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ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

IERI AU AVUT LOC

MANIFESTĂRI DE CALDA PRIETENIE CU PRILEJUL 
MARIISĂRBĂTORIA REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni dimineață, pe tovarășul Ge- mal Biedici, președintele Consiliului Executiv F,ederal al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, membru al Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.La întrevedere au participat tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor. externe.Au luat parte, de asemenea, Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și Nicola Ciceanovici, consilier al președintelui Consiliului Executiv Federal.Cu acest prilej, oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un. mesaj prietenesc din partea tovarășului Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să

transmită tovarășului Iosip Broz Tito, celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a R.S.F. Iugoslavia cordiale salutări prietenești, multă sănătate, urări de noi și însemnate succese Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, popoarelor iugoslave.în timpul întrevederii a fost relevată, cu profundă satisfacție, dezvoltarea susținută, pe multiple planuri, a relațiilor frățești româno-iugoslave, subliniindu-se că o contribuție determinantă la întărirea necontenită a prieteniei și colaborării între partidele, țările și popoarele noastre au adus-o întîlnirile și convorbirile directe dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ipsip Broz Tito.în cursul convorbirii s-a apreciat că realizările remarcabile obținute de România și Iugoslavia în edificarea vieții noi creează ample perspective colaborării și cooperării reciproc avantajoase și a fost exprimat deplinul acord pentru fructificarea în continuare a posibilităților existente în aceste domenii, în interesul accelerării ' construcției socialiste în cele două

țări, în folosul și spre binele ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.Au fost abordate, totodată, aspecte ale actualității politice internaționale. Schimbul de vederi a evidențiat identitatea pozițiilor celor două țări și partide în problemele principale ale mișcării comuniste și muncitorești ș'i ale vieții internaționale. A fost reafirmată voința României și Iugoslaviei de a milita activ și în viitor pentru consolidarea cursului spre securitate, înțelegere și încredere între națiuni, pe continentul european șl în lume, pentru promovarea unei noi ordini politice și economice, pentru statornicirea unor relații noi, democratice, care să asigure libertatea, suveranitatea și integritatea fiecărui sfert, respectarea dreptului tuturor popoarelor de a-și hotărî singure destinele, participarea fiecărei țări, indiferent de mărime, la soluționarea problemelor ce confruntă omenirea.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, tovărășească.
Adunarea festivă din Capitală

în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, la 7 octombrie a avut loc în Capitală adunarea festivă consacrată celei de-a XXV-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane, organizată de Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Guvernul Republicii Socialiste România.Adunarea festivă a reunit în sala Ateneului Român membri ai C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai organizațiilor obștești și ai instituțiilor centrale, reprezentanți ai oa

menilor muncii din întreprinderi și instituții, personalități ale vieții cultural-artistice.Erau de față Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane, și membrii ambasadei, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră și alți membri ai corpului diplomatic.Cei prezenți au salutat cu aplauze îndelungi pe secretarul general al partidului, pe ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat.în loja centrală au luat loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, Cor

nel Burtică, Ion Pățan, Ștefan Andrei, Gheorghe Oprea, viceprim- ministru al guvernului, Mihai Marinescu, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică . între România și R. D. Germană.Scena Ateneului era împodobită cu drapelele de stat ale Republicii Democrate Germane și Republicii Socialiste România.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.Despre cea de-a XXV-a aniversare a Republicii Democrate Germane a vorbit tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comi

tetului Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului.A luat apoi cuvîntul ambasadorul R. D. Germane la București, Hans Voss. (Cuvîntările se publică 
în pag. a 4-a a ziarului).

★După adunarea festivă, corul și orchestra filarmonicii „George E- nescu“, sub conducerea dirijorului Mircea Cristescu, au interpretat fragmente din Simfonia a IX-a de Beethoven.Artiștilor le-au fost oferite coșuri cu flori din partea președintelui Republicii Socialiste România și ambasadorului R. D. Germane.
Recepfia oferită de ambasadorul R. D. Germane

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a participat, luni seara, la recepția oferită de ambasadorul R. D. Germane la București, Hans Voss, cu prilejul celei de-a 25-a aniversări

a întemeierii Republicii Democrate Germane.Au participat, de asemenea, tovarășii 'Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, Cornel Burtică, Ion Pățan, Ștefan Andrei, Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al gu

vernului, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, și alți membri ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai vieții noastre culturale și artistice, generali. ziariști.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în țara

noastră,, alți membri ai corpului diplomatic.în timpul recepției, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat s-au întreținut într-o atmosferă cordială, prietenească cu ambasadorul R. D. Germane. (Agerpres)
SĂRBĂTORIREA „ZILEI RECOLTE?
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la adunarea populară de la Timișoara

în dimineața zilei de duminică, în prezența secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a avut loc la Timișoara tradiționala sărbătoare „Ziua recol
tei" ; au participat, de asemenea, tovarășii Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Emil Bobu, Ioslf Uglar, Gheorghe Oprea, Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor. Aldea Militaru, 
președintele U.N.C.A.P., și alți membri ai guvernului. După vizitarea „Ex
poziției realizărilor economico-sociale ale județului Timiș", precum și a 
expoziției realizărilor agriculturii județului, oaspeții meleagurilor tim.șo- 
rene s-au îndreptat spre „Sala sporturilor", unde s-a desfășurat adunarea 
populară consacrată „Zilei recoltei". '

La marea adunare populară au fost de față primii secretari ai comi
tetelor județene de partid din Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Dolj, 
Hunedoara, Mehedinți, Olt.

Primit cu entuziaste aplauze și aclamații, a luat cuvîntul, in încheiere, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Totodată, cu prilejul „Zilei recoltei" a fost emis Decretul prezidențial 
privind conferirea titlului de „EROU AL MUNCII SOCIALISTE" și a me-

(IN PAGINILE 3-4)
daliei de aur „SECERA ȘI CIOCANUL", pentru contribuția adusă la în
făptuirea politicii partidului de dezvoltare a agriculturii socialiste și pentru 
participare activă a țăranilor cooperatori, mecanizatorilor, tehnicienilor și 
inginerilor la obținerea, în anul 1974, a unor producții mari de griu la hec
tar pe Întreaga suprafață prevăzută in plan și depășirea sarcinilor de li
vrare la fondul de stat :

— COOPERATIVEI AGRICOLE DE PRODUCȚIE COMLOȘU- 
MIC, din comuna Comloșu-Mare, județul Timiș.

— COOPERATIVEI AGRICOLE DE PRODUCȚIE GÎRLA MARE, 
din comuna Gîria Mare, județul Mehedinți.

— COOPERATIVEI AGRICOLE DE PRODUCȚIE SCORNICEȘTI, 
din comuna Scornicești, județul Olt.

— STAȚIUNII PENTRU MECANIZAREA AGRICULTURII 
LENAUHEIM. județul Timiș.

— STAȚIUNII PENTRU MECANIZAREA AGRICULTURII 
GOTTLOB, județul Timiș.

Prințul Henrik al DanemarceiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a reintîlnit, luni, 7 octombrie, cu Alteța Sa Regală prințul Henrik al Danemarcei, care face o vizită în țara noastră. - în cadrul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate, prințul Henrik al Danemarcei l-a asigurat pe președintele Nicolae Ceaușescu că a- Cum, la încheierea vizitei, se desparte de România cu cele mai frumoase impresii, cu cele mai bune aprecieri despre efortul constructiv al poporului român, cu convingerea că între cele două țări

se poate dezvolta o rodnică și prietenească ’conlucrare.Mulțumind pentru aprecierile exprimate de oaspete, președintele Nicolae Ceaușescu a adresat Maiestății Sale Regale Margrethe a II-a a Danemarcei, odată cu cele mai btine urări, invitația de a face o vizită oficială, împreună cu prințul Henrik, în România.Prințul Henrik a acceptat cu plăcere invitația, în numele Maiestății Sale Regale Margrethe a II-a a Danemarcei.în continuarea întrevederii, președintele Nicolae Ceaușescu și prințul Henrik al Danemarcei au

trecut în revistă unele modalități de extindere și intensificare a colaborării între România și Danemarca, îndeosebi în domeniul economic.Schimbul de vederi a fost consacrat, totodată, unor probleme de actualitate ale vieții internaționale, în special celor privind Conferința general-europeană pentru securitate și cooperape, în acest context fiind apreciată cu satisfacție conlucrarea fructuoasă dintre România și Danemarca, pusă în serviciul intereselor păcii, destinderii și înțelegerii în lume.
MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ IN 

CINSTEA CONGRESULUI PARTIDULUI 

Pe panoul 
muncii rodnice,

noi realizări de seamă
PRIMII 4 ANI 

Al CINCINALULUI - 
ÎNDEPLINIȚI

• începind cu ziua de 4 octom
brie, unitățile miniere din Centrala 
minereurilor Deva au intrat in rîn- 
dul numeroaselor și importantelor 
Întreprinderi din județul Hunedoa
ra care au îndeplinit sarcinile de 
producție pe 4 ani ai cincinalului. 
Acest avans a creat condiții ca, 
pînă la sfîrșitul anului, pe ansam
blul centralei, să se realizeze o pro
ducție suplimentară in valoare de 
aproape 300 milioane lei. Cele mai 
valoroase realizări au fost obținute 
de minerii de Ig Barza, Certej, Boc
șa șl Baia de Arieș.

• Un număr de 50 de unități in
dustriale din județele Brașov. Sibiu 
și Covasna au raportat îndeplinirea 
înainte de termen â sarcinilor de 
plan pe patru ani ai cincinalului. 
Printre unitățile care lucrează in 
contul ultimului an al cincinalului 
se numără „Rulmentul" și „Trac
torul" din Brașov, „Automecanica" 
Mediaș, „Libertatea" și întreprin
derea de confecții din Sibiu, Fa
brica de confecții din Tg. Secuiesc, 
„Spicul" din Sf. Gheorghe și altele.

• ARAD (Corespondentul „Sein, 
teii", Constantin Simion) : în urmă 
cu citeva zile, colectivul de la fa
brica de ceasuri „Victoria" din 
Arad — întreprindere de acest pro
fil unică în țară — anunța îndepli
nirea sarcinilor de plan la produc
ția globală pe patru ani ai cincina

lului, precum și faptul că, pină la 
sfîrșitul anului, va realiza peste 
prevederi o producție de aproape 
10 milioane lei. Acum, alte două, u- 
nități industriale din județul Arad 
își înscriu numele printre fruntașii 
in marea Întrecere socialistă: între
prinderea de strunguri și întreprin
derea forestieră de exploatare și 
transport Arad,, care — indeplinin- 
du-și la 4 octombrie , planul pe 4 
ani ai cincinalului — vor obține su
plimentar, pină la finele anului, o 
producție globală în valoare de cir
că 200 milioane lei și, respectiv, 37 
milioane Iei.

• Colectivul Șantierului „Ener- 
gomontaj" Rovinari raportează rea
lizarea planului pe anul 1974 la 30 

'septembrie, dbținihdu-șe o depăși
re de 7,8 milioane lei la construc-

■ ții-montaj. Pînă la finele anului in 
curs se prevede obținerea unei 
producții suplimentare în valoare 
de circa 55 milioane lei construc- 
ții-montăj. Acest succes este dedi
cat sărbătoririi „Zilei energeticia- 
nului" și celui de-al XI-Iea Con
gres al Partidului Comunist Român.

INDICII CEI MAI ÎNALȚI

• Energeticienii de la întreprin
derea de electrocentrale Mureș a- 
nunță că au pulsat în sistemul e- 
nergetic național, în actualul cinci
nal, -25 miliarde kWh energie elec
trică, cu 3,2 miliarde mai mult de- 
cit sarcinile planului pe această

perioadă. Utilizînd la parametrii 
superiori puternicele turboagregate, 
colectivul întreprinderii consem
nează în acest an cei. mai înalți in
dici tehnologici din istoria unității. 
Calculele arată, de asemenea, eco
nomisirea in cursul anului curent 
a peste 2 300 tone combustibil.

UN NOU TIP DE NAVĂ

• BRĂILA (Corespondentul „Scin- 
teii", Mircea Bunea) : în cadrul 
programului de diversificare' a pro
ducției, la. Șantierul navșl din Brăi
la a intrat in fabricație un nou tip 
de navă specială. Este vorba de 
dohă microcargouri destinate apro
vizionării platformelor marine de 
foraj.

DUBLAREA CAPACITĂȚII 
DE PRODUCȚIE

o PITEȘTI (Corespondentul „Scîn- 
teii",. Gheorghe Cîrstea). — De cit- 
va timp, la Combinatul de lianți 
din Cimpulung-Muscel, una din cele 
mai mari unițăți producătoare de 
materiale de construcție din țară, a 
început să funcționeze cea de-a 
doua linie de var, prin care se du
blează producția la acest sortiment. 
In prezent. în cadrul combinatului 
funcționează 6 linii de ciment și 
două de var, urmind ca în curînd 
alte, noi obiective productive să fie 
date în exploatare.
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FAPTUL
DIVERS

Pe șantierele de investiții de la Combinatul siderurgic din Galați 

„Ramînerile in urmă sînt recuperabile, 
cu o singură condiție..." ®

Consfătuirea cu activul de partid 
și de stat din domeniul finanțelor, 

prețurilor și retribuirii muncii

„Aviasan" 
la înălțime!»

Titlul aparține semnatarului 
unei scrisori, medicul Nicolae 
Oprean, care ne relatează des
pre curajul și omenia unui echi
pa) de la „Aviasan". Aparatul, 
condus^ — cum scrie el — „in 
chip magistral de doi oameni 
minunați, pilotul Stănilă și me
canicul Morariu" — a zburat in 
condiții extrem de dificile, sub 
plafonul admis, din cauza ceței 
și a norilor, nefiresc de coboriți, 
luind ca punct de reper cind 
firul unei ape, cind linia fera
tă sau panglica șerpuitoare a 
șoselei. Cei doi „oameni minu
nați" duceau cu ei o studen
tă din Cluj, care nu putea fi 
operată, decit în București, și a 
cărei viață nu mai depindea, la 
un moment dat, de zile sau ore, 
ci de minute și secunde. Cind 
au aterizat, la Băneasa, cei doi 
— Stănilă și Morariu — erau, 
lac de sudoare... Dar reușiseră. 
Salvaseră o viață de om. $i dacă 
acest lucru il spune un medic, 
semnatarul scrisorii, atunci ti
tlul apare cu ații mai sugestiv !

Paznicul de
vînătoare

doar 
bine, 
ochi.

Un bun vină tor nu este 
cel care știe să ochească 
Mai întii, trebuie să ăi ce 
Orice vînător, care se respectă, 
caută să ocrotească vinatul, să-l 
Înmulțească. Așa cum face, cu 
pasiune, și paznicul de vînătoa
re Ion Nistoroaia din cadrul fi
lialei Fălticeni a A.G.V.P.S., 
unul din cei mai buni țintași 
din ținutul lui. în primăvară, 
întîlnind în cale trei iezi plă- 
pînzi de căprior, I. N. i-a luat 
acasă Ia el, i-a îngrijit cu lapte 
și cu iarbă fragedă, i-a doftori
cit, pînă i-a făcut mari. Acum, 
l-a redat pădurii. De n-ar în- 
tîlni în cale vreun vînător 
știe doar să ochească.

care

Din pom
in pom...

După ce isprăvise reparația 
unei mașini, Remus Boldura, de 
la atelierul auto al cooperati
vei „Moțul" din Brad, a plecat 
pe la ora primului să se „cin
stească" de unul singur. Cum 
miezul nopții l-a apucat tot lin
gă pahar, și cum propriile pi
cioare nu mai prezentau ga
ranția să-l ducă pînă acasă, s-a 
gindit că o să-i fie mai ușor 
„motorizat". S-a reîntors pe trei 
cărări la atelier, a luat chiar ma
șina pe care abia o reparase și a 
plecat spre casă, din... pom in 
pom. Ciți pomi o fi „numărat" 
pe marginea drumului nu se știe 
precis. Ceea ce se știe sigur e că 
mașina a intrat din nou în re
parație, iar tribunalul i-a între
rupt lui R. B. numărătoarea po
milor pe un an de zile.

Corespunzător sarcinilor prevă- ■ 
zute pentru cel de-al patrulea 
an al cincinalului. C.S. Galați se 
află, la ora actuală, in pragul unor 
evenimente de excepție în rodnica 
sa activitate : in ultima p.arte a a- 
cestui an, forța lui productivă va fi 
considerabil sporită prin intrarea-' 
în funcțiune a unui șir de obiective 
noi și importante. Pregătirile debu
tului productiv al unora dintre in
stalații se desfășoară cu intensita
te. Stadiul execuției, derularea pre- 
parativelor. precum și calculele spe
cialiștilor indică faptul că, în cursul 
acestei luni, o nouă capacitate a la
minorului de benzi la cald se va ali
nia la „startul" producției.

De ce despre celelalte obiective 
noi — adică, oțelăria nr. 2, furnalul 
nr. 4 și subsecția de zincare — nu 
se mai pot face aprecieri tot atît 
de sigure și de optimiste ? întrucit, 
la fiecare în parte, lucrările sint 
destul de intirziate în raport cu 
prevederile graficelor de execuție, 
iar maioritatea covirsitoare a rămî- 
nerllor în urmă — de la una la 
mai multe luni — vizează, cu pre
cădere. lucrările de montai. Si to
tuși. chiar dacă aceasta este situa
ția, inginerul Ion Țintă — director 
în întreprinderea de construcții si 
montaje siderurgice din Galați, 
executanta lucrărilor de investiții de 
Ia combinat — a ținut să remarce :

— Toate răminerile în urmă sînt 
recuperabile, dar cu o condiție : ca 
utilajele și echipamentele noilor ca
pacități să sosească cu oportunitate 
Ia montaj, adică într-um timp re
cord. Cu partea de construcție pro- 
priu-zisă mu avem, practic, nici o 
problemă, majoritatea clădirilor fi
ind realizate în proporție de 80—90 
la sută.

Deci, aportul decisiv la punerea în 
funcțiune cit mai rapidă a acestor 
investiții îl au acum întreprinderile 
furnizoare din cele două ministere 
constructoare de mașini. Restantele 
în livrări se mențin la un nivel 
ridicat și privesc multe din in
stalații, inclusiv laminorul de benzi 
la cald ; subliniem, lipsesc destule 
utilaje-cheie, strict legate de intra
rea în funcțiune. Tot atît de mari 
sînt și restantele la construcțiile 
metalice, al căror unic furnizor 
este întreprinderea metalurgică din 
Aiud. Șantierul este gata oricînd să 
preta „vîrful" de montaj care se 
prefigurează In perioada următoare.

— Alături de constructor, care a 
luat pretutindeni măsuri energice 
de grăbire « ritmului de execuție 
— cum sinii concentrarea masivă de 
mijloace tehnice și umane la toate

noile obiective, introducerea lucru
lui în două sau trei schimburi — și 
noi ne-am organizat corespunzător, 
pentru a prelua montarea unui vo
lum de utilaje în valoare de 100 • 
milioane lei, ne-a precizat ing. 
Ion Veștemeanu. șeful compartimen
tului de investiții al combinatului.

Privind lucrurile prin prisma 
respectării termenelor de punere în 

'funcțiune a obiectivelor amintite, 
specialiștii sint unanimi în a con
sidera că acest mare șantier se gă
sește intr-un moment crucial. Dacă 
nu se vor lua măsuri hotărîte pen
tru îmbunătățirea ritmului actual de 
livrare a utilajelor, restanțele se

ÎN DISCUȚIE, DIN NOU, DES
PRE LIVRAREA LA TIMP A 
UTILAJELOR TEHNOLOGICE 
Șl PROBLEMA INSTITUIRII 

FURNIZORULUI GENERAL

vor adinei și mai mult, iar perspec
tiva intrării în producție a noilor 
capacități se va depărta considera
bil. Ca atare, este clară răspunderea 
ce revine furnizorilor cu datorii ne
onorate — în primul rind, întreprin
derile bucureștene „23 August" și de 
mașini grele, apoi întreprinderea „1 
Mai" Ploiești, întreprinderea con
structoare de mașini din Reșița. în
treprinderea . „Progresul" din Brăila 
și, bineînțeles, întreprinderea meta
lurgică din Aiud. Se pune deci între
barea: vor putea furnizorii amintiți 
să se achite de îndatoririle ce le au 
față de acest șantier ? Răspunsul este 
afirmativ, dacă ținem seama de două 
aspecte principale. Unu : toți acești 
furnizori au echipat și celelalte in
stalații similare construite la Galați, 
reușind să-și onoreze sarcinile cit 
mai bine. Doi i cea mai mare parte 
din utilajele așteptate la montaj sînt 
introduse in fabricație, existînd con
diții să fie realizate și livrate rapid.

Desigur. în analiza situației nu 
putem trece cu vederea faptul că, 
spre deosebire de etapele prece
dente de dezvoltare a combinatului, 
astăzi volumul și gradul de comple
xitate ale mașinilor executate in țară 
au sporit, multe dintre ele simt u- 
nicate. deci a fost nevoie de un e- 
fort deosebit al constructorilor de

mașini pe parcursul producerii lor. 
Nu aici însă trebuie căutată sursa 
principală a restanțelor. Ceea ce a 
impietat și încă grevează asupra 
activității de livrare și montaj a. 
mașinilor și echipamentelor este lip
sa furnizorului general. Toate ma
rile probleme cu care șe confruntă 
șantierul — ritm de livrare cu dis
continuități. o corelare a eforturi
lor și o cooperare necorespunzătoa
re între furnizorii care participă la 
realizarea aceleiași mașini — au 
fost favorizate de inexistența unui 
coordonator la nivelul numeroșilor 
furnizori din tară.

— Instituirea furnizorului general, 
acum. în ultima fază de execuție a 
lucrărilor, este singura modalitate 
sigură de a introduce ordănea și 
disciplina desăvirșite în problema 
utilajelor, ne-a spus ing. Ștefan 
Rădvan. director general al între
prinderii de construcții siderurgice 
gălățene. Dificultățile întîmpinate, 
în atitea rînduri, vor fi lichidate 
numai prin asumarea unei răspun
deri unice, iar acest lucru îl poate 
face, mai bine decit oricine, nu
mai unul dintre furnizorii noștri.

Cele două ministere constructoare 
de mașini au datoria să analizeze 
cu toată răspunderea această pro
blemă. care privește strict activita
tea lor de coordonare, să îi găseas
că soluția firească și operativă, așa 
cum a indicat. In repetate rînduri. 
conducerea partidului nostru. Efor
tul care trebuie făcut în perioada 
următoare de către toți factorii cu 
responsabilități în realizarea acestor 
investiții, trebuie precis dimensio
nat.

