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Cea dinții îndatorire economică, 
socială și morală a tuturor 
bărbaților și femeilor de la sate

Organele și organizațiile de partid, consiliile populare vor acționa pentru partici
parea la muncile agricole a tuturor cetățenilor de la sate, inclusiv a cadrelor de conducere 
de la comune și unități agricole, a tuturor angajaților din comună, precum și a soțiilor 
acestora, în cadrul brigăzilor și echipelor, asigurîndu-se peste tot ordine și disciplină în 
executarea tuturor lucrărilor agricole.

Din comunicatul COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. 
privind ședința din 26 august 1975

Pămîntul, apele, pădurile si livezile fac parte din bunurile cel mal puternic protejate prin legi special adoptate în ultimii ani. prin acțiuni permanente de ameliorare și întreținere care antrenează importante cheltuieli materiale și financiare din partea societății noastre. Imaginea omului aplecat cu trudă și migală nu numai asupra marilor întinderi fertile, ci și asupra fiecărei palme de pămint care trebuie valorificată cu rodnicie, simbolizează marele și permanentul efort de a face orice bucățică de pămint să producă, pentru ca nimic din această inestimabilă avuție națională să nu se risipească.„întreg pămîntul țării, limitat ca Întindere și de neinlocuit — se subliniază în Legea cu privire la fondul funciar — să fie valorificat integral, cu randament sporit și cu eficiență cit mai ridicată". Tocmai de aceea, așa cum atrăgea atenția secretarul general al partidului, Ia Consfătuirea cu activul de partid și de stat din agricultură, este necesar ca toti locuitorii satelor și, în primul rînd, comuniștii, indiferent de profesiune și locul unde lucrează, să aibă ca preocupare centrală agricultura. Datoria de a lucra exemplar pămîntul, răspunderea pentru soarta producției agricole revin în mod firesc lucrătorilor din agricultură, tuturor cetățenilor care locuiesc la sate, așa cum răspunderea pentru prelucrarea materiilor prime industriale, pentru realizarea producției prevăzute revine muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din 

Întreprinderi. Societatea noastră este o societate de producători, de oameni ai muncii, unde fiecare are o răspundere clară într-un sector sau altul al producției materiale și spirituale. Principiul fundamental al societății noastre „Cine nu muncește nu mănîncă" este valabil în egală măsură pentru toți membrii colectivității, indiferent de locul, rolul și funcția pe care o ocupă, de mediul în care trăiesc.în această ordine de idei, participarea tuturor locuitorilor de la sate Ia munca cîmpului, cu deosebire în perioadele de vîrf ale lucrărilor agricole, se înscrie în șirul tradiției de hărnicie și bună chibzuială de care au dat totdeauna dovadă oamenii ogoarelor. Culesul roadelor toamnei — de exemplu — a atras întotdeauna Ia cimp întreaga suflare a satului. Cu atît mai mult astăzi — cînd pămîntul și roadele lui sînt în stăpinirea celor ce muncesc, a întregii națiuni, cînd întreaga societate a făcut și face mari eforturi pentru sporirea producției și ușurarea muncii — participarea la lucru a tuturor sătenilor devine o datorie patriotică, o obligație morală. Oricîte îmbunătățiri se vor aduce procesului de muncă în agricultură, prezența omului pe ogor, munca lui nemijlocită este de neînlocuit, rămîne factorul decisiv în bătălia pentru a smulge naturii cît mai multe bunuri necesare vieții. Tocmai de aceea, așa cum se precizează clar în Legea organizării producției și a muncii în agricultură, țăranilor cooperatori, tuturor 

Interviul acordat

oamenilor din agricultură, în dubla lor calitate, de proprietari și producători, le revine înalta responsabilitate de a-și îndeplini toate sarcinile de muncă personale, de a-si aduce contribuția la realizarea planurilor de producție, la elaborarea și înfăptuirea măsurilor privind perfecționarea activității generale a unităților agricole, a întregii agriculturi. Așa scrie Legea — și ca orice lege ea trebuie strict respectată !Ținînd seama de toate acestea, cu atît mai ferm se cer combătute a- titudinile nefirești ale unora de a aștepta ca alții să strîngă recolta. „Oare e normal — întreba tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea pe țară a cadrelor de conducere din unitățile agricole — ea atunci cind trebuie să strîngem recolta și e nevoie să fie depuse eforturi, să vină oameni ai muncii din orașe să strîngă recolta ? Și în schimb, să vezi stînd pe șanțuri sute și sute de oameni buni de muncă, roșii la fată, uitîndu-se Ia studenți, la tinerii si muncitorii din oraș, mai făcind chiar și glume ?“Desigur, asemenea situații sint complet anormale, sînt dăunătoare intereselor generale și intereselor personale ale locuitorilor satului. Orînduirea noastră, creînd an de an un număr sporit de locuri de muncă în industrie, a asigurat venituri bănești bune și pentru mii și sute de mii de familii din mediul rural, ai căror membri lucrează în fabrici, în instituțiile din orașe și sate. Dar aceasta nu poate în nici un 

caz justifica neparticiparea la munca cîmpului a celorlalți membri ai familiei, atunci cînd nevoile satului o cer. De altfel, este și în interesul lor strict personal de a realiza venituri din munca în agricultură, este în interesul general ca puterea muncii lor să fie folosită spre binele întregii societăți ; este în ultimă instanță o obligație .morală fată de colectivitatea în mijlocul căreia trăiesc.Organele de stat, cu sprijinul organizațiilor de partid, trebuie să acționeze mai ferm și sistematic pentru mobilizarea la, muncă a tuturor locuitorilor satelor. Cadrele cu munci de răspundere de la sate — în frunte cu primarii, secretarii organizațiilor de partid, cu toti comuniștii — angajatii din comună, precum și soțiile acestora trebuie să participe la muncă în cadrul brigăzilor și e- chipelor. în satele noastre, sate socialiste, nu au ce căuta mentalități „boierești" — toate brațele de muncă, toate forțele satului avînd datoria să asigure pretutindeni executarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor agricole.Lucrările la zi. pe agenda de muncă a agriculturii noastre sint multiple și complexe. Satul, în a- celași timp, dispune de importante forțe materiale si umane. Să asigurăm mobilizarea la lucru a energiei, hărniciei, elanului întregii obști sătești, capacitatea ei de organizare și dăruire, de devotament pentru executarea exemplară a volumului mare de lucrări în această campanie agricolă de toamnă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, a primit, marți dimineața, pe doamna Margaret Thatcher, liderul Partidului Conservator din Marea Britanie, care face o vizită în țara noastră la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La primire au luat parte Stefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, și Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului U- nității Socialiste.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat cu cordialitate pe oaspete, subliniind că vizita pe care o face în țara noastră constituie o expresie a dorinței reciproce de a dezvolta relațiile de stimă și colaborare prietenească dintre popoarele român șl britanic.Liderul Partidului Conservator din Marea Britanie a exprimat vii mulțumiri pentru invitația de a vizita România, pentru ospitalitatea ce i-a fost rezervată și a relevat, totodată, impresia deosebită pe care i-a prilejuit-o contactul nemijlocit cu realitățile României contemporane.
Prof.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, în cursul dimineții de marți, pe prof. Giancarlo Elia Valori, secretarul general al Institutului italian de relații internaționale, autor al mai multor lucrări consacrate vieții și personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu.Exprimînd profunde mulțumiri pentru reîntîlnirea cu președintele Nicolae Ceaușescu, prof. Giancarlo Elia Valori a înminat șefului statului român un exemplar omagial din vo- 

în timpul convorbirii a avut loc un schimb de vederi cu privire la stadiul relațiilor româno-britanice, în contextul căruia a fost evidențiat cu satisfacție interesul manifestat de ambele părți pentru dezvoltarea lor pe plan politic, economic, tehnico- științific și cultural, în folosul și spre binele celor două țări și popoare.S-a relevat de comun acord că amplificarea contactelor și schimburilor de vederi între organizațiile politice din cele două țări este de natură să ducă la adîncirea și diversificarea raporturilor de colaborare în diferite domenii, să cultive spiritul de prietenie și respect reciproc care animă popoarele român și britanic, sporind, totodată, contribuția ambelor țări la promovarea idealurilor păcii, securității și înțelegerii între națiuni.Au fost examinate, de asemenea, probleme actuale ale vieții politice internaționale. în acest cadru a fost remarcată importanța încheierii cu succes a conferinței de la Helsinki, necesitatea traducerii neabătute în viață a documentelor adoptate, de a se depune in continuare eforturi susținute pentru înfăptuirea unei securități reale și a unei colaborări rodnice pe continentul european șl 
Giancarlo Elia Valorilumul „Noul curs pentru o colaborare internațională", apărut recent sub îngrijirea sa în colecția de largă popularitate „Istoria văzută de a- proape" a Editurii Rusconi din Milano.Volumul înmănunchează o cuprinzătoare selecție din expunerile, articolele și interviurile tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la problemele majore ale lumii contemporane și, în primul rînd, la căile de realizare a unui nou curs spre destindere și securitate, a unei noi or

în lume. în mod deosebit s-a subliniat importanța realizării unor măsuri concrete de destindere militară și dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, ca premisă esențială a întăririi încrederii reciproce și dezvoltării conlucrării pașnice între națiunile europene. S-a apreciat că un rol deosebit de important revine în această privință popoarelor, opiniei publice, forțelor politice din fiecare țară, care sînt chemate să acționeze cu toată hotărîrea pentru a determina o nouă abordare a aspectelor militare ale securității, progresul continuu pe calea edificării unor relații noi de egalitate și echitate și a rezolvării problemelor lumii contemporane în interesul tuturor națiunilor.De ambele părți au fost evocate marile mutații care s-au produs și continuă să aibă Ioc pe plan mondial, evidențiindu-se în acest context necesitatea de a se acționa cu toată seriozitatea și răspunderea In direcția lichidării decalajelor existente, a edificării unei noi ordini economice internaționale care să asigure dezvoltarea nestingherită a fiecărei națiuni, progresul general al civilizației umane.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
dini economice și politice internaționale.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că acest volum oferă posibilitatea opiniei publice din Italia de a cunoaște direct concepția și politica externă a Partidului Comunist Român, a României socialiste, puse în slujba edificării unei lumi mai drepte și mai bune, asigurării unui viitor de pace și prosperitate, de înțelegere între popoarele lumii.întrevederea s-a desfășurat lntr-o atmosferă cordială.

de tovarășul Nicolae Ceaușescu
ziarului belgian „Le Soir“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au primit

Tovarâșul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, la 15 august, pe scriitorul de origine românâ MIHAIL STERIADE, 
câruia i-a acordat următorul Interviu pentru ziarul belgian „Le Soir":ÎNTREBARE : Domnule pre

ședinte, am dori să ne spuneți 
dacă sînteți mulțumit de rezul
tatele obținute la Helsinki prin 
semnarea Actului final al Con
ferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa ?RĂSPUNS : în Declarația făcută 

la Helsinki am menționat că România apreciază în mod pozitiv rezultatele la care s-a ajuns, faptul că s-au elaborat documente angajante care au fost semnate de șefi de state și guverne sau alți reprezentanți desemnați de șefii de state respective. Considerăm că aceasta constituie un lucru nou în dezvoltarea Europei și, In condițiile realizării în viață a celor consemnate în documente, se poate aștepta inaugurarea unei ere noi de pace și de colaborare. ÎNTREBARE : Ați vorbit de 
necesitatea de a trece la trans
punerea in practică a principii
lor conținute in acest act isto
ric. Cum înțelege România să 
procedeze spre a trece la fapte 
concrete, palpabile, în această 
direcție ?RĂSPUNS : Documentele semnate la Helsinki constituie o bază juridică, politică, morală pentru realizarea unor relații noi, bazate pe egalitate șl respect, pe excluderea forței și a- menințării cu forța în relațiile dintre state. însă, în Europa, sînt multe probleme de soluționat, în primul rind legate de '■rectul militar, despre care am vorbit la Helsinki ; a- ceste probleme trebuie să-și găsească o soluționare pozitivă în sensul reducerii armamentelor, a armatelor, lichidării blocurilor militare, a bazelor militare străine și retragerii trupelor străine de pe teritoriile altor state. De asemenea, este necesară realizarea în viață a unei mai largi cooperări economice, prin eliminarea diferitelor restricții existen

te și, totodată, dezvoltarea cooperă-. 

rii în domeniul culturii, științei, artei, al unei mai bune cunoașteri a popoarelor. Apreciem că pentru a transpune toate acestea în viată sînt necesare atît o serie de acorduri bilaterale, cît și unele acorduri multilaterale între statele europene — și vom acționa în această direcție în viitor. De asemenea, se impune realizarea unor noi reuniuni — după cum se știe prima va avea loc peste doi ani — care să asigure continuarea acțiunilor de înfăptuire în viață a securității, cooperării și păcii în Europa și în lume.ÎNTREBARE : în decursul 
ultimelor luni ați avut întreve
deri cu cele mai înalte perso
nalități din lume. Chiar în aju
nul conferinței de la Helsinki 
v-ați intîlnit cu premierul Fran
ței, domnul Jacques Chirac, iar 
imediat după încheierea ei, 
l-ați avut ca oaspete pe domnul 
Gerald Ford, președintele Sta
telor Unite. Ce ne puteți spune, 
domnule președinte, in legătură 
cu problemele discutate in 
cursul acestor intilniri la nivel 
înalt, precum și despre per
spectivele de dezvoltare a rela
țiilor României cu aceste două 
țări, in viitorul apropiat și — 
dacă se poate — și mai înde
părtat ?RĂSPUNS : într-adevăr, tn conformitate cu politica generală a României de dezvoltare a colaborării cu toate statele, fără deosebire de orinduire socială, am avut o serie de Întrevederi — în diferite țărî sau în România — cu șefi de state, cu prim-miniștri, cu alte personalități politice, in legătură cu dezvoltarea relațiilor de colaborare și realizarea unei păci trainice.în ce privește convorbirile cu premierul Franței, cu domnul Jacques Chirac, ele s-au referit, desigur, în primul rînd, la relațiile bilaterale, precum și la problemele securității europene, ale Orientului Mijlociu și 

Îndeosebi la problemele economice internaționale, Ia necesitatea realizării noii ordini economice internaționale. Pot spune că relațiile dintre România și Franța au cunoscut o dezvoltare puternică în ultimii ani — iar in urma vizitei premierului Jacques Chirac în România, precum și a întîlnirii . pe care am avut-o cu președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, la Helsinki, se deschid perspective bune pentru lărgirea colaborării dintre România și Franța.în ce privește vizita în România a președintelui Statelor Unite ale A- mericii, Gerald Ford, ea a constituit un moment nou în dezvoltarea relațiilor dintre România și S.U.A. Doresc, de asemenea, să menționez că în ultimii ani relațiile dintre România și Statele Unite ale Americii s-au dezvoltat în multe domenii de activitate. Vizita președintelui Gerald Ford, avînd loc imediat după conferința de la Helsinki, a demonstrat, prin ea însăși, că două țări cu orînduiri sociale diferite, și ca mărime diferite, dar interesate într-o colaborare pașnică, pot să conlucreze și să realizeze lucruri bune în folosul ambelor popoare, cît și al cauzei păcii în lume. Cu acest prilej a intrat, de altfel, în vigoare Legea comercială între România și S.U.A. care deschide o perspectivă nouă relațiilor economice. De aceea pot spune că actualul cadru al relațiilor dintre România și Statele Unite ale A- mericii asigură dezvoltarea atît a unei colaborări largi bilaterale, cît și a unei conlucrări pe plan internațional în soluționarea diferitelor probleme, inclusiv în domeniul economic, legate de pace, de securitate, de o nouă ordine economică internațională, de înfăptuirea unei lumi mai drepte și mai bune.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, acum trei ani ați vizitat 
Belgia. In curînd. suveranii bel
gieni vă vor întoarce vizita. 
Cum considerați că s-au dezvol
tat relațiile dintre cele două 
țări și pe ce tărîmuri ați dori 
să se intensifice raporturile ro- 
mâno-belgiene ?

RĂSPUNS : Trebuie să menționez cu multă satisfacție că, în urma vizitei pe care am făcut-o acum trei ani în Belgia, relațiile româno-bel- giene au cunoscut o dezvoltare bună. De altfel, se poate spune că și în trecut relațiile dintre țările noastre s-au desfășurat în mod pozitiv, ținînd seama de cele ce s-au realizat pînă în prezent, de faptul că România și Belgia au conlucrat strîns pentru succesul Conferinței pentru securitate europeană.Apreciez că vizita suveranilor belgieni în România va constitui un moment nou care va impulsiona dezvoltarea viitoare a relațiilor de colaborare și, în primul rind. în domeniul economic, tehnico-științific, precum și în domeniul cultural, avînd In vedere că, în multe probleme, țările noastre au interese comune și există chiar anumite afinități.ÎNTREBARE : în mod speci
al, în domeniul relațiilor cultu- 
ral-literare, care sînt obiectivele 
pe care le aveți în vedere ?RĂSPUNS : Cred că în acest domeniu ar fi necesar ca reprezentanții țărilor noastre din domeniul culturii, științei, învățămîntului, literaturii să realizeze o conlucrare mai largă, prin asigurarea cunoașterii în fiecare tară a valorilor spirituale realizate de cele două popoare, prin- tr-un schimb mai intens de oameni de cultură și din domeniul învătă- mîntului — cuprinzînd în cultură de fapt tot ceea ce tine de acest vast sector de activitate. Aceasta se înscrie. de altfel, și în spiritul celor stabilite la Helsinki, și pe care noi dorim să le vedem realizate in viată și in acest domeniu.MIHAIL STERIADE :

Ce mesaj ați dori să transmi
teți cititorilor ziarului „L« 
Soir" ?PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU :Aș dori să le urez tuturor bunăstare și prosperitate și o conlucrare bună între popoarele noastre, pentru o pace trainică in Europa și în lume.

pe tovarășa Laura AllendeTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., au primit, marți după-amiază, pe tovarășa Laura Allende, membru al Comisiei Politice a C.C. al Partidului Socialist din Chile, sora fostului președinte al Republicii Chile, care face 
o vizită de prietenie în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.Exprimîndu-și deosebita satisfacție

ÎNDEPLINIT prevederile cincinaluluiCentrala industrială de utilaj tehnologic și material rulant București a îndeplinit sarcinile actualului cincinal la data de 1 septembrie 1975.Neprecupețind nici un efort pentru traducerea în viată a liniei politice a partidului — se arată în telegrama trimisă, cu acest prilej, tovarășului Nicolae Ceaușescu — a prețioaselor indicații pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru ce le-ați efectuat în întreprinderile centralei, colectivele noastre de muncă, sub conducerea și îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, au realizat în a- vans un.volum de producție care permite ca pînă la sfîrșitul anului să obțină peste prevederile cincinalului 5 miliarde lei. Producția suplimentară a actualului cincinalÎN ZIARUL DE AZI:
® Omul — munca — etica și echitatea socialistă ® Controlul îndeplinirii hotărîrilor
— exercitat concret, dinamic, permanent ® Recolta culeasă azi, tot azi în hambare 

® Rubricile noastre i faptul divers ; sport; de la corespondenții noștri.

cu t o tovarășul Nicolae v a r ă ș a Elenamulțumirigeneral al' partidului,Partidului
de a se întîlniCeaușescu șiCeaușescu, tovarășa Laura Allende a adresat, totodată, calde secretaruluipreședinte al Republicii,Comunist Român, României socialiste pentru ajutorul acordat forțelor democratice din Chile, pentru pozițiaprincipială în sprijinul cauzei poporului chilian, pentru ospitalitatea de care se bucură în țara noastră numeroși patrioți chilieni.

se va concretiza In 135 locomotive Diesel hidraulice, 310 motoare Diesel de 350 și 700 CP, 40 vagoane călători. 2 000 vagoane de marfă echivalente pe 4 osii, peste 20 000 boghiuri pentru vagoane si altele.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general — se arată în încheierea telegramei — că oamenii muncii din cadrul Centralei industriale de utilaj tehnologic și material rulant, conduși de organele și organizațiile de partid. își vor înzeci eforturile pentru transpunerea neabătută în viată a hotă- rîrilor celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, pentru făurirea comunismului in scumpa noastră patrie. (Agerpres)Muncitorii, inginerii și tehnicienii Combinatului de prelucrare a lem

în timpul convorbirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au reafirmat sentimentele de solidaritate ale Partidului Comunist Român, ale poporului român, cu forțele revoluționare și progresiste din Chile, arătînd că și în viitor țara noastră va acorda întreg sprijinul luptei poporului chilian împotriva opresiunii, pentru restabilirea libertăților și drepturilor democratice, pentru progres social.întrevederea s-a desfășurat Într-C atmosferă de caldă prietenie.

