialități ale guvernului și con
gresului, lideri ai sindicatelor, re
prezentanți ai cercurilor comercia
le. industriale și financiare, econo
miști, diplomați, ziariști și cores
pondenți de presă.

Conferința, ale cărei lucrări au 
durat două zile, a fost precedată 
de alte 12 conferințe 
ramuri de activitate 
scop central analiza 
miei Statelor Unite 
de propuneri pentru < 
pului inflaționist, care a atins un 
ritm de 12 la sută anual — ritm 
aprecilat la conferință drept „o di
namită socială".

La această reuniune, președintele 
Ford a intenționat aducerea la un 
numitor comun a politicilor econo
mice ale republicanilor și demo
craților în scopul coordonării in 
congres a bătăliei contra inflației, 
pe care președintele a numit-o „I- 
namicul public numărul unu". Par
tidul democrat însă a venit la con
ferință cu un program antiiinfla- 
ționist propriu, elaborat în cadrul 
unei reuniuni speciale a senatori
lor și deputaților opoziției — pro
gram cuprinzînd 9 puncte, cu ac
centele principale pe necesitatea 
reformării radicale a sistemului de 
impozite și reducerea cheltuielilor 
federale.

La rîndul lor. liderii sindicate
lor au venit și ei cu un program, 
vizind, în principal, sporirea impo
zitelor pe profiturile corporațiilor 
și scutirea de taxe a păturilor cu 
venituri mici, reducerea drastică a 
cheltuielilor bugetare și creșterea 
salariilor muncitorilor cu un pro
cent egal cu cel al sporirii costu
lui vieții ; lansarea de programe 
guvernamentale pentru crearea de 
noi locuri de muncă și reducerea 
în acest fel a numărului șomeri
lor, care a atins plafonul de 5 mi
lioane.

Cercurile de afaceri, care, cu o 
săptămînă înainte, la conferința 
lor din capitala statului Texas, 
susțineau „necesitatea menținerii 
profiturilor corporațiilor la nive-

economică, la nivel

pe diverse 
$i a avut ca 
stării econo- 
și avansarea 
oprirea galo-

luri înalte", au preferat la reuniu
nea de la Washington, unde se a- 
flau în minoritate, să-și avanseze 
propunerile in scris, și nu deschis, 
verbal.

Potrivit aprecierii generale, sub- 
liniaită atît de vorbitori, cit și de 
președinte în discursul său de în
cheiere a lucrărilor conferinței, in
flația este principalul factor de as
cuțire a dificultăților ce confruntă 
astăzi economia Statelor Unite — 
începînd cu depresiunea din indus
triile de automobile și construcțiilor 
de locuințe și industriale și termi- 
nînd cu prăbușirile 
din New York. De 
prezenți au fost de 
întreaga țară este 
tr-un fel sau altul, de inflație, to
tuși aceasta lovește cu o deosebită 
furie în șomeri și în păturile sociale 
cu venituri mici și mijlocii.

între concluziile principale ale 
conferinței de la Washington, pre
sa americană notează : necesita
tea micșorării cheltuielilor fede
rale pri.n operarea unor reduceri 
în bugetul militar inflaționist ; in
stituirea unui regim de economii 
de resurse de materii prime și e- 
nergie în paralel cu dezvoltarea 
potențialului energetic al țârii 
pentru limitarea importurilor de 
țiței și materii prime ; lansarea de 
programe, pe scară națională, pen
tru reîncadrarea în producție a u- 
nei părți din cei concediați ; re
ducerea risipei ; liberalizarea poli
ticii de credite și elaborarea de 
măsuri concrete pentru angrenarea 
populației în lupta contra infla
ției, în paralel cu revizuirea actua
lului sistem al impozitelor care 
permite marilor corporații eva
ziuni fiscale in valoare de zeci de 
miliarde dolari anual.