Pe șantierul marelui combinat si
derurgic gălățean vor urma zile de 
,.vîrf“ în activitatea constructorilor 
și a mentorilor. La fel de solicita
te sîn>t și întreprinderile construc
toare de mașini. Este vorba de un 
efort susținut, perfect corelat, care 
în final va trebui să dea roadele 
scontate de economia națională. A- 
naliza efectuată, foarte recent, pe 
șantier în prezența tuturor factorilor 
interesați, măsurile preconizate de 
comun acord dau temeiuri că lucruri
le vor intra rapid pe un făgaș nor
mal. Numai așa se poate spune că 
fiecare din factorii interesați, de la 
muncitor la ministru, și-a îndeplinit 
pe deplin sarcinile ce-i revin, asigu- 
rînd premisele necesare creșterii 
producției de metal a tării. în con
dițiile în care C.S. Galați are un 
rol hotărîtor atît în actualul cin
cinal. cît și în perioada 1976—1980.

Ing. Cristian ANTONESCU

Luni dimineața au început In Ca
pitală lucrările Consfătuirii cu acti
vul de partid și de stat din domeniul 
finanțelor, prețurilor și retribuirii 
muncii, organizată din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

La consfătuire participă membri 
și membri supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., ai Comi
tetului Central al P.C.R., miniștri, 
conducători de instituții centrale, or
ganisme economice, financiare, ban
care, de prețuri, de retribuire a 
muncii, cadre din centrale industria
le și mari întreprinderi.

Lucrările au fost deschise de to
varășul Manea Mănescu, prim-mi- 
nistru al guvernului. în continuare, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vice- 
prim-ministru ai guvernului, a pre
zentat un raport cu privire la acti
vitatea organelor financiar-bancare, 
de prețuri și de retribuire a muncii.

Lucrările consfătuirii continuă.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 25-a aniver

sări a întemeierii Republicii Demo
crate Germane, dr. Hans Voss, am
basadorul acestei țări la București, 
a rostit luni seara o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

★
Luni seara a sosit la București o 

delegație a sindicatelor mongole, con
dusă de Gombojavin Ocirbat, pre
ședintele Consiliului Central al Sin
dicatelor din R. P. Mongolă, care la 
invitația Uniunii Generale a Sindica
telor va efectua o vizită de prietenie 
și schimb de experiență în Republi
ca Socialistă România.

Delegația a fost salutată de Mihai 
Dalea, președintele Consiliului Cen- 
tfal al U.G.S.R., de activiști ai sindi
catelor.

A fost de față Giambyn Niamaa, 
ambasadorul R. P. Mongole la Bucu
rești. *

★
Președintele M.A.N. a Republicii 

Socialiste România, Nicolae Giosan, 
a adresat președintei Bundestagului 
Republicii Federale Germania, An- 
nemarie Renger, o telegramă de fe
licitare cu prilejul celei de-a 55-a a- 
niversări a zilei de naștere.

LA ARAD A AVUT LOC

Comemorarea generalilor revoluționari 
maghiari de la 1848-1849

ARAD (Corespondentul „Scînteii", 
Constantin Simion. — La Arad s-au 
desfășurat duminică festivitățile con
sacrate comemorării generalilor mar
tiri ai armatei revoluționare maghia
re de la 1848—1849, executați pe a- 
ceste meleaguri de autoritățile impe
riale habsburgice. i

în cursul dimineții, în prezența u- 
nei delegații guvernamentale române, 
condusă de tovarășul Dumitru Po
pescu, președintele Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, și a unei 
delegații guvernamentale maghiare, 
condusă de tovarășul Lâszlo Orbân, 
ministrul culturii din Republica 
Populară Ungară, a avut loc cere
monia reinhumării generalilor la 
obeliscul ridicat, în memoria lor, în 
1881.

Dună intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Ungare au fost 
depuse coroane și jerbe de flori din

partea celor două delegații guverna
mentale, precum și dirf partea unor 
organizații de masă și obștești din 
județul Arad și din județul Bekes 
din Republica Populară Ungară.

în continuare, la palatul cultural 
din localitate, în prezența unui nu
meros public, s-a desfășurat o adu
nare comemorativă. Cu acest prilej, 
șefii celor două delegații au evocat 
evenimentele istorice de acum 125 de 
ani, precum și relațiile de prietenie 
și înțelegere, în continuă dezvoltare, 
de colaborare multilaterală și bună 
vecinătate, statornicite între po
poarele României și Ungariei, in spi
ritul principiilor marxism-leninismu- 
lui șl internaționalismului proletar.

Festivitățile s-au încheiat cu un 
spectacol evocator susținut de artiști 
ai Teatrului de stat din Arad, ai Tea
trului maghiar de stat din Timișoara 
și de actori din țara vecină și prie
tenă.

Nu și-a 
ascultat
nasul»

Unul din „ 
pondențllor noștri 
pensionarul Irimie Mureșan din 
Baia Mare, ... 1 '
tristețe, o intimplare mai puțin 
obișnuită. Mergind în vizită la 
nașul său din comuna Groși 
(Maramureș), Stefan Bogdan 
s-a luat cu vorba și cu... palin
ca, pini s-a făcut seară. Nașul 
i-a făcut finului patul să se 
culce, l-a invitat, l-a rugat, l-a 
implorat să rămină peste noapte, 
să se culce, dar finul — nu și 
nu I S-a urcat pe bicicletă și a 
pornit-o dpre casă. La o curbă, 
pierzind controlul... ghidonului, 
s-a răsturnat intr-un șanț. Cind 
a fost găsit, era prea tirziu...

„veteranii" cores- 
voluntari,

ne istorisește, cu

Pînă la
unu...

După cum ne scrie Mircea 
Pașca, procuror-șef la procura
tura din Mediaș, locatarii de pe 
strada Luncii din localitate au 
rămas nedumeriți cînd s-au po
menit cu apa și cu gazul opri
te, deși taxele necesare le plă
tiseră cu toții, pină la unul. 
Bine zis „pînă la unul“, pentru 
că tocmai unul dintre ei, în
suși împuternicitul asociației de 
locatari, în loc să depună banii 
unde trebuie (aproape 25 000 de 
lei) i-a depus în propriul buzu
nar. Acum, a fost „depus" și el 
pentru 4 ani și 10 luni...

ii- 
își 

lăsa

pe 
Dar 

la 
său.

Cinci ani 
„meditație"

Profesorul G. P. de la un 
ceu din Roșiorii de Vede 
făcuse o practică din a
elevi corigenți pentru ca toam
na, cînd „se numără bobocii", 
să-și numere și el... banii 
care-i pretindea de la ei. 
nu în văzul lumii, și nici 
școală, ci Ia domiciliul
Profesorul Ii invita pe elevi la 
el acasă unde, sub pretextul că 
Ie acordă meditații, îl punea 
să... mediteze la „rotunjirea" 
sumelor solicitate. Dovedin- 
du-l-se faptele, G. P. a fost 
condamnat la 5 ani închisoare.

Rubrică redactată de
Petre POPA
șl corespondenții „Scînteii"

>-•

J 
ț
î 
ț

I

)

Bilete pentru odihnă 
si tratament in stațiuni 

balneoclimaterice
în această lună, prin oficiile ju

dețene de turism se pot procura 
bilete pentru odihnă și tratament 
in cele mai renumite stațiuni bal
neoclimaterice din țară. Astfel, 
pentru odihnă se pot obține locuri 
în stațiunile Borsec, Borșa, Buș
teni, Izvoarele, Lacu Roșu, Mo- 
neasa, Piriul Rece, Sinaia, So- 
vata, Stina de Vale. Tot in luna 
octombrie, cei care doresc să mear
gă la tratament pot alege una din 
următoarele stațiuni : Bazna, Bor
sec, Ocna Sibiu, Pucioasa, Vața, 
Amara, Singeorz. Vilcele, Moneasa. 
Posesorii biletelor obținute prin 
oficiile județene de turism benefi
ciază de reducere cu 50 la sută Ia 
transportul pe C.F.R. și I.T.A. Ca
zarea se face în spații Încălzite, iar 
tratamentul este asigurat de per
sonal medical de specialitate. în 
toate stațiunile se organizează nu
meroase excursii in împrejurimi.

Informații și înscrieri — la toa
te oficiile județene de turism,'pre
cum și la filialele întreprinderii de 
turism, hoteluri și restaurante din 
București. Imagine din stațiunea Borsec

★
Noii ambasadori la București ai 

R,P. Bulgaria — Ivan Stefanov Aba- 
giev, și R.P.D. Coreene — Pak Zung 
Guc, au depus, luni dimineața, coroa
ne de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

La ceremonii au asistat reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai Consiliului popular al mu
nicipiului București, generali și ofi
țeri superiori.

★ I
Luni după-amiază, Vasile Gliga, 

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a primit pe Sayed Sharief Ah
med, ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Democrati
ce Sudan in Republica Socialistă 
România, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de acre
ditare.

■ ' •+ „ .
Luni după-amiază a plecat Ia Bu

dapesta delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de Radu Manoliu, 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie, secretar al Comitetului jude
țean Bacău al P.C.R., care, la invi
tația C.C. al P.M.S.U., va face o vi
zită în schimb de experiență în R.P. 
Ungară.

★
Luni dimineața a plecat la. Var

șovia o delegație de activiș'ti ai 
P.C.R., condusă de Gheorghe Tran
dafir, secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R., care, la 
invitația C.C. al P.M.U.P., va face o 
vizită in schimb de experiență în 
R.P. Polonă.

★
La București au început, luni di

mineața, lucrările celei de-a treia se
siuni a Comitetului economic mixt 
româno-japonez. Au rostit alocuțiuni 
Hristache Zambeti, vicepreședintele 
Camerei de Comerț și Industrie, șe
ful delegației române, și M. Isano, 
președintele părții japoneze în co
mitet.

La deschiderea lucrărilor au luat 
parte Rojnan Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie, Ni
colae Finanțu, ambasadorul României 
la Tokio, precum și Ryoko Ishikawa, 
ambasadorul Japoniei la București. 

(Agerpres)

„Te apăr și te cînt, 
patria mea“

„Ne mîndrim cu ti- trescu, versuri de Ti- României". Un cîntec
ne, țară" este titlul 
cintecului (aflat în a- 
fară de concurs) care 
— după semnalul de 
deschidere — a mar
cat începutul celei de 
a doua ediții a „Fes
tivalului cîntecului 
ostășesc". Organizat 
de Ministerul Apărării 
Naționale, festivalul 
a debutat miercuri 
seara, în Studioul de 
concerte al Radiotele- 
viziunii, cu un pro
gram de cîntece pa
triotice semnate de 
nume prestigioase ale 
componisticii româ
nești I.D. Chirescu, 
Gh. Dumitrescu, Ser
giu Sarchizov, Radu 
Paladi. George Grigo- 
riu, Temistocle Popa, 
Mircea Neagu, H. Mă- 
lipeanu, Viorel Do
boș... Atît cîntecele 
destinate competiției, 
cît și cele prezentate 
în afară de concurs 
s-au remarcat prin 
spontaneitatea inspi
rației melodice, culoa
re orchestrală preg
nantă, vigoare, accesi
bilitate. în alegerea 
tematicii este evidentă 
preocuparea compozi
torilor de a opta pen
tru texte de calitate, 
relevind prin cintece 
bogate în idei și sen
timente noblețea me
sajului ostășesc.

Sînt, astfel, clntate : 
Iubirea fierbinte de 
țară, dragostea pen
tru partid, hntărî- 
rea nestrămutată de 
a apăra patria („Te 
apăr și te cînt, patria 
mea", muzica de H. 
Mălineanu, text H. 
Negrin, „Apărăm un 
strămoșesc meleag" 
de Gh. Negulescu, 
versuri Ștefan Tita). 
mîndria strămoșească 
(„Ne mîndrim cu tine, 
țară" de Gh. Dumi-

beriu Utan ; „Sintem 
tineri militari" de C. 
Arvinte, pe versuri de 
Ion Socol). Elogiul 
eroismului străbate 
cintecele : „Eroul eli
berării" de V. Spălă- 
relu — I. Socol, „Ba
lada eroului" de N. 
Kirculescu — A. Gri- 
goriu și R. Iorgulescu 
sau „Românie, vatră 
străbună" de Gh. Ba- 
zavan — N. Năsta. 
N-au lipsit melodiile

FESTIVALUL 
CÎNTECULUI 
OSTĂȘESC

închinate păcii, liber
tății, paginile Inspira
te care reafirmă de
votamentul armatei 
noastre populare față 
de partid. Am reținut, 
de asemenea, prezenta 
a patru cîntece dedi
cate aviatorilor, infan
teriștilor și vinătorilor 
de munte (autori : V. 
Donose, S. Eremia, 
I.D. Chirescu, R. Os- 
chanitzki), antrenante, 
frumoase, ușor de me
morat.

O notă aparte a 
constituit-o cîntecul 
Iui Iacob Ciortea (ver
suri Angel Cirstea) — 
„Copiii din strada ma
re", interpretat cu a- 
curatețe de corul Șco
lii generale nr. 94. 
Prezența unui cor de 
copii nu este întîm- 
plătoare : „Copiii din 
strada mare" sint mi
cii mari admiratori ai 
ostașilor, a căror de
filare le sădește în 
inimi dorința de a fi 
„militari în armata

original a cărui frumu
sețe este completa
tă de o inspirată or
chestrație. Au mai ră
sunat melodii de dra
goste, de dor, in stil 
popular. Fără îndoială, 
nota dominantă a ac
tualei ediții a con
cursului o constituie 
dinanîismul, caracterul 
mobilizator, mesajul 
elevat al cîntecelor in
terpretate. Corurile
vor intra, desigur, da
torită marii lor acce
sibilități în circuitul 
cîntecului de masă ro
mânesc, contribuind la 
cultivarea înaltelor 
sentimente patriotice, 
a idealurilor nobile de 
pace și libertate în 
rindul publicului celui 
mai larg.

O contribuție esen
țială la buna desfășu
rare a festivalului a 
avut-o ansamblul ar
tistic „Doina" al ar
matei. Corul — de o 
excepțională calitate, 
soliștii (Ion Bogza, 
Lucian Marinescu, FI. 
Diaconescu, Marcel
Angelescu, Pompei
Hărășteanu), orchestra 
precum și corul Școlii 
generale nr. 94 (pregă
tit exemplar de prof. 
Constantin Georgescu) 
— au evoluat sub sem
nul unei execuții „de 
zile mari", conducerea 
artistică fiind asigu
rată de dirijorii gene- 
ral-maior Dinu Ste- 
lian, artist al poporu
lui, colonel Sergiu E- 
remia și Gh. Popescu.

Festivalul cintecului 
ostășesc se înscrie ca 
o certă reușită în con
textul acestei perioade 
bogate în manifestări 
omagiale. dedicate 
Congresului al XI-lea 
al partidului.

Maria SAVU
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ADNOTĂRI LA DUMINICA SPORTIVĂ
handbal Cu gîndul la

Cupa campionilor europeni44

iar campioa-
la I.E.F.S., nu 
Constructorul

mare greutate 
acestui ultim

ciul a fost frumos cu adevărat doar 
în prima repriză. „Adică, atîta vre
me — ne spunea antrenorul federal 
Nicolae Nedef — cît timișorenii 
înțeles să lupte mai mult. Odată 
s-au văzut depășiți, ei au cedat, 
totul de neînțeles este reținerea 
care această echipă acționează în 
tac, la loviturile de la 9 m, deși 
— pe lingă Gunesch (e adevărat, încă 
nepus la punct cu pregătirea) — be
neficiază de alți cițiva jucători inalți, 
apți pentru astfel de șuturi".

au 
ce 

Cu 
cu 
a-

Olimpiada feminină de șah

Medalie de argint 
pentru echipa României

» O COMPETIȚIE INEDITĂ

PENTRU AMATORII DE TENIS t

tv

Etapa a VIII-a a campionatelor na
ționale de handbal s-a caracterizat 
prin succesul aproape general al 
gazdelor, care și-au fructificat avan
tajul terenului propriu. Au existat 
însă și două excepții : studenții cra- 
ioveni au pierdut acasă în fața cole
gilor lor bucureșteni, 
nele, handbalistele de 
au putut întrece pe 
Timișoara, reușind cu 
un scor egal. Asupra
rezultat, în general asupra partidei, 
este însă cazul să stăruim. Cine a 
asistat la meci s-a convins că, încă 
de la început, studentele de la I.E.F.S. 
nu au putut să opună o prea mare 
rezistență ambiției și curajului timl- 
șorencelor. Echipa I.E.F.S. — învinsă 
fără drept de apel, în etapa preceden
tă, de Textila Buhuși — treceprintr-o 
perioadă dificilă, pare obosită, jocul, 
chiar și al titularelor, nu mai are 
vigoare și siguranță nici în apărare, 
nici in atac. Forma sportivă a hand
balistelor de la I.E.F.S. ar trebui să 
preocupe serios conducerea formației, 
ținînd seama că se apropie data debu
tului lor în noua ediție a C.C.E.

Nici derbiul masculin Dinamo—Po
litehnica Timișoara nu s-a situat, In 
întregime, la cota pretențiilor și a 
posibilităților celor două echipe. Me-

Ion DUM1TR1U

Echipa feminină de șah a U.R.S.S. 
și-a păstrat titlul de campioană mon
dială, cîștigînd meciul de baraj cu 
formația României, după ce aceste 
protagoniste ale celei de-a Vl-a O- 
lirnpiade de șah de la Medellin (Co
lumbia) terminaseră la egalitate de 
puncte in turneul final. în partida 
decisivă. Nona Gaprindașvili a remi
zat cu Elisabeta Polihroniade, scorul 
devenind 2,5—0.5 puncte în favoarea 
echipei U.R.S.S. Medalia de ar
gint a revenit reprezentativei Româ
niei, care reeditează astfel perfor
manța din 1957. Echipa Bulgariei s-a 
situat pe locul al treilea, iar cea a 
Ungariei pe locul al patrulea.

v Cupa «Scînteii tineretului»"
La 5 octombrie’ a început și se află 

în plină desfășurare prima competi
ție de masă la tenis, dotată cu „Cupa 
«Scînteii tineretului»". întrecerile se 
adresează tuturor tinerilor între 14 și 
20 de ani, fete și băieți, care nu sint 
legitimați în secțiile de performan
ță. Marea competiție sportivă fina
lizează, în fapt, acțiunea intitulată 
„Poate deveni -tenisul un sport de 
masă ?“ — inițiativă lăudabilă, lan
sată, în urmă , cu doi ani, de redac-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

U.T.C., 
acestei 
va de- 
în fie-

Calendarul fotbalistic internațional 
al săptămînii ce urmează are ca prin
cipale evenimente mal multe meciuri 
pentru campionatul european inter- 
țări. Seria acestora va fi inaugurată 
miercuri cu partida Polonia — Fin
landa, va continua sîmbătă, cu în- 
tllnirile Belgia — Franța și R.D. Ger
mană — Islanda, și duminică 13 oc
tombrie, cînd sint programate trei 
meciuri : România — Danemarca 
Copenhaga), Bulgaria — Grecia 
Luxemburg — Ungaria.

★
Campionatele balcanice de tenis 

masă desfășurate la Atena s-au în
cheiat cu disputarea probelor indi-

(la 
Și

de

viduale, dominate de reprezentanții 
României, care au cucerit trei meda
lii de aur, reușind să învingă în pro
bele de simplu pe concurenții iugo
slavi, cotați ca favoriți principali ai 
competiției. Astfel, la simplu bărbați, 
Șerban Doboși a cucerit titlul de 
camnion, întrecîndu-1 în finală cu 3—1 
pe Karakasevici, iar la simplu femei, 
tînăra noastră jucătoare Ligia Lupu 
a învins-o cu 3—1 pe Erzevet Korpa, 
una dintre cele mai bune jucătoare 
din Iugoslavia. Al treilea titlu a fost 
ciștigat la dublu-mixt de perechea 
Maria Alexandru, Teodor Gheorghe, 
care a dispus cu 3—0 de cuplul iugo
slav Savnik, Jeler.

La Belgrad s-a disputat un turneu 
internațional de box cu participarea 
unor pugiliști din U.R.S.S., România, 
Bulgaria, Iugoslavia. Trei dintre re
prezentanții țării noastre au repurtat 
victorii în finală : Ștefan Băiatu (ca
tegoria muscă) l-a învins la puncte 
pe Dondlci din echipa 
Buducnost, Cornel Hoduț (categoria 
ușoară) a ciștigat prin k.o. tehnic în 
fața lui Mugosa (Buducnost), iar 
Marian Culineac (categoria mijlocie) 
a întrecut la puncte pe Nicolici (Par
tizan Belgrad). Marin Constantinescu 
(categoria semigrea) a pierdut la 
puncte in fața Iugoslavului Popovici.

iugoslavă

«Scîn-

ția ziarului „Scînteia tineretului" — 
și care, după cum se știe, s-a bucu
rat de un frumos succes, materiali
zat în construirea prin muncă pa
triotică a peste 1 000 de terenuri (de 
zgură, bitum, ciment, gazon, după po
sibilitățile locale), în popularizarea și 
practicarea largă a tenisului în rîn- 
dul tineretului. Odată creată această 
bază materială, redacția ziarului, în 
colaborare cu Federația română de 
tenis și cu sprijinul C.C. al 
a putut trece la organizarea 
competiții de anvergură, ce 
veni tradițională, reluîndu-se 
care an.

Ediția inaugurală a „Cupei
teii tineretului»" la tenis se desfășoa
ră în trei etape preliminare și cu o 
finală pe țară. Etapa I, cu caracter 
de masă, va desemna, pină la 17 oc
tombrie, campionii pe asociații spor
tive — în școli, întreprinderi, insti
tuții, facultăți, la sate etc. De la 18 
la 24 octombrie are loc etapa a Il-a, 
pe localități, între campionii asocia
țiilor, cîștigătorii urmînd a participa 
la etapa a IlI-a, pe județ (26—27 oc
tombrie). Campionii județeni și ai 
Capitalei — 40 de băieți și 40 de fete 
— vor participa la finala pe țară : 
1, 2, 3 noiembrie a.c., la București.

PROGRAMUL 1
8,30 Curs de limba german®.
0.00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 Film artistic : „Omul de 

lingă tine".
12,00 Desene animate.
12.10 Tribuna TV.
12.25 Telex.
16,00 Curs de limba rusă.
16,30—17,00 Curs de limba engleză.
17.30 Telex.
17.35 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
18.10 Reportaj șl poezie.
18.40 Ctnt și Joc pe-ntregul plai.
18,50 Legile țării, legile noastre 1 
19,00 Eroi Îndrăgiți de copil : Năz

drăvanul Dennis.
19.25 1001 de seri : Povești din că

limară.
10.30 Telejurnal.
20,00 Revista econo'mică TV.
20.35 Intermezzo coregrafic.
20,45 Seară de teatru : „Momen

tul 403" de Constantin Chl- 
riță. Premieră TV.

