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SE PREGĂTEȘTE
PRODUCȚIA

ANULUI VIITOR
La ordinea zilei, în toate 

întreprinderile, perfectarea 
contractelor economice

SCRISOAREA COMITETULUI

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Cheddi Jagan, secretarul general al Partidului 
Progresist Popular din Republica Cooperatistă Guyana

în prezent, concomitent cu efor
turile pentru încheierea acestui an 
cu realizări de prestigiu în înde
plinirea planului și angajamentelor 
asumate în întrecere, in unitățile 
economice se fac intense pregătiri 
pentru producția anului 1976 — pri
mul an al viitorului cincinal — ast
fel ca activitatea să se desfășoare, 
de la început. în cele mai bune 
condiții, ritmic și la parametri su
periori. Desigur, pregătirea produc
ției unui nou an este o acțiune 
complexă, care vizează, d&opotrivă, 
contractarea producției, asigurarea 
bazei materiale, întocmirea progra
melor interne de fabricație, a pro
gramelor de creștere a productivi
tății muncii și de reducere a chel
tuielilor materiale ș.a. Din multitu
dinea acestor aspecte ne oprim as
tăzi asupra unei probleme de strin
gentă actualitate : încheierea neîn- 
tîrziată a contractelor economice. 
Cu atit mai mult trebuie intensifi
cată această acțiune cu cit au ră
mas puține zile pînă Ia data de 39 
septembrie, stabilită printr-un De
cret al Consiliului de Stat pentru 
încheierea contractelor pe anul 
1976.

Se cuvine să subliniem de la în
ceput faptul că în numeroase în
treprinderi, la o serie de materii 
prime, materiale și produse princi
pale stadiul contractării este avafi- 
sat, existînd premise pentru termi
narea acestei acțiuni în cit.eva zile. 
O situație pozitivă există. în 
acest sens, la contractarea cărbuni
lor, gazelor naturale, concentrate
lor de materiale feroase, mijloace
lor de transport auto, motoarelor 
Diesel, mașinilor-unelte. coloranți- 
lor. materialelor lemnoase, hîrtiilor 
și cartoanelor, în cazul cărora ba
lanțele materiale au fost întocmite 
din timp, repartițiile au fost emise 
cu operativitate, iar ODerațiile de 
contractare au fost judicios organi
zate. Stadiul avansat al încheierii 
contractelor la aceste produse este 
o dovadă a seriozității și spiritului 
de răspundere cu care au acționat 
conducerile și specialiștii din uni
tățile producătoare și cele benefi
ciare, din ministerele de resort, pen
tru clarificarea din vreme a acestor 
probleme, astfel ca să rămînă sufi
cient timp pentru finalizarea tu
turor celorlalte acțiuni legate de 
pregătirea producției anului viitor.

Totuși, într-un șir de unități 
economice încheierea contracte
lor se desfășoară încă în
tr-un ritm mult prea lent : 

! sînt produse la care operațiile de 
•'regătire a contractării nu au fost 
terminate, ceea ce pune sub sem
nul incertitudinii respectarea ter
menului prevăzut. Care sînt, 
concret, principalele acțiuni care 
trebuie urgentate tn aceste zile 
pentru perfectarea tuturor contrac
telor în timp util ?

DEPUNEREA NEÎNTIRZIATA A 
SPECIFICAȚIILOR ȘI DOCUMEN

— Am plecat, nu de mult, intr-o excursie spre nordul Moldovei — 
ne spune tehnicianul Traian Mareș din Ploiești. Stăteam in autocar, 
in mijlocul unor tineri și mă bucuram de bucuria lesne de citit pe fe
tele lor : priveau cu nesaț peisajul, priveau din goana mașinii fru
moasele așezări prin care treceau și, din cind in cind, aruncau priviri 
întrebătoare ghidului... Dar ghidul, picotea lingă șofer. Un kilometru... 
zece... cincizeci. Vioi și exuberanți inițial, din cauza zgomotului mono
ton al motorului, a tăcerii ghidului, unii au început să-l simtă pe moș 
Ene pe la gene. Deodată, microfonul zbirnii trezindu-ne pe toți. Se 
auzea, in sfirșit, vocea ghidului, incerc să-mi amintesc exact ce ne-a 
spus : ..Atenție, intrăm in Focșani ! Facem un popas de o jumătate de 
oră. Vă rog să nu vă imprășțiați'. Nu ne-am împrăștiat, dar nici n-am 
aflat nimic despre orașul Unirii, al podgoriilor, despre oamenii de azi 
și realizările lor. După ce am stat in Focșani cit să se răcească mo
torul și să se bifeze un punct din traseu, am pornit mai departe. Ace
eași atmosferă pină la porțile Sucevei. Acolo — a doua serie de comu
nicări „turistice": „Vom lua ifasa la restaurantul X. Veți sta cile pa
tru la o masă. La hotel avem camere rezervate : doi cite doi...".

prima dată cu zonele 
și localitățile unde se 
deplasează. Primul lor 
contact cu această 
lume — nouă pentru 
ei — poate și trebuie 
să constituie un pri
lej de cunoaștere mul
tilaterală a locurilor 
respective, de culti
vare a mîndriei pa
triotice pentru trecu
tul glorios al poporu
lui nostru, pentru re
alizările prezentului 
socialist.

Or, nu cu preocu
pări exclusiv admi-

Desigur. esta fireas
că (și obligatorie) grija 
ghizilor și a oficiilor 
județene de turism 
peptru asigurarea unor 
condiții civilizate de 
transport, odihnă, hra
nă. Dar omul pleacă in, 
excursie nu din do
rința de a mînca r./ai 
mult ori in căutarea 
unui nat mai comod. 
Pe turist îl mină la 
drum dorința de f. se 
reconforta, de a z fia 
lucruri noi. de a-și îm
prospăta si îmbogi ți 
cunoștințele. Omi l 
muncii, tînăr sauvîrsț- 
nic. vrea să-și cunoas-r. 
că tara pentru că ss 
mîndrește cu frumu
sețile naturii ei. cu 
frumusețile și bogățiile 
făurite în anii noș
tri : îl cheamă locurile 
intrate in istorie pen
tru vitejia și eroismul 
înaintașilor în lupta 
pentru dreptate socială 
și pentru păstrarea 
ființei patriei.

Venind in întîmpi- 
narea acestor dorințe 
firești, activitatea tu
ristică — activitate 
care are. și trebuie să 
aibă, un pronunțat 

caracter educativ — 
este chemată să con
tribuie mai mult la 
sădirea și cultivarea 
sentimentelor patrio
tice. Oficiile de tu
rism, ghizii care înso
țesc grupurile au da
toria să răspundă a- 
cestor comandamente 
educat ve atit prin 
modul ?um alcătuiesc 
și orier.'ează progra

TAȚIILOR, adică detalierea pe 
sortimente, tipodimensiuni, ca
lități și cantități, de către bene
ficiari, a necesităților de materii 
prime și materiale — în strinsă 
concordanță cu cerințele producției, 
cu normele de consum stabilite 
— precum și a necesarului de uti
laje tehnologice ce urmează a se 
executa în anul viitor. Subliniem 
cerința predării integrale a speci
ficațiilor și documentațiilor intru- 
cît, numai pe această bază, furni
zorii pot întocmi programele 
de fabricație și emite repartițiile 
în vederea contractării. Este vorba, 
cum se vede, de o filieră precisă, 
ce trebuie parcursă operativ și cu 
punctualitate.

Cum au înțeles beneficiarii să-și 
onoreze această obligație ? în bună 
parte, aceștia au acționat cu promp
titudine ; bunăoară. încă cu multe 
săptămîni în urmă, o serie de 
unități din economia forestieră și 
industria materialelor de construc
ții au depus integral documenta
țiile pentru producția de utilaje 
tehnologice. Dar, deși termenul 
pentru încheierea acestei ope
rații a trecut de mult, nici 
acum, pentru investițiile din 
industria chimică și industria 
metalurgică nu s-au depus docu
mentațiile pentru 20 la sută din 
necesarul de utilaje tehnologice. 
Bste limpede că asemenea întîr- 
zieri în stabilirea necesarului de 
utilaje și asigurarea documentației 
de execuție pot provoca în final 
anumite neajunsuri în fabricația și 
livrarea utilajelor tehnologice pe 
șantiere. Căci consecințele unei 
atari întîrzieri se regăsesc nu nu
mai în imposibilitatea perfectării 
contractelor dintre unitățile furni
zoare și beneficiarii utilajelor : nici 
producătorii de utilaje, la rindul 
lor. nu pot să-și precizeze cu exac
titate materiile prime, materialele 
și produsele cu care trebuie să se 
aprovizioneze, deci să-și pregăteas
că din timp. în bune condiții, fa
bricația pentru anul viitor.

Datorită nedepunerii la vreme a 
specificațiilor de către unele uni
tăți constructoare de mașini, 
serioase neajunsuri persistă și 
în programarea fabricației de 
metal — care după cum se știe 
necesită un timp mai înde
lungat. Astfel. Centrala indus
trială de mașini și aparate elec
trice Craiova a finalizat cu foarte 
mare întîrziere lucrările de speci
ficare a necesarului de materiale 
metalurgice, ținînd, practic, în loc 
acțiunea de programare și de con- • 
tractare a metalului pe ansamblul 
economiei.