Printre măsurile imediate anunța
te de președinte se înscrie crearea 
statului major general de conducere 
a operațiunilor „războiului împo
triva inflației" : Consiliul de politică 
economică și Comitetul muncii și 
patronatului de pe lîngă Casa Albă 
— organisme care se alătură Con
siliului pentru stabilitatea pretu
rilor și salariilor. creat recent 
printr-o hotărîre a congresului.

de la bursele 
asemenea, cei 
acord că, deși 
afectată, în-

C. ALEXANDROAIE
Washington

• PĂMINTUL Sl-A AC
CELERAT ROTAȚIA «» « 
doua mia parte dintr-o secun
dă in comparație cu viteza sa 
de rotație din decembrie trecut 
— au constatat savanții de la 
Observatorul astronomic din 
Tokio. Această accelerare, pri
ma într-un interval de zece ani, 
a fost remarcată cu ajutorul 
telescopului zenitic de la acest 
observator și confirmată de cer
cetările efectuate și de alte ob
servatoare din lume. în 1964 
s-a produs un fenomen similar, 
care a durat citeva luni. Deși 
cauzele acestei accelerări nu 
au fost stabilite cu precizie, se 
apreciază dă ar putea fi vorba 
de unele deplasări ale masei in 
interiorul globului terestru, pre
cum și de temperaturile ne
obișnuit de ridicate care s-au 
înregistrat în ultimul timp în 
emisfera sudică.

• SOMNUL 
LOR
TRI VITA I Anchete efectuate
recent in 
monstrează 
cazurilor, copiii, chiar și cei mai 
mici, se culcă prea tîrziu, fără 
să doarmă numărul necesar de 
ore. Televiziunea este cel mai 
adesea cauza principală a aces
tei situații. Un grup de 
medici din Miinchen (R.F.G.) 
au cercetat, timp de doi ani, 
200 de copii sub 15 ani spre a 
stabili necesitățile lor de somn. 
Iată rezultatele la care au a- 
juns în urma acestui studiu : 
Un sugar doarme 16—18 ore pe 
zi, un copil de un an 13—14 ore, 
cel de cinci ani 10—11 ore. Șco
larii de 6 pînă la 10 ani 
trebui să meargă la culcare cel 
mai tîrziu la ora 21, iar cei mai 
măricei la ora 22. Copiii sînt 
trimiși la culcare nu numai 
pentru a se reface după obosea
la cotidiană, ci mai ales pentru 
că în timpul somnului organis
mul produce tot ceea ce este 
neeeaar dezvoltării lor. 90 la 
sută din secreția hormonilor 
creșterii se efectuează în timpul 
somnului.

• GHINION. Condam
nat la trei luni închisoare pen
tru un delict de sustragere, ita
lianul Francesco Torres a reu
șit să evadeze o lună mai tîr
ziu, in timp ce era condus de 
un polițist la examenul medi
cal. Dar norocul este schimbăm 
tor. Mergînd cu o prietenă la 
cinema, la Torino, Francesca 
s-a așezat in semiinturjer.'L 
chiar lîngă polițistul oare, l-a 
scăpat din mînă. De data aceas
ta nu l-a mai scăpat.

• EMIȚĂTOARE TV, 
PE BALOANE CAPTIVE, 
în ciuda recordurilor de dis
tanță, transmiterea 
melor de televiziune cu 
torul sateliților artificiali 
cesită investiții destul de 
tisltoare. O filială a firmei 
ricane „Westinghouse" a 
perimentat un nou sistem 
transmitere la distanță, folosind 
baloane captive special con
struite, ridicate la 3 500 metri 
înălțime. Aerostatul, fixat în- 
tr-una din insulele Bahamas, 
este „încărcat" cu instalații de 
recepție și emisie, care cîntă- 
resc 1 800 kg. Ele preiau pro
gramele de la o stațiune din 
Miami (Florida), aflată la 1 800 
km depărtare, și le retransmit. 
Instalația costă de cel puțin 
zece ori mai ieftin decît sateliții, 
ceea ce o transformă într-un 
temut concurent.

• STRUȚUL-PĂSTOR. 
Se spune că struțul își cu
fundă capul în nisip de tea
mă. dar puțini știu că cele mai 
mari păsări din lume se remar
că printr-un curai neobișnuit... 
Pare incredibil, dar păstorii a- 
fricani pot confirma aceasta cu 
tărie, pentru că ei sînt aceia 
care încredințează struților paza 
oilor. S-a constatat că struții nu 
lasă nici o fiară să se apropie 
și să atace turmele.

• CHELTUIELILE PEN- 
TRU AUTOMOBIL 
CRESC — aceasta este con
cluzia unui studiu întreprins de 
ziarul „Die Welt“. Astfel, în 
perioada 1969—1974, ele au spo
rit în R.F.G. după cum urmea
ză : cu 29 la sută la întreține
re. cu 44 la sută la carbu
ranți (in special la benzină), cu 
53 la sută la reparații.

diferite țări de- 
că, in majoritatea

ar

progra- 
aju- 
ne- 
cos- 

ame- 
ex- 
de
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