21.40 Senza rete ’74. Emisiune 
muzicală realizată de Radio- 
televlziunea italiană In sala 
Teatrului din Napoli.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20,00 Film serial pentru copii i 
Daktarl.

20.25 Ce știm șl ce nu știm des
pre...

20,55 Preferințele dv. muzicale 
sint șl preferințele noastre.

21,40 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.

22,05 Muzee șl expoziții.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la adunarea populară de la Timișoara cu prilejul „Zilei recoltei"Stimați tovarăși,Doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului Timișoara și județului Timiș un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și guvernului, precum și din partea mea personal. (Aplauze puternice, prelungite; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.").Am venit la Timișoara pentru 

a participa la sărbătorirea „Zilei recoltei". Am ales, în acest an, Timișoara avînd în vedere rezultatele bune obținute de întreprinderile de stat, de cooperativele agricole și S.M.A.-uri, de agricultura județului în raport cu sarcinile de plan pe care le-au avut. De aceea am hotărît să organizăm la Timișoara sărbătorirea „Zilei recoltei" din România, ceea ce înseamnă că Banatul a început— cum se spune — să-și recapete locul de „a fi fruntea". (A- plauze puternice ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Cu acest prilej am vizitat și unele întreprinderi industriale, unele cooperative și stațiuni de cercetare, precum și atelierul nou sau, mai bine zis, fabrica de la Institutul politehnic — Timișoara. Am căutat deci să îmbinăm participarea la această sărbătoare a „Zilei recoltei" cu o vizită de lucru, pentru a ne consfătui cu comuniștii, cu oamenii muncii - din industrie, agricultură, știință și învățămînt cum să lucrăm mai bine pentru realizarea cu succes a actualului plan cincinal și pentru crearea condițiilor ca industria și întreaga, economie timișoreană să aducă o contribuție tot mai însemnată la dezvoltarea generală a republicii noastre socialiste. (Aplauze puternice, prelungite).Cu prilejul sărbătoririi „Zilei recoltei" au fost distinse cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste" unele unități din agricultură — cooperative și stațiuni de mașini— care și-au realizat angajamentele luate și au îndeplinit și prevederile decretului cu privire la acordarea acestei înalte distincții. Aș dori să adresez tuturor cooperativelor și S.M.A.-urilor care au fost distinse astăzi cele mai calde felicitări și să le urez succese tot mai mari îi) activitatea viitoare ! (Aplauze puternice, prelungite).Cu prilejul „Zilei recoltei", doresc să adreșfez tuturor cooperato.- , rilor, mecanizatorilor, lucratorilor ■ din agricultură, întregii țărănimi cele mai calde felicitări și urări de succese în dezvoltarea agriculturii noastre socialiste ! (Aplauze puternice ; urale).Fiind „Ziua recoltei", fără îndoială că trebuie în primul rînd să ne ocupăm de agricultură ; dar cu acest prilej nu putem să nu menționăm faptul că și industria noastră socialistă își îndeplinește în bune condiții sarcinile și angajamentele, că ea ocupă un loc tot mai important în economia națională. Astăzi, peste 65 la sută din venitul național provine din industrie — ceea ce demonstrează industrializarea în ritm înalt a României, rolul tot mai însemnat pe care îl are industria noastră socialistă în ridicarea bunăstării întregii națiuni. (Aplauze puternicei se scandează: „Ceaușescu și poporul").Am primit ieri o veste deosebit de bună de la organizația de partid a Capitalei, care anunță că și-a realizat cu 3 luni înainte planul pe 4 ani, luînd deci un a- vahs de 3 luni față de cincinal și creînd condiții pentru a-și îndeplini angajamentul luat de a realiza cincinalul în 4 ani și jumătate. (Vii aplauze ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Pînă în prezent, și alte cîteva organizații județene, oamenii muncii din industria cîtorva județe și-au îndeplinit planul pe 4 ani, avînd un avans de 5 și de 4 luni față de cincinal ; aceasta demonstrează că acolo unde s-aacționat pentru buna organizare și folosire a tuturor mijloacelor materiale și mai cu seamăumane rezultatele sînt deosebit de bune. De aceea, aș dori să a- dresez și de la această adunare— care e consacrată „Zilei recoltei" — calde felicitări muncitorilor din Capitală și din județele care și-au realizat de pe a- cum planul pe acest an, întregii clase muncitoare, tuturor oamenilor muncii din industria noastră socialistă, precum și u- rări de noi și noi succese ! (Aplauze puternice ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Și întreprinderile industriale din Timișoara au o serie de rezultate pozitive în îndeplinirea sarcinilor lor, obținînd, așa cum se cunoaște, succese importante în diferite domenii de activitate. Am reținut cele spuse aici de primul secretar al comitetului județean de partid, că, în cinstea Congresului al XI-lea, industria timișoreană se va' prezenta cu planul pe 4 ani îndeplinit și cu realizarea planului industriei pe acest an. Menționez aceasta pentru că — deși nu-mi propusesem să fac vreo critică — trebuie să spun totuși că, pe 9 luni, există o anumită rămînere în urmă la producția industrială. Trebuie, deci, ca în următoarele 3 luni să fie depuse eforturi foarte serioase pentru a se realiza aceste angajamente. Dar eu îi cunosc pe bănățeni și cred că vor realiza acest lucru ! (Aplauze puternice, prelungite).Desigur, în perioada actualului cincinal industria timișoreană s-a 

dezvoltat puternic ; ea va realiza în 1975 o producție aproape dublă față de 1970. S-au creat aici o serie de întreprinderi noi. Am vizitat ieri cîteva întreprinderi din Timișoara. Am vizitat o întreprindere mai veche, „Industria mecanică timișoreană" — la care am mai fost ^de cîteva ori. Am constatat cu multă satisfacție, la această întreprindere, o îmbunătățire simțitoare a activității, a organizării muncii, a ridicării nivelului tehnic, ceea ce a condus la creșterea simțitoare a producției, la realizarea planului pe care l-a avut. Am mai vizitat două întreprinderi noi dintr-un sector foarte important — de electronică și electrotehnică. . Desigur, sînt întreprinderi relativ noi și au unele rezultate bune ; dar ele mai au multe de făcut pentru a-și realiza producția planificată și,

DIN INDICAȚIILE Șl SARCINILE TRASATE DE SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI
© Generalizarea experiențelor bune este o cale esen

țială de valorificare a rezervelor agriculturii.
© Angajamentele cooperatorilor din Izbiceni să fie pri

vite ca o chemare Ea întrecere.
® Stațiunile de cercetare și întreprinderile agricole de 

stat au condiții mai bune și trebuie să obțină recolte superioare 
celor realizate de cooperativele agricole.

© Pămîntul trebuie mai bine gospodărit, evitîndu-se 
orice risipă de teren, la sate ca și la orașe.

© Să fie mai judicios folosite suprafețele irigate ; po
rumbul să ocupe, în următoarea perioadă, 50 la sută din aceste 
suprafețe.

© în fiecare unitate — măsuri concrete pentru dezvolta
rea legumiculturii.

„ @ în zootelmie, pășunatul să se ridice spre munți, lă- 
sînd suprafețele de șes culturilor cerealiere și plantelor 
tehnice.

® în întreprinderile industriale, pe fiecare metru pătrat 
construit să se obțină maximum de producție.

© în curmă vor începe conferințele orășenești de partid 
și apoi cele județene; acestea să se transforme într-o dezba
tere publică de către comuniști, de către toți oamenii muncii a 
problemelor vitale a’e dezvoltării societății.

mai cu seamă, pentru a obține o producție de calitate superioară. Ceea ce au realizat pînă acum este un indiciu că ele dispun de tot ceea ce este necesar pentru a realiza acest lucru. Nu putem însă să nu atragem atenția asupra spațiului mare nefolosit în aceste întreprinderi. După o apreciere — desigur foarte generală — reiese că, printr-o bună organizare și dotare corespunzătoare a ambelor întreprinderi, se poate obține aproape • dublarea și poate chiar mai mult decît dublarea producției pe actualele spații construite.De ce subliniez acest lucru, tovarăși ? Orice întreprindere pe care o construim cere eforturi serioase ; investim, după cum cunoașteți, 33 la sută din vvenitul național. Este un efort mare pe care îl facem. Dar facem acest efort pentru că sînțem conștienți că numai astfel vom reuși să punem Ia baza societății socialiste multilateral dezvoltate și a societății comuniste pe care o vom edifica o economie avansată, dotată cu tot ce este astăzi mai modern în lume. Vom face și în viitor acest efort ! Dar, pe lîngă e- fortul pe care îl facem pentru dezvoltarea economiei naționale, este necesar să acționăm în mod susținut pentru folosirea deplină a mijloacelor de care dispunem, pentru utilizarea cît mai rațională a fiecărui metru pătrat construit spre a obține maximum de producție. Să ne gîndim ce producție obținem în plus pentru fiecare leu care îl investim ! Este necesar să trecem mai ferm la aplicarea hotărîrilor Congresului al X-lea, a indicațiilor și hotărîrilor Comitetului Central al partidului, care pun pe prim plan buna gospodărire a mijloacelor financiare și materiale, pentru a creste mai rapid producția materială, singura cale de ridicare a bunăstării întregului popor. (Aplauze puternice).într-un anumit sens, cu cîțiva ani în urmă era cam aproape aceeași situație și la Uzina mecanică Timișoara. Astăzi, este cu totul o altă situație — bună. De aceea, am convingerea că se vor lua toate măsurile de către organizațiile de partid, de conducerile întreprinderilor, de comitetul orășenesc și de comitetul județean și, desigur, de minister, pentru a rezolva rapid situația și a asigura ca și aceste întreprinderi noi, moder

ne, să dea maximum de producție, să aducă o contribuție mult mai substanțială la dezvoltarea producției industriale din Timișoara. (Aplauze puternice).Mi-a făcut o deosebită plăcere să constat că la Institutul politehnic se acționează cu fermitate pentru realizarea în viață a hotărîrilor partidului privind legarea strînsă a învățămîntului cu cercetarea și producția. Intr-adevăr, sînt create condiții ca, în scurt timp, studenții timișoreni — și, împreună cu ei, cadrele didactice — să. participe activ la dezvoltarea activității din Timișoara în ce privește cercetarea și producția, la crearea unui om nou din punct de vedere al cunoștințelor tehnice, a unui specialist cu o calificare superioară, în stare să se integreze cu bune rezultate în producție și, totodată, să contribuie la dezvoltarea generală a economiei noastre 

socialiste. De aceea, aș dori să felicit cadrele didactice, pe studenții timișoreni, în primul rînd pe cei de la institutul pe care l-am vizitat — dar am fost informat că și ceilalți merg pe același drum — și să le urez noi succese pe această cale ! (Aplauze puternice ; 
se scandează: „Ceaușescu $1 po
porul").Doresc să revin acum la agricultură. Am vizitat o cooperativă și stațiunea de cercetări Lovrin. Am constatat, cu multă satisfacție, rezultatele bune obținute de cooperativa pe care am vizitat-o. De altfel, în Timișoara sînt mai multe cooperative care au- obținut în a- cest an producții de 4 000—5 000 kg grîu la hectar, pe suprafețe mari, unele de peste 1000 hectare. Sînt realizări bune 1 Sînt și unele întreprinderi de stat care au obținut o serie de rezultate bune. Ne-a făcut, de asemenea, o bună impresie faptul că întreprinderile de mecanizare au început să se preocupe serios pentru a se obține rezultate bune pe întreaga suprafață a cooperativelor pe care le servesc. Așa se explică de ce printre unitățile decorate astăzi sînt și două stațiuni de mecanizare. Cunoașteți, din cuvîntul tovarășilor care au vorbit aici, rezultatele pe care le-au obținut.Trebuie spus însă că, pe lîngă cooperativele, întreprinderile și S.M.A.-urile din întreaga țară, care au rezultate bune — atît din toate zonele de fertilitate I, cît și a II-a și a III-a — avem, din păcate, un număr, încă mare, de cooperative, de S.M.A.-uri și întreprinderi agricole de stat care nu au obținut producții la nivelul posibilităților de care dispun. Și această situăție există și aici în județul Timiș. Deși producția medie pe județ este de 3 000 kg la hectar, cred că veți fi de acord cu mine că nu putem fi mulțumiți cu o asemenea producție pentru acest județ, ținînd seama că aici avem cooperative care au obținut 5 470 kg și 5 200 kg la hectar, sau întreprinderi agricole de stat care au obținut peste 5 000 kg sau 4 800 kg grîu la hectar. Se pune, totuși, întrebarea : oare nu au fost aceleași condiții de climă și de sol ? De ce cooperative care acționează în aceleași condiții au producții diferite ? Dacă toate s-ar situa la nivelul celor cu producții mari, desigur, a- cesta ar fi un lucru bun ; dar unele au producții mici, și așa se face că în loc de 5 400 kg la hectar s-a ajuns la o producție medie de cir

ca 3 000 kg la hectar. Aceasta înseamnă că un număr foarte mare de cooperative au obținut recolte cu mult sub 3 000 kg la hectar.Menționez că acest lucru este valabil nu numai pentru Timișoara, ci și pentru întreaga noastră agricultură. Este adevărat, în acest an, în unele zone am avut condiții climatice nu prea bune. Am avut, din păcate, tocmai în zonele cele mai agricole o secetă prelungită, care a redus mult recoltele. Dar chiar și în aceste zone sînt cooperative care au obținut recolte mari. Aceasta înseamnă că, pentru a obține recolte' tot mai mari, pe lîngă condițiile climatice, mai există și alte condiții și, în primul rînd, cele care țin de munca oamenilor, de organizarea mai bună a producției și a întregii activități din întreprinderi și cooperative, de folosirea rațională și în concordanță cu condițiile din fie

care an și din fiecare perioadă, a regulilor științei.Desigur, județul Timiș are în general un pămînt mai bun. Cooperativa din Scornicești, cară a fost și ea distinsă astăzi cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste", se află în zona a treia, în zonă de deal, cu pămînt care este în general un podzol ce nu poate fi pus pe același plan cu pămîntul de șes din județul Timiș. Faptul că a obținut 4 800 kg de grîu la hectar — în condiții de secetă — .precum și 6 500 kg de porumb la hectar demonstrează că stă în puterea noastră ca atît în condiții de sol bun, cît și în condiții de sol mai slab să obținem recolte mari.Desigur, pămîntul poate da mult. Depinde însă ce ni dai pămîntului. Agricultura noastră a ajuns la un asemenea nivej încît trebuie să nu ne mai mulțumim de a avea doar cîteva cooperative sau întreprinderi cu rezultate bune, ci să ne propunem să generalizăm experiențele bune ; să vedem ce s-a făcut într-un loc sau altul pentru a se obține rezultate mari, ce trebuie să-i dăm solului ca și el să ne răsplătească din plin. Este un lucru bun că un șir de cooperative au dat la fondul de stat 3—4 tone de cereale la 'hectar. Am făcut rapid un calcul : ce ar fi dacă toate cooperativele noastre ar da la fondul de stat nu zic trei tone sau patru, ci fie și măcar două tone ? La cele 5 500 mii de hectare pe care le însămin- țăm cu cereale am avea la fondul de stat 11 milioane tone cereale, ceea ce ar fi un lucru deosebit de bun. Dar dacă toate cooperativele ar obține rezultate bune — și din zone de fertilitate I, a II-a și a III-a — și ar reuși să dea pînă la 4 tone de hectar la fondul de stat ? Aceasta înseamnă că pămîntul românesc poate să dea de 3—4 ori mai mult decît dă astăzi — și aceasta este problema care se pune în viitor în agricultura din România. (Aplauze puterryce).Am aici o listă cu întreprinderi de stat și cooperative din județul Timiș care au obținut rezultate bune. I.A.S. Variaș a obținut 7 000 de kg porumb boabe neirigat la hectar pe o suprafață de 1 500 ha'; Jimbolia a obținut, pe 2 200 hectare, aproape 6 400 kg la hectar ; cooperativa Sînpetru Mic — 6 000 kg ; cooperativa Valea — 6 300 kg Ia hectar și așa mai departe. Dacă toată agricultura din Timișoara ar obține pe cele aproape 150 mii 

hectare cultivate cu porumb o producție de 6 000 kg la hectar, vă închipuiți ce producție am putea obține și cît s-ar putea da la fondul central. Din păcate, producția medie se apreciază că nu va depăși cu mult 3 000 kg la hectar, ceea ce- reprezintă doar jumătate din ceea ce au obținut unitățile pe care le-am citat mai înainte. A- ceeași situație este și în alte județe, și . în alte zone.Am constatat ieri la stațiunea Lovrin că s-au obținut o serie de rezultate bune în crearea de noi soiuri productive. Am văzut acolo soiuri care dau 7 500 — 8 000 kg grîu la hectar. Dar mi-am pus întrebarea : de ce totuși Lovrinul nu a însămînțat numai din aceste soiuri pe suprafața lui, ca să se obți- 'nă astfel în Lovrin o producție medie de 7 000—7 500 kg grîu la hectar ? Astăzi ar fi fost și această stațiune printre acelea care ar fi 

primit titlul de „Erou al Muncii Socialiste". Dacă creăm un soi bun și vrem să-l răspîndim în întreaga țară, se presupune, în primul rînd, ca însăși stațiunea să-și propună să extindă soiul respectiv pe întreaga suprafață pe care o cultivă. Tovarășii mi-au vorbit de un soi care, în următorii cîțiva ani, să dea o producție de peste un vagon de grîu pe hectar — ceea ce este un lucru bun. Dar eu aș ruga pe tovarășii de la Lovrin să se angajeze să obțină, nu numai pe loturi experimentale sau de sămînță, ci și în producția de masă recoltele pe care le demonstrează ; va trebui să se obțină asemenea recolte și la o serie de cooperative ți întreprinderi din județ — ceea ce va demonstra că soiul pe care l-au creat este într-ădevăr de valoarea productivă indicată de ei. Eu sînt convins că așa este, dar trebuie să demonstrăm aceasta prin fapte. în (această privință, și comitetul județean trebuie să-și propună să acționeze în același fel.La fel, tovarășii mi-au spus că atț deja un soi de porumb care dă 11—12 tone la hectar și că se angajează să realizeze soiuri care să dea 15 și chiar 20 de tone la hectar. Soiurile pe care le-am obținut trebuie să le însămînțăm și să obținem rezultate bune cu ele și în cultura mare — în primul rînd aici. Nici nu trebuie să mai trimitem în altă parte pentru experimentare aceste soiuri pînă cînd nu am demonstrat rezultatele lor în cooperativele și întreprinderile din împrejurimi, deci în aceleași condiții de climă unde am creat soiul. Numai astfel vom putea spune că, într-adevăr, am realizat lucruri bune. Eu îi cunosc mai demult pe tovarășii care lucrează în această stațiune și știu că au capacitatea de a realiza aceasta. Trebuie să le dăm întregul ajutor, să facem totul pentru a obține recoltele corespunzătoare.Dar pentru a nu vorbi numai de stațiunea de aici, aș dori să dau citire unei telegrame care am pri- mit-o aseară de la o cooperativă din Olt, cooperativa Izbiceni, pe care am vizitat-o cu puține zile în urmă. După vizita mea; în comună a avut loc conferința comunală de partid. în cadrul acestei conferințe, cooperatorii din comună s-au angajat ca, în 1975, să obțină următoarele producții medii la hectar : pe 150 de hectare — 15 mii de kg porumb știuleți ; pe 1 000 de hectare — 12 mii kg porumb știuleți ; la sfecla de zahăr, pe 270 de hec

tare — 60 mii de kg ; la grîu, pe suprafața de 750 ha — 4 500kg. De asemenea, își iau angajamente privind obținerea u- nor producții sporite de legume, lapte și așa mai departe. în conformitate cu ceea ce mi-au promis cînd i-am vizitat, ei m-au invitat să vin în toamna anului 1975 pentru a constata realizarea acestor producții. Aceste angajamente sînt, desigurf angajamentele lor — dar eu cred că ele pot fi considerate ca o chemare la întrecere adresată atît întreprinderilor de stat, cît și cooperativelor din întreaga țară, de a-și propune să realizeze și ele asemenea performanțe în culturi. Dacă cei din Izbiceni își propun aceasta, cred că și în județul Timiș, în Bărăgan, în Dobrogea și în celelalte zone ale țării se găsesc unități care să obțină asemenea rezultate. Hai să urmeze toate organizațiile de partid, toate confe

rințele comunale exemplul comuniștilor din Izbiceni și să pună pe primul plan problemele producției, măsurile pentru a obține recolte demne de societatea socialistă multilateral dezvoltată ! (Aplauze puternice, prelungite).După cum vedeți, dragi tovarăși, avem posibilități mari ca, în următorii ani, în agricultura românească să obținem rezultate mult mai bune decît am realizat pînă acum. Putem constata că ceea ce este înscris în proiectul de Program și în proiectul de Directive reprezintă sarcini pe deplin realizabile. Sînt de pe acum unități a- gricole de stat și cooperatiste care au depășit prevederile din Program și din Directive ; sînt angajamente care de pe acum merg mult mai departe decît am înscris în Program și în Directive. Depinde dg noi, de toți cei care lucrează în a- gricultură, de organizațiile de partid, de oamenii de știință din agricultură, de minister, ca să transformăm în realități prevederile din Program și din Directive, să facem ca agricultura românească să constituie un factor important al dezvoltării socialiste și comuniste a patriei noastre ! (Aplauze puternice, prelungite).Desigur, ceea ce am realizat pînă acum în agricultură — chiar în acest an cu condiții climatice nu prea bune — demonstrează că putem face mai mult. Avem de altfel 'la o serie de alte culturi rezultate bune. La cartofi avem o producție care este aproape cu 80 la sută mai mare decît acum un an. Și la sfecla de zahăr avem recolte bune. Pe total putem spune că aprovizionarea populației este asigurată în bune condiții, în raport cu prevederile planului și cu cerințele ridicării continue a bunăstării întregului nostru popor. Trebuie însă să facem mai mult pentru ca agricultura noastră să aducă o contribuție mult mai substanțială la dezvoltarea generală a întregii noastre economii naționale. Putem și trebuie să ne angajăm serios pe această cale !Aș dori ca și organizația județeană de partid Timiș, precum și cooperativele agricole, întreprinderile de stat și S.M.A. din județ să se angajeze mai ferm în această direcție, în efortul pe care trebuie să-l facem în următorii ani pentru dezvoltarea agriculturii. Nu mai vorbesc de Ministerul Agriculturii, de Academia de științe agricole, care au sarcini mari și trebuie să facă totul pentru a contribui la desfășurarea în condiții cît mai 