DESFĂȘURAREA TRATATIVE
LOR PRECONTRACTUALE ȘI 
PERFECTAREA URGENTA A 
CONTRACTELOR ECONOMICE. 
Pentru a înțelege fnai bine acest
(Continuare în pag. a Il-a) 

Excursiile tinerilor pe meleagurile țării0 EXCELENTA ȘCOALA
A EDUCAȚIEI PATRIOTICE 

cu „profesori"
nu întotdeauna competent!

mele, cît și prin mo
dul concret in care or
ganizează desfășura
rea propriu-zisă a ex
cursiilor. Asemenea 
cerințe sînt cu atit 
mai imperioase cind 
este vorba de activi
tatea turistică a copii
lor și tinerilor — e- 
levi, studenți, tineri 
muncitori — care fac 
cunoștință pentru

POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
adresată tovarășului Vasile Vîleu 

cu prilejul împlinirii vîrslei de 65 de ani
Dragă tovarășe Vilcu,
Cu prilejul împlinirii vîrstei de 65 de ani dorim să-ți adresăm, din toată 

Inima, în numele Comitetului Politic Executiv, cele mai calde felicitări, pre
cum și urările noastre tovărășești de viată lungă și fericită.

Ne este plăcut ca, la această aniversare, să relevăm aprecierea deosebită 
pe care partidul nostru comunist, noi toți o dăm activității îndelungate pe 
care ai desfășurat-o încă din anii ilegalității în mișcarea revoluționară, în 
slujba intereselor clasei muncitoare, a cauzei libertății și fericirii poporului, 
în funcțiile de răspundere ce ți-au fost încredințate, în anii de după elibe
rare, și ca membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și prim- 
secretar al Comitetului județean de partid Constanța, ai muncit și muncești 
cu pasiune, pricepere și dăruire comunistă, aducînd o contribuție de seamă, 
alături de ceilalți tovarăși, la înfăptuirea politicii interne și externe a parti
dului și statului, la dezvoltarea gengrală, economico-socială a patriei noastre 
socialiste.

îți dorim în continuare multă sănătate și putere de muncă, pentru ca, 
împreună cu noi, să militezi activ și să dobindești succese și satisfacții tot 

'mai mari în munca și lupta pentru transpunerea în viață a mărețului Pro
gram al partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, a istoricelor hotăriri adoptate de Con
gresul al XI-lea in vederea ridicării întregului nostru popor pe noi trepte de 
civilizație, bunăstare și progres.

Dind glas sentimentelor noastre de stimă și prețuire tovărășească, îți 
adresăm, dragă tovarășe Vasile Vilcu. la această aniversare a zilei tale de 
naștere, călduroasa urare : „La mulți ani !“

COMITETUL POLITIC EXECUTIV
AL COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

■ Județul Mehedinți
a îndeplinit plănui cincinal

Telegrama adresată C. C. al P. C, R.s 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

de comitetul județean de partid
Cu conștiința datoriei împlinite, 

dind glas celor mai alese sentimente 
de stimă și respect, de vie și ne
țărmurită recunoștință față de dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. organizația județeană de 
partid, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Mehedinți raportează 
îndeplinirea, la 25 septembrie a.c.. a 
prevederilor planului cincinal 1971— 
1975.

Amplificată, de la o zi la alta, prin 
fapte tot mai pilduitoare de muncă, 
întrecerea socialistă pentru realiza
rea înainte de termen a actualului 
cincinal s-a materializat în substan
țiale sporuri de producție, numeroase 
colective de muncă raportind îndepli
nirea sarcinilor ce le-au revenit pe 
perioada 1971—1975, in cinstea Con
gresului al XI-lea al partidului. A- 
vansul obținut în realizarea produc
ției industriale ne-a permis ca la 
exportul total de mărfuri prevede
rile cincinalului să fie îndeplinite 
încă de la finele anului 1974, asigu- 
rîndu-se condiții să se livreze in 
plus produse în valoare de circa 500 
milioane lei valută. De asemenea, 
plan.ul investițiilor din fondurile cen
tralizate. precum și planul producției- 
marfă și prestări de servicii din coo
perație au fost realizate în luna Iu
nie a.c.

Ca urmare a politicii consecvente 

mstrative, nu cu 
anunțarea haltelor 
se răspunde aces
tor cerințe. Nu ast
fel se răspunde sen
sului principal al acti
vității turistice, condi
țiilor materiale puse 
la dispoziția ei. angre
najului impresionant 
de forte și mijloace 
care alcătuiesc verita
bila industrie a turis

mului. Să fi fost ex
cursia ploieștenilor la 
Suceava un nefericit 
caz izolat ? Să fi fost 
tăcerea ghidului efec
tul unei indispoziții 
trecătoare ? Să fie oare 
ghizii — în cazul de 
față ghizii ploieșteni 
— lipsiți de pasiune, 
de interes, comozi ? 
Este posibil ca unii 
dintre ei să fie ruti- 
nați pină la plictiseală. 
Dar cei mai multi nu 
sînt nici plictisiți, nici 
indiferenți. Sînt slab 
pregătiți pentru o a- 
semenea misiune im
portantă. Sau. mai 
exact, sînt pregătiți 
mai mult ca inten- 
denti. ca administratori 
de excursie, nu ca e- 
ducatori. Atributul de 
cdjicator nu este cu 
nimic exagerat: aceas
ta este, aceasta tre
buie să fie principala 
funcție a ghidului. El, 
ghidul, trebuie să fie 
un om cu o solidă 
pregătire politico-ide- 
ologică și culturală, un 
om bine informat cu 
date complexe despre 
prezentul și trecutul 
locurilor. localităților 
sau obiectivelor pe 
care le prezintă. Și 
mai țrebuie ca el în
suși să fie conștient, 
mindru și însuflețit de 
nobila sa misiune, să 
fie, și să se manifeste, 
ca un propagandist 
pasionat și neobosit. 
Dar c‘a să-și poată în
deplini bine această 
misiune ar trebui ca 
forurile de resort să se 
preocupe continuu de 
pregătirea politică și 
culturală a ghizilor, de
(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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a partidului nostru de dezvoltare ar
monioasă a tuturor zonelor și locali
tăților țării, în actualul cincinal Me- 
hedințiul s-a situat printre județele 
cu ritmuri înalte de dezvoltare eco
nomico-socială. ritmul mediu anual 
de creștere a producției industriale 
fiind de 22,4 la sută. Producția globală 
industrială pe care o realizăm în 
acest an este de 2.7 ori mai mare in 
comparație cu anul 1970, iar produc
tivitatea muncii a sporit, față de 
același an, cu peste 80 la sută. în 
anii actualului cincinal, in Mehedinți 
s-a inaugurat unul dintre cele mai 
importante și mărețe obiective din 
anii socialismului — Hidrocentrala 
„Porțile de Fier" — eveniment cu 
profunde semnificații, puternic mar
cat de prezența dumneavoastră, mult 
iubite și stimate secretar general.

Hotărîți să înscriem noi și presti
gioase izbînzi în cronica întrecerii so
cialiste, pînă la finele anului, comu
niștii, toți oamenii muncii din Me
hedinți vor materializa avansul do- 
bindit într-o producție industrială 
suplimentară de peste 1,6 miliarde 
lei, concretizată in 1,1 miliarde kWh 
energie electrică, 150 mii tone huilă 
netă. 300 vagoane marfă echivalente 
pe patru osii, mobilier din lemn în 
valoare de peste 60 milioane Iei, țe
sături textile de peste 250 milioane 
lei, confecții textile în valopre de 200 
milioane lei, 7 300 tone conserve și 
preparate din carne și alte produse 
necesare economiei naționale și la 
export.

Sub conducerea organizației jude
țene de partid. în actualul cincinal 
organele și organizațiile de partid de 
la sate, comuniștii, specialiștii, me
canizatorii și ceilalți lucrători din 
agricultură au acționat cu o sporită 
răspundere pentru înfăptuirea obiec
tivelor din acest sector, multe uni
tăți cooperatiste și de mecanizare a 
agriculturii situîndu-se pe locuri de 
frunte pe țară ca urmare a rezulta
telor bune obținute. Prin efor
turile tot mai susținute ale ce
lor care lucrează în agricultură, 
încă de la 14 iulie a.c. s-au realizat, 
la nivelul județului, prevederile la 
producția totală de griu pe întregul 
cincinal. Planul cincinal a fost, astfel, 
depășit la acest produs cu 75 009 tone 
și s-au livrat în plus, la fondul de 
stat, pe întreaga perioadă 1971—1975, 
peste 50 000 tone grîu. De asemenea, 
toate unitățile de mecanizare a agri
culturii au raportat îndeplinirea 
cincinalului în patru ani și jumătate, 
urmînd să realizeze, pînă la finele 
anului, un volum suplimentar de lu
crări in valoare de peste 82 milioa
ne lei.
(Continuare în pag. a Il-a)

IN ZIARUL DE AZI:
© PORUMBUL POATE FI 
RECOLTAT MAI REPEDE, 
MAI REPEDE TRANSPOR
TAT SI DEPOZITAT ® 
TRACTORUL ROMÂNESC 
SI TINEREȚEA PERFOR
MANȚELOR' SALE ® Ru
bricile noastre : VIATA DE 
PARTID ; FAPTUL DIVERS ; 
SPORT; RĂSFOIND PRESA 
STRĂINĂ; DE PRETUTIN

DENI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întllnit joi. 25 sep
tembrie, cu tovarășul Cheddi Jagan, 
secretarul general al Partidului Pro
gresist Popular din Republica Coo
peratistă Guyana, care, la invitația 
C.C. al P.C.R?, face o vizită de prie
tenie în țara noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

împărtășind satisfacția de a se în- 
tilni cu tovarășul Nicolae Ceaușesu, 
tovarășul Cheddi Jagan a mulțumit 
călduros pentru ospitalitatea ce i-a 
fost rezervată in țara noastră, sub
liniind impresia deosebită pe care i-a 
prilejuit-o contactul direct cu reali
zările obținute de România în con
struirea societății socialiste, caracte

John Selwyn Lloyd, președintele Camerei Comunelor 
din Marea Britanie

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, joi dimineața, 
pe John Selwyn Lloyd, președintele 
Camerei Comunelor din Marea Bri
tanie.