nului din Tg. Jiu au anunțat tn a- ceste zile îndeplinirea cincinalului la producția marfă. Pînă la sfîrșitul anului în curs va fi realizată o pro- ducție-marfă suplimentară în valoare de peste 100 milioane lei. (Dumitru Prună).Harnicul colectiv de la Rafinăria nr. 1 din Pitești raportează îndeplinirea sarcinilor din actualul cincinal la principalii indicatori. în cele patru luni cît au mai rămas din acest an, muncitorii și specialiștii rafinăriei, în frunte cu comuniștii, s-au angajat să realizeze o producție suplimentară în valoare de 300 milioane lei, concretizată în > 25 000 tone benzine, 60 000 tone de motorină, 100 000 tone de păcură și o importantă cantitate de gaze. (Gheorghe Cirstea).
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...Sub presiunea apei, o salcie forța ca o pirghie puntea de beton din fata uzinei „Semănătoarea". Primejdie pentru pod. primejdie pentru nivelul primejdie pentru din aval. Singura era ca viitură și să taie Si, așa cum peste a fost nevoie s-a neva să acționeze diții de risc, doi tineri s-au dezbrăcat, s-au legat cu fringhii și au intrat în șuvoi. Ancorați de brațele colegilor de pe mal. au muncit în apa tulbure și iute, în 90 de minute, au căsăpit trunchiul cu topoarele, au înlăturat pericolul.Eroii episodului din 5 iulie 1975. ora 14.00. sint doi tineri muncitori de la „Semănătoarea" : Nelu Dincă, modelier în secția a IV-a sculărie, și Mircea Zahiu, lăcătuș în secția a III-a montaj. Intră pe poarta u- zinei la începerea schimbului la fel cu miile de colegi ai lor. pleacă tot așa, fără să-i poți distinge în viitura umană. In viata particulară — nimic deosebit. doar că Nelu Dincă e mai sportiv, practică mai multe discipline și. sistematic, boxul, sport al curajului.— N-aș putea spune că nu mi-a fost puțin frică. Dar mi-am învins-o. De ce-am intrat ? M-am gindit că oricum va intra cineva. Așa că mi-am zis. în mod normal : de ce altul și nu eu ?Se spune pe drept cuvînt că omul se cunoaște în împrejurări deosebite. Mai trebuie însă adăugat că atitudinea lui în asemenea împrejurări va fi întotdeauna corespunzătoare vieții de fiecare zi. Faptul ieșit din comun rămîne ca o probă facultativă fată de examenul neliniștii continue, al nemulțumirii creatoare, promovat zi de zi și ceas de ceas.Vorbeam de viata cotidia-

cineva să apei, podurile soluție intre în copacul, tot unde găsit ci- în con-

a e pitolul amintiri, actuală a modelierilor echipa tinărului Dincă și a lui însuși e că au reușit să reducă greutatea ultimei matrițe cerute de întreprinderea mecanică Român cu vreo patru kilograme. Sună prozaic acest amănunt dar, reconstituit la fata locului, el relevă un frămintat proces creator și o poziție de înaltă conști-

na lor eroilor. Secvența ape- trecută de mult la ca- Mindria din Există o atitudine revoluționară a strungarului fată de precizia strungului 7 A tricotezei față de limitele mașinii sale 7 A modelieru- lui față de proiectului 7 că da. Sint obișnuite deneconservatorismului, a îndrăznelii spre mai mult, sint chiar formele de acordare a spiritului revoluționar cu datele exacte, bine așezate, ale vieții. Reduce-

suveranitatea Fără îndoială chiar formele manifestare a

se transformă în spirit colectiv, interesul individual se înnobilează ca interes colectiv, rezultatele individuale se transformă cunună de rezultate tive.— Spiritul colectiv, rea intereselor obștiisupra celor ale tale, depinde foarte mult de cum înțelege fiecare că faptele Iui au o importantă mai mare decît interesele Iui.Interlocutorul, maistrul de

într-o colec-pune- dea-

ce altulșinu eu?"
ACOLO UNDE ESTE GREU

lnță față de muncă. Atelierul de la ..Semănătoarea" lucrează modele din aluminiu pentru toată tara. De peste tot sosesc proiecte de piese, priceperea și imaginația modelierilor dau desenelor violete a treia dimensiune, transpunîndu-le de pe hîrtie de ozalid în obiecte reale, la scara realului. Cel mai simplu lucru ar fi să te supui proiectelor, să te mulțumești a Ie descifra și executa corect. Dar, oricît de obișnuiți am fi cu ele și oricît de mult ar refuza haina spectaculosului, sumedenia faptelor mărunte oferă o sumedenie de ipostaze ale dăruirii, ale respectării interesului general major. In constelația lor, infățișîndu-se adesea ca frămîntări obișnuite, căutări tehnice, de chib- zuiri organizatorice, se plămădește totuși forța amplă 
a spiritului revoluționar.

rea greutății și consumului de metal la un model, privită in sine, rămîne o performantă. o ambiție profesională dacă vreți. Motivația ei. mărturisită de eroul nostru. îi dă atestatul de rezultantă a unei atitudini de tip superior.— Sigur că e bucurie să cîștigi gur reper cîteva de metal. Dar pe lingă materialul economisit, ne încălzește gîndul că alți oameni, muncitori ca și noi, pe care nu-i cunoaștem personal, dar de care ne simțim legați, vor economisi mult e- fort de-a lungul sutelor și miilor de minuiri ale unui model.Nu e și aceasta o formă de a te dărui primul din moment ce trebuie dăruiască cineva 7 asemenea atitudine clanșează o reacție în care spiritul individual

o mare Ia un sin- kilograme

să se Dintr-o se de- în lanț.

schimb Petre Șerban, ne dă cel mai apropiat exemplu, chiar de la agregatul care șuieră și bocănește lingă ușa cabinei sale.— Luna trecută rămăse- serăm cu producția in urmă, plus că agricultura cerea piese de schimb și iar piese de schimb. Ați văzut cum a fost cu agricultura anul a- cesta. Degeaba aș fi dat eu repere în noiembrie dacă se secera atunci. Ni s-au cerut 18 500 de plăci de ghidai pentru cuțitele de tăiere la „C. 12". I-am spus u- nuia și. să zic drept, m-a refuzat. Apoi l-am chiar pe băiatul de Ion Grădinarii îi zice. Băiat cuminte, dar el nu făcea niciodată mai mult decît sâ-și îndeplinească norma. 900—1 000 de repere pe zi. I-am povestit despre ce e vorba. I-am arătat că fiarele astea pe care le înroșește și le turtește înseamnă pîi-

luat colo.

nică. N-am discutat prea mult. De-a doua zi. Grădi- naru a ținut-o în 1 400— 1 500 de bucăți pe schimb. A organizat fluxul fără timpi morți și a făcut minuni. Credeți că e așa. un fel de record sportiv ? Nu e felul Iui Grădinaru să facă bravuri. Pur și simplu s-a arătat conștient, la înălțimea interesului general.A te arunca în viitoarea periculoasă, a te frăminta pentru o soluție de care se vor bucura alții, a munci la limita superioară a posibilităților umane sint tot atîtea forme ale dăruirii comuniste, proba practică a calității de revoluționar. O- mul care îndeplinește ase- meneaacte o face nu de dragul spectaculosului, al succeselor. ci din impulsul lăuntric de a se înălța la altitudinea intereselor generale ale societății, din conștiința menirii sale de om. Satisfacțiile sînt de o natură mai profundă laudele celorlalți si răsplata cuvenită : ele înfloresc în adîncimea firii și apar la confruntarea cu tine însuți.O delicată indiscreție a celor din secția a IV-a sculărie a făcut să-mi parvină cîteva file din jurnalul zilnic al unui strungar, ne numele său Constantin Ne- goiță. ția" cîteva ment toate„Astăzi grea ; am terminat 3 mașini de cite 10 h.p., dar nu simt nici un fel de oboseală. Cînd plec de la serviciu am totuși satisfacția realizărilor prezente, pentru mine, pentru societate și parcă un fior cald îmi trece prin corp și mă bucur sincer". „Nu știu de ce, dar aș vrea să fie numai dimineață, să fie doar un răsărit veșnic, ca această orînduire de azi".

decit decît

Continui „indiscre- reproducînd aidoma însemnări, ca argu- și concluzie pentru cele spuse mai sus : am avut o zi

• N-A FOST NEVOIE DE VOR
BE. Era la începutul lunii. într-o sufragerie comună a stațiunii Sin- georz-Băi. Mese curate, tacimuri- lună, ici-colo cite un buchet de flori din poiană, ospătărițele cu uniforma — coală de hirtie și mersul sprinten. Poate din voioșie, poate din... — nu, preferăm să rămîriem la ipoteza bunei dispoziții exagerate — de la masa unei familii cu copii, vlăstarele au început un nonșalant bombardament cu pîine. Nu aruncau in nimeni anume, nu supărau pe nimeni direct, doar că ..murdăreau" intervalul dintre mese — trebuie să punem verbul între ghilimele — cu piine. Poate că n-au a- runcat mai mult de cinci-șase cocoloașe, adică rodul a cam tot atîtea spice de griu. deci echivalentul a cincizeci, șaizeci de boabe din sutele de mii de boabe cite există într-un sac, din zecile de mii de saci cîți există intr-un... Dar era piine, adică făină, adică griu. adică rod, adică muncă.In toiul distracției s-a ridicat de la o altă masă un om cu părul alb. A venit pe poligonul sfidătorului tir și s-a aplecat, cu supușenia demnă a secerătorilor ridicind fă- rîmiturile una cîte una. N-a făcut absolut nici un comentariu, nici el, nici toți oamenii care s-au oprit cu lingurile în aer urmărindu-1. inclusiv părinții copiilor. N-au făcut nici un comentariu pentru că mișcările omului cu părul alb vorbeau de la sine. Ele aminteau indirect truda creșterii și recoltării unui spic, repetau implicit gesturile pe care le-or fi făcut alții ridicînd poate chiar din ape și mocirlă tulpinile din care s-au zămislit acele felii de pîine sau gesturile făcute aevea de el însuși cînd o fi ridicat din ape și mocirlă tulpini ale altor felii de pîine.Atît ne transmite învățătorul Gheorghe Paraschiv din Ghinești- Dîmbovița, care a asistat la scenă. Copiii au încetat distracția, iar părinții au plecat rușinați capetele in farfuriile pline. De unde se deduce că în educație nu e nevoie întotdeauna de prea multe cuvinte.

Sergiu ANDON

Fruntaș, dar nu de unul singur..Merită să tem titlul unuia buni Jiului.— despre el e vorba — nu este mulțumit de bunele rezultate ale unei singure găzi..., adică ale găzii. lui. Așa ar tea fi exprimată tetic părerea lui pre titlul de fruntaș. Dar. mai întîi. să-1 cunoaștem.Lucrează de douăzeci și unu de ani în Valea Jiului ca miner, la mina Vulcan. Are patruzeci de ani. deci avea nouăsprezece cînd a venit din satul lui de pe lingă Cluj-Napoca. Atunci mina i s-a părut ceva tare întortocheat și greu, ceea ce nu l-a împiedicat să treacă repede de la condiția de vagonetar la aceea de ajutor miner. La nici doi ani de muncă în abataj a devenit miner calificat și în scurt timp a primit conducerea unei brigăzi, a devenit adică „for- haer", ceea ce era mare lucru, ținînd seama de virsta lui și de faptul că în această meserie gradațiile de calificare nu se a- cordă cu una, cu două.Stăm fată în fată pe doi bușteni. în abata- jul-cameră numărul trei din stratul trei, blocul șapte. în sectorul șase al minei Vulcan, Ia orizontul 550. Ne luminăm reciproc chipurile cu reflectoarele prinse de cască și vorbim despre mină, despre meseria de miner. despre abatajul lui. despre ortaci.— Mi s-a spus că nu ții cu orice preț să fii în frunte. De ce ? — l-am întrebat.nu cu e bine și la ceva.

cunoaș- părerea despre de fruntaș a dintre cei mai mineri ai Văii Szabo Balasz
bri- bri- pu- sin- des-

de celeuntoți

— Da. preț. Că gîndești cind vrei

orice să te preț Am

cunoscut aici cazuri cînd unele brigăzi au ieșit fruntașe pentru că altele au fost nedreptățite. cine știe cum... Ce înseamnă asta, de fapt ? Că a cîștigat mina ceva ? Deloc. Important este ca toate brigăzile să-și facă planul. Altfel. în zadar bate o brigadă toate recordurile dacă pe ansamblu colectivul nu reușește să-și facă datoria...Concret. principiul acesta se traduce. în activitatea brigăzii lui Szabo Balasz. prin a- ceea că n-a bătut niciodată recorduri, dar că întotdeauna a scos din impas locurile muncă, abatajele mai grele.— Cind există abataj de care fugpentru că cine știe ce dificultăți au apărut acolo — îmi spune Gheorghe Săcăluș. secretarul comitetului de partid — putem să fim siguri că o să se ofere să lucreze acolo Szabo. De ce 7 Pentru că el așa este, așa gîndește : trebuie să se afle acolo unde e mai greu... Simplu 1De fapt, nu-i simplu deloc...— Lucrurile merg chiar mai departe — continuă secretarul. In dorința lui pentru ca întregul colectiv obțină succesele care și le propune, Szabo este un permanent „furnizor" de cadre. Contrar obiceiului unor șefi de brigadă, și anume de a-si consolida profesional brigada cu calificați, apoi „cu lasz și-a brigada într-o permanentă școală de calificare. Pe cei care au ajuns la o pricepere profesională pe care el o consideră foarte bună nu ezită să-i „împartă" altor brigăzi

să pe

oameni bine de care țin dinții". Ba- transformat

Invit

Controlul îndeplinirii 
hotărîrilor - exercitat 

concret, dinamic, permanent

care trec, din acest punct de vedere, prin dificultăți. De piu. tele adus mai care ner. miner.Balasz îl ia lîngă el și îi spune : „Frățioare, ai să mergi să lucrezi intr-altă brigadă că-i nevoie de tine acolo. Mi-au cerut un om bun și n-am pe unul mai bun ca tine...".întîmplarea aproape că nu se mai vrea comentată.Și cum stăm de vorbă pe buștean. într-o firidă a abatajului (Balasz îi așteaptă pe artificieri, curînd va trebui să puste), minerul acesta blond cu ochii albaștri dar înnegrit acum cu praf de cărbune reu. are ziție de Și îmi fel de lucruri. Pe care întelegîndu-le bine le-ai putea folosi ca tot atîtea porti spre conștiința de comunist exemplar a acestui om.

exem- povestea cu fra- lui pe care l-a aici în urmă cu multi ani și pe l-a calificat mi- E și el un bun într-o zi însă.

zîmbește meci bună dispo- om generos, spune fel de

— N-am — zice el — anul ăsta nici o absentă nemotivată în brigadă...Deci nu numai că el n-a lipsit nici o zi de la șut, dar n-au făcut asta nici oamenii din brigada lui... Cum s-a putut 7— Totu-i cum îi faci pe oameni să înțeleagă...Desigur. în ce-1 privește pe el. a înțeles de mult acele lucruri care dau consistentă noțiunii și calității de comunist, acele valori morale pe care societatea noastră le cultivă pentru a-și atinge înaltele ei teluri comuniste.
Mihai CARANFIL

„Despovărarea11
la oVăPlătesc eu. îmi într-o zi un ombere. zice căruia nu-1 dau numele și o să vedeți de ce. „De ce n-as plăti eu 7“ — îi răspund. „Nu, vă rog. De data asta rămîne cum spun eu, și-o să vedeți de ce. Nu mă „Bine, nu vă refuz".Ca să înțelegeți mai bine despre ce e vorba. trebuie să ne întoarcem în urmă cu un an și ceva. La postul de miliție din Sna- gov-sat vine un muncitor forestier și-mi spune: „tovarășe Trăsnea. mîine dimineață la sectorul de exploatare. gestionarul de parchet vrea să scoată, fără forme legale, o mașină cu metri cubi de rial lemnos". II pe gestionar și nu-mi venea a Diverse controale în sectorul de care răspundea dovediseră că-i bun gospodar, cinstit. Pe de altă parte, nu

refuzați".

12—14 mate- știam parcă crede.

aveam motive să nu-I cred nici pe omul care aducea la cunoștință ce urma să se petreacă a doua zi.A doua zi. dimineață, ne-am dus la locul cu pricina. Mașini numeroase trase la încărcat. între ele. și aceea care trebuia să transporte fraudulos cantitatea de lemn a- mintită. Ce-i drept, in aceasta Încă nu se încărca. începem controlul formelor pentru fiecare autovehicul. îl vedem pe gestionar intrat în alertă. Ca o- mul împins pe un drum străin, care n-a avut puterea să spună nu. să tină ferm la cinstea și corectitudinea lui dovedite din plin pînă atunci. Am tot ocolit autocamionul gol. făcîndu-ne că nu-1 vedem, la celelalte 7 După ce am controlul, am de vorbă cu rul de una.La un moment dat. cu
Formele Corecte, terminat mai stat gestiona- de alta.

mîna tremurînd, a completat actele necesare și la mașina despre rostul căreia n-am întrebat nimic, de parcă nici n-ar fi existat pentru noi. „Era să intru în mare necaz, mi-a spus gestionarul la berea aceea. N-am cuvinte să mulțumesc pentru că nu m-ați lăsat să alunec în prăpastie". „Nu pricep ce vreți să spuneți", i-am replicat. „Ei. las' că știți dv. Atunci, cînd ati venit în control, eu..." Si omul s-a despovărat de tot ceea ce intenționase să facă.— Sînt curios să știu ce i-ati spus, după a- ceastă... despovărare 7— Ce mi-a venit a- tunci la îndemînă. ne spune acum Nicolae Trăsnea : „Nu prea cred eu că aveați de gînd să faceți toate acestea cîte mi-ati spus. Altfel nici n-aș fi venit cu dumneata la o bere"... Atît.
Ilîe TANASACHE

...Sint de virsta întîiului mers la școală. Și trăiesc amindoi emoțiile, și fetița și băiețelul. Uneori însă ceva le intunecă bucuria : cind se joacă cu copii, vin acasă lor crudă plină bări. Fiindcă în reciproce despre . . .rămin de fiecare dată datori celorlalți. Ei nu prea știu ce să povestească despre tăticul lor. Decît că el face niște treburi foarte importante undeva, departe, și de asta nici nu-1 prea văd acasă. Nu știu să spună mai .............. .spus și lor vecinilor.mama, n-a copiilor că altceva decît un netrebnic, un flușturatic. Că lipsește de acasă, nu pentru că ar face niște treburi foarte importante undeva, ci fiindcă i-a părăsit, ușuratic și iresponsabil, in căutarea unor fericiri ocazionale.Nu, mama n-ar putea spune cu inima ușoară toate aceste lucruri copiilor ei. A preferat să ascundă, pe cît i-a fost posibil, adevărul. Fiindcă acest adevăr ar răni, ar lovi necruțător în mîndria despre tatăl lor. Dar adevărul există și dacă nu poate fi povestit întotdeauna copiilor, societatea nu-1 poate trece cu vederea. După cum, cu îndreptățit temei, nu poate tolera nimic care să dăuneze familiei și copiilor. Iar faptele asupra cărora ne-am oprit în rîndurile de față sint cu atît mai periculoase cu cît sfidează familia, morala și modul nostru de viață statornicit pe principii sănătoase.Intîlnim destul de dese cazuri de abandonare a familiei de către indivizi care pur și simplu într-o zi iși lasă soția și copiii și pleacă aiurea. Desigur, nu toți o fac astfel Incit abandonul lor să intre deja sub incidența legii — pentru a se feri de asemenea consecințe ei au „grijă" să dea din cind in cind, formal, cîte un semn de viață ; mai ales să trimită — neapărat contra chitanță — și cîte o sumă de bani celor părăsiți. De obicei, cît mai mică, atît cît cred ei că e de ajuns ca să nu poată fi acuzați la o adică de abandon. Ne intîlnim formă dintre cele mai periculoase de familiei. Cu culoasă. mai destrămarea tr-o formă disimulata, aflată în afara controlului legii. Cu atît mai dăunătoare cu cît consecințele se repercutează îndeosebi asupra copiilor abandonați. Cine sint cei care se complac într-un

ceilalți cu mintea de intre- istorisirile părinți, ei

mult. Atît le-a mama. Și lor și Pentru că ea, vrut să spună tatăl lor nu e

prin aceasta cu odestrămare a atît mai peri- gravâ. cu cit se petrece in

viațăasemenea mod de trăită subteran 7Este el, cel care a ani in șir grija casei copiilor exclusiv in ei, a soției pe care a redus-o treptat la rolul subaltern domestic.care n-a mai scos-o cu anii în oraș, cu care nu are ce comunica fiindcă „nu-1 înțelege", pentru care este totdeauna ocupat și așa mai departe. Și cînd a în- tilnit pe nu știu cine se crede în drept să-și „trăiască viața din nou"...Este el, cel care a stat șî a studiat ani în șir pe banii soției. Și care n-o mai găsește „corespunzătoare" după aceea...

lăsat și a grijade Pe

UN EXEMPLU INVERS, ne-am exprima încre-A ȘIOricît derea în forța educativă a celor din jur. nu-i putem absolvi pe părinți de răspunderea lor. De la o vreme apar mai multe scrisori prin care noi — ziarul — și dv. — cititorii — sîntem chemați să lămurim niște copilite de... 20—30 de ani și niște băiețași de... 30—35 de ani să pună mina să-și cîștige plinea cea de toate zilele deoarece părinții lor. autorii scrisorilor, și-au pierdut răbdarea. Aflăm că fiica unui corespondent ploieștean „are 28 de ani. la bază liceul real terminat și o diplomă de scenografie ; de ani de zile îi spun mereu să-și caute un serviciu sau să se căsătorească, ea îmi răspunde că eu sînt obligat, ca părinte, s-o întrețin". Alt cititor, de pe strada Clopotului din Capitală, ne a- nuntă că unul; din cei 4 copii, „stă. acasă de circa up. an deși are calificare. De aceea vă rog ca prin ziare și radio să mă ajutați să îl lămuriți să-și cîștige existenta, mai ales că are și un copil de întreținut". Ne place să sărim în ajutor bind e vorba de educație și vom primi întotdeauna cu solicitudine mesajele cititorilor, dar nu cumva, uneori, se uită ce-ar trebui să îndeplinească la vreme înșiși cei care solicită 7
iate deci pe acele înalte valori pe care le consacră principiile moralei socialiste in îndeplinirea rolului specific al familiei in creșterea și educarea copiilor. Este deci dreptul și datoria societății ca, ori de cite ori în climatul moral sănătos. curat, se insinuează asemenea note false, să intervină fără preget. S-o facă, prin urmare, atunci cînd nu este încă prea tir- ziu pentru a readuce luci urile pe făgașul normal. Altminteri......Mircea are acum a- proape 8 ani. E ca oricare alt băiețel de virsta lui : a mers la școală, a deprins alfabetul ; știe să facă pro-