bune a întregii activități din agricultură.Aș dori să subliniez încă o dată necesitatea de a se asigura o bună gospodărire a pămîntului, de a se pune capăt risipei de teren care continuă să se facă atît la sate, cît și la orașe. Fiecare metru de pămînt pe care construim este sustras producției agricole, înseamnă o diminuare a posibilităților de sporire a recoltelor. Comjtetul județean, consiliul popular, conducerile întreprinderilor de. stat și cooperatiste, fiecare cooperator, fiecare om al muncii trebuie să înțeleagă că pămîntul este proprietatea întregului popor, că fiecare metru de teren sustras agriculturii este sustras din avutul întregului nostru popor. Să nu admitem nimănui să diminueze șub nici o formă suprafața agricolă, posibilitățile de a obține recolte pe o suprafață cît mai mare !Trebuie să punem capăt cu ho- tărîre tendințelor de grandomanie, de a construi pe mari suprafețe și de a face risipă de teren. Avem răspunderea în fața poporului de a economisi pămîntul, de a pune capăt acestei atitudini boierești, care nu are nimic cu spiritul comunist ce trebuie să caracterizeze întreaga noastră activitate. Construcțiile întreprinderilor pe care le-am vizitat ieri, deși aparțin aceluiași minister, au fost amplasate una într-o parte și alta în altă parte. N-ar fi fost mai rațional dacă aveam o singură conducere de întreprindere, cu un singur a- parat funcțional, cu o serie de secții comune ? Nu ■ mai spun de risipa de teren care este între aceste două întreprinderi- Un alt minister, tot de construcții de mașini, a așezat și el, la vreo 500 de metri, o altă întreprindere, în plin cîmp. Ce se poate spune despre acest fel de a gospodări pămîntul, de a organiza amplasarea obiectivelor industriale ? Putem noi să trecem nepăsători pe lîngă toate acestea ? Este timpul să punem o dată capăt acestei atitudini de nepăsare, de risipă și să aplicăm cu strictețe legile statului în această privință. Eu fac apel la toți comuniștii, la toți oamenii muncii, pentru că pe fiecare cetățean al patriei noastre trebuie să-1 preocupe cum gospodărim, cum conducem ! Numai așa vom făuri societatea comunistă, vom asigura un loc demn în lume pentru întregul nostru popor ! (Aplaude puternice ; se scandează : „Ceaușescu și poporul").Cred că ați reținut că printre unitățile care aii fost distinse^ as- * tăzț nu Se gășesc întreprf'ndch ' agricole de stat și nici stațiuni de cercetare, deși întreprinderile de stat dețin aproape două milioane de hectare, iar stațiunile științifice peste 70 de mii hectare. Și aceasta nu este întîmplător, tovarăși. Nu pentru că n-am ,fi vrut să acordăm și întreprinderilor agricole și stațiunilor de cercetare aceste titluri și aceste stele de aur. Mai mult, chiar Ministerul Agriculturii a tot încercat să găsească o defecțiune în lege care să-i dea posibilitatea să acorde și acestor unități steaua. Dar, de data aceasta, legea a fost atît de clară încît nu a mai găsit nici o ieșire ; nu s-au putut diminua prevederile legii încît să se acorde „Steaua de aur" pentru producții mai mici. Deci, dacă nu au fost decorate astăzi și întreprinderi de stat și stațiuni științifice, aceasta se datorește faptului că recoltele lor nu sînt la nivelul prevederilor decretului, ale legii. Acesta este un lucru ce trebuie să dea foarte serios de gîndit celor din agricultură, începînd cu ministrul, conducătorilor de întreprinderi agricole de stat, Academiei agricole și,'desigur, comitetelor județene și organizațiilor de partid. Avem o dotare bună în aceste întreprinderi de stat, aplicăm — și trebuie să aplicăm în mai bune condiții — toate regulile științei, dăm îngrășăminte corespunzătoare. Avem tot ceea ce trebuie pentru a putea obține recolte corespunzătoare. Trebuie însă să ne ocupăm, să facem totul pentru ca atît stațiunile de cercetare, pe suprafețele lor, cît și întreprinderile agricole de stat să obțină recolte superioare celor realizate de cooperativele agricole ; pentru că au condiții mai bune pentru aceasta. Trebuie să luăm măsuri serioase pentru a pune capăt unor stări de lucruri negative care se ma‘i manifestă în activitatea acestor unități. Să facem în așa fel încît, într-adevăr, aceste unități agricole să constituie un model de organizare, un exemplu de producții mari 1 în primul rînd, trebuie să acționăm pentru a se realiza în aceste unități recolte de 8, 10, 15 și 20 de mii de kg la hectar ! Aceasta este una din problemele de bază pe care trebuie să le punem cu toată seriozitatea în fața comuniștilor, a conducătorilor din agricultura de stat ! Să facem totul ca încă anul viitor acest sector să se ridice la un nivel de producție superior ! (Vii aplauze).Fiind la „Ziua recoltei", este necesar să discutăm serios ce trebuie făcut pentru a obține recolte corespunzătoare. Oare este admisibil ca atunci cînd cheltuim bani grei, cînd investim anual miliarde de lei pentru a iriga, să nu folosim rațional suprafața irigată ? în primul rînd, înseși producțiile de 6—7 000 kg la hectar pe suprafață irigată trebuie considerate ca producții necorespunzătoare, pentru că viața demonstrează că și pe teren neirigat obținem 6—7 000 de kg la hectar. Atunci de ce trebuie să cheltuim circa 20 000 de lei pentru a iriga un hectar ? Ca să obținem producție mai mică decit 
(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a III-a) pe suprafața pe care nu am irigat-o ? Aceasta înseamnă că sint defecțiuni serioase în folosirea suprafețelor irigate, în aplicarea metodelor și a tehnologiei corespunzătoare care să ne asigure producții ce trebuie să ducă la recuperarea în scurt timp a investițiilor făcute.în al doilea rînd, este oare admisibil ca atunci cînd cheltuim atîția bani pentru irigat să folosim pămîntul pentru orice, numai pentru cereale nu ? Oare nu este cunoscut de toată lumea că randamentul cel mai bun la irigat îl dă porumbul ? Practic, noi nu avem însămînțat cu porumb nici 15 la sută din suprafața irigată. Trebuie să punem cu hotărîre capăt acestei stări de lucruri ! înce- pînd cu Comitetul de Stat al Planificării, cu ministerul care poartă răspunderea pentru a folosi rațional aceste mijloace, trebuie acționat pentru a lichida această stare de lucruri ! Cel puțin o treime din suprafața irigată trebuie să meargă la porumb ! Trebuie să tindem ca această cultură să ocupe, în următoarea perioadă, 50 la sută din suprafața irigată și să obținem producții care să satisfacă cerințele moderne, să răspundă eforturilor pe care statul le face pentru amenajarea acestor suprafețe irigate.Sînt și alte culturi unde lucrurile nu ne pot mulțumi. Nici producția de floarea-soarelui nu ne poate satisfâce, nici producția de legume — cu toate că an de an producția a crescut — nici de alte plante. Este necesar ca, în domeniul agriculturii, să ne gîndim cu toții, să se gîndească fiecare unitate în parte ; fiecare unitate să studieze ce a făcut vecinul său, ce a făcut, în condiții similare, cooperativa din alt județ și să aplice aceleași măsuri, să acționeze în același spirit, spre a rezolva rapid problemele. 

Eu sînt de acord că printr-o dispoziție generală nu se poate obține acest lucru, că realizarea unui program de creștere rapidă a producției este legată de munca fiecărui țăran, a fiecărui muncitor și mecanizator din agricultură. Pînă la urmă, de fiecare cooperativă și întreprindere agricolă în parte depinde dacă vom rezolva sau nu cum trebuie problemele. Trebuie să ne propunem ca în fiecare unitate în parte să rezolvăm în mod corespunzător toate problemele de care depinde creșterea producției agricole. Aceasta este astăzi problema pe care trebuie să o punem cu toată hotărîrea în fața tuturor unităților noastre, a fiecărui țăran cooperator! (Aplauze* *puternice).

0 Filarmonica „George Enescu* 
(la sala mică a Palatului Repu
blicii Socialiste România) : Ciclu 
de conferințe-prelegeri „Limbajul 
muzicii și tainele lui*. Conferen
țiar prof. George Bălan — 20.
• Opera Română : Lakmă — 19. 
0 Teatrul de Comedie : Preșul —
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala din bd. Schitu Mă-

în zootehnie avem rezultate în general bune..,An de an au crescut efectivele de animale, a sporit producția de carne și de lapte. Pe această bază am putut asigura o aprovizionare tot mai bună. Dar nici în această privință 'nu putem fi pe deplin mulțumiți. în primul rînd, pentru că încă avem producții mici; în al doilea rînd, pentru că avem încă animale care nu sînt pe deplin corespunzătoare ; în al treilea rînd, pentru că avem încă bovine și ovine de slab randament și nu am făcut, și nu facem e- forturi pentru a schimba mai rapid această situație. în al patrulea rînd, trebuie spus că, în timp ce munții stau goi — deși înainte vitele se creșteau în munți — am co- borît animalele la șes, sustrăgînd astfel din suprafața arabilă peste 1 300 000 hectare, diminuînd suprafețele cultivate cu cereale, pentru a asigura hrana animalelor. Trebuie ca în mod radical și rapid să lichidăm această situație ! Să ridicăm animalele în munți — așa cum au făcut de veacuri moșii și strămoșii noștri — și să folosim suprafețele de la șes în primul rînd pentru culturi de cereale și plante tehnice.

Trebuie să îmbunătățim radical pășunile și fînețele, să creștem producția la hectar, de la 2 500—3 000 kg, la ceea ce ne-a arătat practica, adică la 18—20—25 000 kg. Aceasta ne va da posibilitatea să rezolvăm în mod radical problema bazei furajere, nu pe seama pămîntului arabil, ci prin îmbunătățirea pășunilor pe care le avem și care ocupă o suprafață de circa 4 milioane hectare.Acestea sînt probleme care trebuie să ne preocupe serios. Ele trebuie să preocupe și pe timișoreni, pentru că și ei au asemenea condiții. Am trecut ieri cu elicopterul peste munți, atît în județul Timiș — dar nu numai aici — munții sînt, din păcate, goi, pășunile sînt frumoase, dar nu sînt folosite ; în schimb am redus suprafețele cu cereale la șes. Iată, deci, unele măsuri asupra cărora trebuie să reflectăm serios pentru a realiza o bună și chibzuită gospodărire a mijloacelor în vederea creșterii producției animaliere.Nu doresc să vorbesc mai mult despre agricultură. Vom avea, probabil, în luna decembrie a acestui an, o discuție mai serioasă cu întreprinderile de stat. Pentru că nu ne gîndim și la o consfătuire pe; țară cu cooperativele, aș dori ca și comitetele județene de partid să organizeze o dezbatere serioasă pe județ a problemelor agriculturii cooperatiste, inclusiv împreună cu S.M.A.-urile, pentru a analiza, atît ceea ce este pozitiv, cît și pentru a trage învățăminte din ceea ce este negativ și să ia toate măsurile în vederea realizării programului pe care îl avem în agricultură. Eu sînt convins că dispunem de tot ce este necesar — în primul rînd avem o țărănime în stare să rezolve orice problemă și care, în strînsă legătură cu tehnicienii, cu inginerii, cu muncitorii din agricultură, aplicînd cuceririle științei, folosind baza materială creată de partid și 

de stat, poate asigura sporirea continuă a producției agricole. Putem avea deplină încredere că oamenii muncii din agricultură nu vor ră- mîne mai prejos decît cei din industrie, că vor aduce o contribuție tot mai însemnată la ridicarea economică a întregii noastre țări. 
(Aplauze puternice).După cum se știe, tot ceea ce facem, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, Programul de dezvoltare viitoare a socialismului și comunismului în România, este' destinat bunăstării și fericirii omului. Am luat un șir de măsuri, se înfăptuiesc cu succes prevederile cincinalului privind ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului nostru. în cadrul politicii de ridicare a nivelului de viață al întregului popor, și țărănimea a beneficiat și beneficiază din plin de aceste măsuri. Odată cu măsurile pe care le-am luat pentru a crește retribuția în industrie și în celelalte ramuri de activitate, s-au luat noi măsuri și în ce privește sporirea veniturilor țărănimii cooperatoare. Venitul minim garantat pentru zootehnie a fost fixat la 1 300 lei ; în general, pentru agricultură el se ridică la 1 000 de Iei lunar, ceea ce asigură un nivel corespunzător. Dacă îl comparăm cu situația de acum cîțiva ani, el reprezintă o creștere aproape de nebănuit, chiar față de anul cînd am elaborat Directivele Congresului al X- lea. Trebuie să spun că nu am a- vut atunci în vedere că vom a- junge în 1975 să avem în cooperative un venit garantat de 1000 lei. Dar rezultatele pe care le-am obținut în agricultură, și în general în întreaga economie, au permis să trecem la aplicarea acestor măsuri. Pentru a asigura caa- ceste măsuri să ducă la ridicarea în continuare a bunăstării poporului, la creșterea nivelului de trai este necesar să înțelegem că trebuie să sporim producția, să asi

gurăm fondul necesar de produse agricole și industriale spre a putea menține în mod corespunzător nivelul prețurilor șl, astfel, această creștere să fie reală, așa cum este ea pînă acum.Depinde de noi, deci și de țărănimea cooperatoare, să asigurăm și în viitor toate condițiile pentru înfăptuirea prevederilor din Program și din Directivele pentru următorul cincinal. Vom face totul pentru ca, pe măsura dezvoltării economiei, a gospodăririi cu chibzuință a tot ceea ce avem, să asigurăm ca viața poporului nostru să fie tot mai bună și mereu tot mai bună. Societatea comunistă e destinată tocmai să asigure omului condiții bune, echitabile, de viață ; dar, în același timp, ea cere ca fiecare la locul său de muncă să depună eforturi și să-și aducă contribuția la bunăstarea generală a întregii noastre națiuni. (Vii aplauze).Mai avem, practic, o lună și jumătate pînă la Congresul al XI- lea. Au loc adunările generale de partid, vor începe conferințele o- rășenești, apoi cele județene. Vor fi aleși delegații pentru Congres și vor fi desemnați de către fiecare conferință județeană candidații pentru Comitetul Central al partidului. Așa cum am menționat și la alte adunări, este necesar să facem totul pentru a întîmpina Congresul al XI-lea cu rezultate tot mai bune în toate domeniile de activitate. Să desfășurăm în așa fel adunările de partid și conferințele județene, îneît ele să se transforme într-o dezbatere publică de către comuniști, de toți oamenii muncii, de întregul popor a problemelor vitale ale dezvoltării societății noastre.Programul partidului este Programul întregului popor ! Ceea ce ne propunem să facem în viitor interesează întregul nostru popor — și trebuie ca organizațiile de partid, împreună cu toți oamenii 

muncii, să dezbată aceste documente istorice, măsurile ce trebuie luate în fiecare întreprindere și instituție, în fiecare comună și oraș, în fiecare județ, pentru a da viață acestor documente menite să ridice pe o treaptă nouă întreaga dezvoltare a României socialiste. (Vii aplauze). Iată de ce dorim ca adunările de partid să fie adunări de largă dezbatere critică și autocritică, de unire a e- forturilor comuniștilor, ale întregului popor pentru a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului nostru comunist. (A- 
plauze puternice).Dragi tovarăși,Avînd convingerea că întreaga țărănime — la fel ca toți oamenii muncii din industrie și din celelalte sectoare de activitate — va face totul pentru a îndeplini în bune condiții sarcinile mari ce-i revin, doresc să urez tuturor lucrătorilor din agricultura noastră succese tot mai mari în anii următori ! Să sărbătorim „Ziua recoltei" în anul 1975 cu cît mai puține lipsuri ! Să avem cît mai multe cooperative, întreprinderi de stat, S.M.A.-uri și stațiuni de cercetare agricolă care să poată primi, pentru realizările lor, titlul de „Erou al Muncii Socialiste" ! (A- plauze puternice). Am în vedere, fără îndoială, și județul Timiș. Fiind aici, doresc să adresez cooperatorilor și lucrătorilor din agricultura județului Timiș chemarea de a gîndî serios la ceea ce trebuie făcut pentru a obține încă în anul viitor- recolte mult mai mari decît în acest an, astfel ca în 1975 să avem în județ și întreprinderi de stat și, dacă se poate, și mai multe cooperative și S.M.A.-uri — și aș dori printre ele să se numere și Stațiunea de cercetări Lovrin — care să poată primi această înaltă distincție a Republicii Socialiste România — titlul de „Erou al 

Muncii Socialiste". (Aplauze pu
ternice, prelungite).In încheiere, aș dori să exprim cele mai vii mulțumiri tuturor oamenilor muncii, locuitorilor din Timișoara și din comunele pe unde am fost pentru primirea însuflețită și manifestările foarte călduroase cu care ne-au întîm- pmat pretutindeni, pentru faptul că chiar in ziua de astăzi — cînd a plouat puțin — au făcut o puternică manifestare de dragoste și a- tașament la adresa partidului'; a politicii sale. în toate acestea am văzut și vedem hotărîrea fermă a oamenilor muncii din Timișoara și din județul Timiș, la fel ca a întregului nostru popor, de a înfăptui neabătut politica internă și internațională a Partidului Comunist Român, Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, politica de pace și colaborare cu toate țările lumii. (A- 
plauze puternice. Se scandează t 
„Ceaușescu — P.C.R.").Doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor din municipiul Timișoara și din județul Timiș urări de noi $i noi succese, multă sănătate șl multă fericire !

(Aplauze puternice, prelungiteț 
cei prezenți la adunarea populară 
ovaționează minute in șir pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
Comitetul Central, pentru secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu).Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebit interes, fiind subliniată în repetate rînduri cu aplauze și ovații, reluate, pe străzile Timișoarei, de zecile de mii de localnici și săteni veniți în orașul de reședință al județului, care, în ciuda ploii, au urmărit cu vie atenție, prin intermediul stațiilor de amplificare instalate pe principalele artere ale municipiului, desfășurarea adunării populare.

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
consacrată jubileului Republicii Democrate Germane

I
Paul

Poporul român — a spus vorbito
rul — are marea bucurie de a parti
cipa, în aceste • zile, la aniversarea 
unui sfert de veac de la crearea Re
publicii Democrate Germane, primul 
stat al muncitorilor și țăranilor pe 
pâmîntul german.

Crearea R. D. Germane — eveni
ment de însemnătate istorică — a 
deschis în fața poporului din această 
țară o cale nouă, radical deosebită 
de trecut, calea unor profunde pre
faceri revoluționare în domeniile so
cial, economic și politic, a făuririi 
noii orînduiri socjaliste, a construirii 
unui stat iubitor de pace și colabo
rare cu alte popoare.
'Actul de la 7 octombrie 1949 este 

rezultatul luptei forțelor celor mai 
înaintate, ale poporului german, în 
frunte cu comuniștii, împotriva im
perialismului și fascismului, pentru 
idealurile libertății, democrației, pă
cii și progresului social. Zdrobirea 
fascismului german în cel de-al doi
lea război mondial de către coali
ția antihitleristă victorioasă, în care 
rolul hotăritor l-au avut Uniunea So
vietică și victoriile repurtate de ar
matele sovietice, a creat condiții fa
vorabile oamenilor muncii din Repu
blica Democrată Germană ca să pă
șească, sub conducerea Partidului So
cialist Unit din Germania, pe noua 
cale socialistă.

Luîndu-și soarta în propriile miini, 
oamenii muncii din R. D. Germană, 
călăuziți de P.S.U.G., au înlăturat 
urmările gravelor distrugeri provo
cate de război, au asigurat statorni
cirea și consolidarea puterii popu
lare, lichidarea claselor exploatatoa
re, victoria socialismului la orașe și 
sate și îndeplinesc în prezent sar
cinile trasate de Congresul al VIII-lea 
al P.S.U.G. în vederea edificării so
cietății socialiste dezvoltate.

R. D. Germană a obținut succese 
remarcabile in dezvoltarea unei in
dustrii de prim rang. Prefaceri în
noitoare s-au petrecut în viața sa
tului. Progrese însemnate au fost 
dobindite în domeniile culturii, 
științei și învățămîntului, în ridi
carea continuă a nivelului de trai ma
terial și cultural al poporului. R. D. 
Germană se prezintă azi ca o țară 
industrializată modern, cu o agricul
tură înfloritoare, o țară socialistă în 
plin avint.

Una din marile realizări ale R. D. 
Germane este stabilirea de relații di
plomatice cu numeroase state ale 
lumii,, primirea sa în O.N.U. și 
în alte organizații internaționale.

Este știut că, încă din primele zile 
ale existenței R. D. Germane, Româ
nia a salutat cu căldură întemeierea 
primului stat german al muncitorilor 
și țăranilor — fiind una din primele 
țări din lume care au recunoscut și au 
stabilit relații diplomatice cu R. D. 
Germană. Țara noastră s-a pronun
țat permanent și a militat cu consec
vență pentru recunoașterea dreptului 
legitim al R. D. Germane — stat so
cialist suveran și independent — de 
a participa nestingherit, în condiții 
de deplină egalitate, la viața interna

țională, la activitatea O.N.fî. și a al
tor organizații și organisme interna
ționale.

Poporul român urmărește cu deo
sebit interes și dă o înaltă apreciere 
activității constructive a oamenilor 
muncii din R. D. Germană, bucurin- 
du-șe sincer de realizările lor de sea
mă in edificarea societății socialiste, 
in afirmarea continuă a țării lor in 
viața internațională. Noi știm că suc
cesele fiecărei țări socialiste in dez
voltarea econonfică și socială, în edi
ficarea vieții noi, în creșterea nive
lului de civilizație materială și spiri
tuală reprezintă contribuția cea mai 
importantă la întărirea sistemului 
mondial socialist, la creșterea influ
enței ideilor socialiste, la cauza pro
gresului social și păcii în lume.

Ne este plăcut să evocăm și cu a- 
cest prilej tradițiile îndelungate de 
solidaritate militantă, internaționa- 
listă între proletariatul român și ger
man, dintre forțele democratice ale 
celor două popoare, sprijinul reciproc 
pe care și l-au acordat partidele 
noastre comuniste în anii luptei gre
le, ilegale împotriva exploatării și a- 
supririi, a imperialismului, a reacțiu- 
nii și a fascismului.