La primire a participat tovarășul 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale.

Oaspetele, mulțumind călduros pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
întrevederea acordată, pentru ospita
litatea ce i-a fost rezervată in timpul 
șederii in România, și-a exprimat sa
tisfacția pentru vizita sa și a împăr
tășit impresiile prilejuite de contac
tul nemijlocit cu realizările obținute 
de România.

într-o ambiantă cordială, președin

Purtătorul oficial de cuvint al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei

Joi, 25 septembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe Abdel Mohsen 
Abu Meyzer, membru al Comitetu
lui Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, purtătorul ofi
cial de cuvînt al O.E.P.

La- întrevedere a luat parte tovară

Ministrul finanțelor și economiei naționale din Sudan
în cursul după-amiezii de joi, to

varășul Nicolae Ceaușescu. președin
tele Republicii Socialiste România, a 
primit pe Mamoun Biheiri, ministrul 
finanțelor și economiei naționale din 
Republica Democratică Sudan, care 
participă, in fruntea unei delegații, 
la lucrările celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei mixte româno-sudaneze de 
cooperare economică și tehnică. 

rul fructuos al discuțiilor avute cu 
prilejul vizitei in țara noastră, care 
i-a permis o mai bună cunoaștere a 
vieții șl preocupărilor poporului ro
mân, a activității și politicii partidu
lui și statului nostru.

în timpul convorbirii s-a subliniat 
dorința comună de a întări și diver
sifica relațiile dintre Partidul Comu
nist Romăn și Partidul Progresist 
Popular, în interesul celor două țări 
și popoare, al cauzei păcii și colabo
rării, internaționale. Au fost exprima
te satisfacția pentru cursul ascendent 
al relațiilor dintre Republica Socia
listă România și Republica Coopera
tistă Guyana, hotărirea de a acționa 
pentru lărgirea și dezvoltarea conlu
crării dintre cele două țări și po
poare.

A fost subliniată necesitatea inten

tele Nicolae Ceaușescu și președinte
le Camerei Comunelor, John Selwyn 
Lloyd, au avut un schimb de vederi 
privind relațiile româno-britanice, 
care, spre satisfacția ambelor părți, 
se extind și se lărgesc continuu. în 
cursul Întrevederii s-a reliefat apor
tul parlamentelor celor două țări la 
amplificarea colaborării prietenești 
dintre România și Marea Britanie, pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
tific, în sfera invătămîntului, culturii 
și artei, în alte domenii de interes 
comun.

în cadrul convorbirii au fost abor
date, de asemenea, aspecte actuale 
ele vieții internaționale, o atentie 
specială fiind acordată problemelor 

șul Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

De asemenea, a fost de fată re
prezentantul permanent al O.E.P. la 
București. Imad Abdin.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din partea pre
ședintelui Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales

La întrevedere au participat tova
rășii Ion Pățan, viceprim-minislru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, și Florian Stoica, ambasa
dorul României la Khartum. A luat 
parte, de asemenea, ambasadorul 
Sudanului la București, Sayed Sha- 
rief.

Oaspetele a transmis președintelui 

sificării acțiunilor pe plan național 
și internațional ale tuturor forțelor 
revoluționare, democratice și progre
siste, ale maselor largi populare, 
pentru respingerea politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste și 
accelerarea procesului de înfăptuire 
a aspirațiilor vitale ale popoarelor, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice și politice, a unei lumi 
mai drepte și mai bune. In acest 
context, a fost subliniată importanța 
luptei popoarelor din America.de 
Sud și din alte zone ale lumii pen
tru a-și asigura o dezvoltare inde
pendentă, de a fi pe deplin stăpine 
pe soarta lor și a dispune de bogă
țiile șl resursele lor naturale. în con
formitate cu propriile lor interese.

Convorbirea s-a desfășurat lntr-0 
atmosferă cordială, prietenească.

privind securitatea europeană si dez
armarea.

în acest context s-a subliniat d« 
comun acord necesitatea sporirii ro
lului opiniei publice, al parlamente
lor, ca expresie a voinței popoarelor, 
in reglementarea politică a chestiu
nilor litigioase existente. în realiza
rea dezarmării — și în primul rind 
a celei nucleare — in aprofundarea 
și consolidarea cursului spre destin
dere, securitate și cooperare, demo
cratizarea relațiilor interstatale și e- 
dificarea unei lumi în care toate na
țiunile să poată trăi libere și suvera
ne, potrivit aspirațiilor și intereselor 
lor legitime.

întrevederea a decurs intr-o atmo
sferă de cordialitate și prietenie.

tinei, Yasser Arafat, și a celorlalți 
conducători ai O.E.P. un cordial me
saj de salut și prietenie, împreună 
cu calde sentimente de recunoș
tință pentru sprijinul constant acor
dat de Partidul Comunist Român, 
personal de secretarul general al 
P.C.R,, de România socialistă, luptei
(Continuare in pag. a IlI-a)

Nicolae Ceaușescu un mesaj de priete
nie din partea președintelui Repu
blicii Democratice Sudan, Sayed 
Gaffar Mohamed Numeiri. în ace
lași timp, șeful delegației a subliniat 
că are plăcuta misiune de a fi mesa
gerul sentimentelor de prietenie als 
poporului țării sale față de poporul
(Continuare în pag, a IlI-a)
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FAPTUL
DIVERS

recoltat mai repede, mai 
transportat și depozitat

Trei elevi

tcrl- 
dar

din Orșova9

„Știu că vă vin multe 
tori cu fapte deosebite,
vă rugăm să dați atenție și a- 
cestor rînduri — ne scrie pro
fesorul Vasile Popa din Orșo
va. Aflindu-mă cu un grup de 
liceeni la strinsul recoltei, la 
Șimian, intr-o seară, in timpul 
unei furtuni, antena televizo
rului de pe clădirea unde 
stăteam a fost sfirtecată de un 
trăsnet. Lumina s-a stins brusc. 
Cum stăteam așa, pe întuneric, 
s-au prezentat la mine elevii 
N. Mice seu, P. Adrian si T. Fer
dinand, care găsiseră un port- 
moneu cu acte de mare valoare, 
ca să nu mai vorbesc si de banii 
din el. L-am predat imediat la 
miliția din Șimian, de unde pă
gubașul și l-a ridicat a doua zi".

Una zicea, 
alta făcea

Secția Alba Iulia a I.J.G.C.L. 
Toți conducătorii auto ai secți
ei s-au adunat să discute o te
mă de larg interes pentru fieca
re dintre ei : răspunderea pen
tru buna desfășurare a circulației 
pe drumurile publice. Animato
rul discuției — cum era și fi
resc — a fost șeful atelierului 
de transporturi. în aceeași zi, la 
numai cîteva ore după discuție, 
unul dintre participanți, Viorel 
Niculuț, a fost depistat de mi
liție conducînd autoturismul 
personal sub influența alcoolu
lui. Cine este Viorel Niculut ? 
Viorel Niculuț este însuși... fos
tul animator al discuțiilor, adică 
șeful atelierului de transporturi. 
Pesemne că a ținut morțiș să le 
dea subalternilor săi o mostră 
practică de ceea ce nu trebuie 
să facă...

Omul care 
tulbură
bucuria

După terminarea schimbului I, 
vreo 30 de lucrători de la o în
treprindere brașoveană s-au dus 
să-l sărbătorească pe un 
leg de-al lor, care 
la pensie. Buchetele de flori, 
cuvintele rostite, întreaga ~ _ 
biantă l-au făcut pe sărbătorit să 
simtă, încă o dată, calda și băr
băteasca dragoste a celor din jur. 
Dar sint si oameni care au par
că plăcerea să strice bucuria al
tora. Așa cum e cazul lui Ignat 
Bartos, care s-a luat la harță, 
din te miri ce, cu un alt coleg, 
sfirșind prin a-l lovi. Peste li
niștea care s-a așternut o clipă 
a trecut o undă de amărăciune, 
urmată de replica celor din jur, 
fermă, muncitorească.

co- 
ieșise

am-

și friptura...
în zori, înainte de a pleca la 

lucru, Ștefan Contolencu din 
Tulcea s-a dus să-și facă un 
ceai, dar mai ia butelia de ara
gaz de unde nu-i. Pe cine să 
bănuiască ? Și-a amintit că în 
ajun se pomenise cu vizita unui 
prieten (Ion Ciobanu), pe care 
nu-1 mai văzuse de multă vreme. 
L-a omenit cu ce-a avut mai 
bun. Peste noapte, amicul s-a 
reîntors pe furiș, a înșfăcat bu
telia și dus a fost. Firește, a fost 
repede prins de miliție și dat pe 
mîna instanței. Partea hazlie e 
că „amicul" nu s-a grăbit deloc 
în noaptea cu pricina. înainte 
de a dispărea cu butelia la spi
nare, i-a mîncat omului și frip
tura pe care o găsise pe aragaz.