• ••

anchetă socială

că la ce se
Este el, cel care crede dacă „n-am probleme" serviciu „in rest fac vreau". Că știe el să descurce...Este ea, care pentru o ocheadă dă cu piciorul liniștii și căminului, familiei, copiilor...Ei nu divorțează. Nici nu Încearcă s-o facă fiindcă n-au încropit nici măcar motivele să-i îndreptățească a cere acest lucru, să îndrăznească a apărea în fața instanței. Știu că n-au cum fi luați in seamă fiindcă n-au ajuns la despărțire obligați de niște situații familiale grave, iremediabile. Că nu pot găsi, la o adică, nici avocați care să pledeze fără jenă cauza. Știu că pretinsul lor impas nu poate fi în ochii lumii decît un moft.Faptele in sine sînt însă deosebit de grave, de dăunătoare pe plan moral. Ne aflăm, în toate aceste situații, în fața încălcării, a nesocotirii unora dintre cele mai ferme cerințe și exigente ale climatului nostru moral. Fiindcă în felul de a fi al celor mai mulți, al celor mai înaintați oameni ai societății noastre sînt și trebuie să fie la loc de frunte răspunderea și grija pentru o viață de familie armonioasă. pentru relații întemeiate pe respect, afecțiune și încredere reciprocă. înteme-

poziții, să-și Dar numele trivește cu înțeles asta scrie alături, copii se miră și-1 întreabă de ce pe el îl cheamă în- tr-un fel și pe mama intr-altul. Nu știe. Vine a- casă și o întreabă — adică el nu e copil ca toți copiii, cu părinți ca toți părinții 7 Din explicațiile confuze ale mamei nu înțelege mai nimic. Și cum ar putea să înțeleagă că a venit pe lume dintr-o gătură ocazională ?— Am trei copii I— Și eu am doi...Am auzit aceste replici, nu demult, într-o sală de tribunal. Copiii — flori ale vieții, copiii — bucurie și speranță, copiii — simbol al unirii și continuității deveniseră... argumente. îi invocau stăruitor și EL și EA, ca pe dovezi. Ii în „mijloc imbatabilă, mărturie cu dovedească matrimonial justiția în fața unui fapt deja împlinit. începuseră, cu ani în urmă, prin a se rupe fiecare de familia sa și găsise fiecare pe „altcineva". După care au apărut pe lume copiii — ea are trei, el are doi — care poartă niște nume ce nu se potrivesc cu cele ale pă-

scrie numele... lui nu se po- al mamei : a de cite ori le iar ceilalți

le-

niște supreme transformaseră de probă" — incontestabilă care voiau să naufragiul lor și să pună

rinților. Sint copii ca toți copiii, dar... Dar nu au părinți ca toți părinții. Asta, fiindcă cei care le-au dat viață au crezut în mod ușuratic că nu contează decît ce au ei chef să facă.Ceea ce se desprinde de aici, ca și din alte, din păcate destul de multe cazuri, este faptul dăunător — am putea spune cieose- bit de dăunător — că. in rindul colectivelor de muncă de prea puține ori se ia atitudine față de asemenea incălcări ale conduitei morale, ale răspunderilor față de familie. Am trecut, in urmă cu cîteva zile, pragul unei întreprinderi în care lucrează unul din cei care și-au abandonat familia. Omul pretindea a fi victima unor rele tratamente și a dezinteresului soției față de casă, față de cei trei copii ai lor. Iși acuza nevasta (pe care el însuși o izgonise de mai multe ori de acasă!) că i-ar fi făcut „scandal la serviciu, insul- tîndu-1 chiar la locul de muncă". Dar... aici nimeni nu știa nimic. Sau aproape nimic, fiindcă unul dintre colegii de lucru auzise „ceva" chiar din spusele respectivului și îl căina a- marnic. Așa se face că intervenția colectivului de la locul de muncă și. in primul rînd, a comuniștilor, prea rar se face simțită față în fată cu asemenea manifestări. Cel mai adesea se rezumă la compasiune si lacrimi de înțelegere vărsate cu prea mare ușurință pe umărul „suferindului". Și ce versiune debitează aceea se acreditează acolo.Ca oameni ce clădim o morală nouă, oameni noi, nu ne poate lăsa indiferenți viața nimănui. Cu a- tît mai mult cînd e vorba de familie și de copii.De aceea este de datoria organizațiilor de partid, a colectivelor de muncă să ia atitudine împotriva u- nor asemenea manifestări. Fiindcă se observă de multe ori și tocmai în fața unor împrejurări atit de dăunătoare familiei un fel de „jenă", ca să nu se mestece, chipurile, în viața particulară a omului. Dar unde, prin ce mecanism poate acționa mai bine societatea pentru a preveni orice asemenea abateri de- cit prin intermediul colectivului, al organizației de partid, al celor care conduc acolo, la locul de muncă 7 Nici unui colectiv de muncă nu poate, nu trebuie să-i fie indiferent ce face, cum trăiește, cum decurge viața de familie a oricăruia dintre membrii săi.
Dinu POPESCU

Punctul de pornire al acestor rîn- duri l-ar putea constitui consemnarea unor rezultate : 21 unități economice din județ au îndeplinit cincinalul ; industria brașoveană a raportat un bilanț rodnic : s-a realizat pină acum o producție suplimentară de 112 milioane Iei, planul productivității muncii a fost depășit cu 400 lei de fiecare angajat, s-a redus consumul de materii prime, îndeosebi de metal. In acest context capătă o deosebită însemnătate modul cum acționează organele de partid pentru controlul înfăptuirii în continuare a sarcinilor importante pe care le au de îndeplinit organizațiile de partid din diferitele mari unități economice.Aș vrea să subliniez un adevăr pe deplin confirmat de viață, accentuat cu tărie și de Plenara din iulie a C.C. al P.C.R. : esențial în asigurarea unui control eficient asupra îndeplinirii hotărîrilor este ca acesta să aibă caracter concret, dinamic, permanent, să fie exercitat Ia obiect, cu responsabilitate. La nivelul comitetului județean s-a constituit un colectiv care ține o evidență a modului cum se îndeplinesc hotărîrile în toate domeniile de activitate și informează sistematic biroul județean asupra stadiului îndeplinirii hotărîrilor. Urmărirea aplicării acestora se face de către biroul comitetului județean pe baza unui plan unic de control.Exercitarea controlului înseamnă nu „inspecție", ci, în primul rînd, sprijin. Plecînd de la această idee, căutăm să acordăm un sprijin e- fectiv organelor și organizațiilor de partid pentru transpunerea in viață a hotărîrilor organelor superioare și a propriilor hotăriri. Controalele efectuate în cadrul unor organizații de partid ca cele de la întreprinderile de tractoare, de rulmenți etc. au contribuit într-o măsură hotărîtoare la rezolvarea problemelor apărute aici, la lichidarea unor neajunsuri.Una din metodele aplicate în mod constant de comitetul județean de partid, mai ales în ultima perioadă — metodă care și-a demonstrat din plin eficiența — o constituie organizarea unor analize pe teren de către biroul și secretariatul comitetului județean, în organizațiile de partid din întreprinderi, unități agricole, șantiere, comune, orașe. Asemenea ședințe au avut loc în unele unități industriale ca întreprinderea de tractoare și cea de autocamioane, Combinatul de celuloză și hirtie Zărnești etc. Astfel s-au analizat problemele fundamentale cu care s-au confruntat organizațiile de partid respective privind o diversitate largă de aspecte, cum ar fi realizarea înainte de termen a cincinalului actual, pregătirea cincinalului viitor, îmbunătățirea calității și diversificarea producției, reducerea consumurilor de materii prime, combustibili și energie electrică, de muncă etc. Așa, prinderea măsurile partid și pentru asigurarea producție in vederea realizării sarcinilor sporite de plan, problema diversificării și modernizării fabricației de tractoare, mersul lucrărilor de investiții la noua turnătorie de fonte speciale. La Predeal s-a dezbătut 'schița de sistematizare a orașului in contextul sarcinilor sporite pe plan turistic ce revin acestei stațiuni in anii viitori. Pe lingă membrii biroului, la aceste dezbateri sint invitați de obicei și reprezentanții organelor județene și chiar ai unor organisme centrale.Se cuvine relevată în mod deosebit creșterea eficacității analizelor. în urma ședinței de birou care a avut loc la combinatul de la Zărnești. a măsurilor luate, stările de lucruri și, în primul rind. climatul de muncă ș-au îmbunătățit, iar multe din neajunsurile constatate anterior au fost' lichidate. Măsurile și recomandările inițiate de biroul comitetului județean la ședința care a avut loc în orașul Victoria au permis organizației de partid și conducerii combinatului chimic de acolo

să găsească rezerve de producția care să compenseze nerealizările preliminate. Asemenea dezbateri se organizează deseori în comun cu comitetul executiv al consiliului popular județean.Și activitatea colectivelor constituite din activiști ai aparatului da partid și specialiști, trimise în întreprinderi, pe șantiere, unități agricole, instituții, s-a dovedit deosebit de eficientă pentru cunoașterea temeinică a stărilor de lucruri, pentru controlul îndeplinirii hotărîrilor și indicațiilor și luarea — in cunoștință de cauză — a celor mai bune măsuri. Colectivele la a consemna, numite stări apoi să le

perfecționarea stilului al organizațiilor de partid de exemplu, la între- de tractoare s-au analizat luate de organizația de conducerea întreprinderii capacităților de

el,

a-

nu se limitează a „fotografia" a- lucruri, pe cara la cunoștin-de __  __ aducăța organului de partid, ci pătrund adînc în esența lucrurilor, a stărilor de fapt, recomandînd soluții și aju- tind în mod concret organizațiile d« partid, conducerile întreprinderile!, ip rezolvarea problemelor care se ridică în unitățile respective. Constatările, ca și măsurile sînt aduse la cunoștința județean de partid sau a șenești care, în cele mai zuri, le supun dezbaterii comitetului, biroului sau tului. Evident, asemenea acțiuni soldează cu rezultate pozitive. Iată un exemplu edificator.In vederea analizării — In cadru! unei ședințe comune a biroului comitetului județean de partid și a comitetului executiv al consiliului popular județean — a stilului de muncă al conducerii direcției mai multe colective

recomandate organului celor oră- multe ca- membrilor secretaria- 
se

agricole județene. ... ... .formate din activiști ai comitetului județean de partid, ai consiliului popular județean și specialiști au Întreprins o largă investigație la nivelul direcției agricole, a unităților subordonate, ca și în numeroase cooperative agricole de producție. îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid de la sate, îndeplinirea cu rigurozitate a sarcinilor rezultate din Plenara C.C. al P.C.R. din iulie, a măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv in ședința din 26 august trebuie să ducă și in județul nostru la o îmbunătățire substanțială, calitativă a muncii de partid, a modului de a gindi și de a acționa al comuniștilor de Ia sate, inrădăcinind puternic spiritul revoluționar in rindul membrilor de partid, întărind răspunderea lor pentru rezolvarea problemelor creșterii continue a producției agricole, ale dezvoltării economico- soeiale a satelor.Nu-i mai puțin adevărat că se !n- tilnesc uneori și cazuri cînd organizații de partid exercită un control sporadic, ocazional, ineficient, ceea ce favorizează perșisțe.nța sau chiar amplificarea . unor neajunsuri. Este cazul măsurilor privind folosire® fondului funciar, introducerea mecanizării complexe în zootehnie, lucrările de combatere a excesului da umiditate sau gospodărirea municipiului Brașov. Lipsa unui control permanent și eficient din partea organizațiilor de partid de la întreprinderea de scule din Rîșnov. „Electro- precizia“-Săcele, ca și a organelor de partid din aceste localități asupra felului cum au fost înfăptuite hotări- rile stabilite au făcut ca aici să persiste unele neajunsuri. Vor trebui, totodată, asigurate îndrumarea și controlul sistematic pină la nivelul organizațiilor de bază. Menționez aceasta intrucît. din păcate, activiștii care se deplasează in unități industriale și agricole prea des nu ajung mai departe de comitetele de partid.Perfecționarea in continuare a propriului stil de muncă, precum și îmbunătățirea continuă a stilului și metodelor de muncă folosite de organele și organizațiile de partid ■ cc i- stituie o preocupare statornică. F '♦ o cerință ce decurge din documente;e Congresului ai XI-Iea. care prevăd creșterea permanentă a rolului pe care îl îndeplinește partidul ca forță conducătoare a societății socialiste.care il politică noastre
Gheorghe MATEI 
secretar a! Comitetului 
județean Brașov al P.C.R.

Realizări ale meșteșugarilor
vrînceniNumărul unităților de producție și prestatoare de servicii pentru populație ale Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Vrancea a ajuns in prezent la peste 250. Pină la sfîrșitul anului li se vor mai adăuga încă 30 de unități, o parte dintre ele fiind in curs de organizare. Sporul acesta numeric nu este un fapt întîmplă- tor. întreaga dinamică, oglindită și în realizarea unor indici superiori de producție, este un răspuns la solicitările tot mai mari ale populației pentru o gamă cît mai largă de servicii, pentru bunuri de folosință curentă și îndelungată. Din valoarea totală a producției ce se realizează în prezent, 40 la sută aparține sectorului de prestări servicii. în acest domeniu, venind în întîmpinarea solicitărilor, se preconizează organizarea unui sistem de întreținere a bunurilor de folosință îndelungată pe bază de abonament, sistem ce va cuprinde atît așezările urbane, cit și cele rurale.

Noutăți sînt consemnate și In ceea ce privește diversificarea producției de mărfuri, sector în care atenția este îndreptată spre valorificarea cit mai eficientă a materiilor prime și materialelor pentru realizarea unor produse de calitate superioară. Meșteșugarii vrînceni realizează peste 130 de modele de confecții și tricotaje, mai bine de 60 de modele de încălțăminte și 80 de modele de marochinărie. numeroase produse din ramura prelucrării lemnului etc. O parte din produsele realizate sint cunoscute de acum și pe piața externă, iar pentru calitățile lor sînt solicitate într-un volum sporit pe piață. Față de aceste solicitări au fost luate măsuri pentru dezvoltarea producției, pentru modernizarea tehnologiilor de lucru și a dotărilor tehnice, mai ales în sectoarele de fabricație a covoarelor șl mobilei.
Dan DRAGULESCU
corespondentul „Scinteil"

DE LA ADASVenind în sprijinul celor interesați (și în condițiile intensificării circulației rutiere, tot mai mulți posesori de autovehicule apelează la serviciile ADAS), a fost introdusă o nouă formă de asigurare. Este vorba de asigurarea facultativă de accidente a conducătorilor de autoturisme șî a altor persoane a- flate în autoturisme.Asigurarea se încheie, de regulă, pe o perioadă de un an. La cererea asiguratului se poate încheia și pe o perioadă mai

mică, dar cel puțin de ftfiind valabilă atit pentru accidentele produse pe teritoriul țării, cît și1 in timpul călătoriilor in străinătate, inclusiv în perioada in care autoturismele sînt utilizate la concursuri, întreceri sau antrenamente pentru acestea. Asigurarea se poate încheia. la alegerea asiguraților, la sume asigurate intre 5 000 șl 30 009 de lei, în funcție de care costul asigurării este intre 80— 240 de lei anual. De menționat că se poate plăti și în rate.
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Cum se acționează pentru reducerea
consumului de energie și combustibil

căi de e- la finali- o contri- alti spe-
2. LA CELULOZĂ

ANCHETA 
„SCÎNTEIT 
________________ i

SI HIRTIE
9

Prin caracteristicile sale tehnice și economice, fabricarea celulozei și hirtiei este un proces energo-inten- ;siv. Ce înseamnă aceasta ? Așa cum am văzut la Combinatul de celulo- ,ză și hîrtie din Suceava, de la intrarea bușteanului pe rampa tocătorului și pînă la ieșirea bobinei de ..hîrtie se consumă din punct de vedere energetic — pentru fabricarea .unei tone de celuloză și hîrtie — circa o tonă de combustibil conventional și o mie de kilowați-oră. Sînt consumuri care se înregistrează, de regulă, și în alte unități industriale similare, ceea ce îndeamnă în mod firesc la buna gospodărire a energiei de către colectivele care produc celuloză și hîrtie. Referindu-se la a- ceastă problemă, la Plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale 
a României din 21—22 iulie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia necesitatea ca în toate unitățile să fie aplicate măsuri ferme pentru e- conomisirea energiei și combustibilului. să fie instaurată o disciplină riguroasă în ce privește respectarea consumurilor. în lumina acestor indicații. cum se acționează la combinatul din Suceava pentru a realiza cu consumuri specifice cit mai reduse aceste importante produse conomie : CELULOZA ȘIIată ce relevă datele an de an, în combinatulconsumurile specifice de combustibil și energie electrică sînt în continuă scădere ; dar, în primul semestru din 1975 se constată o depășire a normelor de consum cu 3 787 tone combustibil conventional și 3,4 milioane kWh. Căror cauze se datoresc aceste depășiri ? Am căutat răspuns la această Întrebare în secțiile de producție ale combinatului.în sectorul de tocare funcționează motoare de mare putere. Aici, un

minut de exploatare „fn gol" a a- cestora echivalează cu zeci de kilo- wați-oră de energie electrică irosiți. Și trebme să menționăm că în acest sector se irosește destulă energie e- lectrică. Continuăm ancheta-sondai in sectorul de fierbere. Personalul de serviciu își cunoaște precis sarcinile.— Cită energie termică consumați

tone de combustibil conventional ; pînă în prezent am realizat peste 60 la sută din acest angajament".Ceea ce trebuie remarcat este faptul că la găsirea unor noi conomisire a energiei și zarea soluțiilor concrete, butie substanțială au și cialiști din combinat. Un exemplu în acest sens îl constituie însăși șeful secției celuloză, ing. Mihai Puiu, care împreună cu colectivul său urmărește, în egală măsură, obținerea a cit mai multă celuloză și de foarte bună calitate, precum și economisirea energiei.Nu același lucru îl putem consemna în sectorul hîrtie 1 : se știe puțin despre consumurile specifice prevăzute și modul în care sînt respectate. Discuțiile avute cu Constantin Ilie. operator-șef la mașina de hîrtie. cit și cu alți operatori au relevat lipsa de preocupare din acest

SEW*.-;tie

i'âăS

Combinatul de celuloză și hirtie din Suceava
Dacă s-ar cunoaște mai bine valoarea

minutului productiv

pentru e-
HÎRTIA 7statistice :sucevean

Succese
ale constructorilor de la
Cerna-Motru—Tismana

pentru obținerea unei tone de celuloză ?— în medie, circa 5,6—6 tone de abur — ne răspunde prompt Ion Le- pădatu, conductor la compartimentul fierbere 2.— Cum acționați pentru a preîntâmpina risipa de energie ?— Printr-o încărcare bună șl rapidă a fierbătoarelor, eliminînd rego- lirile și urmărind realizarea parametrilor tehnici prescriși.Din discuția ou inginerul energetic Gheorghe Fasolă am reținut că în acest sector al fabricării celulozei s-a concentrat, îndeosebi, activitatea compartimentului energetic al combinatului. în scopul recuperării resurselor energetice secundare. ,,E- fectuarea în totalitate a bilanțurilor energetice — ne preciza interlocutorul — a scos în evidentă multiple posibilități de economisire a energiei termice. Astfel, noi ne-am propus să folosim căldura reziduală de la golirea fierbătoarelor, să înlocuim aburul la golirea fierbătoarelor cu leșie. Prin aplicarea acestor măsuri se vor economisi anual peste 3 000 tone de combustibil convențional. De altfel, în acest an, la nivelul combinatului vom recupera din resurse energetice secundare 78 000

sector pentru încadrarea în normele de consum aprobate.Din păcate, aceeași necunoaștere a consumurilor specifice persistă și în sectorul 2 hirtie.— Cită energie consumați pentru obținerea unei tone de hîrtie ?Nu primim nici un răspuns din partea operatorului-șef Nicolae Pi- soschi, căruia i-am adresat întrebarea. Ce are de spus conducerea secției ? Cum se preocupă ea de întronarea unui adevărat spirit de bun gospodar în acțiunea de economisire a energiei, care, desigur, începe cu... începutul, deci, cu cunoașterea consumurilor realizate, comparativ cu cele normate ? Iată un punct de vedere realist, deschis :— într-adevăr, în secția noastră — ne spunea Anton Jitaru, maistru de tură — unde funcționează sute de motoare și deci se consumă importante cantități de energie electrică, nu este admis să nu se cunoască normele aprobate si consumurile realizate. Va trebui ca, în timpul cel mai scurt, să acționăm ferm pentru a înlătura această stare de lucruri, să stabilim mult mai precis pentru fiecare loc de muncă

posibilitățile reale existente de economisire a energiei. Așa cum urmărim, minut cu minut, caracteristicile tehnice și calitative ale hîrtiei, va trebui să urmărim și consumul de energie.Ce valoare are un minut în această secție ? Functionînd „în gol" unminut, mașina de hîrtie nu produce circa 42 de kilograme de hîrtie și irosește 80 kilowați-oră. O singură clipă de neatenție, ce ar duce ia ruperea benzii de hîrtie. se poate solda cu o pierdere de 2 400 kWh de energie electrică. Cu alte cuvinte, economisirea energiei începe eu respectarea strictă a disciplinei tehnologice ; și dacă secția se poate mîn- dri cu operatori ca Vasile Apăvă- loaie. Eugen Ciobotaru, loan Romaș- canu, Viorel Meliuciuc, nu aceeași apreciere se cuvine unor lucrători ca Cornel Paiu, Gavril Cheia ș.a. Organizația de partid, comuniștii din acest sector vor trebui să desfășoare 
o acțiune mult mai hotărită pentru îmbunătățirea situației în domeniul disciplinei tehnologice. Pentru că de felul cum fiecare membru al secției se achită de sarcinile ce-i revin depinde succesul colectivului în ampla acțiune de a da economiei cît mai multă hirtie. în condițiile înregistrării unor consumuri energetice cît mai reduse.La combinatul sucevean există posibilități reale de a economisi energia electrică și termică, iar printr-o concentrare a eforturilor în această direcție, din partea întregului colectiv, este posibilă încadrarea în normele de consum. Discuția purtată cu ing. Nicolae Turtureanu, directorul combinatului, ne-a dat convingerea că, pînă la sfîrșitul anului, se vor recupera depășirile înregistrate. „Sîntem conștienți că nu am făcut totul pentru a economisi energia electrică și termică, a precizat directorul. Rezerve efective există. Nu am ajuns la bilanțul optim. Conducerea unității, împreună cu organizația de partid, va căuta să găsească noi căi de mobilizare a tuturor lucrătorilor noștri — de la muncitori la ingineri — pentru ca și la acest capitol să putem fi fruntași. Alături de rezultatele bune obținute în privința economisirii masei lemnoase. dorim să înscriem și pe cele din domeniul gospodăririi energiei și combustibilului".Este un obiectiv major care poate fi atins prin măsuri organizatorice hotărîte. prin întronarea unei discipline ferme în ce privește respectarea consumurilor în toate sectoarele combinatului din Suceava.■ .«*-4