O contribuție esențială la adincirea 
și extinderea raporturilor dintre sta
tele noastre — a spus apoi vorbitorul 
— o aduc legăturile de solidaritate și 
colaborare dintre P.C.R. și P.S.U.G., 
contactele și intîlnirile între condu
cerile de partid și de stat din cele 
două țări. In legătură cu aceasta, sub
liniez importanța' și înalta semnifi
cație a întîlnirilor și convorbirilor 
rodnice, purtate într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă, din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Erich 
Honecker, prim-secrgtar al Comite
tului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, cu prilejul vizi
tei in țara noastră, in luna mai 1972, 
a delegației de partid și guvernamen
tale a R. D. Germane. Semna
rea, cu acest prilej, a primu
lui Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală intre Republica So
cialistă România și Republica De
mocrată Germană s-a înscris ca un 
eveniment remarcabil, care a deschis 
noi și largi perspective pentru am
plificarea colaborării bilaterale.

în continuare, au fost relevate re
zultatele pozitive obținute în tradu
cerea in viață a înțelegerilor conve
nite cu prilejul acestor întilniri, în 
domeniile schimburilor comerciale, 
cooperării și specializării în produc
ția industrială și tehnico-științifică, 
schimbului reciproc de experiență in 
construcția socialismului, pe tărimul 
culturii și artei, turismului.

Folosim acest prilej solemn pentru 
a reafirma hotărîrea Partidului Co
munist Român, a Guvernului Repu
blicii Socialiste România de a diver
sifica și adinei legăturile tovărășești 
pe multiple planuri intre partidele, 
statele și popoarele noastre, in in
teresul celor două țări, al unității ță

rilor socialiste și mișcării comunista 
internaționale, spre binele cauzei pă
cii și securității in lume.

Relevînd că această importantă săr
bătoare a poporului frate din R. D. 
Germană coincide în -mod fericit cu 
marile evenimente pe care le-a trăit 
și le trăiește poporul român in acest 
an — a XXX-a aniversare a elibe
rării țării de sub dominația fascistă 
și al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român — vorbitorul a 
spus :

Grandioasa și entuziasta sărbători
re a 30 de ani de la înfăptuirea actu
lui istoric de la 23 August 1944 a 
constituit o manifestare puternică a 
încrederii, stimei și prețuirii, din 
partea întregului nostru popor, de 
care se bucură Partidul Comunist 
Român, Comitetul său Central, secre
tarul său general și președintele ță
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
același timp, ea a fost o demonstra
ție a hotăririi ferme a muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor, a tuturor 
oamenilor muncii de a transpune 
neabătut în viață hotărîrile Congre
sului al X-lea, politica internă și ex
ternă a partidului și statului nos
tru.

în cei 30 de ani, poporul nostru a 
obținut victorii istorice în toate do
meniile vieții economice și sociale. 
Asigurînd victoria definitivă a socia
lismului în patria noastră, poporul 
român și-a cucerit pențru totdeauna 
libertatea sa socială și națională, 
dreptul de a-și hotărî de sine stă
tător destinele, de a păși cu dem
nitate în rîndul națiunilor civilizate 
ale lumii.

După ce a subliniat marile 
realizări pe care poporul român, 
sub conducerea partidului, le-a 
obținut în anii actualului cincinal, 
care îndreptățesc convingerea că sar
cinile cincinalului vor fi îndeplinite 
Înainte de termen, vorbitorul a ară
tat că ampla activitate desfășurată 
în întimpinarea celui de-al.. XI-lea 
Congres al partidului pentru a obține 
rezultate tot mai bune in industrie 
și agricultură, în celelalte domenii,, 
se împletește strîns cu o intensă ac
tivitate ideologică și politică. In cen
trul acestei activități se află proiec
tul de Program al Partidului Comu
nist Român — document de excep
țională însemnătate teoretică și prac
tică. Acest document de importanță 
istorică — primul Program al parti
dului nostru comunist — este rezul
tatul activității teoretice creatoare 
desfășurate de partid, de conducerea 
sa, • al aplicării principiilor generale 
ale marxism-leninismulur la condiții
le concrete din țâra noastră. Doresc 
să subliniez și cu acest prilej rolul 
hotăritor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al par
tidului nostru, in inițierea acestui 
Program, în fundamentarea sa teo
retică, în stabilirea orientărilor de 
perspectivă, în întreaga activitate de 
elaborare a lui.

Transformările structurale care au 
avut loc in viața țârii își găsesc re
flectarea în politica externă a Româ

niei socialiste, în ampla activitate 
desfășurată de partidul și statul nos
tru pe arena internațională.

Republica Socialistă România si
tuează in mod constant in centrul 
politicii sale externe dezvoltarea ali
anței, prieteniei șl colaborării multi
laterale cu toate țările socialiste. Ea 
dezvoltă relațiile sale economice cu 
țările membre ale C.A.E.R. și cu ce
lelalte țări socialiste, relații care, prin 
natura lor socialistă, marxist-leninis- 
tă, internaționalistă, sint menite să 
asigure dezvoltarea fiecărei țări, a 
fiecărei economii naționale, tinzind 
spre egalizarea nivelurilor de dezvol
tare a țărilor socialiste.

în același timp, țara noastră ex
tinde și adincește mereu relațiile de 
colaborare multilaterală cu statele 
care au pășit pe calea afirmării in
dependente, întărește solidaritatea cu 
lupta acestor state pe drumul pro
gresului social și al lichidării mari
lor decalaje existente azi în dezvol
tarea economică, solidaritatea cu 
lupta acestor popoare împotriva im
perialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului.

Acționînd în spiritul coexistenței 
pașnice, România dezvoltă relații e- 
conomice, tehnico-științifice, cultu
rale cu toate statele, fără deosebire 
de orinduire socială.

Subliniind necesitatea democrati
zării relațiilor internaționale, a par
ticipării active la viața internațio
nală a fiecărui stat, Indiferent de o- 
rînduirea socială, de potențialul său 
economic sau militar, de dimensiu
nea sa geografică, vorbitorul a spus: 
Noi avem convingerea că aceasta 
constituie garanția adoptării de so
luții durabile, conform intereselor 
fiecărui popor, reprezintă chezășia 
accentuării și statornicirii cursului 
spre destindere, colaborare și pace. 
In acest spirit. România, împreună 
cu celelalte țări socialiste frățești, cu 
alte numeroase state, acționează cu 
hotărîre împotriva oricărei politici 
imperialiste de agresiune, dictat și 
intimidare, de inegalitate între state, 
militează pentru o ordine nouă, e- 
conomică și politică, în relațiile in
ternaționale, bazate pe echitate și 
spirit de cooperare, pe respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî căile dezvoltării sale econo- 
mico-sociale.

După ce s-a referit la poziția 
României pentru înfăptuirea secu
rității în Europa, pentru lichidarea 
focarelor și surselor de încordare in
ternațională, pentru adoptarea de 
măsuri concrete și eficace în do
meniul dezarmării, vorbitorul a re
levat dezvoltarea relațiilor Partidu
lui Comunist Român cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
partiJele socialiste, cu mișcările anti- 
imperialiste și anticolonialiste, cu 
partidele și forțele democratice, în 
lupta pentru crearea unei lumi mai 
bune și mai drepte, pentru fericirea 
și bunăstarea întregii omeniri.

în încheiere, tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil a spus : La cea de-a 25-a 
aniversare a întemeierii R. D. Ger
mane, adresăm cele mai bune urări 
de prosperitate poporului frate din 
această țară și-i dorim din toată 
inima să obțină noi și remarcabile 
succese în edificarea societății so
cialiste dezvoltate, in lupta pentru 
triumful socialismului și păcii in lu
me.

Cuvîntarea ambasadorului 
Hans Voss

La 7 octombrie 1974 — a spus 
vorbitorul — Republica Democrată 
Germană împlinește primul sfert de 
veac al existenței sale. Se împlineș
te al 25-lea an de cind — datorită 
întemeierii acestui stat — s-a produs 
o cotitură în istoria poporului nos
tru și a întregului continent.

După ce glorioasa Armată- Roșie a 
adus in anul 1945 și poporului nos
tru eliberarea de sub jugul fascist 
și după ce, in anii care au urmat, 
a fost instaurată în răsăritul Ger
maniei orinduirea antifascistă-demo- 
cratică, întemeierea primului stat 
german al muncitorilor și țăranilor 
in anul 1949 a însemnat nimicirea 
definitivă și ireversibilă a imperia
lismului într-una din citadelele sale. 
Stirpirea fascismului și militarismu
lui a fost pecetluită pe pămîntul ță
rii noastre.

Recunoștința cetățenilor Republi
cii Democrate Germane se adresea
ză în această zi festivă poporului 
sovietic și armatei sale glorioase, 
care prin victoria ei asupra fascis
mului hitlerist a făcut cu putință 
întemeierea R. D. Germane. Recunoș
tința lor se adresează tuturor țărilor 
frățești, solidare din prima zi cu 
R. D. Germană, care au sprijinit-o 
în lupta ei pentru consolidarea sta
tului socialist, pentru respingerea 
tuturor acțiunilor dușmănoase im
perialiste.

In cei 25 de ani care s-au scurs, 
R.D. Germană a devenit un stat 
socialist, caracterizat prin stabilitate 
politică, printr-o creștere economică 
dinamică, care nu cunoaște crize, 
printr-un înalt nivel al*  culturii și 
învățămîntului și securitate socială 
pentru cetățenii săi. Sub conducerea 
clasei muncitoare și a partidului ei 
marxist-leninist, ,s-au produs în 
R.D. Germană adinei transformări 
revoluționare. în cel de-al treilea 
deceniu al existenței primului stat 
socialist in Germania, oamenii mun
cii din R.D. Germană făuresc societa
tea socialistă dezvoltată.

Ca urmare a unui avint însufle
țit în rîndul oamenilor muncii, rit
mul de creștere al economiei națio
nale s-a mărit an de an.

De aceste rezultate beneficiază 
nemijlocit oamenii muncii. Prin tra
ducerea în viață a hotărîrilor Con
gresului al VIII-lea al Partidului 
Socialist Unit din Germania s-a 
putut trece la înfăptuirea celui mai 
mare program social din istoria re
publicii noastre. Măsurile social-po- 
litice de amploare adoptate — a ară
tat vorbitorul — au avut răsunet în 
rîndul cetățenilor, care au răspuns 
cu noi inițiative pentru consolidarea 
economică a R. D. Germane.

După ce a relevat adincirea legă
turilor frățești între R. D. Germană 
și celelalte țări socialiste, vorbitorul 
a spus : Ca membru al comunității 
statelor socialiste, R. D. Germană își 
îndeplinește îndatoririle sale inter
naționaliste. Ea a făcut parte de la 

înființarea Tratatului de la Varșovia 
din această alianță de apărare a co
munității statelor socialiste, care ve
ghează cu fermitate asupra inviola
bilității frontierelor, păcii și securi
tății in Europa.

De la bun început, R. D. Germană 
a depus toate eforturile pentru ga
rantarea unei păci trainice. Chezășia 
pentru aceasta este faptul că in acest 
stat poporul muncitor exercită pu
terea politică și că nu există forțe 
care să profite de pe urma înarmări
lor ’și războiului. Agresiunea, națio
nalismul și șovinismul au fost extir
pate pentru totdeauna.

împreună cu Uniunea Sovietică și 
celelalte state frățești ale comunității 
socialiste, R. D. Germană. își aduce 
contribuția la recunoașterea din punct 
de vedere al dreptului internațio
nal a inviolabilității frontierelor 
existente în Europa. Relevînd că 
datorită sprijinului țărilor socia
liste frățești pe planul politicii 
externe a eșuat blocada diplomatică 
instituită împotriva R. D. Germane, 
vorbitorul a spus : Astăzi, republica 
noastră întreține relații diplomatice 
cu peste 110 state. Recent s-a conve
nit stabilirea relațiilor diplomatice 
între R.D.G. și S.U.A. De asemenea, 
R. D. Germană este membru cu drep
turi egale al O.N.U. și organismelor 
sale specializate. Aș dori să mă fo
losesc de acest prilej pentru a mul
țumi călduros Republicii Socialiste 
România pentru sprijinul consecvent 
acordat ani de-a rîndul luptei R. D. 
Germane pentru participarea cu 
drepturi egale în viața internațională, 
pentru recunoașterea ei conform nor
melor dreptului internațional.

Așa cum a declarat ministrul de 
externe interimar al R. D. Germane 
acum cîteva zile, în numele guver
nului statului nostru, în fața Adună
rii Generale a O.N.U., Republica De
mocrată Germană este hotărîtă să-șl 
aducă și pe viitor contribuția ei crea
toare la înfăptuirea politicii statelor 
socialiste de pace și destindere. 
Actualmente, statele socialiste se con
centrează asupra continuării și în
cheierii fructuoase a Conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
colaborare. Pentru aceasta există toa
te premisele obiective. Ele ne îndrep
tățesc speranța că această conferin
ță va impune voința popoarelor de 
a stabili o pace trainică pe continen
tul european.

Alături de Uniunea Sovietică și de 
celelalte state frățești, R. D. Germa
nă militează activ pentru aplanarea 
focarelor internaționale încă nestinse 
— mai ales în Cipru, Orientul Mij
lociu și Vietnam.

R. D. Germană se va afla și în 
viitor de partea tuturor acelor forțe 
care luptă în statele Asiei, Africii și 
Americii Latine pentru asigurarea 
progresului social, pentru eliberarea 
națională și socială și pentru garan
tarea păcii internaționale. La baza 
politicii sale față de statele capita
liste, R. D. Germană așază prin

cipiile coexistenței pașnice între sta
te cu sisteme sociale opuse. Acest 
lucru este valabil și în ceea ce pri
vește relațiile noastre cu R. F. Ger
mania.

în continuare, ambasadorul Hans 
Voss a spus : îmi este deosebit de 
plăcut să constat că relațiile între 
R. D. Germană și Republica Socia
listă România cunosc de la bun în
ceput o dezvoltare extrem de fruc
tuoasă. România se numără printre 
primele state care, acum 25 ‘de ani 
au recunoscut Republica Democrată 
Germană. De la stabilirea relațiilor, 
la 22 octombrie 1949, legăturile de 
colaborare între statele și popoarele 
noastre au progresat în toate dome
niile.

Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a R. D. Germane, con
dusă de tovarășul Erich Honecker, în 
mai 1972, în Republica Socialistă 
România și tratativele care au avut 
loc cu acest prilej cu o delegație 
română, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au marcat o nouă etapă 
in relațiile dintre partidele și sta
tele noastre.

După semnarea tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
cu prilejul acestei vizite, relațiile de 
prietenie și colaborare pe plan po
litic, economic și cultural, precum și 
în alte domenii s-au dezvoltat deo
sebit de. rodnic. Astfel, au putut fi 
încheiate noi acorduri, schimbul de 
turiști a crescut, iar relațiile cultu
rale au cunoscut o nouă amploare. 
Volumul comerțului exterior s-a dez
voltat considerabil și depășește ci
frele acordului de lungă dura
tă. în relațiile economice, un loc din 
ce în ce mai important revine spe
cializării și cooperării.

Recent, poporul român și odată cu 
el omenirea progresistă au sărbătorit 
cea de-a XXX-a aniversare a elibe
rării de sub dominația fascistă. In 
cei 30 de ani de transformări revo
luționare, Republica Socialistă Româ
nia a devenit un stat înfloritor, so
cialist. Dintr-o țară agrară înapoiată, 
România, sub conducerea partidului 
comunist, a devenit o țară industrial- 
agrară socialistă cu mari capacități 
de producție.

Poporul Republicii Democrate Ger
mane privește cu cea mai mare stimă 
succesele obținute de poporul român 
în făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Această adunare 
festivă este pentru mine un prilej de 
a adresa felicitări cordiale oamenilor 
muncii din România pentru rezul
tatele lor în construirea socialismului 
și de a le ura noi succese în tradu
cerea in viață a hotărîrilor partidu
lui.

Aș dori să vă asigur — a spus 
în încheiere vorbitorul — că R. D. 
Germană va întreprinde și pe viitor 
totul pentru a-și aduce contribuția la 
consolidarea socialismului mondial, 
la asigurarea și salvgardarea păcii, 
la întărirea frontului unității tuturor 
forțelor antiimperialiste.

cinema
• Ultima luptă î LUMINA — fi; 
11,45; 14,30; 17,15; 20.
e Ruy Bias : CASA FILMULUI
— 10 ; 12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. SCALA
— Q ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18 30 ‘ 21
A 'Tatăl ’ risipitor : VICTORIA — 
9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.

• Sufletul negrului Charley : 
PATRIA — 9,30; 12,15; 15; 17,30; 
20, BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,15; 
16,15; 18,30; 20,45, FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Scurtă vacanță : CAPITOL — 
16 ; 18,15 ; 20,30.
q în cer și pe pămînt : BUCEGI 
— 16; 18; 20.
e Extravagantul domn Deeds î 
FEROVIAR — 9,30: 12; 15,30: 18;
20,30, GLORIA — 8,45; 11; 13,15;
15,30; 13; 20,30.
• Apoi s-a născut legenda : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Doi pe un balansoar : CEN

TRAL — 9,15; 11,45; 14,30; 17,15;
20.
q „Stejar*  — extremă urgență : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15, 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Program pentru copii î DOINA 
— 9,45; 16.
O Fără un adio î DOINA — 11,15; 
13,30; 17,30; 20. GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,15.

Atac împotriva lui Rommel : 
CAPITOL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45.
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30: 16;
18,15; 20,30, MELODIA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 20,45. MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,15.
• Neamul Șoimăreștilor : UNI
REA — 16; 19,15.

• Goana după aur : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
o Trei inocenți : PACEA — 16; 
18; 20.
• Riul roșu î GRIVIȚA — 9; 11,45; 
15; 17,45; 20,15.
e Piele de măgar : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, LIRA 
— 15,30; 18; 20,15.
• Nunta î VIITORUL — 15,30; 18; 
20.
• Vandana : FERENTARI — 10; 
13,30; 19, COSMOS — 13; 16; 19.

• Prietena mea Sybille î FLO- 
REASCA — 16; 18; 20.
• Contesa Walewska : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 De bună voie și nesilit de ni
meni : VITAN — 15,30; 18; 20.
0 Fata de pe Kosmaj î COTRO- 
CENI — 14.
o Fluturii sînt liberi : COTRO- 
CENI — 16; 18; 20.
O 50 000 de dolari recompensă î 
CRÎNGAȘI — 15,30; 17,45; 20.
• Nu este timp : RAHOVA — 16; 
18; 20.
• Trecătoarele Iubiri t MIORIȚA 
— 15,45.

• Casa păpușilor î MIORIȚA — 
9; 11,15: 13; 18; 20,15.
0 Veronica se întoarce : MOȘI
LOR — 15,30.
• Apartamentul : MOȘILOR —
18; 20,15.
o Chitty—-Chitty, bang, bang :
POPULAR — 15,30; 19.
e Ordinul Ana : PROGRESUL — 
15,30: 18; 20,15.
• Tunurile din Navarone : FLA- 
CARA — 15,30; 19.
• în numele poporului Italian : 
ARTA — 15; 17,30; 20.
• Cazul Astrid .• ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE — 15,30; 18;
20,15.

teatre 
gureanu) : Joc de pisici — 19,30. 
(sala din str. Alex. Sahia) : Eli- 
sabeta I — 19,30.
© Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Hotelul astenicilor —
19,30, (sala Studio) : Șoc la me
zanin —- 19.
• Teatrul Giulești : Răzbunarea 
sufleuruluî — 19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19,30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasileseu" : Școala bîrfelilor 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă*  : Scufi
ța cu trei... iezi — 16.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

, Freședințele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 

BUCUREȘTI 
Vă exprimăm profunde mulțumiri pentru felicitările fierbinți pe care ni 

le-ați trimis in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al întregului 
popor român și al dumneavoastră personal, cu prilejul celei de-a 26-a ani
versări a creării Republicii Populare Democrate Coreene.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima încrederea că relațiile frățești 
de prietenie și colaborare care se dezvoltă bine, pe zi ce trece, între parti
dele, guvernele și popoarele țărilor noastre se vor intări și dezvolta tot mai 
mult și în viitor și vă dorim, din inimă, dumneavoastră și poporului român, 
succese și mai mari în lupta pentru înflorirea și dezvoltarea țării.

KIM IR SEN KIM IR ,
Secretar general Premierul Consiliului Administrativ

al Comitetului Central al Republicii Populare
al Partidului Muncii din Coreea, Democrate Coreene
Președintele Republicii Populare 

Democrate Coreene

Excelenței Sale
Domnului ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

Președintele Republicii Columbia BOGOTA
Am aflat eu adîncă întristare de alunecarea de teren din Medellin, care a 

provocat numeroase pierderi de vieți omenești și pagUbe materiale.
Rog pe Excelența Voastră să primească sincere condoleanțe și să transmi

tă familiilor îndoliate profunda noastră compasiune.
* NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Adunarea festivă de Icț Berlin cu prilejul aniversări 
Republicii Democrate Germane

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
5

ERICH HONECKER

încheierea vizitei președintelui 
Consiliului Executiv Federal 

al R.S.F. Iugoslavia, Gemal Biedici
Tovarășul Gemal Biedici, preșe

dintele Consiliului Executiv Federal 
al Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, a părăsit, luni dimineața, 
Capitala.

La plecare, oaspetele a fost salutat 
pe aeroportul Otopeni de tovarășii 
Manea Mănescu, prim-ministru al 
guvernului, Constantin Băbălău, mi-

★
La invitația tovarășului Manea 

Mănescu, prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, to
varășul Gemal Biedici, președintele 
Consiliului Executiv Federal al Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, a efectuat o vizită de lucru 
In Republica Socialistă România, în 
perioada 4—7 octombrie 1974.

în timpul vizitei, tovarășul Gemal 
Biedici a fost primit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

între primul-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România și 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia au avut loc convor
biri, în cadrul cărora, pe baza celor 
convenite cu ocazia întîlnirilor dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito, desfășurate la București 
și Neptun în iulie 1974, s-a procedat 
la un rodnic schimb de vederi cu 
privire Ia măsurile de promovare în 
continuare a colaborării pe multi
ple planuri dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia.

Un loc central în convorbiri a fost 
acordat relațiilor econQmice’ și căi
lor de dezvoltare în continuare a 
acestora. S-a evidențiat că există 
largi posibilități pentru extinderea și 
adincirea cooperării și specializării 
In producție, îndeosebi în domeniile 
Industriei extractive, siderurgiei, in
dustriei construcțiilor de mașini,

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

VARȘOVIA 
Stimate tovarășe Jaroszewicz,
Cea de-a 65-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa, în numele Guvernului Republicii Socialiste 
România și al meu personal, un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale 
felicitări.