Geanta de la

Doi cetățeni din Blaj — Mi
hai Dafini și Laurențiu Mărgi
nean — au găsit in trenul per
sonal 3566 o geantă plină cu o- 
biecte de mare valoare. Dacă nu 
spunem despre ce fel de obiec
te este vorba, o facem pentru a 
nu pune pe drumuri vreun a- 
mator de chilipir, care să mear
gă „pe ghicite". Tot ce pu
tem să spunem e că cei doi 
cetățeni au predat geanta la mi
liția T.F. Blaj. Cum nimeni n-a 
reclamat pină acum pierd.erea. ei 
la nici un organ de miliție, și se 
află încă la locul ei, păgubașul 
este invitat, pe această cale, să 
se ducă să și-o ridice. După 
cum sintem informați, „valoa
rea" genții merită un drum pi- 
nă la Blaj. .

cu sfîrșit

Neavînd altceva mai bun 
făcut (deși la acea oră din sea
ră puteau să fie in pat, să se 
odihnească, pentru că a doua zi 
ii așteptau atîtea treburi la 
cîmp), cițiva lucrători de la fer
ma Brastavăț, județul Olt, au 
organizat o „mică distracție'1. 
Pe masă — carne fragedă de 
mioară, stropită din belșug cu 
vin și țuică. La sfîrșitul petre
cerii, unul dintre mecanizatori, 
Marin Dăbuleanu. l-a lovit cu 
tractorul pe un coleg de-al lui, 
Marin Stroe. în loc să-1 trans
porte de urgență la spital, cei 
prezenți l-au dus și, l-au culcat. 
Dimineața a fost găsit mort.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

® Zilnic, în această săptămînă, s-a strîns porumb de pe 75 000 ha.
® Prin folosirea rațională a mașinilor, prin ordine și disciplină in muncă, 

recoltarea se poate încheia in scurt timp.
® în fața comandamentelor locale, două probleme stringente: organiza

rea transporturilor și a preluării la bazele de recepție.

BRĂILA: Mult porumb cules se află încă pe cîmp

Prea puține camioane
sau prea puțină exigență în

Aceste zile de sfîrșit de septembrie sint hotărîtoare 
pentru strîngerea neîntîrziată și fără pierderi a re
coltei acestui an, pentru pregătirea recoltei viitoare, 
în spiritul hotărîrii Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., comandamentele locale, organele și or
ganizațiile de partid au acționat mai stăruitor pentru 
organizarea temeinică a muncii, pentru mobilizarea 
forțelor și mijloacelor existente în unitățile agricole, 
la sate, în vederea desfășurării în cît mai bune con
diții a campaniei agricole de toamnă. Ca urmare, s-a 
încheiat recoltatul florii-soarelui, întreaga producție 
obținută fiind depozitată în magaziile statului. Acum, 
cea mai mare parte din mijloacele mecanice și forța 
de muncă din agricultură sint concentrate la culesul 
și transportul porumbului. Din da
tele furnizate de ministerul de resort 
rezultă că viteza zilnică la recoltatul 
porumbului a crescut la 15 000 hec
tare, iar suprafața totală de pe care 
s-a strîns producția a ajuns la 900 000 
ha. ceea ce reprezintă 37 la sută din 
terenurile cultivate. Lucrările sint a- 
vansate îndeosebi în cooperativele a- 
gricole din județele Botoșani. Iași, 
Mehedinți. Teleorman. Ilfov etc. 
Timpul uscat și călduros a grăbit coa
cerea porumbului și. finind seama de 
suprafețele mari care mai sint de cu
les. este necesar ca. în continuare, să 
se acorde întreaga atenție bunei or
ganizări a muncii pentru ca ritmul 
de recoltare să fie intensificat.

Din sesizările și informațiile primi
te la redacție rezultă că nu' peste tot, 
în toate județele și unitățile, trans
portul porumbului se desfășoară în 
ritm cu recoltarea. într-un șir de coo
perative agricole și întreprinderi agri
cole, de stat, cantități însemnate de 
știuleti se află depozitate în grămezi 
pe cîmp sau la marginea tarlalelor. 
Decalajele între recoltare și transport 
sînt determinate, în principal, de fap

tul că nu se asigură suficienți oameni la încărcat sau 
la descărcat, de defecțiunile organizatorice ce există 
la unele baze de recepție. Iată de ce comandamen
tele județene și comunale au datoria să coordoneze 
cu răspundere folosirea tuturor mijloacelor de trans
port, să asigure dirijarea lor operativă de către con
ducerile de unități agricole In așa fel Incit aceste 
mijloace să fie utilizate la întreaga capacitate, înlă- 
turindu-se staționările inutile și îndelungate, redu- 
clndu-se timpul de încărcare șl descărcare a pro
duselor.

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă procentul recol
tării, la 24 septembrie a.c., pe terenurile COOPERA
TIVELOR AGRICOLE.

Dacă străbați în aceste zile cimpiile 
și șoselele județului Brăila constați 
cu ușurință că locuitorii satelor, mo
bilizați de organizațiile de partid, 
muncesc cu sîrguință la strinsul re
coltei. la efectuarea celorlalte lucrări 
agricole de sezon. Sînt imagini obiș
nuite. caracteristice pentru spiritul 
de angajare al sătenilor din județul 
Brăila, pentru stilul de muncă al 
organizațiilor de partid din comunele 
acestui județ. Dar. în multe locuri 
constați nemulțumirea în ce privește 
ritmul in care se transportă porum
bul de pe cîmp la bazele de recepție 
sau în pătulele cooperativelor agrico
le. Si motivul de nemulțumire este, 
într-adevăr. serios. La mijlocul aces
tei săptămîni se găsea pe cîmp mult 
porumb recoltat, dar netransportat. 
O bună parte din acest porumb este 
strîns în grămezi la marginea tarla
lelor. Sînt oare puține mijloacele de 
transport fată de cerințele unităților 
agricole sau defecțiunile în organi
zarea transportului la baze au creat 
acest decalaj între recoltare și depo
zitarea porumbului ?

Stăm de vorbă mai îritîi cu un grup 
de șoferi veniți în județul Brăila cu 
camioane tocmai de la Hunedoara. 
Iată ce ne spune unul dintre ei. 
Cornel Moț : „Rareori facem mai 
mult de un drum pe zi. Noi am venit 
aici să muncim. Am putea face trei 
transporturi pe zi. am munci și noap
tea. numai să terminăm repede". Care 
sînt propunerile șoferilor de la 
I.T.A. ?

1. Camioanele .să fie încărcate mai 
repede în cîmp — solicitare adresată 
în mod deosebit întreprinderilor a- 
gricole de stat Tichilești, Baldovi- 
nești ș.a.

2. Să se organizeze mai bine des
cărcatul la bazele de recepție, în
deosebi la aceea din Brăila-Triaj,

precum și la Fabrica de nutrețuri 
combinate Brăila.

Se îndeplinesc aceste cerințe fi
rești de bună organizare a transpor
tului ? Să ne oprim la cîteva baze 
de recepție. Se constată gîtuiri care 
se datoresc organizării defectuoase 
a descărcării camioanelor. La baza 
de recepție Urleasca am fost sur
prinși de liniștea care domnea aici. 
Cele cîteva mașini care așteptau pu
teau fi descărcate imediat și să por
nească din nou la drum. Dar lucru
rile decurg cu totul altfel. Din cele 
13 mașini venite de la I.A.S. Ur
leasca, se descărcau numai 5. Cele
lalte așteptau, unele de două ore, al
tele de o oră. De ce ? Conducerea 
I.A.S. Urleasca nu asigură un număr 
suficient de oameni la descărcat.

Și la Fabrica de nutrețuri combi
nate Brăila peste 10 mașini așteptau 
de cîteva ore să le vină rîndul Ia 
descărcat. „Nu știu ce aș putea face 
mai mult — ne spunea directorul 
Constantin Arghiropol. Unitățile care 
livrează porumbul nu trimit un nu
măr suficient de oameni la descăr
cat. în plus, benzile transportoare 
au randament mic și din această 
cauză mașinile staționează mult". Cu 
alte cuvinte, voia să spună : 
„Asta este situația, asta e. ce să fa
cem". Dar aici 
transportoare 
nau. Folosirea 
mis să se

erau 
care 

lor 
mărească

alte 5 benzi 
nu 
ar

functio- 
fi per- 
numărul

punctelor de descărcare, iar mașinile 
puteau face mai multe drumuri. O 
situație similară există și la baza de 
recepție Brăila-Triaj, unde 4 benzi 
transportoare nu erau puse in func
țiune.

Sînt numeroase exemple care a- 
rată că se poate lucra bine, care 
demonstrează cu prisosință că, atunci 
cind munca este temeinic organizată,

ceastă citadelă semicente- 
nară a industriei construc
țiilor de mașini din tara 
noastră — despre harnicul 
și talentatul ei colectiv, 
despre tractoarele produse 
aici s-a vorbit și s-a scris, 
în decursul anilor. în ter
meni elogioși. Prestigiul de 
care se bucură tractoarele 
românești atit în țară, cît 
și peste hotare, se datoreș- 
te calităților și performan
țelor lor tehnico-economice 
superioare. Colectivul de 
la „Tractorul", cu oameni 
destoinici și pricepuți, a 
demonstrat o valoroasă ex
periență în domeniul con
cepției tehnologice și orga
nizării fabricației. făcînd 
din întreprinderea lor o u- 
nitate-etalon a construcției 
de mașini.