Ion LAZAR

întreprinderea „23 August" din Capitală : aspect din secția montaj locomotive Foto : E. Dichiseanu
Spre a preveni orice pierderi de produse

RECOLTA CULEASĂ AZI, 
TOT AZI IN HAMBARE

BOTOȘANI
Sfecla de zahăr—strînsă 
eșalonat, în concordantă 
cu graficele de livrareLa 1 septembrie în cooperativele agricole din județul Botoșani a în- sfeclei de zahăr, de livrare. întoc- și fabrica de la fi strînsă recoltaceput recoltatul Conform graficelor mite între unități Bucecea. zilnic va de pe 125 ha. Lucrarea a început pe tarlalele care urmează să fie însă- mîntate cu grîu și unde sfecla a ajuns la maturitate.Comandamentul județean șl cele comunale, constituite pe baza măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., au acționat imediat. pentru buna organizare a muncii la recoltarea sfeclei de zahăr. pentru folosirea la maximum a capacității mașinilor și a forței de muncă. în acest scop au fost consolidate partid să se ordine tătilor tarea cu strictete a programelor de lucru stabilite, urmăresc îndeplinirea sarcinilor zilnice ce revin echipelor.în toate unitățile cultivatoare au fost luate măsuri tehnice pentru a se evita orice pierderi de recoltă, în special cele datorate deshidratării sfeclei și decoletării incorecte. Rădăcinile recoltate nu vor mai rămîne zile în sir pe cîmp, ci vor fi transportate operativ, in ziua cind sint recoltate, la bazele de reeepție sau direct la fabrică. Decoletarea se va

echipele, iar organizațiile de acționează pentru ca munca desfășoare intr-un spirit de și disciplină. Conducerile unise preocupă acum de respec-

într-o primă etapă de lucru, lungimea galeriilor săpate în diferite masive muntoase din județele Caraș-Severin, Mehedinți și Gorj de minerii complexului hidrotehnic și energetic Cerna-Motru-Tismana a a- juns la 15 000 metri, ceea ce corespunde cu realizarea a circa o treime din lungimea totală a tunelelor prevăzute în proiectele complexului.Dintre succesele înregistrate pînă acum de constructorii noului obiectiv al industriei noastre energetice se remarcă, de menea, străpungerea cu un vans de 183 zile a galeriilor de deviere a rîurilor Cerna și Motru în zonele viitoarelor lacuri de acumulare, schimbarea cursurilor celor două rîuri cu 234 zile mai devreme față de termenele prevăzute și terminarea de zile înainte de termen nelului ce va uni lacurile cumulare Cerna-Motru.
(Agerpres)

cu 75 
a tu- 
de a-

Combinatul de oțeluri Foto : George Safiaspeciale din Tîrgovișta

face tronconic, cu grijă, pentru a nu îndepărta odată cu frunzele și o parte din rădăcina care conține zahăr. Formațiile de muncă care recoltează vor sorta sfecla pe două categorii. în funcție de volum și greutate, ceea ce va ușura procesul de prelucrare la fabrică. Valorificatorii din unităti au participat la o instruire practică, organizată recent, și în care s-au precizat toate regulile tehnice la recoltat. La rîndul lor, ei vor urmări pe teren respectarea acestor norme, în unitățile din consiliile intercoo- peratiste Coțușca, Trușești și Cîn- desti vor lucra 17 combine de recoltat sfecla. Aceste utilaje au fost reparate și pregătite corespunzător. Conducătorii unor cooperative din consiliul intercooperatist Botoșani manifestă reținere în ce privește folosirea acestor mașini pe motiv că lasă nedecoletate suficient 2—3 la sută din rădăcini. Specialiștii afirmă că această părere nu este justificată. Randamentul ridicat al combinelor vine în sprijinul lucrului pe echipe. asigurînd în timpul cel mai scurt eliberarea terenului în vederea pregătirii însămîntărilor.La Fabrica de zahăr din Bucecea 
s-a făcut recepția utilajelor și, de luni, a început să se asigure stocul de sfeclă necesar începerii producției. Au fost luate o serie de măsuri pentru înlăturarea unor dereglări în transportul sfeclei, semnalate adesea în ceilalți ani. Astfel, cele 25 de baze de recepție și preluare din iudet au primit utilaje mecanice de încărcat, s-au reparat căile de acces și s-a făcut instruirea personalului. După cum ne spunea directorul I.T.A. Botoșani a fost organizată o coloană auto chiar lîngă fabrică, care va asigura transportul celei mai mari can- Mașinile vor lucra grupate pe zone pentru a evita prelungirea perioadei de transport. Legătura permanentă cu cooperativele și cu beneficiarul va permite utilizarea din plin a autocamioanelor în tot timpul zilei de lucru, precum și

a

■tităti de sfeclă.
respectarea graficelor de livrare sfeclei de zahăr către fabrică.

E. NAZARIE

OLT
Concret, cu stăruință — 
așa trebuie să acționeze 
acum comandamentele 

comunalePentru buna organizare și desfășurare a lucrărilor agricole de toamnă în județul Olt, comandamentul județean a stabilit un amplu program de măsuri privind stringerea, transportul și depozitarea fără pierderi a porumbului, florii-soarelui. sfeclei de zahăr, legumelor și fructelor. Măsurile stabilite au și început să fie transpuse in viață. în multe comune, chiar din prima zi de cînd au fost constituite, comandamentele comu-

nale au trecut la organizarea nemijlocită a activității, întocmind programe de lucru la toate culturile, pentru fiecare formațiune de muncă. Iată, concret, cum se lucrează. La cooperativa agricolă Osica de Sus, ieri, 2 septembrie, peste 1 200 de oameni, organizați pe formații mixte de mecanizatori și cooperatori, au muncit la recoltarea florii-soarelui, porumbului, roșiilor și la stringerea lucer- nei. Seara, la ședința de analiză a comandamentului comunal, s-a constatat că programul stabilit pentru ziua respectivă a fost depășit. S-au recoltat : 22 ha cu floarea-soarelui, 20 ha cu porumb, 23 ha cu lucernă, 20 tone tomate, 11 tone ardei gras, au fost arate 30 de ha și pregătite pentru semănat alte 35.Și în alte locuri, comandamentele comunale își îndeplinesc bine rolul de organizatori activi ai lucrărilor din această perioadă. Pe tarlalele celor trei cooperative agricole de producție din comuna Radomirești se aflau peste 2 800 de oameni. „Programul întocmit de comandamentul comunal — ne informează tov. Ion Ștefan, primarul comunei — prevede încheierea recoltării florii-soarelui Ia 5 septembrie, iar a porumbului la 20 septembrie". După modul în care se desfășoară lucrările — 600 ha cu floarea-soarelui au și fost recoltate din cele 750 cultivate, iar la porumb, 350 din 2 014 ha — există premise să se strîngă la timp produsele de pe toate suprafețele. Prin analize periodice, comandamentul comunal asigură o bună organizare a muncii, participarea la lucrările din cîmp a tuturor membrilor cooperatori și a celorlalți locuitori ai comunei. La fel se acționează și la Piatra Olt, Ple- șoiu, Drăghiceni, Fălcoiu, Sprîncena- ta și in alte comune, fapt ce atestă că, în aceste locuri, comandamentele comunale își îndeplinesc rolul ce le revin.Mai sînt însă comune unde comandamentele comunale nu-și îndeplinesc atribuțiile cu răspundere. Un asemenea caz l-am intîlnit la Gănea- sa, unde, deși au trecut cîteva zile de cînd a fost constituit, comandamentul comunal nu a întocmit programe concrete de măsuri privind organizarea muncii, cu termene de e- xecutare a lucrărilor în funcție de starea fiecărei culturi și cu sarcini precise pentru formațiunile de muncă. Așa se face că, deși pe unele parcele porumbul este copt, recoltarea nu a început, iar participarea la celelalte lucrări a sătenilor este destul de restrînsă. Ieri, de exemplu, nu erau în cîmp decît circa 250 de cooperatori, deși în comună există 1 800—2 000 de oameni care pot participa zilnic la lucrări. Este necesar ca, în toate comunele, comandamentele comunale să-și îndeplinească întocmai rolul de organizatori ai campaniei agricole de toamnă, să controleze stăruitor cum se aplică măsurile stabilite, să unească eforturile cooperatorilor și mecanizatorilor, ale tuturor locuitorilor de la sate pentru stringerea la timp și fără pierderi a recoltei, pentru efectuarea în bune condiții a celorlalte lucrări agricole.
Emilian ROUĂ

LA C.P.L. BRAILA

Prin eforturi proprii - 
utilaje și piese 

de schimb
Cu cîteva zile în urmă, la C.P.L. Brăila s-a primit un telex : „Vă aducem mulțumirile noastre deosebite pentru modul în care colaborăm. Aceasta ne îndreptățește să sperăm că și în viitor volumul și calitatea plăcilor aglomerate din lemn vor fi cel puțin la nivelul celor livrate pînă acum. Transmiteți Întregului colectiv mulțumiri și felicitări pentru modul cum s-a achitat de sarcinile încredința

te". Telexul era trimis de „Tehnoforestexport" București.Nu este pentru prima dată cînd harnicul colectiv de la C.P.L. Brăila primește felicitări pentru calitatea produselor pe care le livrează beneficiarilor interni și externi. Deși relativ tînăr, colectivul de aici a căpătat o bună experiență. El acordă, între altele, o atenție deosebită reducerii importurilor de utilaje și piese de schimb prin punerea în valoare a inteligenței tehnice proprii. Astfel, in anii actualului cincinal, au fost construite la C.P.L. Brăila utilaje în valoare de peste 5 600 000 lei, care au contribuit la creșterea productivității muncii. N-au fost neglijate nici acțiunile privind asimilarea u- nor piese de schimb pentru ma- ?inile și utilajele din dotare, n patru ani și jumătate s-a realizat un volum de piese de schimb în valoare de peste 12 600 000 lei. Semnificativ este faptul că, în acest an, importul de piese de schimb a scăzut. Rezultatul tuturor acestor eforturi ? încă din ziua de 13 august, colectivul C.P.L. Brăila a raportat îndeplinirea planului cincinal la toti indicatorii
Mircea BUNEA
corespondentul „Scinteil"

Realizarea producției de mobilă românească — -deosebit de apreciată la export și de către beneficiarii interni — necesită, cum este cunoscut, diverse accesorii, articole metalice ș.a., denumite într-un cuvînt feronerie. Unitatea care le fabrică este întreprinderea de articole metalice pentru mobilier și binale din Arad, ce se numără printre principalii furnizori de feronerie din țară. Practic, ea asigură — în proporție de 70 la sută — articolele metalice (feronerie) necesare mobilei fabricate în cadrul combinatelor de prelucrare a lemnului, precum și in unitățile specializate ale întreprinderilor de industrie locală. Totodată, o însemnată cantitate de feronerie fabricată la întreprinderea din Arad este destinată fondului pieței, populației.Date fiind cerințele mari de articole metalice pentru mobilier și binale. unității arădene i-au revenit și îi revin. în continuare, importanțe sarcini pe linia fabricării unor cantități mult sporite de astfel de produse, reducerii și chiar renunțării, într-un timp cît mai scurt, la importul anumitor articole de feronerie, prin asimilarea lor în producția internă, în acest scop, de altfel, în ultima perioadă întreprinderea din Arad a beneficiat de însemnate fonduri de investiții. care s-au concretizat în sporirea capacităților de producție, in dotarea cu noi utilaje și instalații moderne, de mare productivitate. S-a mărit astfel potențialul de asimilare a noi si noi produse și. implicit, a scăzut, de la un an la altul, volumul importului de feronerie. Numai în ultimii doi ani. datorită preocupărilor colectivului de aici. în frunte cu comuniștii, în vederea asimilării unui număr cît mai mare de produse noi, volumul importului de feronerie a fost redus. în medie, cu circa 10 milioane Iei valută pe an. în prezent, 70 la sută din cantitatea de feronerie pe care întreprinderea din Arad o livrează fabricilor de mobilă din tară ia drumul exportului, fiind încorporată în produsele expediate clienților din străinătate.„Putem reduce considerabil importurile si facem tot ce ne stă în putință în acest scop" — am reținut din discuțiile cu factori de răspundere. cu comuniști din întreprindere, într-adevăr. pentru diminuarea importului, numai în acest an au fost 

omologate și introduse în fabricația de serie 82 produse noi, cum ar fi : întreaga feronerie necesară garniturilor de sufragerie 623-stil, picioarele metalice pentru fotolii, balamalele a- plicate cu aripi plane, elementele extrudate din materiale plastice cu inserție metalică, broaștele plasmet a- plicate și semiîngropate ș.a. Prin asimilarea acestui din urmă produs, de

„Putem reduce considerabil 
importurile"...

...și le-au redus, intr-adevăr, 
considerabil

0 experiența și cîteva cerințe ale întreprinderii 
de articole metalice pentru mobilier și binale din Arad

pildă, care pînă nu demult se Importa. se economisesc în acest an circa 2 milioane lei valută. La ora actuală se acționează pentru asimilarea unor noi tipuri de balamale aruncătoare pentru PAL cu grosimi reduse și a rotilelor pentru fotolii — în urma căreia unitatea din Arad va contribui, în acest an și în anul viitor, la diminuarea importului cu peste 3 milioane lei valută. De asemenea, se lucrează la realizarea unui lot de 21 tipuri de schelete metalice pentru mobilier — mult solicitate de clientii externi — și care vor fi prezentate la expoziția^ pe care Centrala de prelucrare a lemnului din București o va organiza. în luna septembrie, in Capitală.In urma consfătuirilor pe tară cu producătorii de mobilă, desfășurate 

anul trecut la Arad și. recent, la Oradea. întreprinderea arădeană și-a reconsiderat planul de asimilări de noi produse. Analiza efectuată cu a- ceste prilejuri a scos în evidentă faptul că există încă suficiente posibilități ca numărul de produse (113), propus initial pentru asimilare, să fie mult depășit, ceea ce va crea premise pentru îndeplinirea în avans 

a sarcinii trasate de conducerea partidului cu privire la înlăturarea totală a importului de feronerie pînă la sfîrșitul anului viitor. In această privință se ridică însă unele probleme. Bunăoară, după cum a reieșit din discuțiile avute cu factorii de conducere din întreprindere, este încă deschisă problema privind asimilarea în tară a foliei de aluminiu grofată și lăcuită, cu grosimi și lățimi diferite, necesară executării pro- filelor extrudate. Dată fiind valoarea însemnată a economiilor de valută ce se pot realiza pe această cale, specialiștii din unitățile Ministerului Industriei Metalurgice au datoria să studieze de urgență modul de asimilare in tară a acestei folii, spriiinind astfel eforturile colectivului întreprinderii din Arad și ale celor din alte unităti similare. îndreptate spre 

diversificarea sortimentelor de profile extrudate și, concomitent, spre reducerea importului unor asemenea profile.— Sarcini importante ne revin șl în ce privește diminuarea importului de substanțe chimice folosite la acoperirile galvanice — ne spunea ing. Gheorghe Leurzeanu. directorul întreprinderii din Arad. Pentru înlocuirea lor cu chimicale românești s-au efectuat, în ultimul timp, mai multe studii, iar cu sprijinul I.I.L. „Victoria" București — care ne asigură, printre altele, agenți de luciu, cirazinul, sarea de pasivare și alte substanțe chimice — am și trecut la înlocuirea unor chimicale din import. Numai în anul viitor economiile la acest capitol se vor ridica la peste 150 000 lei valută. Mai greu merg, deocamdată, lucrurile în ce privește avizarea comenzilor noastre către combinatele chimice din Valea Călugărească și Pitești pentru asigurarea cantităților necesare de acid fosforic, bisulfit de sodiu, cianuri de potasiu și de cupru, dar sperăm că vom primi totuși sprijinul solicitat, potrivit intereselor economiei naționale.Socotind că apelurile unității din Arad vor fi recepționate cum se cuvine de întreprinderile în cauză, credem că — in lumina indicațiilor cuprinse in cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara din 21—22 iulie — specialiști din a- ceste unităti vor face tot ce le stă în putință pentru asimilarea foliei de a- luminiu solicitate, pentru asigurarea cantităților necesare în vederea reducerii importurilor la unele materii prime și materiale ca. bunăoară, substanțele chimice folosite la acoperirile galvanice. Colectivul întreprinderii din Arad a înțeles bine sarcina trasată de partid și și-a propus ca, prin fabricarea în cantități sporite și intensificarea acțiunii de asimilare, să asigure condiții pentru renunțarea la importul de articole de feronerie pentru mobilier și binale. Dar. in eforturile sale pentru atingerea acestui obiectiv, el trebuie să se bucure de tot sprijinul întreprinderilor furnizoare de materii prime și materiale, pentru ca tot ce se poate asigura din fabricația internă să se producă în tară.
Constantin S1M1ON
corespondentul „Scinteii"

Pe scurt de pe ogoareVaslui. începutul lunii septembrie a fost marcat, pe ogoarele județului Vaslui, de o participare masivă a cooperatorilor la stringerea recoltei. Luni. în comuna Fălciu, de pildă, numai la recoltatul porumbului și florii-soarelui lucrau în cîmp peste 3 000 de locuitori ai satelor Bozia, Copăceana, Rînzești și altele. Se muncea organizat și disciplinat, fără întrerupere, respectîndu-se programele stabilite pe fiecare formație de lucru. De altfel, în această zonă sudică a județului, de la o zi la alta ritmul de recoltat este tot mai intens. Pretutindeni se acordă prioritate recoltării și eliberării suprafețelor care urmează a fi însă- mîntate cu cereale de toamnă. Potrivit programului de măsuri al comitetului județean de partid, organele agricole județene, comandamentele comunale și conducerile unităților agricole au luat măsuri ca pînă la 20 septembrie să se recolteze și elibereze de porumb și floarea-soarelui întreaga suprafață de 38 000 hectare care urmează a fi insămințată cu grîu. (Crăciun Lă- luci).Arad. Recoltarea și valorificarea legumelor constituie o problemă la ordinea zilei in unitățile agricole din județul Arad. La chemarea organizațiilor de partid, membrii cooperativelor agricole participă în mare număr la recoltat sau execută lucrări de întreținere pe cele 2 182 ha însămînțate în această vară în cultură succesivă. Astfel, planul la livrări de 2 450 tone ceapă pe luna august a fost îndeplinit, iar o cantitate de 800 tone, adică atit cit s-a prevăzut, a fost insilozată. De asemenea, la cartofii de vară planul de livrări pe luna august a fost depășit cu aproape 1 400 tone. Nu același lucru se poate spune despre Tecoltarea roșiilor ; unele unități agricole nu respectă graficele de recoltare și livrare întocmite cu I.L.F. (Constantin Simion).Timiș. în Cîmpia Banatului a început recoltarea florii-soarelui. 