Vă urez, totodată, multă sănătate, viață îndelungată și noi succese în ac
tivitatea rodnică pe care o desfășurați în fruntea Guvernului Republicii Popu
lare Polone, pentru dezvoltarea și prosperitatea continuă a țării dumnea
voastră, pentru întărirea și adincirea relațiilor de prietenie frățească și cola
borare multilaterală dintre popoarele și țările noastre.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

PWSEDINTEIE CONSILIUIUIDf MINiȘERI Ăl 1P. BULGARIA 
VA FACE 0 VIZIIĂ OFICIALĂ DE PRIEFENIE 111 ȚARA NOASTRĂ

La invitația primului-minist.ru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, Stanko To-

întoarcerea ministrului afacerilor externe al României 
de la Sesiunea Adunării Generale a 0. N. U.

Ministrul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, șeful delegației Repu
blicii Socialiste România care a par
ticipat la lucrările celei de-a XXIX-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., 
s-a înapoiat, luni după-amiază, in 
Capitală.

Pe aeroportul Otopeni au fost pre- 
zenți Vasile Gliga, adjunct al minis

vremea 

nistrul energiei electrice, Ion St. Ion, 
secretar general al Consiliului de Mi
niștri, Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Petar Dodik, am
basadorii! R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
★ »

energeticii, cooperării pe terțe piețe, 
tehnologiei și în alte domenii.

Cei doi prim-miniștri au trecut în 
revistă unele probleme internaționa
le actuale de interes comun și au 
constatat identitatea pozițiilor țărilor 
lor în legătură cu securitatea și 
cooperarea în Europa, situația din 
Cipru, Orientul Apropiat, în general 
în legătură cu problemele privind 
pacea și securitatea internațională.

Președintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia a vizi
tat obiective economice, culturale și 
turistice din București și din jude- * 
țele Prahova și Buzău. Peste tot, 
înaltului oaspete iugoslav i s-a fă
cut o primire deosebit de călduroasă 
și prietenească.

Timpul probabil pentru zilele de 
9. 10 și 11 octombrie. In țară : Cerul 
va fi variabil, cu innorări accentuate 
In jumătatea de nord-vest a țării,

Vizita președintelui Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugosla
via, convorbirile rodnice care au 
avut loc s-au desfășurat într-o at
mosferă caldă, de deplină încredere 
și înțelegere mutuală, care caracteri
zează relațiile de prietenie și bună 
vecinătate dintre cele două țări so
cialiste vecine. A fost reafirmată 
hotărîrea comună de a adinei și mal 
mult prietenia și colaborarea dintre 
popoarele român și iugoslave, spre 
binele reciproc, în interesul cauzei 
socialismului, păcii și securității in
ternaționale.

Președintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, Gemal 
Biedici, l-a invitat pe primul-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, Manea Mănescu, să 
facă o vizită în Iugoslavia, Invitația 
a fost acceptată cu plăcere.

dorov, va efectua o vizită, oficială de 
prietenie în țara noastră, în fruntea 
unei delegații guvernamentale, în a 
doua decadă a lunii octombrie a.c.

trului, funcționari superiori din 
M.A.E. I

Au fost de față Sayed Abbas Che- 
did, directorul Centrului de infor
mare al O.N.U. la București. Louis 
Ziăgle. directorul Centrului european 
al UNESCO pentru învățămîntul 
superior, reprezentanți ai ambasa
delor S.U.A. și Mexicului.

(Agerpres)

unde se vor semnala ploi locale. în 
rest, acestea vor fi izolate. La munte, 
pe alocuri. își va face apariția lapo- 
vița' sau ninsoarea. Temperatura va 
marca o scădere. Maximele vor fi cu
prinse între 10 și 20 de grade, iar mi
nimele între 2 și 12 grade. Seara și 
dimineața, ceață slabă în sudul țării, 
în București : Cerul va fi variabil, 
favorabil ploii slabe. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă. .

BERLIN (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a în
temeierii Republicii Democrate Germane, în sala „Werner-Seelenbin- 
der" din Berlin a avut loc, duminică, o adunare festivă organizată de 
Comitetul Central al Partidului Socialist Unit din Germania, de Con
siliul de Stat, Consiliul de Miniștri și Consiliul Frontului Național ale 
R. D. Germane.

In prezidiul adunării au luat loc Erich Honecker, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., Willi Stoph, membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat, Horst Sindermann, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Mi
niștri, alți conducători de partid și de stat ai R.D.G.

în loja invitaților s-au aflat delegațiile de peste hotare participante 
la manifestările prilejuite de cea de-a 25-a aniversare a intemeierii 
R.D.G., printre care și conducătorul delegației Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, tovarășul Ștefan Voitec, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, vicepreședinte al Consiliului Na
țional al F.U.S.

La adunarea festivă a luat cuvîntul ERICH HONECKER, prim-so- 
cretar al C.C. al P.S.U.G.

„Sărbătorim cea de-a 25-a ani
versare a întemeierii Republicii 
Democrate Germane, primul stat 
german în care muncitorii și ță
ranii exercită puterea, in care 
poporul muncitor este stăpînul 
propriului său destin — a spus vor
bitorul. Odată cu 7 octombrie 1949 
am pășit, după eliberarea poporului 
nostru de sub jugul fascismului de 
către glorioasa armată sovietică și 
după anii grei ai începutului, pe ca
lea spre construirea unei orînduiri 
sociale noi, socialiste. A luat naștere 
un stat care a rupt odată pentru tot
deauna cu trecutul imperialist și de 
la bun început și-a adus contribuția 
la menținerea păcii și la asigurarea 
stabilității. Astăzi este un lucru în
țeles mai bine ca oricînd că înteme
ierea Republicii Democrate Germane 
a marcat o cotitură în istoria poporu
lui nostru, precum și în Europa".

Un sfert de veac de existență a 
R. D. Germane — a continuat vorbi
torul —a însemnat intrarea poporului 
nostru in era socialismului, înnoirea 
din temelii a existenței sale sociale, 
participarea activă a poporului nos
tru, sub conducerea clasei munci
toare și a partidului ei. la transfor
marea revoluționară a lumii. Pentru 
ca ideile invincibile ale lui Marx, 
Engels, Lenin să devină prezentul 
nostru au luptat cei mai buni fii ai 
clasei muncitoare germane. Socialis
mul a fost obiectivul care a însuflețit 
rezistența antifascistă in închisori și 
lagăre de concentrare, In brigăzi in
ternaționale, in perioada de ilegali
tate și în emigrație. Prin realitatea 
sa vie, statul nostru socialist, al mun
citorilor și țăranilor, îndeplinește un 
nobil legămînt. Este legămîntul fă
cut de revoluționari ca Wilhelm 
Liebknecht și August Bebel, Clara 
Zetkin si Franz Mehrjng, Karl 
Liebknecht și Rosa Luxemburg, 
Ernst Thălmann, Wilhelm Pieck și 
Otto Grotewohl, Walter Ulbricht, 
Hermann Matern și Otto Buchwitz.

Un sfert de secol de existență a 
Republicii Democrate Germane a în
semnat un drum de muncă încorda
tă, o perioadă de oțelire și verificare 
în lupta de clasă. In acest răstimp, 
clasa muncitoare, țăranii coopera
tori, reprezentanții intelectualității și 
toți oamenii muncii, toațe forțele po
porului nostru, unite in Frontul Na
țional, au obținut mari realizări. Ni
meni nu credea, la început, că este 
ușor de înfăptuit ceea ce am .făcut 
noi, dar, în pofida tuturor dificultă
ților și ostilităților imperialiste, noi 
ne-am atins țelurile. Experiența so
cială și cea personală oferă o depli
nă justificare a constatării că dru
mul socialismului și păcii pe care 
am pășit, la indicația Partidului So
cialist Unit din Germania și sub 
conducerea lui, a fost și este drumul 
cel just. Toate eforturile noastre au 
fost îndreptățite.

Poporul nostru — a arătat vorbi
torul — a intîmpinat acest jubileu 
cu numeroase inițiative și realizări. 
Ele sînt o expresie a legăturii pro
funde cu statul nostru socialist, a 
dorinței de a-1 consolida prin înde
plinirea obiectivelor trasate de Con
gresul al VIII-lea al P.S.U.G. Pen
tru aceasta, adresez oamenilor mun
cii din țara noastră, în numele C.C. 
al P.S.U.G., al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri, mul
țumirile noastre cordiale.

înființarea și dezvoltarea Repu
blicii Democrate Germane constituia 
o dovadă a viabilității și triumfului 
și pe pămintul german a învățăturii 
lui Marx, Engels și Lenin. In cadrul 
unui proces revoluționar unitar, care, 
de la cotitura antifascistă, democra
tică, a trecut la crearea bazelor so
cialismului și construirea societății 
socialiste dezvoltate, clasa muncitoa
re, in alianță cu toate păturile de 
oameni ai muncii, își înfăptuiește 
misiunea sa istorică. Premisa hotări- 
toare pe această cale a fost unitatea 
clasei muncitoare, întruchipată in 
alianța noastră de luptă marxist-le- 
ninistă — Partidul Socialist Unit din 
Germania. In toate etapele dezvol
tării noastre, în toate domeniile vie
ții societății noastre, in lupta poli
tică, precum și in orientarea dezvol
tării economice, tehnico-științifice și 
spiritual-culturale, în asigurarea și 
apărarea militară de nădejde a cu
ceririlor noastre socialiste, precum și 
în fața unor încercări pe care istoria 
ni le-a impus, partidul nostru s-a

încă de sîmbătă dimineața, Ber
linul se află în sărbătoare. în prin
cipalele piețe publice, în*locurile  de 
agrement, s-au instalat estrade 
mari. Echipe de dansatori și cintă- 
rețl populari, coruri și formații de 
muzică ușoară au transformat ca
pitala țării într-un amfiteatru u- 
riaș. Asemenea manifestări au avut 
loc în numeroase alte orașe ale ță
rii,

Sîmbătă seara, la monumentul în
chinat memoriei victimelor fascis
mului, pe bulevardul Unter den 
Linden s-a desfășurat o emoționan
tă ceremonie.

O seară mai tîrziu, bulevardul 
Unter den Linden avea să devină 
scena unei grandioase manifestații 
cu torțe a reprezentanților tinere
tului din întreaga republică. La 
ora 19,00, cînd a început ma
nifestația, mă aflam în piața 
August Bebel, unde au fost 
instalate tribunele. Dar încă din 
cursul după-amiezii am putut ve
dea coloane compacte de tineri în 
uniformele albastre ale Organizației 
tineretului liber german și ale or
ganizației pionierilor „Ernst Thăl

dovedit întotdeauna avangarda cla
sei muncitoare revoluționare, forța 
conducătoare a noii societăți.

După zdrobirea regimului nazist- 
s-au tras concluziile juste din istoria 
poporului nostru — a declarat vor
bitorul. întreprinderile celor îmbo
gățiți de pe urma războiului și ale 
criminalilor naziști au fost confiscate 
și trecute în mina celor care creează 
toate valorile. Prin reforma agrară 
democratică s-a înfăptuit revendi
carea de secole ca țăranii liberi să 
trăiască pe un pămînt li
ber. Prin reforma democra- 

'tică a învățămîntului, șco
lile și universitățile și-au 
deschis porțile pentru co
piii muncitorilor și țărani
lor. Toate acestea au con
stituit jaloane pe calea 
spre o. nouă eră în istoria 
poporului nostru.

R. D. Germană — a ară
tat în continuare Erich Ho
necker — poate sărbători 
împlinirea a 25 de ani de 
existență ca un stat socia
list stabil. în industrie și 
agricultură, în știință, invă- 
țămînt și cultură, în toate 
domeniile sociale, spre a 
căror dezvoltare armonioa
să este orientată politica ' 
noastră, s-a atins un nivel 
avansat. Am înaintat de pe 
acum o bună bucată de 
drum, pe calea construirii 
societății socialiste dezvol
tate. Pe măsură ce perfec
ționăm relațiile socialiste, 
se lărgește aria inițiativei 
creatoare a oamenilor mun
cii, iar rezultatele obținute 
de ei influențează tot mai 
profund și mai considerabil 
viața omului. Forțele pro
pulsoare ale socialismului 
se dezvoltă tot mai mult, 
avantajele sale Istorice ies 
tot mal puternic în eviden
ță. Acest fapt, precum și 
experiența poporului nostru 
în activitatea de transpune
re în viață a hotăririlor 
Congresului al VIII-lea al 
P.S.U.G. și, în special, a 
principalei sarcini stabilite de Con
gres — avintul general al activității 
sociale din țara noastră, continuitatea 
și dinamica mai puternică ce caracte
rizează din acel moment progresul 
social și economic — constituie o do
vadă că obiectivele noastre au fost 
fixate în concordanță cu cerințele și 
posibilitățile existente. Rezultatele 
programului Congresului al VIII-lea 
au devenit, astfel, o vrednică încu
nunare a bilanțului celor 25 de ani.

Republica Democrată Germană se 
situează pe locul 96 în lume în ra
port cu suprafața teritoriului său și 
pe locul 36 în ce privește numărul 
populației. Dacă se ia însă drept 
criteriu volumul producției indus
triale, R.D. Germană și-a cucerit 
unul din primele zece locuri în lume. 
Și aceasta, în pofida faptului că te
ritoriul actualei Republici Demo
crate Germane a fost devastat de 
războiul provocat de fascismul ger
man. In anul înființării statului nos
tru s-a realizat un venit național de 
22 miliarde mărci. în 1973 am ajuns 
la 127 miliarde mărci, adică aproape 
de șase ori mai mult. Industria 
noastră produce astăzi în șase săp- 
tămîni cit se producea pe ansamblul 
anului 1949. în cel de-al treilea an 
de la Congresul al VIII-lea al 
P.S.U.G. am reușit ca in sectorul 
producției de mărfuri industriale să 
depășim, pentru prima dată, un vo
lum de 200 miliarde mărci. Astăzi, 
cu trei luni înainte de sfirșitul anu
lui, se estimează că in 1974 se va 
obține o producție de mărfuri in
dustriale de aproape 220 miliarde 
mărci. Cînd plarral pe anul 1974 va 
fi îndeplinit, vom atinge în crește
rea producției de mărfuri indusX 
triale aproximativ 80 la sută din o- 
biectivul stabilit de Directivele Con
gresului al VIII-lea cu privire la 
planul cincinal. Rezultatele bune ob
ținute în întrecerea socialistă lansa
tă în cinstea jubileului de astăzi în
dreptățesc aceste precizări îmbucu
rătoare. Sîntem siguri că aceste e- 
forturi vor fi continuate cu același 
elan în perspectiva aniversării a 30 
de ani de la eliberare.

Totuși, aceste cifre singure nu 
pot oglindi realizările din cei 25 de 
ani. Clasa muncitoare, împreună cu 
aliații săi, a trebuit să învețe să con

mann", care străbăteau cîntînd stră
zile orașului. După ce in tribuna o- 
ficială au luat loc conducătorii de 
partid și de stat ai R.D.G. și oaspe
ții de peste hotare, primul-secretar 
al Consiliului central al Organiza
ției tineretului liber german

Berlinul în sărbătoare
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

(F.D.J.), Egon Krenz, a rostit un 
jurămînt al tineretului din R.D.G.

„în această oră solemnă — se 
spune în jurămînt — în care ne 
amintim ziua istorică a întemeierii 
republicii noastre și angajamentul 
de a o transforma într-un edificiu 
al păcii, în această oră in care pri
vim spre deceniile următoare, noi, 
membrii tineretului liber german, 
ne exprimăm cu tărie atașamentul 

ducă statul și economia, să înfăp
tuiască și să folosească legile econo
miei socialiste. A trebuit făurită și 
perfecționată planificarea socialistă.

Din rîndurile oamenilor muncii au 
fost pregătite zeci de mii de noi 
cadre capabile. După trecerea în
treprinderilor în proprietatea între
gului popor, noile relații de muncă 
trebuiau abia făurite. Au luat naș
tere și s-au dezvoltat întrecerea so
cialistă și mișcarea inovatorilor. S-a 
creat organismul economiei socia
liste, care a fost permanent dez
voltat. Linia ascendentă a grafice
lor ce oglindesc realizările acestei e- 
conomii arată astăzi că ea funcțio
nează bine. Avem’ o economie na
țională socialistă dezvoltată în ade
văratul sens al cuvîntului, cu o in
dustrie și agricultură moderne, care, 
prin calitatea sa socială și prin rea
lizările sale în folosul omului, repre
zintă un tip cu totul nou de- pro
ducție socială, pentru care capita
lismul nu are corespondent. Econo
mia noastră este axată, prin întrea
ga sa structură și orientare, spre sa
tisfacerea necesităților materiale și 
culturale ale societății și ale fiecă
ruia dintre membrii <i. în această 
economie, omul nu mai este o anexă 
a producției, ci este cel care domină 
atît producția, cit și condițiile in 

care își desfășoară muncă — a ară
tat vorbitorul. Avantajele socialis
mului devin pe deplin evidente dacă 
se tține seama de faptul că fiecare 
progres economic realizat in socie
tatea noastră este destinat omului, 
satisfacerii cerințelor sale materiale 
și spirituale.

Arătind că in acești ani s-a 
făurit o nouă configurație socia
lă, vorbitorul a subliniat că clasa 
muncitoare eliberată exercită rolul 
conducător în societate și în stat, 
fiind organizată și inspirată de parti
dul marxist-leninist. în activitatea ei 
de producție se îmbină tot mai strîns 
munca fizică și cea spirituală. A 
crescut la un nivel fără precedent 
gradul de instruire. în anii care au 
trecut, clasa muncitoare a acumulat 
o mare experiență în producția so
cialistă modernă și in conducerea 
ei. Influența colectivelor de muncă 
asupra proceselor sociale este într-o 
permanentă creștere.

S-a schimbat fundamental caracte
rul social al țăranilor in R.D.G., a 
spus în continuare Erich Honecker. 
Astăzi ei acționează, pe baza pro
prietății cooperatiste, ca o clasă so
cialistă unitară, iar alianța lor cu 
muncitorii se confirmă la un nivel 
calitativ superior. Calificarea profe
sională și viața spirituală a țărănimii v 
cooperatiste au ajuns la un nivel de 
neconceput în satul capitalist. în a- 
gricultura socialistă se pășește cu 
bune rezultate pe calea folosirii me
todelor industriale de producție. A- 
ceastă cale aduce cu sine noi și pro
funde transformări în viața oame
nilor.

Intelectualitatea socialistă întreține 
în republica noastră raporturi strînse 
și de prietenie cu clasa muncitoare, 
aducînd o contribuție substanțială la 
progresul social, în special în do
meniile învățămîntului, culturii, o- 
crotirii sănătății. Paralel eu creș
terea în continuare a rolului condu
cător al clasei muncitoare ca proces 
obiectiv, se înfăptuiește, prin mode-' 
larea relațiilor de producție socia
liste, o apropiere permanentă a cla
selor și păturilor poporului nostru, 
pe baza ideologiei clasei muncitoare. 
Pas cu pas, sînt depășite deosebirile 
de esență dintre oraș și sat. Acest 

nostru față de patria noastră so
cialistă, Republica Democrată Ger
mană".

în piața rămasă apoi liberă și-au 
făcut apariția zeci de băieți și fete 
care au desfășurat un frumos dans 
alegoric evocind munca pașnică a 

poporului din Republica Democra
tă Germană pentru înflorirea țării.

Timp de aproape trei ore, stră- 
bătind bulevardul Unter den Lin
den, din apropierea porții Branden
burg și pînă aproape de Alexan- 
derplatz, au trecut prin fața tribu
nelor coloanele celor două sute de 
mii de tineri demonstranți. Purtau 
în mîini torțe aprinse care lumi
nau feeric cerul și străzile Berli

proces, cu implicații atît de pro
funde, este, în societatea noastră, în 
plină desfășurare. Știința, cultura, 
învățămîntul vor determina și pe 
viitor ritmul înaintării noastre spre 
comunism.

Odată cu socialismul, în țara noas
tră democrația a prins pentru pri
ma oară rădăcini solide. Este o 
preocupare permanentă a partidului 
nostru de a perfecționa formele 
participării oamenilor muncii la con
ducerea proceselor sociale. în socie
tatea noastră au fost transpuse în 
practică milioane de idei și pro
puneri ale oamenilor muncii.

La ceea ce am realizat în republica 
noastră și-au adus in mare parte 
contribuția partidele prietene ale 
P.S.U.G. — Uniunea creștin-demo- 
crată, Partidul democrat-țărânesc, 
Partidul liber-democrat și Partidul 
național-democrat, precum și sindica- 
telcș cea mai largă organizație a 
clasei muncitoare, organizațiile de 
tineret și de pionieri, organizația de 
femei și alte organizații de masă 
unite in Frontul Național din 
R. D. Germană.

După preluarea puterii de către 
clasa muncitoare, relațiile de pro
prietate socialiste s-au dovedit în 
viața practică adevărate relații de 
ajutor reciproc și colaborare tovără

șească. S-a dezvoltat în 
toate domeniile cooperarea 
colectivă.

Relevînd succesele obți
nute în ridicarea nivelului 
de trai, Erich Honecker a 
spus : Dreptul la muncă 
este în republica noastră un 
lucru de la sine înțeles ; 
securitatea socială este ga
rantată. Sînt bine cunoscute 
progresele pe care le-am 
realizat într-o problemă 
socială atît de importantă 
ca egalitatea femeii. Tine
retul este multilateral sti
mulat. Tuturor copiilor, sta
tul nostru socialist le oferă 
mari posibilități de a învă
ța. Statul asigură o pregă
tire temeinică a tineretului, 
bazată pe școala generală 
politehnică de 10 ani.

Bunăstarea omului se 
află în centrul tuturor efor
turilor societății noastre so
cialiste. Pe baza programu
lui de politică socială al 
Congresului al VIII-lea al 
P.S.U.G., a spus apoi Erich 
Honecker, noi făurim in 
continuare modul de viață 
socialist, concentrîndu-ne 
asupra satisfacerii cerințe
lor esențiale ale" clasei 
muncitoare și celorlalți oa
meni ai muncii. Tocmai de 
aceea în programul nostru 
social ocupă un loc central 
permanenta îmbunătățire 
a condițiilor de locuit ale 
cetățenilor și soluționare^ 
problemei locuințelor pînȘ 
în 1990. Și alte măsuri ur

măresc înfăptuirea principiilor socia
le care corespund esenței statului 
nostru al muncitorilor și țăranilor : 
au fost majorate salariile mici ale 
multor oameni ai muncii, a fost în
făptuită cea mai importantă mărire 
a pensiilor. După cum este știut, anul 
acesta au intrat, de asemenea, în vi
goare noi și importante măsuri de 
îmbunătățiri în acest domeniu.