Mecanizarea tot mai ac
centuată a agriculturii noas
tre a pus. în permanență, 
în fața colectivului între
prinderii sarcina diversifi
cării continue și rapide a 
fabricației de tractoare, 
realizării unor noi tipuri și 
variante, capabile să exe- 
oute o gamă mai largă de 
lucrări, cu randamente su
perioare. Continuînd tradi
ția bunelor rezultate din 
perioadele anterioare, con
structorii de tractoare au 
intensificat în anii actua-

re a producției. Gama 
tractoarelor concepute și 
realizate la Brașov s-a îm
bogățit cu noi tipuri, cum 
ar fi tractoarele din „fami
liile" de 55 CP. de 150 și 
180 CP etc. ; în acest an, 
întreprinderea produce ga
ma cea mai largă de trac-

Dacă în 1970 ș-au exportat 
12 000 tractoare, in acest 
an vor fi exportate 32 000 
tractoare. Numărul trac
toarelor livrate în acest an 
pe piețele externe este cu 
280 la sută mai mare de- 
cît în cincinalul anterior. 
Și încă o precizare : co

prindere și in județul Bra
șov, comuniștii, întregul 
colectiv al unității își fac 
azi un titlu de mîndrie din 
a spune că multe din uti
lajele aflate în dotare 
poartă emblema întreprin
derii, fiind executate cu 
forțe proprii. Numai din

de 
cu 
a 

să 
de

® împliniri și proiecte la semicentenara întreprindere din Brașov
® Se realizează 20 de tipuri de tractoare în peste o sută de variante 

® Un produs exportat în 87 de țări

toare — aproape 20 de ti
puri în peste 100 de va
riante.

Preocuparea constantă a 
colectivului întreprinderii 
pentru diversificarea și 
modernizarea produselor a 
făcut ca tractoarele fabri
cate la Brașov să fie soli
citate și apreciate de tot 
mai multe firme din străi
nătate. O recunoaștere a 
performanțelor acestora o 
constituie și faptul că în 
mai multe rînduri trac
toarele românești au fost 
distinse cu diplome de aur 
la diferite tirguri interna
ționale. Iată, de altfel, ce 
arătă o statistică a expor
tului : pină in prezent, în
treprinderea Brașov

întreprinderii a 
prevederile cin- 

actual la export 
sfirșitul anului

lectivul 
îndeplinit 
cinalului 
încă la 
trecut.

Astăzi, 
„Tractorul" dispune 
zestre tehnică modernă, de 
linii de fabricație și utilaje 
complexe, de înaltă tehni
citate, 
orice, 
cadre 
neri și 
Ia școala muncii. Ia școala 
exigențelor tehnicii înalte, 
moderne.

Acționînd In permanență 
în spiritul indicațiilor date 
de către secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu pri-

întreprinderea
de o

Dar, mai presus de 
dispune de mii de 
de muncitori, ingi- 
tehnicieni, crescuți

anul 1971 și pină acum, în 
întreprindere s-au execu
tat prin autodotare circa 
1300 utilaje tehnologice în 
valoare de 250 milioane 
lei, din care aproape 150 
de mașini și agregate com
plexe.

Dar iată și mai concret 
ce înseamnă pentru între
prindere și. în ultimă in
stanță, pentru economia 
națională acest permanent 
efort de autodepășire, de 
afirmare a forței de crea
ție a colectivului. Numai 
în acest an s-au realizat 
utilaje și agregate prin, 
autoutilare în valoare de 
60 milioane lei, economi- 
sindu-se 10 milioane lei va
lută. o bună parte din a-

(Urmare din pag. I)
19,30
20,00
20,20

Pentru noi, cei care trăim și mun
cim pe aceste pitorești meleaguri, 
care poartă atîtea însemne ale mile
narei noastre istorii, prețioasele in
dicații pe care dumneavoastră ni 
le-ați dat cu prilejul vizitelor de lu
cru in județul nostru s-au constituit 
într-un cuprinzător 
program de muncă

și mobilizator 
r__n___ ... . șl acțiune, de
afirmare a răspunderii și conștiinței 
revoluționare în toate sectoarele de 
activitate.

Succesele pe care le-am dobîndit 
pină acum constituie, pentru orga
nizația județeană de partid, pentru 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru, un puternic imbold de 
a acționa cu toată priceperea, de a 
nu precupeți nici un efort pentru 
a da viață sarcinilor și obiectivelor 
ce le revin din vastul program de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a pa
triei spre comunism — grandios și 
măreț program de muncă și creație 
jalonat într-o vastă perspectivă de 
către Congresul al XI-lea al partidu
lui. în spiritul Plenarei Comitetului 
Central al P.C.R. din iulie a.c., acțio
năm energic pentru asigurarea con
dițiilor optime de trecere cu succes 
la realizarea prevederilor cincinalu
lui 1976—1980 — perioadă de mărețe 
împliniri pentru noi. mehedintenii, 
ca de altfel pentru întregul popor — 
împliniri care vor fi pe măsura ce
lor mai cutezătoare visuri si aspira
ții ale noastre, ale celor chemați să 
dăm viață programului partidului.

Puternic mobilizați de perspectiva 
luminoasă a viitorului, de grandioa
sele obiective din noua etapă pe care 
o vom parcurge, vă asiguram, mult 
iubite și stimate tovarășe 'Nicolae 
Ceaușescu. că toți oamenii muncii 
din județul Mehedinți, mobilizați de 
către comuniști, vor face totul, își 
vor consacra întreaga putere de

muncă, energia și priceperea, elanul 
patriotic și revoluționar înfăptuirii 
politicii științifice și clarvăzătoare 
interne și externe a partidului și sta
tului nostru, realizării mărețelor sar
cini ce ne revin, astfel ca județul 
nostru să-și aducă o contribuție 
materială și spirituală tot mai sub
stanțială la edificarea societății co
muniste pe pămîntul scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă 
România.

PROGRAMUL 1
Teleșcoală. 
Emisiune fn limba germană. 
Tragerea Loto.
Din lumea plantelor si ani
malelor.
1001 de seri. 
Telejurnal.

20,00 Mai aveți o întrebare 1 Fe
nomene naturale neobișnuite.

20,40 Film artistic : „Vrăjitoarea" 
— coproducție franco-sue- 
deză.

22.10 24 de ore.
22,30 închiderea programului.

(Urmare din pag. I)
imperativ să ne referim la un e- 
xemplu. La ora actuală, din balan
țele materiale, aflate în competen
ța de aprobare a Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
s-au primit toate specificațiile pen
tru produsele cuprinse în 207 ba
lanțe. au fost emise integral repar
tiții pentru 185, dar. cu 10 zile îna
inte de termenul limită stabilit, 
contractele erau încheiate integral 
numai pentru 14 balanțe. Este evi
dentă disproporția intre cele două 
faze consecutive : emiterea reparti
țiilor și încheierea contractelor. 
Din moment ce o mare parte 
din repartiții sînt deja cunoscute 
atit de producători, cit și de bene
ficiari. nu mai este timp de pier
dut, ci trebuie să se treacă de ur
gență la organizarea judicioasă a 
tratativelor, prin contacte nemijlo
cite între
ții directe 
petente, 
rezolvări
tuturor problemelor aflate in sus
pensie, ale neînțelegerilor precon- 
tractuale.

Nimic din ceea ce trebuie solu-

ționat azi pentru punerea la punct 
a detaliilor și semnarea contracte
lor economice nu trebuie aminat pe 
a doua zi. în toate cazurile să se 
dea dovadă de o înaltă răspundere 
față de interesele majore ale eco
nomiei. Facem această subliniere 
pentru că. de pildă, acum. în ..cea
sul al 12-lea“. unii producători de

întreprinderi și interven- 
din partea forurilor com- 
pentru asigurarea unor 
operative, imediate ale

ele. La una din bazele de recepție s-a 
făcut o repartizare precisă a pătule- 
lor pe cele 7 cooperative agricole 
care livrează aici porumbul. Condu
cerile cooperativelor au trimis la 
bază echipe de descărcători, astfel 
incit nici un mijloc de transport nu 
staționează mai mult de 30—40 de 
minute. „Atunci cînd este nevoie 
— ne spune tov. Radu Ciucașu, șe
ful bazei de recepție — organizăm și 
schimburi. într-o singură noapte 
s-au recepționat astfel circa 150 tone 
porumb".

Faptele arată că este nevoie de o 
intervenție energică din partea co
mandamentului județean în cel pu
țin două direcții : întii, să cheme la 
ordine pe cei care nu organizează 
bine activitatea. să curme atitudi
nea de văicăreală prin care unii, in- 
vocînd lipsa mijloacelor de transport, 
încearcă să acopere defecțiunile din 
propria lor activitate. în al doilea 
rînd, este nevoie de un control mai 
riguros din partea comandamentu
lui județean pe fluxul transportului 
și, îndeosebi, la bazele de recepție, 
unde se imobilizează importante ca
pacități de transport. Relatind aceste 
fapte, nu ne-am propus să dăm răs
puns la întrebarea dacă mijloacele 
de transport sînt insuficiente, sau 
dacă acestea nu sint folosite în mod 
corespunzător. Desigur, dacă într-un 
loc sau altul sau pe ansamblu se 
constată insuficienta camioanelor, 
este de datoria Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor ca, 
împreună cu comandamentul ju
dețean, să stabilească măsurile 
ce se cuvin, astfel îneît întreaga re
coltă din cîmp să ajungă în timpul 
cel mai scurt în depozite.

Ion TEODOR

O preocupare curenta în munca
politico-educativâ de fiecare zi

Cunoașterea
a cărei construcție a fost 
încheiată.

Cincinalul viitor deschi
de perspective largi și in- 
suflețitoare in fața colecti
vului întreprinderii 
tractoare. Concomitent 
creșterea substanțială 
producției va continua 
se adîncească procesul
diversificare și moderniza
re a tractoarelor, gama a- 
cestora situindu-se între 
40 CP și 360 CP. în aceste 
zile, constructorii de trac
toare brașoveni iși mobili
zează și mai mult forțele 
pentru a realiza noi tipuri 
și variante de 
printre care și 
360 CP.