Primii care au intrat în lanuri sînt mecanizatorii si țăranii cooperatori din unitățile consiliului intercooperatist Banloc. In același timp, la cooperativele agricole Pe- ciu Nou, Deta, Gotlob, Pișchia, Jebel s-a trecut la stringerea sfeclei de zahăr de pe primele suprafețe rezervate semănăturilor; de toamnă. Se recoltează, de asemenea, porumbul pentru boabe’ din soiurile timpurii, cultivate lai Lenauheim, Periam, Sinnicolau Mare și în alte zone din șesul ti- mișean. (Agerpres).
Dolj. Concomitent cu recoltarea porumbului, florii-soarelui șl a legumelor, în 40 de unități cooperatiste din județul Dolj a început în această săptămină stringerea sfeclei de zahăr de pe cele 16 000 ha cultivate. Pentru buna desfășurare a acestei lucrări, direcția agricolă județeană și întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr — Podari, împreună cu unitățile agricole producătoare au stabilit ca recoltarea sfeclei de zahăr să înceapă numai pe parcelele unde sfecla a ajuns la maturitate și are un conținut ridicat de zahăr, iar comandamentele comunale urmăresc respectarea strictă a graficelor zilnice de recoltare și predare. (Nicolae Băbălău).Brăila. Luni. 1 septembrie. în județul Brăila a început recoltarea sfeclei de zahăr de pe cele aproape 8 500 ha cultivate. Anul acesta, în cooperativele agricole din raza consiliilor intercooperatiste „1 Mai" Brăila, Movila Miresii și Traian vor fi utilizate pentru prima oară combine de înalt randament, care vor înlocui în totalitate munca manuală. In cursul lunii septembrie, conform graficelor întocmite cu fabricile de zahăr, este prevăzut să se strîngă și livreze 42 000 tone sfeclă de zahăr. într-un volum de 1 300—1 500 tone pe zi. (Mircea Bu- nea).
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0 vibrantă expresie a patriotismului
coBiiuniștilor, a fermității poporului romăn 
in apărarea independenței și integrității

teritoriale O X • »a HomanBesSe împlinesc 35 de ani din acele zile de cumpănă cînd străzile și piețele orașelor țării răsunau de vuietul glasurilor sutelor de mii de cetățeni — muncitori, țărani, intelectuali, militari — care își exprimau revolta 71 5„aî„-?rc:l împotriva Dictatuluide fas- cu
și indignarea de la Viena impus Germania hitleristă cistă, hotărirea orice sacrificii hotarelor și riale a patriei.trăit atunci unul din cele mai tragice momente din istoria sa modernă, in care au apărut cu cea mai mare claritate consecințele nefaste ale ascensiunii fascismului în Europa, ca și ale politicii claselor dominante din România, de cedare în fata hitlerismului, ale trădării intereselor naționale de către cercurile cele mai reacționare, organizațiile legio- naro-fasciste.In acele împrejurări, deosebit de grele, poporul român a putut verifica o dată mai mult patriotismul fierbinte, nedezmințit al comuniștilor. Acționînd ca exponent al intereselor vitale și aspirațiilor întregii națiuni, mobilizind masele largi împotriva odiosului dictat, Partidul Comunist Rpmân s-a afirmat ca stegarul neînfricat al apărării integrității teritoriale a patriei, a independenței și suveranității naționale, forța cea mai hotărită a luptei antifasciste.*După cum se știe, unirea politică 
a țărilor române intr-un stat național unitar de sine stătător a fost rezultatul unui îndelungat proces istoric, in cursul căruia, in pofida împrejurărilor istorice vitrege, care au perpetuat artificiala fărimițare statală, s-au afirmat tot mai puternic unitatea de obirșie, limbă și neam, comunitatea de interese materiale și aspirații. înfăptuire firească a năzuinței seculare de unitate a poporului nostru, a visului pentru care jertfit nenumărați fii ai nirea Transilvaniei s-a realizat prin largi populare de pe ambele versante ale Carpaților, a întregii națiuni, constituind materializarea unui imperativ legic, a unei cerințe inexorabile a progresului societății românești. Așa cum se subliniază în Programul P.C.R., „Istoria demonstrează că formarea statului național unitar român nu a fost rezultatul unui eveniment intîmplăior, de conjunctură, al înțelegerilor intervenite Ia masa tratativelor ; tratatul de pace n-a făcut decit să consfințească o situație de fapt, creata prin lupta maselor".în aceste condiții, sentința dictată la Viena — prin care se rupea din trupul României o parte a Transilvaniei cu o suprafață de 42 243 kmp și 2 600 000 locuitori, dintre care majoritatea români — a constituit o violare flagrantă a dreptului inalienabil al poporului român de a trăi în cadrul unui stat național unitar. Numai Hitler și Mussolini, conducători ai unor state fasciste, clădite pe nenumărate acte de nesocotire brutală a intereselor legitime ale popoarelor, pe sfidarea și disprețul noțiunilor de legalitate, internă sau internațională, și-au putut îngădui un asemenea act tilhâresc cum a fost acela de a sfîrteca teritoriul național al României spre a acorda o „primă de încurajare" acoliților lor hortiști. în perspectiva evoluției istorice, Dictatul de la Viena apare — asemenea anexării Austriei și Acordului de la Miinchen — drept unul dintre cele mai odioase expresii ale politicii imperialiste a statelor fasciste, de forță și dictat, de inculcare cinică a principiilor de drept internațional. Neșovăind să recurgă la

României și Italia a lupta pentru apărarea integrității terito- Poporul român a
de

cu lupta
s-au săi, U- România maselor

metodele gangsterești de șantaj, guvernele fasciste de la Berlin și Roma au amenințat deschis România că, in cazul unui refuz de acceptare a „arbitrajului", va trebui „să suporte consecințele".Aflată intr-o stare de totală izolare internațională in fata expansiunii hitleriste, părăsită de toate puterile Europei. România nu a putut rezista presiunilor exercitate asupra ei. fn aceste împrejurări, Consiliul de coroană, convocat in noaptea de 29/30 august 1940, s-a pronunțat pentru acceptarea „arbitrajului" germano- italian, deși au existat numeroase glasuri ale unor oameni politici care au cerut ca pretențiile guvernelor de la Berlin și Roma să fie respinse, indiferent de consecințe. Comunicatul dat publicității după consiliu preciza : „Conferința de la Viena. deter
minată din inițiativa Germaniei și 
Italiei... s-a desfășurat in condițiile 
in care România trebuia să aleagă

șov. Alba Iulia. Sebeș. Sighișoara, Arad. Oradea, ca și in alte orașe.în pofida condițiilor aspre ale ilegalității. Partidul Comunist Român — care încă in martie 1939 a- vertizase: „Hitler... vrea să ne arunce în robie. Ridicați-vă la luptă pentru a împiedica orice capitulare. P.C.R. declară : comuniștii vor lupta cu arma in mină în primele rinduri" — s-a afirmat cu vigoare în acele zile drept ții și vedit mase în i tul de tembrie 1940. erau demascate politica antinațională a cercurilor guvernante. a organizațiilor fasciste. și răspunderea lor pentru situația care a dus la Dictatul de la Viena. ară- tîndu-se că acest act samavolnic a însemnat „predarea a peste un mi-

apărătorul dîrz al suveranită- integritătii teritoriale, și-a do- capacitatea de a mobiliza largi populare în lupta antifascistă, documentul intitulat nostru de vedere", C.C. al P.C.R. la ,.Punc- publicat 10 sep-

35 de ani de la marile manifestații de masă
împotriva Dictatului de la Viena

Intre salvarea ființei politica a sta
tului nostru și posibilitatea dispari
ției lui... Consiliul de coroană, exami
nând toate posibilitățile, a ajuns la 
singura încheiere mai favorabilă, a- 
dică la acceptarea arbitrajului Axei".Lăsată la cheremul hitleriștilor. România a fost aruncată de fapt in brațele acestora, aceea au avut tara noastră a militaro-fasciste trunderea in tară a trupelor germane. care aveau de fapt unor trupe de ocupație, fiind apoi împinsă, contrar sentimentelor și voinței poporului. în războiul antisovietic.Poporul niciodată Dictatului de Ia Viena. în frunte cu comuniștii, cu clasa muncitoare, cele mai largi mase populare, toate forțele patriotice și-au exprimat Împotrivirea fermă fată de acest act o- dios, organizind chiar în acele zile puternice centre ale seara zilei de cetățeni .... _____șului, exprimindu-și 
revoltă împotriva unei judecăți care 
tindă să ii ducă in robie" și dind 
„glas viforos hotăririi de a 
cu prețul viefii", după cum ziarele vremii. în pofida condițiilor de ilegalitate, de la o tribună improvizată, un mare număr de oratori, reprezentanți ai Partidului Comunist Român. Frontului Plugarilor. Ma- dosz-ului și ai altor organizații politice au Înfierat Dictatul de la Viena si s-au pronunțat pentru o politică do rezistență națională. „Mai bine 
să murim apărindu-ne fruntariile, 
onoarea și demnitatea națională...", 
„Vrem dreptate !“. „Jos dictatul de 
la Viena !“. „Ardealul nu ințelege să 
fie ciuntit !" — au fost lozincile pe care mulțimea le scanda neîntrerupt. La București, mii de cetățeni s-au adunat la statuia lui Mihai Viteazul, după care au manifestat ne Calea Victoriei scandînd „Nu dăm Ardea
lul" și intonind cintece patriotice. La chemarea Comitetului regional de partid Banat, semnalul demonstrației împotriva Dictatului ae la Viena a fost dat la Timișoara de muncitorii ceferiști. Puternice manifestații da protest s-au desfășurat la Sibiu. Bra-

Scurt timp după loc instaurarea in regimului dictaturii antonesciene. pămisiunea România
român nu s-a împăcat cu ideea acceptării

manifestații în diferite tării. La Cluj. încă din de 30 august, zeci de mii au străbătut centrul ora- 
„profunda lordind 

rezista scriau

lion de muncitori români jugului 
străin, a dus la supunerea poporului 
român imperialismului german, la 
robirea lui și deci la ocuparea mi
litară a teritoriului României".Poziția profund patriotică a P.C.R. răspundea atît voinței si intereselor naționale vitale ale poporului, cit și realității istorice multiseculare, care atesta, prin toate elementele ei, legitimitatea istorică a existentei statului național unitar român, a unirii Transilvaniei cu România. Această poziție a făcut să sporească mult autoritatea și influența Partidului Comunist, a polarizat în jurul său mase tot mai largi, aparținînd celor mai tezit rilor tice. dominante.In perioada care a urmat. In pofida terorii crunte dezlănțuite de dictatura fascistă și de ocupanții hitleriști, masele largi au continuat să-și manifeste în cele mai diverse modalități voința de luptă pentru reîntregirea teritoriului național. A- larmată de această stare de spirit, Legația germană din București ra- . porta la Berlin : „Nici un român 
vrea să creadă 
jul de la .Viena 
silvaniei ar fi rezolvată 
tiv. Pentru români este o dogmă că 
arbitrajul de la Viena nu înseamnă 
sfirșitul".în deplin consens cu legitimitatea Istorică, o treaptă patriotice, perioada P.C.R. a situatDictatului de la Viena printre principalele obiective ale rezistenței antifasciste, ale eroicei bătălii pentru eliberarea țării de sub dominația hitle- ristă. Astfel. Platforma C.C. al P.C.R. dm 6 septembrie 1941 se pronunța „împotriva Dictatului hitlerist de la Viena asupra Ardealului". în același sens. în Platforma de Front Patriotic Antihitlerist, elaborată în iunie 1943, C.C. al P.C.R. sublinia necesitatea luptei pentru „apărarea Ardealului de sud și a Banatului, răsturnarea Dictatului de Ia Viena și eliberarea poporului din Ardealul de nord do sub jugul hitlerist al lui Horthy".Teiul reîntregirii teritoriului național și făuririi unei Românii libere.

diferite categorii sociale, a ne- calea spre dezvoltarea raportu- cu cercuri democratice, patrio- inclusiv din rîndurile claselor

rut că prin arbitra- 
problema Tran? 

defini-

continuînd și ridicînd pe mai înaltă tradițiile luptei antifasciste, desfășurate în premergătoare războiului, statornic anularea

independente, democratice, trăind In pace, prietenie și respect cu tele vecine a însuflețit lupta țelor patriotice care au insurecția armată antifascistă antiimperialistă.Dictatul de la Viena a fost anulat, practic, la 25 octombrie 1944. odată cu eliberarea ultimelor localități din nordul Transilvaniei de sub ocupația hitleristă și hortistă, prin lupta comună a ostașilor români și sovietici, singele vărsat în bătălia împotriva dușmanului comun cimentind pe veci prietenia de nezdruncinat dintre popoarele român și sovietic.Prin lupta plină de sacrificii a poporului român sub conducerea P.C.R. s-a pus astfel capăt unei mari nedreptăți istorice. în anii 1944—1947 România a desfășurat o acțiune diplomatică fermă, hotărită și complexă spre a obține recunoașterea internațională a anulării Dictatului de la Viena. Convenția de armistițiu, încheiată la 12 septembrie 1944 la Moscova, între România și Naț’unile Unite, preciza : „Guvernele aliate socotesc hotăririle arbitrajului de la Viena cu privire la Transilvania ca nule și neavenite". Tratatul de pace cu România, semnat la 10 februarie 1947. a consacrat in articolul 2 : „Hotăririle sentinței de la Viena din 30 august 1940 sint declarate nule și neavenite. Frontiera dintre România și Ungaria este restabilită prin articolul de față astfel cum exista la 1 Ianuarie 1938".La împlinirea a 35 de ani de la marile demonstrații patriotice din august-septembrie cialistă se bucură dirze a poporului, obținute pe calea prin insurecția de oferind imaginea unui stat cu vârât independent, suveran, unitar și indivizibil, în care poporul, liber și stăpîn pe soarta sa, iși făurește viitorul comunist corespunzător intereselor și aspirațiilor sale.Rezolvarea marxist-leninistă de către P.C.R. a problemei naționale, asigurarea deplinei egalități in drepturi a tuturor fiilor țării, fără deosebire de naționalitate, consolidarea bazei materiale a acestei egalități prin consecventa cu care se realizează politica partidului de dezvoltare armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării constituie un puternic izvor al forței și trăiniciei orînduirii noastre socialiste, uriașă pîrghie a coeziunii și progresului întregului popor. însuflețiți de conștiința faptului că propășirea patriei comune chezășuiește proDria lor bunăstare și fericire, oamenii muncii români, maghiari, germani, sjrbi și de alte naționalități mili- ■țiâiă in Ls^cînsă frăție pentru înfăptuirea politicii partidului. în ce s-a înfăptuit în țara noastră anii construcției socialiste este corporată dăruire a deosebire făuresc o pămîntul patriei socialiste.Unitatea de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului — forța motrice a progresului societății noastre — își află o strălucită expresie în elanul cu care toți fiii României socialiste transpun în viață istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lea al P.C.R., prevederile Programului partidului, asigurind astfel dezvoltarea mereu ascendentă a țării spre cele mai înalte trepte ale civilizației socialiste și comuniste.

sta- for- infăptuit și

patriotice1940, România so- de roadele luptei de marile cuceriri istorică deschisă la 23 August 1944, ade-

tot inîn-Și fără ițimunca plină de elan tuturor cetățenilor, de naționalitate, care viață mereu mai bună pe

Dr. A. SIMION
cercetător științific principal
la Institutul de studii istorice 
și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R

Casa de cultura din Zalau

'FAPTUL
1DIVERS

OMUL
personajul central al expoziției
ele pictură, sculptură și grafică

grija secției de propa- a Comitetului județean al P.C.R. a fost tipărită
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Teleșcoală.
Matineu de vacantă : 
dele sălbatice" — film 
sene animate.
Meridiane literare.

Baladă pentru acest
— Muntele de sare.
Telex.
Fotbal : Sportul studențesc
— Dinamo. (Transmisiune 
directă de la stadionul „Re
publicii").
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Pentru sănătatea dumnea
voastră O Primul ajutor In 
caz. de accidente.
Mult e dulce șl frumoasă... 
Sub al păcii stindard. Pro
gram de cintece.

IN SPRIJINUL 
ACTIVIȘTILOR

care redau experiența valoroasă dobîndită de organizațiile de partid din această parte a țării in diverse domenii de activitate. (Cezar Ioana).ganda Timiș broșura „în sprijinul propagandei și muncii politice de masă" — instrument de lucru pus la îndemîna întregului activ de partid din județ. Primele pagini sint consacrate indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind mobilizarea tuturor forțelor de la sate, în frunte cu comuniștii, la executarea la timp și fără pierderi a lucrărilor agricole din campania de toamnă. La rubrica „Din experiența muncii politice în unități fruntașe" sint publicate articole privind activitatea organizațiilor de partid la întreprinderea fhe- canică Timișoara și întreprinderea de produse ceramice Jim- bolia. care au îndeplinit înainte de termen sarcinile actualului cincinal. „Inițiative și fapte",, „Tineretul raportează", „Din experiența consiliilor populare",„Perfecționarea și modernizarea metodelor de predare și însușire a cunoștințelor politice șl ideologice alte capitole

blicate pe plan județean, contribuția la realizarea unor scenarii și texte pentru cineclubul casei de cultură și brigăzile artistice de agitație din localitate. (Crăciun Lăluci).
MOW
CULTURAL

25 DE ANI 
DE CENACLUCenaclul ,.Mihai Eminescu" din orașul Huși se află la aniversarea unui sfert de veac de activitate. O succintă retrospectivă asupra activității sale ne oferă posibilitatea unui bilanț din care reamintim : stimularea multor tinere condeie din județ, organizarea unor șezători literare cu participarea scriitorilor din Iași și București, in mijlocul colectivelor de muncă din întreprinderile industriale hușene și al țăranilor cooperatori din comunele vecine, colaborarea la volumele literare pu-

SĂRBĂTOARE 
FOLCLORICĂDuminică, la Hunedoara, s-a desfășurat, faza finală a festivalului artei populare pădureneșli. Dimineața, pe străzile municipiului a avut Ioc parada portului popular, formațiile cultural-artistice lecționate la fazele ale festivalului au iestria pădurencelor ționarea costumelor a obiectelor de podoabă specifice acestei zone folclorice. Parada portului popular a fost urmată de frumoase spectacole ale cântecului și jocului popular, prezentate atît in municipiul Hunedoara. cit și la puncte'e de a- grement de oe malul lacului de acumulare Cinciș-Cerna. Totodată. în incinta străvechiului castel al Corvi neștilor a fost deschisă o originală expoziție de artă populară pădurenească. (Sabin Ionescn).

în cadrul căreia se- anterioare etalat main confec- de gală si
I

a tinerilor artiști/Sala Ateneului român găzduiește fn aceste zile expoziția „Tineretul — puternică forță socială, viitorul însuși al națiunii noastre socialiste", dedicată apropiatului Congres al X-lea al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. Această a doua manifestare de amploare a tinerilor artiști plastici de pe întreg teritoriul țării (după cea organizată anul trecut la Pitești) confirmă — în punctele ei principale — contribuția efectivă a căutărilor și realizărilor noii generații de artiști la definirea profilului artei românești contemporane : in punctele ei princinale care merită a fi scoase in evidență în mod cu totul special fiindcă se leagă de noi propuneri, originale, îndrăznețe in problema atit de actuală a artei contemporane pe plan mondial : problema figurii umane. Să statistic aproape artistice o putem socoti ca acut actuală, fiindcă prin cîteva lucrări de o mare forță inventivă ne oferă expresia unui efort de înțelegere a sensurilor contemporaneității, astfel un centru de referință deosebit tant : de a formă titudinea izvorîtă din fruntarea cuIorile de astăzi, la noi. Nu este vorba deci numai de un realism estetic, rezultat din del, ci de afirmarea unei concepții despre viață, istorie, societate. După cum este firesc într-o expoziție de tineri, unii chiar debutanți, nu toate. lucrările se ridică la nivelul acelui centru de referință pe care-1 constituie operele citorva ; mai toate însă îi implică intențiile și semnificațiile. Și dacă într-o expoziție o axă de acest fel există, expoziția socotită o reușită în sensul ceput de drum, nu desigur ușor, bătătorit. Mai întîi profesional : problemele umane — artistic și mereu contemporan rezolvate — sint complicate, cer perseverență și devoțiune, studiu intens și continuu, neîncetata reluare a întrebărilor, a propunerilor realității. Rutina, inerția, practica ficientă, abordarea superficială problemelor se fac acest domeniu, în succesele facile ale rativ nu se rezistă mii. Pe planul ideilor, drumul este la fel de greu. Străvechea și universala temă a figurii umane cere, laolaltă, rezolvări noi, mărturii ale experiențelor actuale de viață și de cultură, dar și capacitatea de a inscrie astfel de rezolvări in filonul unei tradiții.De aceea se cuvine să menționăm In primul rind lucrările unor tineri care se dedică de mai mulți ani căutărilor și studiilor din domeniul figurii umane și au găsit în cadrul unei expoziții cu un program special cum este cea de față un teren deosebit de propice. Printre ei se află clujeanul Nicolae Maniu, din ale cărui strădanii perseverente în această direcție a rezultat acum ampla compoziție simbolic intitulată „Zece tineri au mutat valea pe deal", concepută dinamic, multă siguranță în ei, purtind cu sine ecouri ale imaginii in mișcare, ca și, in juxtapunerea Și întretăierea planurilor, unele ecouri din pictura lui Renato Guttuso. Dacă va ști să rezolve și anumite uscăciuni incă persistente ale culorii, Nicolae Maniu se va putea afirma în mod cert ca un reprezentant de frunte al tinerei generații de pictori.Mihai Cismaru, Mircea Mihai Cio- banu. Zamfir Dumitrescu — dintre puținii care, de mai multă vreme,

contemporane | problema figurii precizăm însă : nu fiindcă, vorbind, expoziția cuprinde exclusiv diferite modalități de a infățișa figura umană ci
Expoziția are

se încumetă să lucreze portrete pro- priu-zise — ne arată că au făcut progrese : dar cînd se vor hotărî să-șl îndrepte investigațiile și spre fizionomiile contemporanilor lor ? Să fi uitat artiștii de astăzi secretul forței de a comunica prin privirea directă, față in față, cordială și critică totodată ?Mai multe lucrări Indică înclinație pentru expresia simbolică al cărei rol este atît de important în arta modernă ; nu toate însă își susțin destul de coerent și cu destulă logică intențiile. în compoziția tînărului pictor craiovean Mihai Trifan „Studii în parcul poporului", unitatea dintre personaje și mediul înconjurător se conturează ca o idee clară, dar deloc retorică ; totul se operează pe cale intuitivă, directă, prin mijloace concrete, de o mare finețe artistică. Tot astfel și în micul, dar foarte sugestivul tablou semnat de Franțois Pamfil: „Trandafiri de August" — pe un registru stilistic diferit — compoziția Ilenei Szasz, pictura cu valențe filozofice mai a- dinci a lui Sorin tivă eroului", cea modest intitulatăde impor- incercarea contura in plastică a- realistă con- va-
Expoziția „Tineretul — 

puternică forță socială, 
viitorul însuși al națiunii 

noastre socialiste"

studiul unul mo-

poate fi unui înde drum pe plan figurației
insu- a repede simțite în care, numai cu farmecului decola examenul vre-

echilibrată cu toate elementele bine asimilate cinematografice

Dumitrescu, „Vo- a lui Ion Isăilă, ..Studii chipul Alte lucrări propun confuze, sensuri tente, schimb foarte pompoase.Capitolul sculpturii cuprinde multe piese serios -------- ■----- -—._____, . .gindite și temeinic lucrate — mențlnîndu-se totuși, în general, la nivelul unui limbaj de forme de circulație obișnuite. Se remarcă totuși pentru originalitatea concepției relieful „Moment istoric" de Kocsis Elod, „Ioana" semnată de tî- nărul ieșean Neculai Pădurariu. „Tors“-ul lui Alex. Marchiș, ca și frumosul portret de Liliana Axinte. Este de aceea greu de înțeles de ce — într-un contrast atitdeacut cu lucrările serioase, de bun gust — au fost incluse în expoziție alcătuiri — zise de sculptură decorativă — avînd pretenția de a fi alegorii sau simboluri, dar care sint mai curind mostre de kitsch.Grafica — spre deosebire de trecuta expoziție a tineretului de la Pitești — apare aici mai puțin reprezentativă pentru situația reală a muncii din atelierele de grafică. Se disting totuși Florina Lăzărescu, Peter Cschi — cu un expresiv și emoționant „Portret al tatălui", C. Crin- țeanu, Irina Dascălu — favorabil influențată de Marcel Chirnoagă. Cela cîteva lucrări de artă decorativă — excepție făcind piesele de sticlă ala lui Dan Băncilă — nu permit privitorului nici un fel de concluzie cu privire la stadiul unor genuri de o actualitate arzătoare, care atrag mulți tineri artiști — și nu numai tineri — de pe întreg teritoriul țării. Un astfel de gol, ca și altele, de pildă, lipsa unor schițe și machete de artă scenografică, de artă monumentală, de artă ambientală, deci tocmai a unor noi forme de manifestare specific contemporane ale artei cetătil. ale artei educative sărăcesc într-o anumită măsură expoziția. Asemenea lipsuri afectează din păcate mal toate saloanele noastre. încă prea îngust concepute numai ca expoziții de pictură de șevalet și sculptură de piodestal.Dedicată, așa cum arătam. celor două apropiate evenimente politice din viața tineretului nostru, realizată de tineri (chiar dacă au participat ca excepție și cițiva artiști mai puțin tineri), expoziția iși afirmă pregnant rolul educativ prin învățămintele care pot fi extrase din calitățile evidente, incontestabile, dar și din lipsurile ei. De n-ar fi așa, n-ar fi o expoziție vie, prin spiritul, prin idealurile care o animă. Și este.

pentru victoriei".i însă soluții pentru inconsis- avînd in titluri

| Soldatul 
de la

' frontierăTrenul internațional oprise de ' cîteva minute într-una din sta- Ițiile de la frontiera țării. Ca de obicei, cițiva grăniceri aflați in misiune treceau dintr-un vagon in altul. Deodată, in colțul unui 
I compartiment, soldatul MirceaGrecu zări un capăt de hîrtie. Părîndu-i-se suspectă prezența Ihirtiei în locul respectiv, soldatul s-a aplecat, s-a uitat mai a- tent. și — ce să vezi ? Capătul Ide hîrtie din colțul compartimentului cu pricina nu era decit un... colț dintr-un mare pachet in care se aflau bijuterii din aur Iin valoare de citeva sute de mii de lei.
| Fotbalul 
| și... berzele

Duminică. 31 august 1975, a 
avut loc in orașul Hunedoara I meciul de fotbal dintre F. C. 