Cetățenii noștri au obținut, printr-o 
muncă perseverentă și încununată 
de succes, rezultate cu care se 
pot mîndri, a arătat vorbitorul. Nu 
am afirmat niciodată că drumul pe 
care l-am ales este un drum neted. 
Au existat și există dificultăți de de
pășit, probleme noi de soluționat. 
Important este faptul că republica 
noastră s-a dezvoltat ca o patrie si
gură a poporului, în care oamenii 
muncii se simt la ei acasă.

Știm bine cîte mai sînt de făcut. Nu
meroase sarcini pe care încă nu le-am 
putut soluționa necesită noi eforturi, 
așa cum din succesele noastre rezultă 
noi exigențe. Decisive sînt, în primul 
rind, rezultatele pe care le obținem în 
intensificarea producției, în raționali
zarea ei socialistă. întreaga experien
ță rodnică acumulată pe acest plan în 
anii trecuți trebuie acum sintetizată 
și aplicată cît mai larg în practică, 
pentru a se valorifica noi rezerve 
de creștere a producției.

înțelegem limpede a continuat 
E. Honecker — că nu putem consu
ma decît ceea ce producem. Există 
astfel o legătură nemijlocită între 
inițiativele apărute în cadrul între
cerii — care accelerează progresul 
tehnico-științific, economisesc ener
gie, materiale și timp de lucru — și 
dezvoltarea politicii noastre în dome
niul social.

Arătînd că progresul R. D. Germa
ne se încadrează în dezvoltarea ge
nerală a statelor socialiste, fapt deo
sebit de evident tocmai în contextul 
bilanțurilor rodnice, jubiliare, înche
iate în acest an de alte state socia
liste, primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G. a spus : După eliberarea 
lor, aceste state se aflau în stadii de 
dezvoltare economică și socială foar
te diferite. Socialismul le-a unit și, 
în înaintarea lor, vor fi înlăturate 
deosebirile în ce privește gradul de 

nului, steaguri și steme ale parti
dului și ale țării, panouri cu foto
grafii.

La 7 octombrie, pe Karl Marx 
ALlee, în decorul Berlinului recon
struit, s-a desfășurat parada mili
tară. în tribune au luat loc Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Stat, Horst Sinder
mann, președintele Consiliului de 
Miniștri, alți conducători de partid 
și de stat ai R.D.G. membrii dele
gațiilor de peste hotare. A fost pre
zentă delegația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
condusă de tovarășul Ștefan Voi
tec.

Aproape în același timp, la Ros
tock, pe Marea Baltică, s-a desfă
șurat o altă paradă militară, a for
țelor navale și aeriene.

Seara tîrziu, capitala R. D. Ger
mane a strălucit, sub luminile unui 
impresionant foc de artificii.

La ora la care transmit, pe stră
zile Berlinului, pe întinsul întregii 
Republici Democrate Germane, săr
bătoarea continuă.

Mihai CARANFIL

industrializare și nivelul de trai. Cu 
fiecare etapă a progresului social- 
economic se lărgesc posibilitățile de 
colaborare și de schimb de expe
riență.

Acordăm o înaltă apreciere Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc 
— a declarat vorbitorul. în ultimul 
timp s-au făcut pași pentru rezolva
rea în comun și pe termen lung a 
problemelor privind energia și ma
teriile prime. Popoarele țărilor so
cialiste — a continuat el — aduc în 
patrimoniul comun faptele lor revo
luționare, tot ce e mai valoros în 
tradițiile și caracteristicile lor na
ționale.

Politica externă a Republicii De
mocrate Germane a fost orientată, 
de la întemeierea ei, spre o pace du
rabilă. Această linie servește , con
strucției socialismului, este în con
cordanță cu interesele vitale ale po
poarelor și mobilizează, totodată, 
toate forțele din lume care luptă 
pentru libertatea și independența 
lor, pentru democrație și progres so
cial. Putem afirma cu satisfacție7 — 
a declarat vorbitorul — că politica 
de coexistență pașnică devine in pre
zent, într-o măsură tot mai mare, o 
normă a relațiilor dintre state cu 
orînduiri sociale diferite. După pe
rioada gravă și primejdioasă a „răz
boiului rece", s-a reușit să se ajungă 
la o fază de destindere internaționa
lă. împreună cu aliații noștri, a spus 
vorbitorul, acționăm pentru încheie
rea neîntîrzlată și cu rezultate pozi
tive a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa la nivelul cel 
mai înalt, in interesul tuturor state
lor participante. Republica noastră 
sprijină activ pașii constructivi în 
direcția dezarmării.

Subliniind că în centrul politicii 
externe a Republicii Democrate Ger
mane se va afla și de acum înainte 
întărirea permanentă a alianței fră
țești cu Uniunea Sovietică, și cu alte 
state socialiste, vorbitorul a decla
rat : Dezvoltăm permanent relațiile 
cu popoarele din Asia, Africa. Orien
tul Apropiat și America Latină, care 
au răsturnat jugul imperialismului 
și colonialismului și care au pășit pe 
o cale proprie. în același timp, dez
voltăm relațiile cu țările capitaliste 
conform principiilor avantajului re
ciproc, neamestecului și respectării 
suveranității și integrității teritoria
le, Participarea, pe bază de egalitate 
în drepturi, a R.D.G. la Organizația 
Națiunilor Unite ne-a oferit posibi
lități noi, mai favorabile în acest do
meniu.

în ceea ce privește raporturile 
R.D.G. cu R.F.G., a arătat vorbitorul, 
tratatele și acordurile încheiate ofe
ră toate premisele pentru a se ob
ține noi rezultate pozitive pe calea 
normalizării relațiilor. In mod cert, 
posibilitățile în această direcție încă 
nu au fost epuizate. Se înțelege că 
aceașța reclamă dorință și bună
voință de anjb,ele; părți. Noi pornim 
de la ideea că relații raționale între 
R.D.G. și R.F.G. sînt nu numai în 
avantajul celor două state germane, 
ci servesc și procesului de destin
dere în întreaga Europă.

în prezent, a menționat Erich 
Honecker, problema centrală trebuie 
să o constituie stabilizarea în conti
nuare a rezultatelor obținute în asi
gurarea păcii. Mai sînt încă multe 
de făcut pentru a imprima trăinicie 
procesului de destindere.

Arătînd că mai există încă forțe im
perialiste, care încearcă să împingă 
din nou lumea înapoi, spre epoca 
„războiului rece‘‘, vorbitorul a men
ționat în acest sens activitățile de 
înarmare întreprinse de N.A.T.O.

Vorbitorul a exprimat apoi solida
ritatea cu luptătorii Unității Popu
lare din Chile, cerînd eliberarea lui 
Luis Corvalan, a tuturor patrioților 
întemnițați. El a exprimat solidari
tatea R.D.G. cu poporul vietnamez, 
s-a pronunțat pentru lichidarea fo
carului de tensiune din Orientul A- 
propiat, pentru soluționarea justă a 
problemei cipriote. El a adresat un 
salut antifasciștilor din Portugalia și 
Grecia, tuturor oamenilor care se ri
dică la luptă pentru cauza dreaptă 
a popoarelor lor.

în continuarea cuvîntării sale, Erich 
Honecker a arătat că, in prezent, se 
acționează cu toată energia pentru 
îndeplinirea planului și pentru pre
gătirea următorului plan, care va 
duce mai departe progresul realizat 
de R. D. Germană și va încheia 
bilanțul ce va fi prezentat celui de-al 
IX-lea Congres al P.S.U.G. El a a- 
nunțat că se lucrează la elaborarea 
proiectului următorului plan cincinal 
și a directivelor dezvoltării societății 
socialiste a R. D. Germane pină in 
1990.

Progresele pe care le vom face In 
viitor, în următoarele cincinale, tre
buie să fie chibzuite și calculate pre
cis, presupunind ideile și colaborarea 
activă a tuturor forțelor societății — 
a spus în încheiere tovarășul E. 
Honecker. Ne îndreptăm spre cel de-al 
IX-lea Congres al P.S.U.G. 
și atunci cind vorbim despre perspec
tivele noastre largi, știm că ele se 
întemeiază pe capacitatea creatoare a 
clasei muncitoare și a tuturor oame< 
nilor muncii din țara noastră.

Primirea 
delegațiilor străine 
la Consiliul de Stat 

al Republicii
Democrate 
Germane

BERLIN 7. — Willi Stoph, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., a primit delegațiile străine 
invitate să participe la manifestările 
prilejuite de cea de-a 25-a aniver
sare a întemeierii Republicii Demo
crate Germane.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, tovarășul Ște- 
fan Voitec, a înmînat din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu mesajul 
de salut al C.C. al P.C.R., al Consi
liului de Stat și al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, adresat 
C.C. al P.S.U.G., Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale R.D, 
Germane,

minist.ru
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Definirea
problemelor
economice

majore
GENEVA 7 (Agerpres). — în cadrul 

Conferinței pentru securitate1 și coo
perare în Europa, în ședințele unor 
organe economice, atenția delegații
lor a fost concentrată asupra identi
ficării problemelor economice acute 
care determină, într-o mare măsură, 
evoluția relațiilor actuale, precum și 
în direcția definirii naturii acestor 
relații.

Astfel, în plenara comisiei a Il-a, în 
care se elaborează preambulul gene
ral privind cooperarea economică, 
propunerile prezentate de delegația 
română, precum și cele înaintate de 
delegațiile Iugoslaviei și Olandei s-au 
bucurat de un sprijin larg, au condus 
la stabilirea elementelor de bază ale 
unei prevederi referitoare la proble
mele economice mondiale majore și 
la natura relațiilor economice dintre 
itate.

Prezentînd propunerile delegației 
noastre, reprezentantul român, Niță 
Constantin, a subliniat că în docu
mentele conferinței trebuie să fie 
reflectate problemele economice ma
jore care preocupă comunitatea in
ternațională, cum sînt cele referitoa
re la materiile prime, energie, știință 
șl tehnică, relațiile financiare și mo
netare etc. De asemenea, s-a arătat 
că, în scopul soluționării acestor pro
bleme, sînt necesare eforturi comune 
și acțiuni eficace din partea tuturor 
statelor, precum și instaurarea unor 
relații economice internaționale echi
tabile, care să favorizeze dezvoltarea 
armonioasă a tuturor țărilor.

Propunerile și ideile avansate de 
delegația română au fost sprijinite de 
delegațiile Angliei, Belgiei, Canadei, 
Iugoslaviei și Ungariei, care s-au 
pronunțat, totodată, pentru include
rea printre domeniile amintite a ce
lor privind alimentația și produsele 
de bază, precum și pentru asigurarea 
unor relații economice stabile și du
rabile.

în subcomisia privind cooperarea 
Industrială au fost definite o serie 
de motivări economice care de
termină dezvoltarea și diversificarea 
formelor de cooperare industrială. 
Propunerile făcute de 
României, Finlandei,

delegațiile 
Iugoslaviei, 

R. F. Germania și U.R.S.S. se bucu
ră de un sprijin larg în rîndul celor
lalte delegații.

a 0. N. U.
SĂ DEZVOLTE RELAȚIILE 

CU STATELE SOCIALISTE"
„Reacțiunea a suferit

NAȚIUNILE UNITE 7 — (De la 
trimisul Agerpres, Victor Martalogu). 
Dezbaterile politice din cadrul Adu
nării Generale a O.N.U. au fost re
luate luni.

Salutînd admiterea în O.N.U. a 
Republicii Guineea-Bissau, ministrul 
afacerilor externe cubanez, Râul Roa 
Garcia, a declarat că țara sa sprijină 
cauza mișcărilor de eliberare africa
ne, opunîndu-se colonialismului, im
perialismului și neocolonialismului. 
El a a afirmat că nu vor putea în
cepe negocieri între Cuba și Statele 
Unițe pentru îmbunătățirea relațiilor 
dintre cele două țări, atîta vreme cit 
S.U.A. vor continua blocada împotri
va insulei. Nu va putea exista pace 
în Orientul Apropiat, a declarat vor
bitorul, pînă cînd Israelul nu se va 
retrage din teritoriile arabe ocupate 
și nu vor fi recunoscute drepturile 
naționale ale poporului palestinean. 
în ce privește problema cipriotă, mi
nistrul cubanez a exprimat părerea

guvernului său, potrivit căreia la 
baza soluționării conflictului trebuie 
să se afle retragerea tuturor trupe
lor străine, menținerea independenței 
și integrității teritoriale a insulei.

Adjunctul ministrului de externe 
al Afganistanului, Waheed Abdullah, 
a salutat procesul de destindere apă
rut în relațiile unora dintre marile 
puteri, dar a subliniat că succesul a- 
cestei relaxări a tensiunii depinde de 
participarea tuturor statelor, mari 
sau mici, pentru a se garanta, astfel, 
interesele tuturor, în condiții de e- 
galitate.

Comisarul pentru afaceri externe 
al Ghanei, locotenent-colonel Kwame 
Baah, a salutat admiterea în O.N.U. 
a Republicii Guineea-Bissau, ca o 
victorie a forțelor progresiste ale 
lumii. Relevînd moștenirea economi
că grea a statelor de curînd'eliberate, 
vorbitorul a lansat un apel general 
la âjutorarea acestora prin acorda
rea de asistență concretă, nu formală.

Declarația premierului Whitlam

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
„Australia intenționează să continue 
politica de întreținere a unor relații 
normale de bună vecinătate cu toate 
țările, inclusiv cu cele socialiste" — 
a declarat premierul australian 
Gough Whitlam, în cadrul unui in
terviu acordat rețelei americane 
televiziune.

Arătînd că este dreptul țării 
de a stabili și dezvolta relații 
bună vecinătate cu țările socialiste 
din Asia, inclusiv cu R.D. Vietnam și 
R.P.D. Coreeană, premierul austra
lian a declarat că guvernul său „nu 
intenționează, în această privință, să 
aștepte inițiative din partea Angliei 
sau Statelor Unite". „Recunoașterea 
țărilor socialiste — a subliniat el — 
reprezintă o realitate".

în cadrul aceluiași interviu, pre
mierul australian s-a declarat împo
triva intensificării curșei înarmărilor 
în Oceanul Indian, arătînd că „gu
vernul Australiei se pronunță împo
triva escaladării prezenței militare în 
această regiune".

de
sale 

de

o înfringere serioasă44
Declarațiile secretarului general al P. C. Portughez, 

Alvaro Cunhal

italia Partidele politice iși precizează

ROMA 7 (Agerpres). — Numeroși 
lideri politici italieni au rostit cu- 
vintări în diferite orașe ale Italiei, 
definind poziția partidelor lor față 
de actuala criză guvernamentală și 
exprimînd opinii în legătură cu so
luționarea acesteia.

Luigi Mariotti, liderul grupului 
parlamentar al Partidului socialist, a 
declarat că socialiștii nu vor parti
cipa la un guvern care nu-și va pro
pune schimbări profunde în politica 
economică și în orientarea sa gene
rală. După opinia exprimată de Ma
riotti, relațiile dintre partidele ma
jorității guvernamentale . și P.C.I. 
trebuie să se manifeste pe terenul 
confruntării asupra unor probleme 
concrete.

Secretarul politic al Partidului So
cialist Democratic, Flavio Orlandi, 
a afirmat'că partidul său se pronun
ță pentru revenirea la spiritul ini- , 
țial al coaliției de centru-stinga. So- 
cialiștii-democratici, a relevat Orlan
di, nu doresc să participe la o coa
liție guvernamentală care ar capitu
la pe plan democratic și social. Ei re
fuză să susțină un guvern monoco- 
lor, format din democrat-creștini.

Vittorino Colombo, ministrul să
nătății in guvernul demisionar, re
prezentant al curentului 'de stînga 
„Forze Nuove" din Partidul demo- 
crat-creștin, a respins teza organi
zării de alegeri generale anticipate,

opinînd, în același timp, că formula 
de centru-stînga ar putea încă să gu
verneze țara.

Giorgio Napolitano, ' membru al 
Comitetului Central și al Direcțiunii 
Partidului Comunist Italian, a 
clarat, într-o cuvîntare rostită 
Ferrara, că democrat-creștinii 
buie să aleagă între continuarea 
unei politici conservatoare și adop
tarea unei politici integral noi. 
P.C.I. luptă din toate forțele sale 
pentru a evita organizarea de ale
geri generale anticipate și paralizia 
vieții politice și democratice a țării, 
pentru a da italienilor posibilitatea 
de a-și exprima voința în mod liber 
în cursul alegerilor locale și regio
nale, prevăzute pentru primăvara a- 
nului viitor.

de
ls 
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REUNIUNEA INTERPARLAMENTARĂ

DE LA TOKIO
Intervenții ale delegaților români

TOKIO 7 — (Corespondență de la 
P. Diaconu) : La Tokio au continuat 
luni lucrările în ședință plenară ale 
Conferinței Uniunii Interparlamen
tare. Luind cuvintul la punctele de 
pe ordinea de zi referitoare la pro
blemele energetice și la relația din
tre factorii economici, sociali și de
mografici, delegatul român, Ștefan 
Voicu, a arătat că parlamentarii ro
mâni susțin necesitatea organizării 
unei conferințe mondiale pentru pro
blemele energetice și a subliniat că 
este necesar ca toate statele să par
ticipe activ la crearea condițiilor care 

. să permită fiecărei națiuni să fie 
realmente stăpină pe bogățiile națio
nale.

în ce privește relația între factorii 
economici, sociali și demografici, vor
bitorul a subliniat aprecierea judi
cioasă a recentei Conferințe mondia
le a populației, desfășurată Ia Bucu
rești, potrivit căreia rezolvarea pro- ■ 
blemelor demografice reclamă lichi-

darea subdezvoltării, condiții 'de 
pace și securitate.

în cadrul dezbaterilor la punctul 
suplimentar introdus pe agenda con
ferinței, privind restabilirea institu
țiilor reprezentative, a drepturilor și 
libertăților constituționale în Chile, 
delegatul român, Titus Popovici, a 
reafirmat poziția guvernului și po
porului român de solidaritate mili
tantă cu forțele democratice, patrio
tice și progresiste din Chile, cu lupta 
eroică a poporului chilian. El a a- 
rătat că parlamentarii români se pro
nunță pentru continuarea eforturilor 
vizînd încetarea actelor de represiu
ne, pentru restabilirea vieții parla
mentare și apărarea drepturilor fun
damentale ale omului, pentru adu
cerea la îndeplinire a rezoluției reu
niunii de la Geneva a Uniunii In
terparlamentare în care se stipulează 
ca o delegație a acestui organism să 
meargă în Chile pentru a vedea la 
fața locului Condițiile de detenție ale 
parlamentarilor și patrioților chilieni.

r

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 7 (Agerpres). — Președin

tele. Egiptului, Anwar El 
primit pe Yasser Arafat, 
tele Comitetului Executiv 
zației pentru Eliberarea

. (O.E.P.), aflat în vizită

Sadat, l-a 
președin- 

al Organi- 
Palestinei 

oficială la 
Cairo — anunță agenția M.E.N. în 

. timpul convorbirilor au fost aborda
te aspecte privind relațiile egipteano- 
palestinene, apropiata dezbatere a 
problemei palestinene în Adunarea 
Generală a O.N.U. și întîlnirea arabă 
la nivel înalt de la 26 octombrie, la 
Rabat.

Premierul Maltei, Dom Mintoff, 
și-a încheiat vizita la Cairo, în 
cursul căreia a avut convorbiri cu 
omologul său egiptean, Abdel Aziz 
Hegazi. Cei doi premieri au abordat 
probleme legate de evoluția relații
lor bilaterale și căile de dezvoltare a

LISABONA 7 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat ziarului „Le 
Monde", precum și într-o cuvîntare 
rostită în fața participanților la un 
miting organizat în localitatea Saca- 
vem, situată la circa 40 km de Li
sabona, secretarul general al P.C. 
Portughez, Alvaro Cunhal, a abordat 
unele probleme ale situației interne 
din Portugalia, referindu-se, îndeo
sebi, la evenimentele de la 28 sep
tembrie, care au condus la demisia 
președintelui Antonio de Spinola.

Alvaro Cunhal a apreciat că „Miș
carea forțelor armate portugheze va 
continua să joace un rol important 
în viața țării, chiar după desfășura
rea viitoarelor alegeri parlamentare". 
Referindu-se la activitatea fostului 
președinte al Portugaliei, secretarul 
general al P.C. Portughez a declarat : 
„Noi, nu negăm rolul constructiv pe 
care generalul Spinola l-a avut» pen
tru dezvoltarea Mișcării forțelor ar
mate, pentru acceptarea cît mai lar
gă a ideii unei soluții politice în 
problema colonială și pentru crearea 
condițiilor favorabile în vederea or
ganizării acțiunii din 25 aprilie". 
„După aceasta însă — a arătat Al
varo Cunhal — generalul Spinola a 
manifestat o preocupare permanentă 
pentru a limita libertățile și dreptu
rile cetățenilor, o tendință de a cen
traliza puterea în mîinile sale, în 
scopul de a frîna și chiar de a da 
înapoi procesul de democratizare și 
decolonizare și pentru a instaura o 
dictatură militară personală. Demi
sia sa a constituit un eveniment po-

litic important și pozitiv. Structu
rile puterii, greoaie și complexe, au 
ciștigat în omogenitate și efica
citate".

Referindu-se la evenimentele din 
28 septembrie, Alvaro Cunhal a ară
tat că poporul portughez a reușit să 
dezorganizeze complet „marșul asu
pra Lisabonei" și a spulberat dispo
zitivul creat de așa-numita „majori
tate tăcută". El a adăugat că mani
festația proiectată pentru-28 septem
brie urma să constituie „o mare ope
rațiune contrarevoluționară". „Dar, a 
adăugat Cunhal, reacțiunea a suferit o 
înfringere serioasă, iar activitatea ei 
conspirativă a fost demascată și lichi- 

• dată. Reacțiunea nu a reușit să trea
că și nu va trece niciodată". El a 
declarat că riposta hotărîtă dată 
uneltirilor reacțiunii arată că P.C. 
Portughez constituie o forță de avan
gardă a luptei populare și că liber
tatea și democrația nu pot fi apă
rate și consolidate fără participarea 
sa activă.