... fci așa cum 
actualului cincinal, 
tele îndrăznețe de 
acum, în ce privește 
dernizarea tractoarelor 
perfecționarea 
lor. au fost înfăptuite 
succes și chiar înainte 
termen, cu siguranță că și 
obiectivele noi, prevăzute 
de cincinalul 1976—1980,
vor fi Îndeplinite întocmai. 
Cu aceeași răspundere și 
maturitate profesională 
care caracterizează presti
giosul colectiv al construc
torilor de tractoare din 
Brașov. (Nicolae Mocanu, 
corespondentul „Scînteii").

tractoare, 
cel de

sarcinile 
proiec- 

pînă. 
mo

și 
tehnologii- 

cu 
de

PROGRAMUL 2
17.00 Telex.

Muzică populară.
Film artistic : „Pedro plea
că în Sierra". Producție a 
studiourilor cinematografice 
cubaneze.
Armonii intime. Oaspeți al 
vieții muzicale românești.

19,20 1001 de seri.
Telejurnal.
Vedete în recital.
Teatru scurt : „Ziarul de di
mineață" de Valentin Mun- 
teanu.
Telex.
Viața economică a Capitalei. 
Telerama.
închiderea programului.

21.15
21,20
21,45
22.15

clari din țară. Or, era de datoria 
acestor întreprinderi producătoare 
să analizeze și să ia din timp toate 
măsurile de care depinde crearea 
condițiilor pentru realizarea inte
grală a pieselor de schimb în struc
tura necesară bunei întrețineri a 
mașinilor și utilajelor pe care le 
fabrică.

piese de schimb — cum sint între
prinderea de tractoare și întreprin
derea de autocamioane din Brașov, 
„Electroprecizia" din Săcele, între
prinderea de mecanică fină din Si
naia, „Semănătoarea" și „23 Au
gust" din Capitală, întreprinderea 
de piese auto din Sibiu ș.a. — con
testă fundamentarea sarcinilor de 
producție la anumite sortimente, 
care de altfel au și fost aprobate. 
Motivul invocat : lipsa de capaci
tate pentru contractarea unor im
portante cantități de piese de 
schimb necesare anumitor benefi-

Cu deosebită exigență trebuie să 
acționeze acum Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini pen
tru soluționarea diferitelor proble
me existente in domeniul perfec
tării relațiilor de cooperare inter- 
uzinală dintre întreprinderile con
structoare de mașini. Este cazul să 
se tragă învățămintele cuvenite din 
activitatea din acest an, cînd, dato
rită unor neajunsuri existente 
domeniul cooperării 
in unele unități
de mașini s-au 
rioase rămlneri în urmă în reali
zarea planului la diferite produse :

în
interuzinale, 

constructoare 
înregistrat se-

Răsfoiesc carnetul cu 
Pe multe file regăsesc, 
aceeași frază rostită de 
cretari ai organizațiilor de 
„în ultimul timp organizăm sistema
tic acțiuni politico-educative consa
crate cunoașterii și respectării legi
lor". Dealtminteri. o situație alcă
tuită la comitetul județean arată că 
în județul Argeș au avut loc in de
cursul unui an — cu o largă parti
cipare — peste 4 000 de conferințe, 
simpozioane, mese rotunde despre 
legislația tării, procese publice. în
truniri cetățenești in cadrul cărora 
s-a explicat pe larg temeiul legal și 
social al unor sentințe, al unor ca
zuri.

Dar. fără îndoială că o asemenea 
cifră de ansamblu 
imagine comple
tă. în întreprin
deri. în comune, 
în diferite insti
tuții. organizațiile 
de partid se preo
cupă tot mai stă
ruitor de asigurarea cunoașterii șl 
respectării legilor. De pildă, de cu- 
rind. Ia fabrica de stofe „Argeșeana" 
agitatorii au fost îndrumați să expli
ce muncitorilor, cu argumente concre
te din viața unor secții și ateliere, le
gătura strînsă dintre legea retribuirii 
după cantitatea și calitatea muncii si 
preocuparea pentru întărirea discipli
nei la fiecare loc de muncă în parte. 
Comitetul de partid de la întreprin
derea textilă a instruit agitatorii și 
poartă discuții de la om la om des
pre prevederile legale privind cali
tatea produselor, daunele care le 
aduc lucrul de mîntuială, indisciplina. 
Recent, din inițiativa comitetelor de 
partid din întreprinderile amintite 
și în alte unități s-au organizat 
scurte adunări sindicale, avînd la or
dinea de zi explicarea conținutului 
unor decrete ale Consiliului de Stat, 
între care și Decretul nr. 97 privind 
măsurile de îmbunătățire a calității 
produselor din ramura industriei 
ușoare.

La Combinatul petrochimic din 
Pitești sînt urmărite cu o deosebită 
atentie discuțiile organizate pe mar
ginea unor cazuri concrete de risipă 
din avutul obștesc. Tot aici s-au 
bucurat de un larg ecou dezbaterile

însemnări, 
în esență, 

diferiți se- 
partid :

nu poate da o

autobuze, autoturisme de teren, 
strunguri ș.a. Se cer. așadar, pro
grame de cooperare deopotrivă re
aliste și mobilizatoare, in strînsă 
concordanță cu cerințele economiei 
naționale.

însemnătatea, într-adevăr, pri-
a încheierii contrac-

de aprovizionare și des-
pentru activitatea fie-

unități, pentru întreaga
economie în viitorul an obligă 
la o atitudine mai activă din par
tea organelor și organizațiilor de 
partid din întreprinderi, a factori
lor de răspundere din centrale și 
ministere, care au datoria să urmă
rească îndeaproape mersul contrac
tărilor, să aplice întocmai măsurile 
stabilite de organele de specialita
te, să nu admită nici un fel de 
întîrzieri. să nu tolereze nici 
cel mai mic neajuns în acest dome
niu. Pretutindeni, in toate unitățile 
economice, contractele trebuie în
cheiate cu maximă operativitate 
pentru ca, odată perfectată aprovi
zionarea tehnico-materială și des
facerea producției, să se soluțione
ze celelalte probleme organizato
rice și tehnice care condiționează 
realizarea ritmică a producției anu
lui 1976.

mordială 
telor 
facere 
cărei

pe teme ca : „Disciplina muncii — 
condiție obligatorie pentru îndepli
nirea sarcinilor de producție", „Apă
rarea și dezvoltarea avutului 
șlesc", „Interdicția prin lege a 
căror fenomene de parazitism 
cial" ș.a,

O atenție deosebită se acordă 
tivității agitatorilor de la sate, mun
cii de la om la om pe care o des
fășoară pentru cunoașterea și res
pectarea prevederilor legale privind 
folosirea pămîntului, organizarea 
producției și a muncii în agricultură 
etc. Pentru ca această activitate șâ 
capete un conținut concret și să fie 
realizată. în deplină cunoștință de 
cauză, secția de propagandă a comi
tetului județean de partid a publicat 
extrase din documentele de partid și 

din legile statu
lui, 
ale acestora. In

a 
o 

foaie volantă care 
prezintă pe larg 

sistemul de lucru în acord glo
bal. care stimulează hărnicia șl 
inițiativa echipelor mixte de meca
nizatori și cooperatori, întărește răs
punderea colectivă a sătenilor pen
tru efectuarea ' 
lor agricole.

Notabil este 
mul timp se 
atenție pregătirii temeinice a lucră
torilor din aparatul de stat. Recent, 
biroul comitetului județean de partid 
și comitetul executiv al consiliului 
popular județean au organizat con
sfătuiri cu lucrătorii din serviciile 
de personal-învătămînt și consilierii 
juridici din întreprinderi, cu secre
tarii de consilii populare pe teme 
ale aplicării corecte a legislației.

De asemenea, pe baza unui studiu 
am.hlu, comitetul executiv al consi
liului popular județean a examinat 
modul cum se desfășoară la orașe și 
sate acțiunile de popularizare a le
gilor în conformitate cu Decretul nr. 
468/1971. Cu acest prilej s-a stabilit, 
pornind de la neajunsurile existente, 
organizarea de către consiliile popu
lare a unor întilniri periodice cu ce
tățenii i onsacrate cunoașterii și apli
cării legilor. Totodată, s-a cerut să 
fie supu -e atenției acte normative 
mai veci i. necunoscute suficient1 in 
unele localități — cum ar fi legile 
privind contribuția în muncă, stabi
lirea contravențiilor, sistematizarea 
localităților, construcția de locuințe 
ș. a. Totodi'tă, s-au afișat din nou 
diferite legi și acte normative în lo
calitățile și întreprinderile unde se 
impunea în mod deosebit cunoaște
rea lor.

Dar înainte de a pune punct În
semnărilor de față transcriem opi
nia șefului secției de propagandă a 
Comitetului județean de partid Argeș, 
tovarășul Marin /‘.'stea : Cu toate 
rezultatele obținute/- arăta intre al
tele in cadrul une ; convorbiri — nu 
putem considera r:ă am făcut totul 
pentru a asigura /jnoașterea si res
pectarea legilor s ,<tului de către toți 
oamenii muncii, /lealitatea arată că 
trebuie să actiorjâm stăruitor pentru 
a realiza aceas cerință. Ne stră
duim ca mir ca politico-educati- 
vă desfășurată în acest scop să 
capete un caracter mai ’ cuprin
zător, mai convingător, pentru a 
dezvolta o Opinie de masă împo
triva celor care nu respectă legea. Na 
preocupă combaterea oricăror mani
festări de formalism, promovarea 
unor forma și metode diverse de ac
tivitate. cu o largă audientă. Pentru 
că interesează în primul rind efi
ciența acțiunilor, influenta lor edu
cativă.

ob- 
ori- 
so-
ac-

comentaril
același scop, 
fost editată

ireproșabilă a lucrări’

și faptul că In ultf- 
acordă o mai mare

/ Gheorqhe CÎRSTEA'
corespondentul „Scinteil1
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Purtătorul oficial de cuvint al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei

(Urmare din pag. I)
poporului palestinean pentru a-și 
organiza o viată liberă si indepen
dentă.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit pentru mesajul primit si 
pentru sentimentele exprimate si a 
adresat, la rîndul său. președintelui 
Yasser Arafat, celorlalți tovarăși din 
conducerea O.E.P.. un cald salut 
prietenesc si cele mai bune urări de 
succes.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a avut cu oaspetele un

schimb de vederi privind dezvoltarea 
bunelor relații de prietenie si conlu
crare dintre Partidul Comunist Ro
mân și Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, precum și in legătură cu 
unele probleme actuale ale vieții 
politice internaționale. îndeosebi cele 
referitoare la evoluția situației din 
Orientul Mijlociu. în cadrul convor
birii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat poziția Partidului Co
munist Român, a Republicii Socia
liste România fată de situația din 
Orientul Mijlociu, subliniind necesi
tatea de a se intensifica eforturile

politice, diplomatice ale tuturor sta
telor, ale popoarelor din întreaga 
lume pentru o grabnică soluționare 
deplină, pe cale politică, a conflic
tului din această zonă, pentru retra
gerea Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului 
din 1967, precum și pentru rezolvarea 
problemei poporului palestinean prin 
asigurarea drepturilor sale legitime, 
inclusiv constituirea unui stat inde
pendent palestinean.