• „Corvinul" și „Mureșul“-Deva. 
ILume multă, dar și multă su

părare, pentru fotbalul cam... 
fără fotbal din primele 45 de 
minute. In pauza meciului, spre I surprinderea și incintarea tribu
nelor. pe gazon și-a făcut apari
ția un stol masiv de berze. Mi- 

Inute in șir, berzele au făcut o 
adevărată demonstrație de gra
ție și virtuozitate planoristică. 

ICind au apărut pe teren, fotba
liștii au rămas o clipă descum
păniți : credeau că toată lumea 
ii aplaudă pe ei. Apoi, privind I stolul migrator, pornit din nou 
in zbor, au prins parcă și ei a- 
ripi, incit in numai cinci minu- 

Ite s-au și înscris două goluri. O, 
dragele noastre berze, de ce ne 
părăsiți totdeauna taman cind 
începe campionatul ?

I Urșii prinși 
I asupra 
| faptului...
ITn legătură cu nota intitulată „Urșii care nu se sperie", din ziarul nostru de duminică. 31 august, Iin care sesizam că în unele zone ale Brașovului urșii dădeau iama, nestingheriți, pe Ia stini și prin gospodăriile oamenilor, in- Ispectorul general de stat al silviculturii, Aurel Anca, ne informează : Ținînd seama de a- 
I ceste stricăciuni și pagube provocate in ultimul timp, conducerea Ministerului Economiei 
I Forestiere și Materialelor deConstrucții a dat dispoziție tuturor inspectoratelor silvice județene precum că urșii care vor Ifi prinși asupra faptului — a- dică atacînd animalele — să fie vinați. Dispoziția se referă atit Ila cazul atacului asupra animalelor din ferme de stat și C.A.P., cit și din gospodăriile oamenilor. O măsură binevenită.
I Ciobanul
I care

PROGRAMUL II

I Amelia PAVEL

18.45 Republica San Marino. Film 
documentar.

18.55 Tribuna TV : Generație 
creație.
1001 de seri.
Telejurnal.
Cadran economic mondial.
Festivalul comediei cinema
tografice la TV.-Telecinema- 
teca. .în ciclul ..Mari regizori" 
— Franco Zeflrelll. Filmul 
,,Femeia îndărătnică" cu Eli
sabeth Taylor șl Richard Bur
ton.
24 de ore.

Pagini de umor : Ce vrăji « 
mal făcut nevasta mea.
Orchestre simfonice româ
nești. Filarmonica de stat 
din Cluj-Napoca. Dirijor : 
Emil Simon. Solistă : Mayu- 
my Fujikawa — Japonia. 
Telex.
Dlvertis... Studio '75.
Roman foileton ..Milioanele 
lui Privalov". Episodul II. L

a făcut-o 
de... oaie

In acele zile de grea cumpănă, 
cînd viitura Tirnavei Mari pu
nea in pericol întreprinderea 
„Automecanica" din Mediaș, oa
menii au transportat — intr-un 
timp record și cu eforturi eroi
ce — o serie de mașini și utilaje 
la un loc ferit. Apele s-au retras 
și oamenii și-au adus înapoi ma
șinile. Lipsea insă un autoșasiu 
marca Roman-diesel. Organele 
de miliție au început să-l caute 
peste tot, dar parcă intrase în 
pămint, nu alta. A fost descope
rit abia deunăzi, intr-un loc as
cuns. 11 ascunsese acolo un cio
ban (Dionisie Munteanul, din sa
tul Buzd. Aflindu-se cu treburi 
pe la Mediaș, tocmai in zilele in 
care orașul fusese grav lovit de 
inundații, și vrind să ajungă mai 
repede acasă, s-a „autoservit" 
cu autoșasiul. Acum i s-au servit 
și ciobanului un an și trei luni. 
Prea a făcut-o de.„oaie.

A dat bir 
cu fugițiiTntr-o scrisoare primită din partea întreprinderii de industrializarea sfeclei de zahăr din Roman, cititorii noștri sint rugați să vină în ajutorul muncitorului AI. Ceparu. „care lucrează la noi de 30 de ani și este un om destoinic, harnic". Despre ce este vorba ? Un copil al său, loan Ceparu, a absolvit școala profesională de pe lingă întreprindere, a învățat meseria de electrician, a fost angajat în a- ceeași întreprindere, într-un post foarte bun, dar după citeva luni a dat bir cu fugiții. Acum, tatăl său este nevoit să suporte cheltuielile de școlarizare. Dar dincolo de acest aspect, scrisoarea reține atenția și prin aceea că foarte tînărul I. C. nu vrea să calce nici pe urmele tatălui său, nici ale altor doi frați mai mari — și ei tot muncitori, tot harnici și pricepuți — crescuți in cinste și omenie. Cu toții îl așteaptă să se întoarcă la rostul lui.

Rubrică redactată da
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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VIZITA PREȘEDINTELUI GUVERNULUI 
R. S. CEHOSLOVACE, LUBOMIR STROUGALPreședintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, Lubomir Strougal, a făcut marți o vizită pe litoralul românesc al Mării Negre.Oaspetele a fost însoțit de Vasile Vllcu, Ion Cosma, Ion St. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Trandafir, primarul municipiului Constanța, de alte per

soane oficiale.
Recepție cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a proclamării R. D. Vietnam

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam, ambasadorul R.D. Vietnam la București, Nguyen Thanh Ha, a oferit marți după-amiază o recepție în saloanele hotelului A- thenee Palace.La recepție au participat tovarășii Manea Mănescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului. Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., general de 
armată Ion Ioniță, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
CC. al P.C.R., ministrul apărării naționale, George Macovescu, minis
0 delegație a P. C. R. a plecat ieri 

în Japonia
O delegație a Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a plecat marți la Tokio, unde, la invitația C.C. al Partidului Comunist din Japonia, va face o vizită in această țară. Din delegație fac parte tovarășii Simion Dobro- vici, membru al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R., și Ghizela Vass,
Împotriva condamnării la moarta 

a celor doi tineri basci
TELEGRAME DE PROTEST ADRESATE PRIMULUI MINISTRU
AL SPANIEI de Asociația juriștilor, Uniunea ziariștilor și

Consiliul Național al Femeilorîn legătură cu condamnarea la moarte a celor doi tineri basci, alte organizații de masă și obștești din Republica Socialistă România au trimis primului ministru al Spaniei, Carlos Arias Navarro, telegrame in care se exprimă indignarea și protestul cercurilor largi ale opiniei publice din țara noastră față de hotă- rirea Tribunalului militar din Burgos.„O asemenea hotărire — se arată în telegrama trimisă de Asociația juriștilor din Republica Socialistă România — are un manifest caracter Ilegal și împotriva ei juriștii din țara noastră protestează cu hotărire. In numele idealurilor de justiție, dreptate și umanitate, juriștii din România cer anularea sentinței de condamnare, cruțarea vieții celor doi tineri basci și încetarea imediată a tuturor acțiunilor represive îndreptate Împotriva forțelor progresiste și democratice din Spania".„Ziv'otii tiin România protestează 
cu h; v împotriva sentinței de conda .nare la moarte a celor doi ti
ne' oasci. Cerem — se spune, in

Responsabilitatea, iscusința 
și pasiunea— perfect sudateUn laborator modern de sudură la întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești. Ne-am grăbit să-i călcăm pragul. Si aici 

am dat cu adevărat de lucruri deosebit de importante, am aflat de realizări în premieră 
pe țară. Dar, aici, și acest lucru ne-a făcut plăcerea cea mai mare, am dat de un om, de un specialist de mare valoare — ing. Sorin Călărașu. Știam de 
la secretarul comitetului de partid că acest tînăr comunist, 
cu o perseverentă rar întîlnită, 
a-a zbătut ca laboratorul de •udură să ia ființă. „Piedici și greutăți — mai ales de ordin financiar — au fost cu duiumul. Dar, arăta el cu pasiune, nu se poate ca la o producție specializată de utilaje cu o mare complexitate tehnică, unde sudura ocupă locul prim, să nu existe 
un laborator de sudură. Nu se poate..." Si, insistînd, dar mai ales actionînd — a participat personal la dotare, punind la punct unele utilaje existente in uzină — laboratorul a luat ființă.Acum, aici, un mic colectiv 
de ingineri și specialiști desfășoară o foarte utilă muncă de cercetare, proiectare, experimentare și aplicare în produc
ție a celor mai avansate tehnologii de sudură. Iată cîteva din preocupările acestui colectiv. Intr-un răstimp de numai ci- 
teva luni s-au asimilat și omologat — in raport cu materialele utilizabile și tipurile de îmbinări necesare — peste 100 de procedee de sudură. S-a trecut 
apoi la specializarea și la ridicarea calificării a 340 de sudori. „Căci ce să faci cu tehnologiile noi, mai ales cînd sint în premieră, dacă nu ai oameni care 
să Ie aplice corect" — argumentează inginerul Călărașu.Aici, la întreprinderea de u- tilaj chimic din Ploiești, s-au introdus In producție sisteme aplicate pentru prima dată in tară. Unul din ele se numește

Au fost prezenți, de asemenea, Teodor Haș, ambasadorul român la Praga, și Miroslav Sulek, ambasadorul Cehoslovaciei la București.Primul popas al vizitei a fost făcut la Mamaia, unde, de pe terasa hotelului „Riviera", oaspetele a admirat panorama stațiunii, a fost informat despre perspectiva dezvoltării acesteia.

trul afacerilor externe. Virgil Teo- dorescu, vicepreședinte al Marii A- dunări Naționale, Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Bujor Al- mășan, Gheorghe Cazan si Radu Păun, miniștri, oameni de cultură și artă, generali și ofițeri superiori, ziariști.A fost de fată Lam Van Luu, ambasadorul Republicii Vietnamului de sud la București.Erau prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați In România și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

membru al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.La plecare, pe aeroportul internațional Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, membru al Colegiului central de partid, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

continuare, în telegrama trimisă de Comitetul Uniunii ziariștilor din România — anularea sentinței pronunțate de Tribunalul din Burgos și eliberarea patrioților basci, încetarea prigoanei și terorii împotriva luptătorilor pentru libertate, democrație șl progres".Intr-o telegramă asemănătoare trimisă de Consiliul Național al Femeilor din Republica Socialistă România se spune : „Considerind acest act ca o flagrantă violare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, o încălcare a justiției sociale, ca femei, ca mame, ne ridicăm glasul cu tărie împotriva condamnării la moarte a celor doi tineri basci, cerem cu hotărire anularea sentinței și punerea lor in libertate. Milioanele de femei din România își reafirmă și cu acest prilej solidaritatea deplină cu lupta justă a poporului spaniol, a femeilor, a tuturor forțelor progresiste din Spania, pentru realizarea aspirațiilor lor de dreptate, democrație și progres social".

„sudură automată cu material de adaus țeava, în placă tubulară cu regim programat". Adică, mai explicit, întreaga programare, execuție și urmărire a parametrilor de calitate sr face de către un computer. Sistemul nou introdus este de o înaltă perfecțiune și asigură 
o calitate deosebită a sudurii, care corespunde chiar și exigentelor ce se pun in realizarea de echipament nuclear. In plus, productivitatea muncii sporește de două-trei ori.Aici s-a muncit mult și s-a pus la punct și o altă tehnologie de înaltă specializare — su- aura semiautomată cu fir tubular și protecție in bioxid de carbon. Dar ea nu poate fi încă aplicată, deoarece firul tubular livrat de întreprinderea de sirmă și produse din sîrmă din Buzău nu corespunde.La comitetul de partid, secretarul, tovarășul Ștefan Nan, vorbind despre activitatea su- dorului-șef. a ținut să precizeze că este autor și al altor realizări remarcabile. Două instalații de sudură automată (valoare : circa 800 000 lei valută) au primit act de casare. își trăiseră viața. „Să le casați, nu se poate așa ceva" — a spua ing. Călărașu. împreună cu muncitorii din secție s-a apucat, in orele libere, să 1® facă modificări și reparații ingenioase. Le-a redat, astfel, o a doua tinerețe. Acum lucrează la realizarea prin autodotare a unei întregi linii tehnologice de sudură automată pentru corpuri de recipienți.— Deci, nu este un om de laborator — facem remarca.— Nu-i numai un om de laborator. rectifică secretarul de partid. In sfera sudurii se ocupă de toate aspectele ei : de cercetare, de mașini, de producție, de formarea oamenilor.

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

A fost vizitat apoi Muzeul de arheologie din Constanta. «La întreprinderea agricolă de stat Murfatlar, premierul cehoslovac a luat cunoștință de realizările acestei prestigioase unități viticole.In continuare au fost vizitate stațiunile de pe litoral. (Agerpres)
Cronica zilei

Marți după-amiază a plecat la Helsinki tovarășul Emil Bobu. vicepreședinte al Consiliului de Stat, pentru a înmîna din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, un mesaj președintelui Finlandei. Urho Kekkonen, cu prilejul împlinirii a 75 de ani de viață.La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți Stefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Teodor Coman. ministru de interne, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale. A fost de față Pentti Suomela, ambasadorul Finlandei la București.
★Marți după-amiază. tovarășul Mihai Dalea. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid, s-a întîlnit cu tovarășul Roso Osorio, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P. C. din Columbia, care se află la odihnă în țara noastră. Intilnirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, tovărășească.
★Marți dimineață a sosit în Capitală o delegație a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia, condusă de Istvan Raican. membru al Secretariatului Prezidiului Conferinței Federale a U.S.P.M. care, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, face o vizită în țara noastră, pentru schimb de experiență.La sosire, delegația a fost salutată de Ion Circei, membru al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al F.U.S., de activiști ai consiliului. precum și de Knezevic Rajco, însărcinat cu afaceri a.i. al R.S.F. Iugoslavia la București.tn după-amiaza aceleiași zile delegația s-a întîlnit. la Consiliul Național al F.U.S., cu tovarășii Ion Circei, Anton Breitenhofer, vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, și A- lexandru Kopandi, secretar al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară. Cu acest prilej a avut loc o informare reciprocă despre activitatea celor două organizații.
★Cu prilejul celei de-a XXX-a a- niversari a proclamării Republicii Democrate Vietnam, ambasadorul a- cestei țări la București, Nguyen Thanh Ha, a rostit, marți seara, o cuvintare la posturile noastre de radio și televiziune.
★La Ministerul Afacerilor Externe a avut loc ceremonia semnării programului cultural pe perioada 1975/1976 dintre guvernele Republicii Socialiste România și R.D. Sudan. Programul va contribui la intensificarea in continuare a legăturilor culturale, științifice, artistice și în domeniul educației intre cele două popoare prietene. Din partea guvernului sudanez programul a fost semnat de Mohamed Mirghani. subsecretar de stat la Ministerul de Externe, iar din partea română de Florian Stoica, ambasadorul tării noastre în Sudan.
★Marți a părăsit Capitala delegația Consiliului Național al Frontului Național din R. D. Germană, condusă de tovarășul Giinther Grewe, membru al Prezidiului și Secretariatului, care a făcut o vizită în tara noastră pentru schimb de experiență, la invitația Consiliului Național al Frontului U- nității Socialiste.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii San Marino, Gian Luigi Berti, cu prilejul zilei naționale a acestei țări.
★Cu ocazia Zilei naționale a statului Qatar, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului de externe qatarez, șeic Suheim bin Hamad al-Thani.
★La Muzeul satului s-a deschis, marți, expoziția „Tehnici constructive și sisteme decorative tradiționale în arhitectura populară românească". La vernisaj a vorbit Gheorghe Foc- șa, directorul muzeului. Sint expuse planuri și fotografii a numeroase tipuri de locuințe, elemente de construcție și decorative. Pentru o mai bună cunoaștere a arhitecturii populare românești, expoziția va fi prezentată in mai multe orașe ale țării. (Agerpres)
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LA PORȚILE DE FIER

159 milioane kWh 
energie electrică 

peste planEnergeticienii de la Porțile de Fier au produs peste sarcinile de plan din luna august 16 500 000 kilowați-oră energie electrică. în condițiile in care o parte dintre generatoare s-au aflat in revizie tehnologică. A- cest succes are la bază, îndeosebi, sporirea coeficientului de putere. Energia electrică produsă peste plan in opt luni, la Porțile de Fier, se ridică la 159 milioane kW/oră. (Agerpres)

Tovarășa Elena Ceausescu s-a întîlnit 
cu doamna Margaret Thatcher, 

liderul Partidului Conservator din Marea BritanieMarți dimineața, academician doctor inginer Elena Ceausescu, directorul general al Institutului Central de Cercetări Chimice, a primit pe Margaret Thatcher, liderul Partidului Conservator din Marea Britanie, care face o vizită în tara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.In timpul vizitei la Institutul Central de Cercetări Chimice din București, oaspetele s-a interesat în mod deosebit de lucrările de cercetare științifică si de dezvoltare tehnologică, deoarece a făcut studii si a desfășurat activitate de cercetare In
Vizita liderului Partidului Conservator

din Marea BritanieTovarășul Ion Pățan. viceprim-mi- nistru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit, marți, pe liderul Partidului Conservator din Marea Britanie. Margaret Thatcher.Au fost de față Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. alte persoane oficiale.In cadrul întrevederii s-a procedat la un schimb de păreri în probleme privind relațiile economice româno- britanice.
♦Marți la amiază. Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste a oferit o masă oficială în onoarea liderului Partidului Conservator din Marea Britanie. Margaret Thatcher.Au luat parte tovarășii Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socia

Vizita delegației parlamentare 
din Republica ElenăMarți dimineața, delegația parlamentară din Republica Elenă, care face o vizită oficială în țara noastră, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism. In continuare, parlamentarii eleni au vizitat numeroase monumente istorice și culturale din Capitală, cartierul Titan, reprezentativ pentru ritmul intens al construcției de locuințe atins în ultimii ani în București,

LA BUCUREȘTI S-A DESCHIS

Cel de-al doilea curs internațional de planificare 
si evaluare sanitarăI

Sub egida Biroului regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, la Institutul de igienă șl sănătate publică din București a a- vut loc. marți, deschiderea celui de-al doilea curs internațional de planificare si evaluare sanitară, la care participă medici, sociologi și e- conomiști din diferite țări.Scopul cursului — ce se va desfășura pe o perioadă de o lună — este acela de a pregăti, cu metode pedagogice moderne, specialiști capabili să elaboreze un plan sanitar, pentru o zonă dată sau pentru o pro
vremea

Ieri In țară : Vremea a fost călduroa
să. Cerul a fost variabil, cu înnorări 
mai accentuate după-amiaza în zonele 
de deal și de munte, în Moldova și nor
dul Munteniei, unde au căzut averse 
locale de ploaie însoțite de descărcări 
electrice. Izolat acestea s-au mal sem
nalat în Banat, Transilvania și în băl
țile Dunării. Temperatura aerului, la 
ora 14 oscila între 22 grade la Miercu
rea Ciuc și Joseni și 33 de grade la 
Hîrșova. In București : Vremea a fost

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ACTUALITATEA LA FOTBAL
Handbaliștii la startul unui nou campionatEchipele fruntașe ale handbalului masculin (cele 12 divizionare A) încep astăzi, la Timișoara, o nouă e- diție (a XVIII-a) a campionatului national. Tradiționala competiție — lntr-o formulă inedită de această dată (doar turnee in sală — tur și retur) — retine atenția specialiștilor si a sportivilor pentru semnificația ce o are deopotrivă lupte pentru titlu și în acest fel pregătirea și verificarea selectionabililor aflați In lotul pentru Jocurile Olimpice.

ȘAHCel de-al 14-lea campionat mondial de șah pentru juniori, desfășurat la Tjentiste (Iugoslavia), s-a încheiat cu victoria tînărului maestru sovietic Valeri Cehov, care a totalizat 10 puncte din 13 posibile. Pe locul doi s-a clasat Larry Christiansen (S.U.A.) — 9,5 puncte, urmat deMestel (Anglia) și Inkiov (Bulgaria) cu 9 puncte fiecare.
TENISOptimile de finală ale turneului internațional de tenis de la Forest Hills au debutat cu o surpriză de proporții : tînărul american Eddie Dibbs l-a eliminat in trei seturi (6—4, 6—2, 6—3) pe cunoscutul său compatriot Arthur Ashe, ciștigătorul din acest an al Wimbledonului. In cea mai așteptată partidă a zilei de luni, campionul suedez Bjorn Borg 

domeniul chimiei. In acest cadru, i-au fost prezentate forma organizatorică a institutului, tematica de cercetare și modul de aplicare a rezultatelor cercetării în industrie. S-ă discutat, de asemenea, despre importanta colaborării dintre oamenii de știință români și britanici.în continuare, au fost vizitate diferite laboratoare de cercetări ale institutului, precum și expoziția de produse chimice, care cuprinde și unele machete de instalații industriale realizate pe baza cercetărilor Întreprinse în acest institut.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

liste. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe.
A fost prezent Jeffrey Charles Peterson. ambasadorul Marii Britanii la București.