în continuare, Alvaro Cunhal a 
arătat că în fața guvernului și po
porului portughez stau noi sarcini de 
o deosebită importanță, care reclamă 
unirea forțelor democratice în jurul 
Mișcării forțelpr armate. între aces
te sarcini, Alvaro Cunhal a mențio
nat reorganizarea poliției și a gărzii 
naționale — care sînt incluse în pro
gramul Mișcării forțelor armate, 
adoptarea unor măsuri urgente în 
domeniul economiei, în direcția apă
rării intereselor oamenilor muncii.

Convocarea Congresului extraordinar al P. C. Portughez

lor bilaterale și căile de dezvoltare 
cooperării dintre cele două țări.

LISABONA 7 (Agerpres). — Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
Portughez a decis să convoace, pen
tru 20 octombrie, un congres extraor
dinar al partidului — se arată în- 
tr-un comunicat difuzat la Lisabona, 
reluat. de agenția France Presse.

»
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Congresul, se arată în comunicat, este 
chemat să discute și să aprobe mo
dificările .
partidului, ținînd seama de situația 
politică existentă în Portugalia 
după 25 aprilie și de noile sarcini ce 
decurg din aceasta.

în programul și statutul

agențiile de presă transmit
Premierul Consiliului de 

Stest ui R. P. Chineze, Ciu En- 
lai, a avut o înțrevedere cu președin
tele Gabonului, Hadj Omar Bongo, 
aflat în vizită oficială. Cele două țări 
au încheiat un acord comercial și 
un acord de cooperare economică și 
tehnică:

Primul secretar a! C.C. al
P.M.U.P., Edward Gierek, a sosit 
intr-'o vizită oficială în Statele Unite, 
la invitația președintelui Gerald 
Ford.

Vizită în Siria. O delegație 
condusă de Nguyen Huu Tho, pre-

ședințele Prezidiului C.C. al Frontu
lui Național de Eliberare din Vietna
mul de Sud, președintele Consiliului 
Consultativ al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, a sosit, luni, la Da
masc pentru o vizită oficială de pa
tru zile in Siria, la invitația guver
nului acestei țări și 
Partidului Baas Arab

pentru Adunarea Populară a țării, or
gan suprem al puterii populare — 
informează agenția A.T.A.

Premierul polonez, Piotr 
Jaroszewicz, a primit la 7 octombrie, 
la Președinția Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, pe Aurel Duca, am
basadorul României la Varșovia, cu 
care a avut o convorbire cordială, 
tovărășească.

DE PRETUIINDENI
• SFÎRȘiTUL ODISEEI 

NAVEI „AMERSEE". Car- 
goul „Amersee" nu mai prezin
tă nici un pericol : a fost scu
fundat duminică dimineața. 
După cum am mai informat car
goul, care transporta' 150 de 
tone de dinamită, a luat foc în 
Canalul Mînecii și, părăsită de 
echipaj, se deplasa, sub acțiu
nea curenților, spre țărm, con
stituind astfel o epavă pericu
loasă. După insuccesul aviației 
de a-1 scufunda, această mi
siune și-a asumat-o nava de es
cortă 5,Le Champenois". Un 
obuz tras de pe această 'navă a 
nimerit în plin încărcătura de 
dinamită. „Amersee" a explo
dat, producînd o uriașă jerbă 
de apă.

• CASĂ PE „SFERE". 
Un imobil cu 7 etaje, în greu
tate de 7 000 tone, a fost depla
sat pe o porțiune de aproxima
tiv 20 de metri în plin centrul 
orașului Bogota. Operațiunea, 
una din cele mai importante de 
acest gen realizate pînă în pre
zent în lume, destinată facili
tării lucrărilor de lărgire a unui 
bulevard din capitala Colum
biei, a fost posibilă cu ajutorul 
unor gigantice sfere de oțel pla
sate sub imobil, așezate pe șine 
de o echipă de 20 de ingineri și 
80 de munci.ori specializați în 
lucrări de construcții. Deplasa
rea imobilului a durat 8 ore.

Inginerul șei al lucrării, An
tonio Paez Restrepo, figurează 
printre autorii unui proiect 
pentru salvarea celebrului turn 
înclinat din Pisa.

• RETRACTARE. Profe
sorul american A. Sabin, care a 
contribuit la descoperirea vac
cinului antipolio, a revenit re
cent asupra declarațiilor făcute 
anul trecut împreună cu savan
tul G. Tarro de la Universitatea 
din Neapole, în care afirmau că 
virușii herpesului ar cauza 25 
la sută din tumori. De pe atunci, 
specialiștii au criticat insufici
enta fundamentare a acestor a- 
firmații cu probe de laborator, 
ceea ce a determinat repetarea 
experiențelor, care, însă, n-au 
confirmat ipoteza avansată, fapt 
anunțat acum de cercetătorul 
american în revista „Proce- 
dings".

a conducerii 
Socialist.
sosit în vizităLa Belgrad a

oficială Ne Win, președintele Repu
blicii Socialiste a Uniunii Birmane, 
la invitația președintelui R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito.

în B. P. Albaniaau avut 100
la 6 octombrie alegerile de deputați

Acord privind o întîlnire 
la nivel înalt franco-ameri- 
CUnă. Președintele Franței, Va- 
lery Giscard d’Estaing, și președin
tele S.U.A., Gerald Ford, au căzut 
de acord să se întilnească, la 14, 15 
și 16 decembrie a.c., în insula Mar- 
tinica, din Marea Caraibilor — a- 
nunță uji comunicat al Președinției 
Republicii Franceze. întîlnirea va 
permite celor doi șefi de stat exami
narea unor probleme de interes re
ciproc — precizează comunicatul.

Cu prilejul împlinirii vîrs- 
tsi de 65 de ani, Piotr Ja* 
roszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, a fost 
decorat cu Marea Cruce a Ordinului 
Renașterii Poloniei.

DIN ȘTIRILE DE DUMINICĂ
o Președintele R. A. Egipt, Anwar El Sadat, a primit delegația Marii 

Adunări Naționale, condusă de Nicolae Giosan, președintele M.A.N. Totodată, 
la ambasada țării noastre din Cairo a avut loc o intilnire prietenească intre 
delegația parlamentară română și parlamentari egipteni.

• Ministrul român al afacerilor externe, George Macovescu. șeful dele
gației țării noastre la actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U., a avut 
o întrevedere cu șeful delegației R. P. Chineze la O.N.U., Ciao Kuan-hua, 
adjunct al ministrului afacerilor externe.

• Președintele Ecuadorului, Guillermo Rodriguez Lara, a semnat un de
cret privind achiziționarea a 25 la sută din acțiunile concernului petrolier 
nord-american „Texaco-Gulf", acțiune ce se înscrie pe linia restringerii pu
terii monopolurilor petroliere străine in această țară.

DE LA COREȘI?ONIJENTII1 NC1ST]— — - EU:
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atena zz£. D. A. se pronunța și acționează
pentru unitatea forțelor de stînga"

Convorbire cu llias ILIOU,
președintele Comitetului Executiv al E.D.A.

llias Iliou, președintele Comitetului Executiv al Uniunii Democra
tice de Stingă din Grecia — E.D.A. — formație care, la ultimele ale
geri, ținute in februarie 1964, a întrunit 25 la sută din sufragiile electo
ratului, a depus Curții Supreme — așa cum stipulează noua lege grea
că asupra partidelor — „declarația privind adeziunea deplină a E.D.A. 
la principiile democratice". E.D.A. este primul partid din Grecia care 
a făcut această declarație.

Anterior, la puțin timp după formarea guvernului Caramanlis, 
llias Iliou a adresat tuturor grupărilor și tendințelor de stingă din 
țară apelul de a reconstitui coaliția largă, în cadrul E.D.A., pe baza 
principiilor egalității și unanimității.

Partidul Comunist din Grecia (interior) a publicat recent un co
municat, prin care arată că „participă la E.D.A. și la eforturile de re
constituire a acestei mari organizații politice, democratice și populare".

Ulterior, a fost dat publicității un comunicat comun, semnat, de llias 
Iliou și de Harilaos Florakis, prim-secretar al Partidului Comunist 
din Grecia, prin care se anunță .că E.D.A. și P.C.G. au hotărlt „să-și 
coordoneze activitatea pentru democratizarea vieții naționale", acord 
salutat de Biroul C.C. al P.C.G. (interior).

— Evoluțiile intervenite in 
viața politică a Greciei după 
formarea guvernului condus de 
Constantin Caramanlis sint ur
mărite cu mult interes de opi
nia publică din România, ca, de 
altfel, de intreaga lume. In lu
mina evenimentelor din ultima 
vreme, cum apreciați momentul 
politic actual ?

— Aș vrea să subliniez că mo
mentul politic actual din Grecia 
este caracterizat printr-un fapt nou, 
de o mare importanță. Este vorba 
de legalizarea partidului comunist 
după aproape 30 de ani de interdic
ție. Cred că legalizarea P.C.G. va 
avea o mare influență pe plan in
tern, dacă np amintim c’ interzi
cerea sa a fost ur/nată de un val 
de persecuții, arestări, întemnițări 
și chiar condamnări la moarte și 
execuții. în prima perioadă a răz
boiului civil. Abolirea legii care in
terzicea Partidul Comunist din Gre-

•

cia înseamnă, realmente, inițierea 
unei noi ere în politica țării mele.

Momentul politic — a continuat 
llias Iliou — rămine totuși foarte 
delicat. La două luni după inlătufa- 
rea juntei ne aflăm deja în plină 
campanie electorală, fără ca, în prea
labil, să fi fost epurat aparatul de 
stat, armata, poliția, ceea ce rămine 
un obiect de îngrijorare pentru po
por. Cu excepția a două-trei orașe 
mari, libertatea de exprimare nu 
este încă asigurată pe deplin și, toc
mai de aceea, ncri apreciem că preci
pitarea alegerilor este nejustificată. 
Există și o altă problemă, privind 
sistemul electoral „proporțional în
tărit", pe care noi il apreciem ca 
nereflectind cu fidelitate realitatea, 
în plus — a arătat vorbitorul — 
există problema Ciprului, care preo
cupă mult guvernul și țara. ✓ ■

— Care sint, după părerea 
dv., prioritățile pentru accele
rarea procesului de democrati
zare a vieții publice ?

— După pașii fâcuți pe această 
cale, principala problemă în ce pri
vește politica internă este aceea a de
mocratizării în continuare a aparatu
lui de stat. Pentru accelerarea procer 
durilor democratizării, trebuie ca 
legile și practicile administrative 
antidemocratice să fie abolite și- ca 
o epurare largă să aibă loc in toate 
domeniile.

llias Iliou și-a exprimat speranța 
că divergentele existente între for
țele de stingă vor putea fi aplanate 
și că se va realiza o unitate de ac
țiune a tuturor grupărilor progre
siste.

In continuare, vorbitorul a arătat 
că, în opinia sa. evofluțiile politice 
în Grecia nu vor fi ușoare. Există 
pericolul ca, după alegeri, euforia 
ce. persistă de două luni, tole
ranta reciprocă a tuturor partidelor, 
a tuturor tendințelor să fie alterată 
de lupta electorală, ceea ce va face 
ca evoluțiile politice să redobîn- 
dească acuitatea pe care au avut-o 
în treput. în plus, mari probleme e- 
conomice și sociale vor sta în fața 
guvernului care va ieși din alegeri.

In încheiere, interlocutorul a ținut 
să releve „prietenia tradițională", 
cu profunde rădăcini, dintre Româ
nia și Grecia, dintre cele două 
popoare. „Această prietenie iși gă
sește expresia in toate 
Grecia — ne-a 
— consemnează cu 
zițiile constructive 
ale conducătorului 
Nicolae Ceaușescu, 
chestiunea dificilă 
momentul cînd, pe 
mele legalității internaționale 
violate. Sprijinul pe care 
îl acordă cauzei Ciprului este un lu
cru care face să vibreze profund sen
timentele și inima întregului popor 
grec".

Grecia, dintre Cele 
„Această prietenie iși 

domeniile, 
declarat llias Iliou 

recunoștință po
ale României și 
său, președintele 
in ce privește 

a Ciprului, in 
insulă, toate nor- 

sint 
România

I. BADEA

Filmul Clinicii de oftalmolo
gie din lași „Glaucom" a fost 
distins cu mențiune specială la 
Festivalul internațional de la 
San Sebastian.

fhimăral șomerilor8 cre£- 
cut în septembrie cu 440 000, atingind 
nivelul de 5,3 milioane — a anunțat 
Ministerul Muncii al S.U.A. Aceasta 
reprezintă 5,8 la sută din populația 
activă a țării. Mai accentuat, feno
menul se manifestă în industria con
strucțiilor și în cea producătoare de 
mașini, precum și in comerț.

A

tokio Itinerarul premierului
japonez în emisfera vestică
Turneul întreprins recent de pre

mierul japonez Kakuei Tanaka in 
Mexic, Brazilia și Canada, precum și 
întîlnirea sa - la Washington cu pre
ședintele Gerald Ford se înscriu pe 
linia preocupărilor guvernului nipon 
de a diversifica și adinei relațiile 
externe ale Japoniei. Așa cum arată 
presa din Tokio, aceste . preocupări 
decurg, in bună măsură, din necesi
tatea tot mai acut resimțită de Ja
ponia de a-și procura din zone cît 
mai diverse, îndeosebi din țările în 
curs de dezvoltare, materiile prime 
necesare, în schimbul produselor in
dustriale și al unor tehnologii. în 
acest sens, „Mainichi Daily News" 
scrie : „Relațiile intre țările indus
trializate și cele în curs de dezvol
tare posesoare de resurse se află 
acum intr-un punct de cotitură is
torică. Este deci foarte important 
pentru Japonia să aibă relații priete
nești atît cu țările avansate, cît și cu 
cele în curs de dezvoltare. Japonia a 
abandonat ideea căxîn cadrul rela
țiilor internaționale ale unei țări pro
blemele economice și cele politice ar 
putea fi tratate în mod separat". 
Dezvoltarea relațiilor dintre țările 
industrializate și cele în curs de dez
voltare nu este numai o chestiune de 
dorință, ci — așa cum arată ex
periența internațională — în primul 
rînd o chestiune strîns legată de 
natura raporturilor reciproce. Din 
acest punct de vedere este caracte
ristic că în comunicatele comune, 
care au.consemnat rezultatele vizite
lor premierului nipon in Mexic, Bra
zilia și Canada, ideea unor relații sta
bile, echitabile, reciproc avanta
joase revine ca un laitmotiv.

îrj Mexic — prima etapă a turneu
lui — convorbirile cu președintele 
Luis Echeverria au avut drept o-

biect examinarea posibilităților de co
operare a Japoniei la realizarea unor 
proiecte cum sint construirea a două 
oțelării și a unor hidrocentrale, dez
voltarea industriei piscicole, construi
rea unui port la Pacific. Insistînd 
asupra necesității de a se asigura ca
racterul reciproc avantajos la aseme
nea acțiuni de cooperare, președin
tele Echeverria declara : „Dorim o- 
bieetive economice importante, pe ba
ză de investiții comune și import de 
tehnologie, dar vrem, în același timp, 
să ne asigurăm independența și su
veranitatea".

Vizita în Brazilia — principalul 
partener latino-american. al Japoni
ei — a prilejuit un amplu schimb de 
opinii cu președintele brazilian, Er
nesto Geisel, în legătură cu posibili
tățile de dezvoltare în continuare a 
relațiilor dintre cele două țări, pe 
multiple planuri. Japonia s-a*anga-  
jat să contribuie la realizarea unor 
proiecte de dezvoltare a agriculturii 
braziliene, precum și la programul 
de valorificare a resurselor Amazo- 
niei.

Cooperarea economică a constituit, 
de asemenea, subiectul central al 
convorbirilor purtate de premierul 

. nipon la Ottawa cu șeful guvernului 
canadian, Pierre Elliott Trudeau. Cu 
această ocazie s-a realizat un acord 
pentru valorificarea rezervelor de 
șisturi bituminoase din provincia Al
berta. în legătură cu problemele in
ternaționale abordate, comunicatul 
comun japono-canadian, reafirmind 
hotărîrea țărilor lor de a nu deveni 
posesoare de arme nucleare, relevă 
necesitatea unor eforturi) din partea 
tuturor statelor în vederea înfăptui
rii dezarmării. în primul rînd a dez
armării nucleare.

Paul DIACONU J
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața Scînteli. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dtfuzoril din întreprinderi și instituții 

Calea Grivițel nr. 64—66 P.O.B. — 2001. Tiparul ; Combinatul Poligrafic CASA SCLNTEH

0 măsură cu grave im
plicații. Luni a intrat în vigoare, 
cu grave implicații pe plan social, 
măsura temporară a reducerii săp- 
tămînii de lucru la 24 de ore la uzi
nele de automobile italiene „Fiat", 
precum și la uzinele „Lancia" și' 
„Autobianchi", cu reducerea cores
punzătoare a salariului. Măsura este 
hotărîtă pentru perioada 7 octom
brie 1974-31 ianuarie 1975 și moti
vată de criza de desfacere a pro
ducției.

CIPRU Convorbiri

mfercomunifare
NICOSIA 7 (Agerpres). — Pre

ședintele interimar al Ciprului, Glaf- 
kos Clerides, liderul comunității ci
priote grece, și vicepreședintele Ci
prului, Rauf Denktaș, liderul comuni
tății cipriote turce, s-au întîlnit din 
nou, luni, după o suspendare de o 
săptămină a convorbirilor, la hotelul 
Ledra, din Nicosia, în prezența re
prezentantului special al secretarului 
general al O.N.U. în Cipru, Luis 
Weckmann Munoz. Un comunicat dat 
publicității la încheierea întrevederii 
precizează că au fost rezolvate o se
rie de probleme umanitare și dificul
tăți practice, privind schimburile de 
prizonieri. Ei au stabilit o agendă 
pentru următoarea întîlnire, care va 
avea loc la 14 octombrie.

Totodată, comunicatul informează 
că în cursul unei convorbiri cu ca
racter particular, care a avut loc în
tre Glafkos Clerides și Rauf Denktaș 
după întilnirea oficială, „s-a procedat 
la examinarea anumitor aspecte po
litice".

MILANO

Bienala italiană
de mașini-unelte

Interes pentru participarea 
României

ROMA 7 (Corespondență de la R. 
Bogdan). — La cea de-a noua ediție 
a Bienalei italiene de mașini-unelte, 
deschisă duminică la Milano, partici
pă 945 de expozanți din 24 de țări. 
Industria constructoare de mașini 
din țara noastră prezintă o gamă 
largă de produse, de un deosebit in
teres bucurîndu-se mașina de alezat 
și frezat AF-130. realizata de Fabri
ca de mașini-unelte și agregate 
București, foarfecă de profil FP-14 
și presa de tablă de 100 tone PT-103, 
construite de întreprinderea mecani
că din Sibiu, care reprezintă, tot
odată, unele din cele jnai noi creații 
ale constructorilor de mașini din 
România. „Apreciem în mod deose
bit prezența mereu crescîndă a in
dustriei constructoare de mașini- 
unelte din România la tîrgul nostru" 
— ne-a declarat președintele Uniunii 
constructorilor italieni de mașini-u- 
nelte, Angelo Girola; „Această creș
tere se datorește progreselor înfăp
tuite in dezvoltarea economică și so-‘ 
cială de către țara dv., pe care noi, 
italienii, o stimăm și de care ne sim
țim atît de legați".

• EXACT CA CEASUL 
CU CUARȚ. La împlinirea 
a 80 de ani de viață, muzicianul 
austriac Karl Bohm a fost fe
licitat de confratele său Herbert 
von Karajan, care i-a dăruit un 
ceas electronic cu cuarț. Preci- 
ziunea acestui mecanism e a- 
proape perfectă : maximum 1 
minut pe an neconcordanță cu 
timpul real. Oferind darul, Ka
rajan i-a spus maestrului : „De 
la această preciziune putem a- 
rnîndoi învăța".

• RECHINUL ARTIFI
CIAL DE LA HOLLY
WOOD. La Hollywood se 
toarnă un film după romanul 
lui Peter Benchley, „Dinții mă
rii". Subiectul filmului este a- 
tacul unui rechin asupra unei 
plaje. Intrucit nu s-a realizat 
vreodată dresarea acestui ani
mal, a fost construit un „rechin" 
mecanic. Comandat de la dis
tanță, el reproduce cu exacti
tate mișcările rechinilor vii, 
răsturnînd cu furie bărcile și 
chiar „sfîșiindu-și victimele.

• TOATĂ LUMEA 
CĂUTA... O URECHE. 
La Plymouth (Marea Britanie), 
un meci de rugby a trebuit să 
fie întrerupt timp de o jumă
tate de oră pentru că membrji 
celor două . echipe. cit și sute 
de spectatori au pornit în cău
tarea unei... urechi. Ea aparți
nea jucătorului David Rodgers, 
în virstă de 28 de ani, și i-a fost 
ruptă, cu dinții, în înfierbințea- 
la meciului, de un jucător ad
vers, Deși terenul a fost temei
nic cercetat, urechea.., n-a fost 
găsită.

• LICITAȚIE. Ba
varia a oferit unei firme din 
Miinchen, specializată în licita
ții, obiecte de artă, aflate odi
nioară în posesia lui Goring. 
După cel de-al doilea război 
mondial, landul a moștenit u- 
nele bunuri ale fostelor căpe
tenii faspiste. Autoritățile bava
reze apreciază că este vorba de 
„obiecte uzate, fără valoare", 
care se prăfuiau în magaziile 
din pivnițele Ministerului Cul
turii. Cele 350 db obiecte sint 
evaluate la circa 120 000 mărci, 
ceea ce — notează ..Die Welt" 
— nu Iasă să se întrevadă că 
prin această vinzare s-ar dori 
sporirea finanțelor landului.

• A „RUPT 21 PE
RECHI DE ÎNCĂLȚĂ
MINTE. Populația orașului 
american Waseca, statul Minne
sota, i-a rezervat o primire 
triumfală lui David Kunst, in 
virstă de 35 de ani, la reîntoar
cerea acestuia dintr-o călătorie 
de patru ani și jumătate in ju
rul lumii. întreprinsă „por pe
des" și doar peste mări ■ cu 
avionul. Kunst, care aspiră a<- 
cum la gloria de autor al unor 
volume de memorii, a rupt, >n 
timpul călătoriei sale, nu mai 
puțin de... 21 perechi de încăl
țăminte. 1

• IMPULS TEHNO
LOGIEI SOLARE. Admi
nistrația S.U.A. va investi 
1 miliard de dolari, în viitorii 
cinci ani. pentru cercetări în , 
domeniul energiei solare. Acest 
fond face parte din cheltuielile 
generale de 11 miliarde dolari, 
p-evăzute de programul ener
getic american. Se scontează că 
in anul 2993 energia solară va 
acoperi 5—10 la sută din nece
sitățile totale ale S.U.A.
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