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

Ministrul finanțelor și economiei naționale din Sudan
(Urmare din pag. I)

român. împreună cu aceste urări, a 
fost exprimată dorința șefului sta
tului sudanez, a poporului acestei 
țări de a consolida bunele raporturi 
existente româno-sudaneze, în inte
resul celor două națiuni prietene.

Mulțumind pentru acest mesaj prie
tenesc, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspete să transmită pre
ședintelui Sayed Gaffar Mohamed 
Numeiri un călduros salut și cele 
mai bune urări, iar poporului suda
nez succese pe calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale independente a tării 
sale. Șeful statului român și-a ex
primat convingerea că se va face 
totul pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a acordurilor și înțele

gerilor privind promovarea pe multi
ple planuri a colaborării româno-su
daneze.

în timpul convorbirii s-a apreciat 
cu satisfacție că relațiile româno- 
sudaneze se întăresc și se dezvoltă 
continuu, evocîndu-se rolul determi
nant pe care l-au avut în această di
recție convorbirile și măsurile stabi
lite de președinții celor două țări. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și mi
nistrul sudanez și-au exprimat con
vingerea că lucrările actualei sesiuni 
a Comisiei mixte contribuie la gă
sirea unor noi căi și modalități de 
colaborare și cooperare fructuoasă 
între cele două țări. în folosul pro
priei lor dezvoltări, cit și al înțele
gerii și conlucrării rodnice între na
țiuni. în acest cadru, a fost sublinia-

acțiunilor 
instaurării 
internațio- 
subdezvol-

deosebită pe care 
acordă 

direcția 
raporturi economice
echitabile, lichidării 
afirmării intereselor țărilor in 

de dezvoltare, evocîndu-se în

tă însemnătatea 
cele două țări o 
întreprinse în 
unor 
nale 
tării, 
curs
context momentul Important pe care 
l-a reprezentat recenta sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată acestor probleme. Șeful 
delegației a ținut să releve aprecie
rea deosebită de care se bucură din 
partea conducerii și poporului țării 
sale activitatea României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu, închinată e- 
dificării unei noi ordini politice și 
economice internaționale.

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

Pentru salvarea vieții 
tinerilor militanți spanioli

Primul ministru al Guvernului- Re
publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu. a adresat o telegramă pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
Spaniei în care se spune :

în spiritul respectării drepturilor 
fundamentale ale omului, a prevede
rilor cuprinse în Actul final al Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa, semnat și de dum

neavoastră, și pornind de la consi
derentele umanitare, guvernul ro
mân vă adresează apelul de a revoca 
sentințele de condamnare la moarte 
pronunțate în recentele procese in
tentate unor tineri militanți spanioli, 
ceea ce ar veni și în întimpinarea 
cererii si dorinței opiniei publice din 
România.

Sosirea președintelui Partidului Uniunea 
de Centru-Noile Forțe din Grecia

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, joi 
a sosit in Capitală Gheorghios Ma- 
vros, președintele Partidului Uniu
nea de Centru — Noile Forțe din 
Grecia. Oaspetele este însoțit de 
Lascaris Lascaridis. deputat în par
lamentul elen.

La sosire, pe aeroportul Otopent.

oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Stefan Voitec, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
Vasile Șandru, adjunct de sef de 
sectie la C.C. al P.C.R.. de activiști 
de partid.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei Republicii Elene la Bucu
rești.

Convorbiri economice româno-poloneze
Joi, Janos Fazekas, 

nistru al guvernului.
viceprim-mi- 
președintele 

părții române în Comisia guverna
mentală româno-polonă de colabo
rare economică, s-a întîlnit cu Jozef 
Tejchma. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
polone în comisie.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea schim
burilor comerciale și a cooperării 
economice intre cele două țări.

A fost prezent 
sik. ambasadorul 
rești.

Lucrările celei de-a doua

Wladyslaw Wojta- 
Poloniei la Bucu-

(Agerpres)

sesiuni
a Comisiei mixte româno-sudaneze
de cooperare economică și tehnică

Plecarea delegației C.C. al Partidului
Comunist din Grecia (interior)

CRONICA

Joi dimineață a părăsit Capitala 
delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Grecia (in
terior), condusă de Haralambos 
Drakopoulos, secretar al C.C. al P.C. 
din Grecia (interior), care, la invita
ția Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a făcut o vizită în 
țara noastră.

Din delegație au făcut parte : Di
mitrios Partsalidis, membru al C.C. al 
P.C. din Grecia (interior), și Lefteris 
Voutsas, membru al C.C. al P.C. din

Grecia (interior), directorul ziarului 
„Avghi".

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ionescu, șef de sector la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Prin decret prezidențial, tovarășul 
Gheorghe Cazan a fost eliberat 
funcția de ministru al industriei 
șoare.

Prin același decret. în funcția . 
ministru al industriei ușoare a fost 
numită tovarășa Lina Ciobanu.

din
u-

deRecepție Ia Ambasada

La București au început, în cursul 
dimineții de joi, lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte ro
mâno-sudaneze de cooperare econo
mică și tehnică.

în spiritul celor convenite de pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și« Sayed 
Gaffar Mohamed Numeiri sînt exa
minate Stadiul actual al relațiilor 
economice bilaterale, precum și mă
surile necesare a fi 
tru finalizarea unor 
perare în domeniile 
prelucrării lemnului 
de construcții, agriculturii etc. Sînt 
analizate, de asemenea, modul des
fășurării schimburilor comerciale 
româno-sudaneze și perspectivele 
extinderii și diversificării lor.

Delegația română la lucrări este 
condusă de Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice

întreprinse pen- 
acțiuni de coo- 
chimiei. minier, 
și materialelor

Vizita delegației Departamentului 
Educației Naționale din Republica Zair

Joi dimineața, tovarășul Paul Ni- 
culescu, viceprim-ministru al guver
nului, mihistrul educației și învăță- 
mîntului, a primit delegația Depar
tamentului Educației Naționale din 
Republica Zair, condusă de Mabolia 
Inengo Tra Bwato, comisar de stat 
pentru educație națională, care, la 
invitația Ministerului Educației și 
învătămîntului, întreprinde o vizită 
în țara noastră.

Cu acest prilej s-a făcut un schimb 
de experiență și au fost discutate po
sibilitățile de extindere. în continua

re. a colaborării româno-zaireze în 
domeniul învătămîntului și pregătirii 
cadrelor.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, de înțelegere re
ciprocă. a participat Bokingi Embe- 
yolo. ambasadorul Republicii Zair la 
București.

★
în aceeași zi. oaspeții. însoțiți de 

ministrul educației și învătămîntului. 
au vizitat Institutul politehnic din 
Capitală.

(Agerpres)

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a președintelui Camerei '..Comunelor 
din Marea Britanie, John Selwyn 
Lloyd, ambasadorul Marii Britanii la 
București, Jeffrey Charles Peterson, 
a oferit, joi, o recepție.

La recepție au participat Gheorghe 
Cioară, primarul general al Capita
lei, Nicolae Giosan, președintele Ma
rii Adunări Naționale, Virgil Teodo- 
rescu. vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Ion 
Gheorghe. prim-vicepreședinte al. 
Consiliului popular municipal Bucu
rești. Corneliu Mănescu și Ioan Pop 
D. Popa, președinți de comisii per
manente ale M.A.N., Roman Moldo
van, președintele Grupului parlamen
tar pentru relațiile de prietenie 
România — Marea Britanie, deputați, 
oameni de știință, artă și cultură.

(Agerpres)

internaționale, iar delegația su-

daneză de Mamoun Biheiri, ministrul 
finanțelor și economiei naționale.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, cei doi miniștri și-au exprimat 
convingerea că lucrările celei de-a 
doua sesiuni a comisiei mixte ro
mâno-sudaneze vor marca o etapă 
importantă în dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și cooperare în avan
tajul reciproc, in interesul și spre 
binele celor două țări și popoare.

Au fost prezenți Florian Stoica, 
ambasadorul României la Khartum, 
și Sayed Sharief, ambasadorul Suda
nului la București.

★
în aceeași zi, ministrul sudanez al 

finanțelor și economiei naționale a 
avut o întrevedere cu Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor. în cadrul 
căreia au fost abordate 
relațiilor de colaborare 
două țări.