★Marți seara ambasadorul Marii Britanii a oferit o recepție.Au fost prezenți Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. Nicolae Gio- san, președintele Marii Adunări Naționale. Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe. Cornel Pacoste, membru în Biroul Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, adjunct al ministrului afacerilor externe. Tamara Dobrin. vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Au participat, de asemenea, șefi al unor misiuni diplomatice acreditați la București. alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Palatul sporturilor șl culturii din Parcul Tineretului.Oaspeții au avut, apoi, o întrevedere la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale cu tovarășul Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat.Parlamentarii eleni s-au întîlnit, de asemenea, cu patriarhul Bisericii ortodoxe române, Justinian Marina.In cursul după-amiezii. delegația parlamentară elenă a plecat intr-o vizită la Sibiu. (Agerpres) 

blemă specifică a aceleiași zone. p« baza analizei socio-economice si a stării de sănătate a populației.Vorbind in cadrul ședinței de deschidere. dr. Mihai Aldea. adjunct al ministrului sănătății, a menționat măsurile întreprinse de statul român pentru îmbunătățirea continuă a a- sistentei medicale și a subliniat importanta acestei manifestări pentru intensificarea cooperării pe plan international intr-un domeniu vital — sănătatea publică. (Agerpres)
călduroasă și frumoasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin. Temperatura 
maximă a fost de 32 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 8 
și 6 septembrie. în țară : Vreme în ge
neral călduroasă. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi izolate însoțite de des
cărcări electrice în vestul țării și în zo
nele de deal și de munte. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura va scădea 
ușor în nordul țării. Minimele vor fi 
cuprinse între 10 șl 20 de grade, iar 
maximele între 20 și 30 de grade, pe 
alocuri mai ridicate. In București : 
Vreme relativ călduroasă. Cer schimbă
tor, favorabil ploii spre sfîrșitul inter
valului. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura ușor variabilă.

Turneul inaugural al campionatului se dispută în sala Olimpia din orașul de pe Bega, celelalte turnee urmînd a avea Ioc la Bacău, Galați. Ploiești. Baia Mare și București (două turnee). Meciurile de azi se dispută astfel, cu începere de la ora 14 : Carom — Știința Bacău, Dinamo Brașov — Dinamo București, Rafinăria Telea.ien — Minaur Baia Mare. Universitatea București — Universitatea Clu.i-Napoca, C.S.U. Galați — Politehnica Timisoara, Steaua — A.S.A. Tg. Mureș.ÎN CÎTEVA RÎNDURI(19 ani) l-a întrecut cu 6—1, 6—4,2—6, 6—2 pe „veteranul" australian Rod Laver. Favoritul nr. 1 al turneului, americanul Jimmy Connors (care luni, 1 septembrie, a împlinit vîrsta de 23 de ani), l-a învins cu6— 4, 6—2, 5—7, 6—3 pe Harold Solomon (S.U.A.).Alte rezultate : dublu femei : Ol ga Morozova (U.R.S.S.), Julie Anthony (S.U.A.) — Virginia Ruzici (România). Mima Jausovec (Iugoslavia)7— 6. 7—6 ; Chris Evert (S.U.A.), Martina Navratilova (Cehoslovacia) — Sue Mappin. Lesley Charles (Anglia) 6—2, 6—4 ; Dublu mixt : Franțoise Durr (Franța), Ross Case (Australia) — Mariana Simionescu (România), Ricardo Cano (Argentina) 7—6, 7—5.
RUGBIîn cadrul turneului internațional de rugbi, care se desfășoară în «-

sărbătoarea națională a republicii

SAN MARINO

Excelențelor Lor Domnului ALBERTO CECCHEl7 7, 
Domnului MICHELE RIGHT
Căpitani regenți ai Republicii San MarinoCu ocazia Zilei naționale a Republicii San Marino, doresc »ă v5a sincere felicitări și să vă adresez cele mai bune urări de fericire personala, de pace și progres poporului san-marinez.Sint convins că recenta întîlnire și convorbirile pe care le-am avut cu această ocazie constituie un moment deosebit de important în evoluția - lațiilor prietenești româno—san-marineze și că acesteavor continua .să «e dezvolte în interesul celor două țari ale noastre, al cooperării și înțelegeri

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

internaționale.

Poporul san-marinez sărbătorește astăzi ziua națională a republicii, dată memorabilă în istoria sa milenară. ce consemnează fondarea, în anul 301. de către cioplitorul în piatră Marino, a micii comunități, neînfrîntă de-a lungul secolelor, prin curajul și dîrzenia locuitorilor săi. In zbuciumata sa. istorie, poporul san-marinez a reușit să înfrunte numeroase încercări, să-șl apere și să-și mențină ființa națională. animat în permanentă de idealurile de independentă si libertate.Intre România șl San Marino ș-au stabilit relații prietenești, de stimă și prețuire reciprocă, marca
ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI QATAR

Alteței Sale
ȘEIC KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI 

Emirul statului QatarAniversarea Zilei naționale a statului Qatar îmi oferă plăcutul prilej de 
8 vă adresa felicitări cordiale și cele mal bune urări de succes, sănătate șl fericire personală, pentru progresul și bunăstarea continuă a poporului qa- tarez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul statului Qatar aniversează astâzl patru ani de la proclamarea 
independenței naționale. în imagine : orașul-port Doha, capitala țârii.

ÎN JUDEȚUL ALBA

Se dezvolta rețeaua comercialaActivitatea comercială de stat din județul Alba a cunoscut, in ultimii ani. o puternică dezvoltare și modernizare. In acest scop, Direcția comercială județeană a acționat pe baza studiilor proprii și a celor întocmite de către comisia permanentă de specialitate, in vederea înnoirii bazei tehnico-materiale existente în rețeaua comercială, pentru diversificarea continuă a profilului rețelei prin înființarea unor unități specializate în desfacerea anumitor produse sau efectuarea unui anumit fel de servicii solicitate de populație, recuperarea unor spații comerciale cărora li se dăduse altă destinație. La Alba Iulia. Blaj, Ocna Mureș, Cugir. Zlatna au fost construite moderne complexe comerciale și magazine la parterul blocurilor. Cum era și firesc, efortul material pentru modernizarea comerțului a influențat pozitiv îmbunătățirea aprovizionării populației, creș

La Ploiești se va disputa astăzi Intilnirea internațională amicală de fotbal dintre selecționatele de tineret ale Franței și României. Din lotul fotbaliștilor români fac parte, printre alții, Moraru. Purcaru. Grigoraș, Cringașu. Hajnal. Bălăci, Atodiresei, Zamfir și Manea.Partida va începe la ora 16,30 și va fi condusă de arbitrul polonez Jargus Alojz.Pe stadionul „Republicii" din Capitală se va desfășura azi meciul res- 

ceste zile Ia Leningrad, prima reprezentativă a U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 28—0 (10—0) selecționata Cehoslovaciei.
JOCURILE SPORTIVE 

MEDITERANEENELa Alger au început întrecerile de înot. Iată ciștigătorii : 200 m fluture bărbați — Alessandro (Italia) 2’09” 36/100 ; 100 m fluture femei — Ram- pazzo (Italia) 1’06” 72/100 ; 200 mbras bărbați — Lalle (Italia) 2’27” 38/100. In. concursul de scrimă, proba de sabie a revenit italianului Maffei. In turneul de fotbal, echipa Algeriei a învins cu scorul de 2—1 (2—0) selecționata Libiei. In clasamentul pe medalii conduce Italia (27—27—25), urmată de Franța (23— 15—17), Iugoslavia (20—10—15), Grecia (9—6—fl). Spania (7—17—20), Turcia (5—9—6), R.A. Egipt (4—10—6), 

te de o evoluție pozitivă, mereu ascendentă. Această evoluție a fost puternic impulsionată de vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialist® România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, in mai 1973, în San Marino. urmată de vizita căpitanilor regenți ai Republicii San Marino, efectuată in tara noastră între 30 iunie și 4 iulie 1975. Continuarea fructuoasă a dialogului la nivel înalt 
a reliefat dorința ambelor părți da a dezvolta. în continuare, relațiile reciproce. în concordantă cu năzuințele de pace, colaborare si progres ale celor două țări și popoare.

terea volumului desfacerilor. Intr-o discuție pe această temă, tovarășul loan Voina, directorul Direcției comerciale județene, ne-a spus că, in perioada următoare. se vor da in folosință noi unități de desfacere, iar altele vor fi modernizate. Numai două dintre magazinele noi date în folosință in acest an la Alba Iulia, respectiv „Central" și „Incăl- țăminte-textile", Însumează o suprafață aproximativ egală cu toată suprafața comercială 
a municipiului în urmă cu șapte ani. Se află în fază de finisare alte trei magazine noi, unități pentru desfacere de metalo- chimice, electrice, galanterie. La capitolul noutăților semnalăm și începerea lucrărilor de execuție în centrul municipiului a unui magazin mixt, cea mai mare unitate comercială din localitate.

Ștefan DINICA
corespondentul „Sclnteir

tanță din etapa a doua a campionatului diviziei A la fotbal dintre echipele bucureștene Dinamo și Sportul studențesc. Partida va începe la ora 16 și va fi televizată in Întregime.Echipa libaneză da fotbal Racing Club din Beirut, aflată în turneu în tara noastră, a întîlnit ieri formația F. C. Baia Mare. Partida s-a încheiat cu scorul de 2—1 (1—0) în favoarea gazdelor. Au marcat Toth (min. 25 din lovitură de la 11 m). Mânu (min. 67), respectiv Sugari (min. 89).
Pe agenda 

federației de tenis• Finalele campionatului republican al copiilor se dispută In aceste zile Ia București, pe terenurile Progresul și Palatul pionierilor.• La Mamaia are loc „Turneul speranțelor", competiție internațională pentru juniori, cu participarea unor sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Polonia, Cuba, Ungaria, Iugoslavia. Siria, R.F.G.© Săptămîna viitoare este programat turneul final al campionatelor pe echipe al juniorilor (la București. pe terenurile Progresul, Tenii Club și Școala sportivă nr. 3).• Intre 10 și 13 septembrie, Ia Costinești. finalele cupei „Scînteii tineretului".• Finalele campionatului republican al seniorilor pe terenurile Progresul, între 15—21 «eptembri®.
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Cea de-a XXX-a aniversare 
a proclamării R. D. Vietnam

Festivitățile de la Hanoi
Participă o delegație de partid și guvernamentală românăHANOI 2. — Trimisul Agerpres transmite : în istorica piață Ba Dinh, din Hanoi, unde cu treizeci de ani în urmă președintele Ho Si Min a dat citire declarației de independentă a Vietnamului și unde a fost inaugurat recent mausoleul lui Ho Și Min, a avut loc ieri o mare adunare de masă, urmată de o paradă militară și o demonstrație a oamenilor muncii la care au participat sute de mii de persoane— manifestări consacrate celei de-a XXX-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam.La ceremonia oficială care a marcat marea sărbătoare a poporului vietnamez au luat parte Ton Duc Thang, președintele R.D. Vietnam, Nguyen Luong Bang, vicepreședinte al R.D.V., Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Truong Chinh, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R.D.V., Fam Van Dong, primul ministru al R.D.V., ceilalți conducători de partid și de stat din R.D. Vietnam, reprezentanți ai populației și combatanților din întreaga țară, reprezentanți ai vietnamezilor din străinătate, precum și 50 de delegații străine venite de pe toate continentele.A luat parte delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al Partidului Comunist Român.în numele Partidului celor ce muncesc din Vietnam și al guvernului R.D. Vietnam, primul ministru Fam Van Dong a rostit o cuvîntare, in care a relevat semnificația evenimentului sărbătorit în contextul grandioasei victorii a națiunii vietnameze și a exprimat sentimentele de recunoștință ale întregului popor față de președintele Ho Și Min, care l-a condus în lupta încheiată prin victoria finală. Succesul în rezistența împotriva imperialismului — a a- rătat Fam Van Dong — aduce ca un corolar reunificarea patriei vietnameze, o reunificare națională bazată 

pe independența și libertatea între

gii țări și pe edificarea socialismului. In cuvîntarea sa, vorbitorul a adus mulțumiri popoarelor țărilor socialiste, mișcării comuniste și muncitorești internaționale, tuturor popoarelor lumii care au sprijinit lupta dreaptă a poporului vietnamez și a mulțumit, totodată, oaspeților străini pentru prezența lor la festivități. De asemenea, el s-a referit la opera de edificare națională în condițiile păcii și la politica externă a R.D. Vietnam în etapa actuală, ară- tind că R.D. Vietnam este gata să stabilească' relații normale cu Statele Unite pe baza Acordului de la Paris.La parada militară care a urmat au luat parte numeroase unități, între care și unele din cele care au participat la luptele și insurecțiile ce au avut loc în Vietnamul de sud în primăvara acestui an, la eliberarea Saigonului și a întregului teritoriu al Vietnamului de sud.Demonstrația oamenilor muncii, a tineretului și a pionierilor a constituit o strălucitoare și convingătoare trecere în revistă a realizărilor R.D. Vietnam în diferite domenii ale e- conomiei, precum și pe plan social și cultural.
★în cadrul manifestărilor prilejuite de a XXX-a aniversare a proclamării R.D. Vietnam, la Monumentul Eroilor din Hanoi au fost depuse coroane de flori din partea conducerii de partid și de stat a R.D. Vietnam.
★Marți seara, la Palatul prezidențial din Hanoi, C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Comitetul Permanent al Adunării Naționale, Guvernul R. D. Vietnam și C.C. al Frontului Patriei din Vietnam au oferit un banchet. Au fost prezenți conducătorii de partid și de stat ai R. D. Vietnam, delegațiile străine prezente, între care delegația de partid și guvernamentală română.în continuare, în sala Ba Dinh a fost prezentat un spectacol artistic.

Mitingul de la SaigonSAIGON — Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam. Comitetul din Vietnamul de sud al Partidului celor ce muncesc. Frontul Național de Eliberare și Guvernul Revoluționar Provizoriu ale Republicii Vietnamului de Sud au organizat un mare miting la Saigon, la care au participat numeroși oameni ai muncii. Nguyen Huu Tho, președintele Pre
Premierul Portugaliei se 

pronunță pentru un guvern 
de unitate națională»LISABONA 2 (Agerpres). — Luînd cuvintul la posturile naționale de televiziune, pentru prima dată de la desemnarea sa in funcția de premier, amiralul Jose Pinheiro de Azevedo s-a pronunțat, marți, pentru formarea unui guvern de unitate națională. El a precizat că cele trei principale partide din țară — partidul socialist, partidul popular democratic șl partidul comunist — „vor trebui să găsească o platformă comună pe baza căreia să sprijine noul guvern și să aprobe programul lor de acțiune". Fără această platformă comună, a spus el, noul cabinet nu va putea să-și exercite misiunea de conducere care li revine.în același timp, amiralul Pinheiro 

de Azevedo a arătat că preocuparea prioritară a guvernului său va fi reinstaurarea păcii, ordinii și liniștii în Portugalia.în ceea ce privește componenta celui de-al șaselea guvern provizoriu portughez, el a arătat că va avea loc o remaniere ministerială.

zidiului C.C. al Frontului Național de Eliberare, președintele Consiliului Consultativ al G.R.P. al R.V.S., a rostit o cuvîntare, în care s-a referit la importanța acestui eveniment în viata poporului vietnamez.A avut loc apoi o paradă la care au participat unități ale forțelor armate populare de eliberare, membri ai organizațiilor revoluționare populare și oameni ai muncii.
★în cadrul manifestărilor prilejuite de a XXX-a aniversare a Zilei naționale a R. D. Vietnam, o delegație a Comitetului din Vietnamul de sud al Partidului celor ce muncesc. Guvernului Revoluționar Provizoriu, Consiliului Consultativ. Frontului Național de Eliberare. Comandamentului forțelor armate populare de eliberare din Vietnamul de sud a depus o coroană de flori la Cimitirul Eroilor din Saigon — Gia Dinh.

Acordul interimar între Egipt și Israel 
de dezangajare militară în Sinai

apreciat ca un act pozitiv
După cum s-a anunțat, la Cairo și Tel Aviv a fost parafat acordul 

interirngr de dezangajare militară egipteano-israeliană in Sinai. Redăm 
mai jos principalele prevederi ale textului oficial al acordului și a- 
nexei sale, la care ne-arn referit in mod succint in informația publi
cată ieri.Relevind că cele două părți sînt hotărîte să ajungă Ia o reglementare a păcii justă și definitivă, prin intermediul negocierilor, așa cum cere Rezoluția 338 a Consiliului de Securitate, se apreciază că noul acord reprezintă un pas important spre a- cest țel. Părțile interesate se angajează să nu recurgă la amenințare și să nu folosească forța una împotriva celeilalte sau forța unui bloc militar. Ele vor continua să urmărească cu scrupulozitate încetarea focului pe uscat, pe apă și în aer și să evite orice acțiune militară sau paramilitară una împotriva celeilalte.Detaliile privind noile linii, redes- fășurarea forțelor și programul acestora, limitarea armamentelor și a forțelor, recunoașterea aeriană, funcționarea instalațiilor de detectare la mare distanță și de supraveghere, precum și utilizarea șoselelor, atribuțiile O.N.U. și alte înțelegeri vor fi în conformitate cu dispozițiile anexei și hărții — care fac parte integrantă din acest acord — și cu protocolul la care se va ajunge în urma negocierilor privind anexa, care — a- tunci cind va fi realizată — va face parte integrantă din acord. Se stipulează că forța de urgență a O.N.U. este esențială și își va menține atribuțiile. Mandatul său va fi prelungit anual.Părțile interesate au convenit să creeze o comisie mixtă pentru durata acordului. Ea va funcționa sub auspiciile coordonatorului șef al misiunilor pentru menținerea păcii ale O.N.U. in Orientul Mijlociu.încărcăturile nemilitare în sau din direcția Israelului vor fi autorizate să treacă prin Canalul Suez.Relevind că acordul este considerat de părți drept un pas important în direcția unei păci juste și durabile. că el nu este un acord de pace definitiv, părțile își vor continua eforturile în vederea negocierii unui acord de pace definitiv în cadrul Conferinței de pace de la Geneva, în conformitate cu Rezoluția 338 a Consiliului de Securitate.

în legătură cu sistemul de detectare la mare distanță, se prevede ca acesta să dispună de două stații de supraveghere — una comandată de personal egiptean și cealaltă de personal israelian. în afara acestora, S.U.A. vor pune la punct alte trei stații de observație în trecătorile Mittla și Giddi. spre a asigura o detectare tactică la mare distantă, care vor fi comandate — în conformitate cu cele convenite — de personal civil american. Numărul total al funcționarilor civili americani cărora li se încredințează aceste atribuții nu va fi mai mare de 200. Personalul civil american va trimite imediat un raport părților semnatare ale a- cordului de bază și forțelor de urgență ale O.N.U. în legătură cu orice modificare intervenită in funcționarea stațiilor.în anexa la acord se prevede că, în decurs de patru zile de la semnare, reprezentanții ambelor părți se vor întîlni la Geneva, în cadrul grupului militar de lucru al Conferinței pentru pace în Orientul Apropiat, în vederea pregătirii unui protocol detaliat pentru intrarea în vigoare a acordului. La două săptă- mîni după semnarea acestui protocol va începe retrocedarea către Egipt a zăcămintelor de petrol și a instalațiilor de la Abou Rhodeis. Procesul va fi încheiat in cel mult opt săptămîni, Israelul angajindu-se să lase intacte toate instalațiile și întreaga infrastructură existente in prezent. Ansamblul acestui teritoriu va fi plasat sub administrație civilă egipteană, iar forțele de urgență ale O.N.U. se vor asigura că în acest sector nu se află nici un fel de forță militară sau paramilitară, nici un fel de fortificație sau instalație militară.Potrivit înțelegerilor, redistribuirea forțelor israeliene și egiptene va fi încheiată in decurs de cinci luni de la semnarea protocolului.Un alt punct al anexei include problemele ce decurg din limitarea forțelor și armamentelor.

LISABONA

întrevederi ale reprezentantului P. C. R.
Cu secretarul general al P.C. Portughez, 

tovarășul Alvaro CunhalLISABONA 2 (Agerpres). — Tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a avut in ziua de 1 septembrie, la Lisabona, o întîlnire cu tovarășul Alvaro Cunhal, secretar general al Partidului Comunist Portughez.Tovarășul Ștefan Andrei a transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, un mesaj de prietenie împreună cu urări de noi succese în activitatea Partidului Comunist Portughez, pe calea întăririi și consolidării cuceririlor revoluționare din Portugalia pentru realizarea unității tuturor forțelor populare, progresiste și democratice, împreună cu Mișcarea Forțelor Armate, in lupta pentru construcția unei Portugal» noi, pentru înfăptuirea intereselor și aspirațiilor fundamentale ale poporului portughez.

La rindul său, tovarășul Alvaro Cunhal, mulțumind pentru mesaj, a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut frățesc, u- rărl de sănătate și fericire personală, de noi succese pentru poporul român in opera de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate, dorința de a intensifica și extinde raporturile de cooperare și solidaritate existente între cele două partide.Cu acest prilej a avut loc o convorbire în cadrul căreia a fost efectuat un larg schimb de păreri și s-a realizat o informare reciprocă asupra unor probleme de interes comun, intr-o atmosferă de prietenie.La întrevedere a luat parte Sergio Vilariques, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Portughez, precum și ambasadorul român la Lisabona, Marin Iliescu.
Cu secretarul general al P.S. Portughez, 

tovarășul Mario Soares

★Salutînd încheierea noului acord interimar de dezangajare militară în Sinai între Egipt și Israel, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, arăta, într-o declarație oficială, că „Parafarea documentului încheie o fază dificilă și delicată a eforturilor vizînd separarea în continuare a forțelor din Peninsula Sinai". Doresc să exprim aprecieri la adresa tuturor celor care, cu răbdare și hotărîre, au făcut posibil acest acord — a declarat secretarul general al O.N.U., ex- primîndu-și speranța că toate părțile interesate vor menține nealterat a- vîntul negocierilor, deschizînd prin aceasta calea spre noi pași în direcția unei soluționări cuprinzătoare și instaurarea în zonă a unei păci juste și durabile.„Acordul interimar israeliano-egip- tean constituie un moment de cotitură în conflictul din regiune și un pas important pe calea păcii" — a declarat președintele egiptean, Anwar Sadat, la o conferință de presă

★

Marți după-amiază, tovarășul Ștefan Andrei s-a întîlnit cu Mario Soares, secretar general al Partidului Socialist Portughez (P.S.P.). La întrevedere au luat parte Manuel Tito de Morais, membru al Comisiei politice, secretar al P.S.P., și Jorge Cam- pinos, membru al Comisiei politice a partidului, precum și Ruy Mateus, șeful secției internaționale a partidului. în cadrul convorbirilor, desfășu-
★în aceeași zi, reprezentantul Partidului Comunist Român s-a întîlnit cu comandantul Almada Contreiras, membru al Consiliului Superior al Revoluției. în cadrul convorbirii, gazda a evocat, cu multă plăcere, vizita pe care a făcut-o în România. împreună cu președintele republicii, șl și-a manifestat dorința ca relațiile dintre România și Portugalia, dintre armatele celor două țări să se amplifice și în viitor, potrivit intereselor celor două popoare.Tovarășul Ștefan Andrei s-a întîlnit, de asemenea, cu Mario Ruivo, ministrul afacerilor externe. în cursul întrevederii, într-un climat de caldă

rate într-o atmosferă prietenească, a avut loc o informare reciprocă în legătură cu preocupările celor două partide, s-a efectuat un schimb de păreri asupra situației politice, economice și sociale din cele două țări și s-a manifestat dorința de a se dezvolta în continuare relațiile dintre P.C.R. și P.S.P., în folosul întăririi conlucrării și prieteniei dintre cele două țări și popoare.
★prietenie, a avut loc un larg schimb de păreri cu privire la probleme internaționale de interes comun, îndeosebi asupra situației din Europa. A fost subliniată dorința celor două state de a dezvolta relațiile politice, economice și în alte domenii, precum și conlucrarea dintre România și Portugalia pe arena internațională în conformitate cu cele convenite în cursul întilnirilor de la București și Helsinki dintre cei doi șefi de stat, potrivit intereselor celor două popoare, în folosul cauzei păcii, securității, colaborării în Europa și în întreaga lume.La întîlniri a participat Marin Iliescu. ambasadorul român la Lisabona.

„România-un partener 
comercial tot mai important 

al Algeriei**
O declarație a ministrului 

algerian al comerțuluiALGER 2 — Corespondentul A- gerpres transmite : Nicolae M. Nicolae. ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, care se află in Algeria, ca invitat al Comitetului de organizare a Tîr- gului internațional de la Alger, a a- vut convorbiri cu Layachi Yaker, ministrul comerțului, cu altî reprezentanți ai vieții economice algeriene. Au fost abordate probleme privind relațiile economice bilaterale.Intr-o declarație făcută ziarului „EI Moudjahid", ministrul algerian al comerțului a precizat că „România este un partener comercial tot mai important al Algeriei, și pentru aceasta am convenit să examinăm toate posibilitățile dezvoltării schimburilor economice între cele două țări".
Emirul interimar al Kuweitului 

a primit pe ambasadorul 
RomânieiKUWEIT 2 (Agerpres). — Emirul interimar al Kuweitului, șeicul Jaber Al Ahmad Al Sabah, l-a primit marți pe ambasadorul României în Kuweit, Constantin Căruntu, care a transmis Alteței Sale un mesaj din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Șeicul Jaber Al Ahmad Al Sabah a rugat pe ambasadorul român să a- dreseze președintelui Nicolae Ceaușescu urările sale sincere de sănătate și fericire, de succes poporului român în opera de dezvoltare a României.în timpul întrevederii ș-au apreciat cursul ascendent al relațiilor româno-kuweitiene și posibilitățile tot mai largi de diversificare a cooperării bilaterale.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Succese ale luptei 
forțelor democratice din Spania

organizată după parafarea documentului. El a apreciat, de asemenea, că „după 27 de ani de ură și război, esențial este de a restabili o nouă atmosferă, ceea ce în sine este un lucru foarte important". Pe de altă parte, șeful statului egiptean a subliniat că acordul egipteano-is- raclian trebuie urmat de un acord similar pe frontul sirian și de inițierea unui dialog cu palestinenii, deoarece o reglementare finală nu poate fi înfăptuită fără recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palesti- nean.La rindul său. secretarul Departamentului de Stat al S.U.A., Henry Kissinger, și-a exprimat speranța că, prin realizarea acestui prim pas dificil. acordul egipteano-israelian va constitui un început semnificativ al evoluției în direcția păcii.Acordul va deschide un nou capitol In relațiile Egipt-Israel și în Orientul Apropiat — a declarat primul ministru israelian, Yitzhak Rabin, remar- cînd. totodată, că negocierile „s-au angajat pe un drum ce ar putea fi lung, dar care ar putea conduce spre pacea pe care toate popoarele din regiune o doresc. Negocierile au fost dificile, deoarece a fost necesar să depășim experiențele și contenciosul de suspiciuni acumulate în ultimii 25 de ani". (Agerpres)

DAMASC
DE PRETUTINDENI

Vizita ministrului educației și învățămîntului 
al RomânieiDAMASC 2 — Trimisul Agerpres transmite : în cadrul vizitei sale la Damasc, tovarășul Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului și ministrul educației și învățămintului, s-a întîlnit cu tovarășul Abdel Mohsen Abu Mayzar. membru al Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, șeful Departamentului relațiilor internaționale șl purtătorul de cuvint oficial al O.E.P.Tovarășul Paul Niculescu a transmis cu această ocazie, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a conducerii de partid și de stat a Republicii Socialiste România, un cordial salut președintelui Comitetului Executiv al O.E.P., tovarășului Yasser Arafat, conducerii organizației, întregului popor palestinean.Mulțumind, tovarășul Abdel Mohsen Abu Mayzar a transmis, la rin- diul său, din partea tovarășului

Situația din Ecuador 
reintră în normalQUITO 2 (Agerpres). — Agențiile internaționale de presă relatează că, după eșuarea tentativei de lovitură de stat împotriva președintelui Guillermo Rodriguez Lara, situația din Ecuador reintră treptat în normal. Organizatorii rebeliunii militare au fost arestați.Reîntors în capitală, președintele Rodriguez Lara a rostit o cuvînta- re în care a condamnat acțiunea militarilor rebeli și a mulțumit forțelor armate pentru sprijinul acordat guvernului.Luni seara, la Quito a avut loc o reuniune extraordinară a guvernului, în cadrul căreia a fost analizată situația politică internă. Au fost introduse restricții de circulație în cursul nopții.în urma schimbului de focuri dintre rebeli și forțele armate fidele guvernului, 20 de persoane au fost ucise, iar alte 80 rănite. Palatul prezidențial a suferit avarii.Tentativa de lovitură de stat a fost condamnată de opinia publică democratică si progresistă din țară. Partidul Comunist din Ecuador și centralele sindicale ecuadoriene și-au reafirmat sprijinul față da guvernul președintelui Rodriguez Lara, adresînd întregului popor a- pelul de a da o ripostă încercărilor forțelor reacționare de a produce dezordine în țară.
Remanierea parțială a 

cabinetului peruan
LIMA 2 — Corespondentul nostru transmite : La Lima a avut loc o re-’ maniere parțială a guvernului. Au fost numiți cinci miniștri noi, fiind desemnați, totodată, șefii a patru organisme de stat, cu rang de ministru. Titularii noilor departamente sînt general de divizie Luis la Vera Velarde, la Ministerul Energiei și Minelor, contraamiralul Francisco Mariategui Angulo, la Ministerul Industriei Pescuitului, general de brigadă Cesar Campos Quesada, la Ministerul de Interne, general de brigadă Gaston Ibanez O'Brien, la Ministerul Industriei și Turismului, și dr. Luis Barua Castaneda, civil, la Ministerul Economiei și Finanțelor.

„Triumful candidaturilor unitare si democratice", „Victorie 
a clasei muncitoare", .Muncitorii votează pentru viitor". Cu astfel de titluri au comentat diferite ziare spaniole succesul obținut de „comisiile muncitorești", în recentele alegeri sindicale din țară. „Comisiile muncitorești" — a căror organizare nerecunoscută de guvern constituie o replică a maselor muncitoare la așa-zisele „sindicate verticale", aflate sub controlul patronatului — și-au dublat numărul candi- daților învingători in comparație cu alegerile din 1971. Candidaturile unitare și democratice — titulatură sub care s-au prezentat în alegeri reprezentanții „comisiilor muncitorești" — au obținut între 80 și 95 la sută din voturi în marile întreprinderi industriale.Succesul „comisiilor muncitorești" in alegerile sindicale are o importantă deosebită pentru mișcarea muncitorească spaniolă pe fundalul creșterii și activizării generale a mișcării sociale din Spania.Elementul constant al luptelor muncitorești. care cuprind nu numai vechile citadele muncitorești ale Astu^ riei și Cataloniei. ci și alte numeroase localități ale tării, il constituie îmbinarea permanentă a revendicărilor sindicale tradiționale cu obiective de natură politică : amnistia, solidaritatea cu muncitorii supuși persecuțiilor, recunoașterea drepturilor si libertăților democratice.Totodată, pentru e- voluțiile din Spania este caracteristic faptul că. paralel cu politizarea grevelor șl radicalizarea maselor muncitorești. frontul luptelor sociale s-a lărgit, fncluzînd stu- denți, intelectuali, mici meșteșugari, comer-

cianti, țărani, precum și diferite alte pături populare, care participă la aceste lupte in proporții și in forme neintilnitc in trecut — toate reflectînd, in primul rind, caracterul fertil, eficient al politicii de largă deschidere democratică promovată de Partidul Comunist Spaniol.Recent. 254 de avo- cați din întreaga tară au dat publicității o scrisoare deschisă prin care cer respectarea drepturilor și libertăților cetățenești elementare. acordarea amnistiei pentru deținuții politici. A atras atenția și faptul că șeful Statului Major al forțelor armate spaniole, generalul Fernandez Valespin, a recunoscut într-un interviu acordat ziarului „Ya“, că în cadrul armatei se înregistrează o „stare de neliniște".Creșterea combativității forțelor democratice și progresiste din Spania. întărirea solidarității și-a găsit în ultimele zile o nouă expresie în campania împotriva procesului înscenat celor doi tineri basci, fată de a căror condamnare la moarte au protestat, cerind eliberarea lor. sindicatele. tineretul, studenții din țara noastră, în telegramele adresate primului ministru al Spaniei.In condițiile accentuării dificultăților e- conomice și politice care confruntă țara, se intensifică eforturile îndreptate spre realizarea unui acord între toate forțele de opoziție interesate în asigurarea unor profunde schimbări democratice în tară, în contextul acestor eforturi, rolul primordial revine „Juntei democratice", constituită, după cum este știut, în iulie 1974, prin acordul realizat între Partidul Comunist Spaniol și alte forțe politice, inclusiv din rîndurile burgheziei.In ultimele luni.

prestigiul și influența juntei s-au consolidat, în toate orașele, provinciile și regiunile s-au constituit „Juntas democraticas". Apoi, ele s-au format și in multe școli, universități, instituții, cartiere și la locurile de muncă. Forțele cele mai dinamice ale opoziției muncitorești și populare. mergind pînă la sectoarele progresiste ale catolicilor si chiar pină la biserică, și-au dat adeziunea la „Junta democratică".în acest mod. propunerea de „alternativă democratică" a Juntei, care vede în lărgirea alianțelor politice și sociale și în obiectivul realizării unei greve naționale a tuturor păturilor sociale interesate într-o cotitură democratică calea eficientă pentru schimbarea actualului curs politic, a cîștigat și cîștigă tot mai mult teren.Trebuie spus că o serie de forte politice de opoziție — este vorba in special de partidul socialist și de formațiile democrației creștine — n-au aderat pină în prezent la propunerea avansată în mai multe rinduri de către „Junta democratică" pentru realizarea unui acord unitar general. Aceste grupări politice au constituit recent „Conver- genzia democratica", o înțelegere în afara „Juntei". Este totuși pozitiv că între cele două grupări ale opoziției s-au stabilit contacte. a avut loc o în- tilnire de lucru și sint în pregătire noi inițiative destinate să deschidă calea unui program de acțiune comună. Realizarea unității tuturor forțelor care se pronunță pentru înnoirea vieții politice în Spania constituie in prezent principala premisă a victoriei in lupta pentru înnoirea politică, pentru o Spanie liberă, independentă si democratică.
Radu BOGDAN

Sesiunea extraordinară
a Adunării Generale a O. N. U.

Au început dezbaterile de politică generală în problemele dez
voltării și cooperării economice internaționaleNAȚIUNILE UNITE 2 — Corespondentul nostru transmite : Luni după-amiază, in plenara Adunării Generale a celei de-a VlI-a sesiuni extraordinare au început dezbaterile de politică generală.Dezbaterile au fost deschise de ministrul de externe al Braziliei, Antonio Azeredo da Silveira, care a propus încheierea unui acord comercial general între statele industrializate și cele în curs de dezvoltare, care să prevadă, pentru acestea, tratament preferențial in ce privește accesul pe piețele statelor dezvoltate și în stabilirea prețurilor produselor lor de export.Ambasadorul S.U.A, la O.N.U., Daniel Moynihan, a dat citire discursului secretarului de stat al S.U.A., Henry Kissinger, aflat in misiune de mediere în Orientul Mijlociu. S.U.A. apreciază că o strategie eficientă a dezvoltării ar trebui să se concentreze asupra următoarelor cinci puncte : aplicarea metodei cooperării economice în cazul problemelor asigurării securității e- conomice, punerea bazelor dezvol-

tării accelerate a statelor, îmbunătățirea condițiilor de participare a țărilor în curs de dezvoltare la sistemul comercial mondial, precum și a termenilor de schimb și de investiții în sectoarele de care depinde comerțul cu multe state în curs de dezvoltare și sprijinirea statelor subdezvoltate.Ministrul de externe al Italiei, Mariano Rumor, a subliniat că „a sosit timpul să recunoaștem că asigurarea de condiții stabile comerțului și investițiilor internaționale, distribuirea echitabilă a resurselor și, totodată, stabilitatea politică și socială sint obiective interdependente, care nu pot fi realizate fără o nouă ordine economică internațională, mai echitabilă, mai logică și mai justă".Manuel Perez Guerrero, ministrul de stat pentru problemele economice internaționale al Venczuelei, a arătat că lumea a treia dorește să lărgească consensul astfel încit toate statele să poată progresa împreună și într-un ritm adecvat, lichidînd în mod progresiv decalajele mari ce le separă.

Yasser Arafat, a conducerii O.E.P., un salut călduros președintelui Nicolae Ceaușescu, conducerii de partid și de stat a Republicii Socialiste România, poporului român.în cadrul întîlnirii au fost abordate probleme interesînd cele două părți, privind dezvoltarea în continuare a legăturilor dintre Partidul Comunist Român și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, în spiritul relațiilor de prietenie și colaborare între poporul român și poporul arab palestinean.Discuția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
★Tovarășul Paul Niculescu s-a întîlnit cu Fawzi Kayyali, ministrul culturii și orientării naționale. în cursul convorbirii au fost relevate progresele înregistrate de colaborarea româno-siriană și în sectorul culturii și a fost exprimată dorința comună de a se căuta noi forme și modalități pentru diversificarea și aprofundarea ei.Luni dimineața, tovarășul Paul Niculescu a vizitat orașul martir Kuneytra.

Tirgul internațional 
de la Leipzig 

Conferința de presă 
a ministrului comerțului 

exterior al R.D.G.LEIPZIG 2. — Corespondentul A- gerpres transmite : Cu prilejul ediției de toamnă a Tîrgului internațional de la Leipzig a fost organizată, ieri, o conferință de presă, in cadrul căreia ministrul comerțului exterior al R.D.G., Horst Solie, s-a referit la succesele obținute de tara sa în îndeplinirea sarcinilor actualului plan cincinal și la pregătirile în vederea inițierii unei noi etape de dezvoltare economică a R.D.G. pe perioada 1976—1980.în continuare, ministrul a trecut în revistă evoluția relațiilor economice și de colaborare cu țările socialiste. Referindu-se la relațiile tării sale cu România, Horst Solie a menționat cooperarea dintre cele două țări în diferite domenii, pro- nunțîndu-se pentru extinderea și diversificarea acestor raporturi.

agențiile de presă transmit:
Președintele R.S.F. Iugo

slavia, I°S’P Broz Tito, a avut convorbiri cu președintele Senegalului, Leopold Sedar Senghor, care întreprinde o vizită oficială in această țară. A avut loc un schimb de păreri privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, precum și asupra unor aspecte ale situației internaționale actuale.
0 sesiune a Comitetului Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, la care iau parte reprezentanții a 32 de state membre, între care și România, și-a început lucrările la Alger. Tema reuniunii este „Locul medicinii în activitățile de sănătate publică".
Conferința O.N.U. asupra 

criminalității ?i-a deschis luni lucrările la Geneva. Participă peste o mie de delegați guvernamentali, oameni de știință, criminologi și reprezentanți ai politiilor din aproape toate cele 138 de state membre ale Națiunilor Unite. Vor fi analizate

probleme privind creșterea îngrijorătoare a criminalității, a delictelor favorizate de consumul excesiv de alcool și de stupefiante, precum și alte chestiuni conexe.
Convorbiri turco-bulgo*- 

yg La Ankara au început convorbirile dintre ministrul de externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, și ministrul afacerilor externe al Bulgariei, Petăr Mladenov, sosit într-o vizită oficială în Turcia. Ele se referă la stadiul relațiilor bilaterale, ca și la probleme ale situației internaționale de interes reciproc.
0 delegație a P.C. din 

Grecia, conc^us^ Harilaos Flo- rakis. prim-secretar al C.C. al partidului, care se află într-o vizită la Nicosia, la invitația C.C. al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), a avut convorbiri cu o delegație a A.K.E.L. S-a procedat la un schimb de păreri asupra situației din Cipru, precum și asupra altor probleme de interes reciproc.

Guvernul francez se re- unește, joi, pentru a aproba definitiv măsurile cuprinse în programul de stimulare a economiei, ale cărui principale obiective sînt reducerea ratei inflației în jur de 10 la sută și diminuarea șomajului. în seara aceleiași zile, președintele Valery Giscard d’Estaing va rosti un discurs la posturile de radio și televiziune, în cursul căruia va face o serie de precizări privind programul economic guvernamental.
Formarea unei comisii 

interministeriale înssrcinate cu definirea unei soluții constructive și durabile în problema eritreeană a fost anunțată la Addis Abeba.
Prima conferință a geo

logilor din țările arabe și a încheiat lucrările Ia Bagdad. Participant» au adoptat o rezoluție în care se arată că bogățiile naturale ale țărilor arabe aparțin propriilor popoare și trebuie să servească interesele economice ale statelor respective.

• PLASTICĂ Șl FUNC
ȚIONALITATE. După doi ani de la începerea construcției „Palatului republicii" din Piața Marx-Engels, noua clădire berlinezâ, unde își va avea sediul Camera Populară, și-a do- bîndit forma definitivă, înca- drîndu-se armonios în peisajul urbanistic al capitalei R.D.G. Pe măsură ce constructorii execută ultimele finisări, artiști plastici se pregătesc să împodobească, în mod corespunzător, interioarele palatului. Foaierul principal va fi dominat de o frescă inspirată din lupta clasei muncitoare și de o suită do picturi care vor prezenta momente semnificative din dezvoltarea R.D.G. încăperile prevăzute pentru activitatea zilnică a deputaților vor fi, de asemenea, decorate cu scene reprezentînd munca și aspirațiile constructorilor noii orinduiri.

• SUBSOLUL CRA
COVIEI. Partea veche a orașului Cracovia, de fapt un uriaș monument istoric, este supus in prezent unor importante lucrări de restaurare. Pentru ca rezultatele să fie de durată, sint necesare importante lucrări în subsolul orașului, un adevărat labirint de canale, beciuri, hrube și chiar de zone mlăștinoase. Hărțile vechi care conțineau o bună parte a acestui labirint [au fost distruse de ocupanții f- s- ciști în timpul războiului, le teamă ca patrioții polonez, să nu folosească zona subteran? acțiunile lor de rezistență. . ,. prezent cercetători, geologi și mineri fac determinări și lucrări de întărire a subsolului, în zonele unde trăinicia unor clădiri străvechi este periclitată.

• LASERUL ÎN AJU
TORUL COMUNICAȚII
LOR. La Los Angeles a fost experimentat un aparat cu raza laser destinat comunicațiilor ;în eter. Portabil, ușor de man'e- vrat, el seamănă cu o cameră de luat vederi și asigură legătura aeriană pe distanța maximală de 12 mile (o milă = 1609 m) între un automobil și un e- licopter, între un avion și pă- mînt sau între un avion și un vapor. Noul aparat este destinat unităților de poliție din S.U.A. în vederea stabilirii unor legaturi rapide și sigure în condițiile în care comunicațiile prin radio sînt periclitate din pricina numărului crescînd de mesaje de tot felul transmise prin undele sonore.

• CELȚII - COLONI
ZATORI PRECOLUM- 
BIENI Al AMERICII ? Pornii colonizatori ai Americii de Nord au provenit din rîndurile triburilor de agricultori celți care au părăsit cu 2 700 de ani in urmă actualul teritoriu al Portugaliei, a declarat profesorul Barraclough Fell de la Universitatea americană Harvard. Această constatare a plecat de la descoperirea în localitatea North Salem, New Hampshire, precum și în alte localități din această regiune a unor ruine reprezentînd vechi așezări celte și a unor inscripții asemănătoare cu cele găsite pe teritoriul actual al Portugaliei și in Insulele Canare. Profesorul Barraclough Fell a explicat că a- ceste inscripții au fost redactate într-o celtă arhaică. Din analiza inscripțiilor, profesorul american a tras concluzia că așezările celte s-au format in această zonă în jurul anului 800 î.e.n. șl au durat circa 500 de ani, dis- părind ca urmare a asimilării acestor primi coloniști de către populația băștinașă.
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