INFORMAȚII
ocazia Zilei naționale a Repu- 
Arabe Yemen, ministrul aface- 
externe al Republicii Socialiste

Cu 
blicii 
rilor 
România, George Macovescu. - a a-
dresat o telegramă de felicitare o- 
mologului său yemenit, Abdullah al- 
Asnaj.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea secretarului 
relațiilor externe al Statelor Unite 
Mexicane. Emilio O. Rabasa. pentru 
felicitările transmise cu ocazia Zilei 
naționale a acestei țări.

aspecte ale 
dintre cele
(Agerpres)

Gheorghe 
Consiliu- 
intilnit cu

DESCHIDEREA NOULUI AN OEINVĂEĂMÎNT IN ARMATĂ
Joi dimineață a avut loc deschide

rea noului an de învățămînt în Aca
demia militară și în școlile militare 
aparținînd Ministerului Apărării Na
ționale.

în cadrul festivității desfășurate cu 
prilejul începerii cursurilor Acade
miei militare și ale Școlii de partid a 
Consiliului Politic Superior al arma
tei, generalul de armată Ion Ioniță. 
membru supleant al Comitetului Po- 
;tic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi- 
'.jtrul apărării naționale, a transmis 
adrelor didactice, ofiterilor-elevi și 

elevilor un călduros salut și urări de 
noi succese din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, comandantul suprem al 
forțelor noastre armate. în continua
re. ministrul apărării naționale a 
subliniat sarcinile de mare răspun-, 
dere ce revin Academiei militare, ce
lorlalte instituții de învățămînt ale 
armatei.

Participanții la festivitate au adop
tat apoi textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care își ex
primă dragostea și recunoștința pro
fundă fată de secretarul general al 
partidului pentru activitatea neobo
sită pusă în slujba înfloririi multila
terale a patriei, pentru grija acordată 
forțelor noastre armate. întăririi ca
pacității de apărare a țării. „înscri- 
indu-ne eforturile în ampla acțiune 
de ridicare a rolului școlii românești, 
de dezvoltare și perfecționare a în
vătămîntului de toate gradele — se 
spune, mai departe, în telegramă —

vă raportăm, tovarășe comandant 
suprem, că. militînd pentru aplicarea 
cu consecvență în procesul instruc- 
tiv-educativ a cerințelor rezultate din 
istoricele documente ale Congresului 
al XI-lea al partidului, a indicațiilor 
programatice date de dumneavoastră 
în magistrala cuvîntare rostită cu 
prilejul marii adunări populare de la 
Craiova, vom lua noi măsuri pentru 
ridicarea conținutului științific și 
formativ al învătămîntului. pentru 
integrarea lui tot mai strînsă cu cer
cetarea și producția, cu practica in
struirii și educării trupelor. Ne reîn- 
noim angajamentul solemn fată de 
conducerea partidului și statului, fată 
de dumneavoastră, mult stimate to
varășe comandant suprem, că vom 
munci fără preget pentru a pregăti 
comandanți, ofițeri de stat major, ac
tiviști de partid, ingineri și subingi- 
neri militari cu temeinice cunoștințe 
de specialitate, cu o înaltă conștiință 
politică și un profil etic înaintat, pro
fund devotați poporului și partidului, 
pătrunși de spirit revoluționar, capa
bili să organizeze și să desfășoare 
procesul de instruire și educare a 
trupelor la nivelul exigentelor actua
le, hotărîți să-și consacre întreaga 
capacitate și energie nobilei misiuni 
de străjuire a cuceririlor noastre so
cialiste, a independentei și suverani
tății patriei dragi — Republica So-, 
cialistă România".

★
Festivități ocazionate de începerea 

noului an de studii au avut loc și în 
celdlalte instituții de învătămint ale 
armatei, la care au participat membri 
ai Consiliului de conducere al Minis
terului Apărării Naționale.

CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE

ROMÂNO -FILIPINEZĂ
Sub egida Frontului Unității So

cialiste și Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, joi 
după-amiază a avut loc in Capitală 
adunarea de constituire a Asociației 
de prietenie româno-filipineză.

La adunare au luat parte Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste, Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Maria Groza, vicepreședinte al Comi
siei constituționale și juridice a Marii 
Adunări Naționale, membră a Birou
lui Consiliului Național al Femeilor, 
personalități ale vieții sociale, cultu
rale și științifice 
numeros public.

Au fost prezenți 
cinatul cu afaceri 
publicii Filipine în țara noastră, și 
membri ai ambasadei.

Ion Botar, secretar general al Insti
tutului român pentru relații cultu
rale cu străinătatea, a rostit un cuvint 
de deschidere. în care a relevat dez
voltarea relațiilor de prietenie și co
laborare pe multiple planuri între 
Republica Socialistă România și Re
publica Filipine. Un rol determinant 
în amplificarea și diversificarea aces
tor raporturi l-au avut convorbirile 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Ferdinand Marcos. documentele 
de importantă istorică semnate Ia 
Manila de cei doi șefi de stat.

în continuare a fost constituit co
mitetul de conducere al Asociației de 
prietenie româno-filipineză. Pre
ședinte al acesteia a fost desemnat

din Capitală, un

Raul Raba, însăr- 
ad-interim al Re-

Nicolae Ștefan, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale. Ca 
vicepreședinți au fost aleși Titus Po
pescu. vicepreședinte al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, și Iuliana Bucur, secretar 
general în Ministerul Industriei 
Ușoare, deputat în M.A.N.

Mulțumind in numele celor aleși în 
conducerea asociației, Nicolae Ștefan 
șl-a exprimat, totodată, convingerea 
că Asociația de prietenie româno- 
filipineză, prin activitatea ce o va 
desfășura, va contribui la dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări și 
popoare.

în continuare a vorbit Râul Raba. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Filipinelor la București, care a spus : 
Crearea Asociației de prietenie ro- 
mâno-filipineză reprezintă un simbol 
al relațiilor dintre cele două popoare. 
Asociația va asigura o extindere a 
contactelor personale, pe lingă cele 
oficiale, pare există încă din 1972.

La Manila există, de asemenea, o 
asociație similară cu cea de la Bucu
rești. Ea a fost creată în preajma vi
zitei președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a doamnei Ceaușescu în Filipine.

Sînt sigur, a spus în încheiere-vor
bitorul. că cele două asociații, atît 
cea din București, cit și cea din Ma
nila. vor contribui la apropierea po
poarelor român și filipinez.

în încheierea adunării, participanții 
au adresat o telegramă de salut Aso
ciației de prietenie Filipine—România 
de la Manila.

Joi dimineața, tovarășul 
Petrescu, vicepreședinte al 
lui Central al U.G.S.R., s-a 
delegația Federației Indoneziene a 
Muncii, condusă de Sukarno, secre
tar general, care, la invitația Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, efectuea
ză o vizită in țara noastră.

La intilnire a luat parte Larisa 
Munteanu. secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

★
Joi dimineața a sosit în Capitală o 

delegație a Asociației de prietenie 
sovieto-română (A.P.S.R.). condusă 
de Ivan Semionovici Feodorov, pre
ședintele Consiliului regional Nov
gorod al sindicatelor, președintele fi
lialei Novgorod a A.P.S.R., care 
la invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., va efectua o vizită în 
tara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Petru Despot, 
membru al Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
membru in Biroul Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., de membri și acti
viști ai consiliului.

Au fost prezenți. de asemeneaLre- 
prezentanți ai 
București.

Ambasadei U.R.S.S. la

★
părții americane înPreședintele

Consiliul economic româno-american, 
Milton Rozenthal, președintele Consi
liului de administrație al Companiei 
Engelhardt Minerals and Chemical, 
care a făcut o vizită in țara noastră, 
a părăsit, în cursul dimineții de joi, 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Vasile 
Voloșeniuc, președintele Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior și președin
te al părții române în Consiliul eco
nomic româno-american, Cicerone 
Gorunescu. secretar general al Ca
merei de Comerț și Industrie, de alte 
persoane oficiale.

★
Expoziția pictorului loan Andrees- 

cu, deschisă joi la Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România, 
constituie omagiul adus memoriei 
marelui nostru artist cu prilejul îm
plinirii a 125 de ani de la nașterea sa.

★
în cadrul manifestărilor consacrate 

împlinirii a 325 de ani de la nașterea 
lui Antim Ivireanul, în sălile Biblio
tecii Centrale de Stat a fost inaugu
rată joi o expoziție dedicată mare
lui creator și ctitor de cultură româ
nească.

cinema
O Se mai întîmplă minuni î SALA 
PALATULUI (seria de bilete 5267) 
— 17,15, (5268) — 20,15.
O Piciul — Trîntorii : PATRIA — 
fi: 11,15; 13.30: 15,45: 18: 20.15, FA
VORIT — 9.15; 11.30; 13.45; 16;
18,15; 20.30.
© Romanță despre îndrăgostiți : 
SCALA — 9,30: 12; 14.30; 17.30;
20,15.
© Domnișoara Robinson ; VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15
20,30.
© Urme fierbinți ; CENTRAL — 
9,30; 11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30.
O Elixirul tinereții : CASA FIL
MULUI — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
CAPITOL — 9,30: 11,45: 14; 16;
18.15: 20,30, la grădină — 19. ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30. GLORIA — 8.45; 10,45; 12,45; 
14,45; 16,45; 18,45; 20.45.
© Calvarul unei femei : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, BUCUREȘTI — 8.30: 10,45;

13; 16; 18,15; 20,30. la grădină —
19.15.
O Răzbunarea lui Dani : LUMINA 
9; 11,15; 13,30: 16; 18; 20.
O Delict din dragoste : FESTIVAL
— 9: 11,15; 13,30; 16: 18.15: 20,45,
FEROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30.
O Lacul ciudățeniilor : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Fluviul fără întoarcere : EX
CELSIOR — 9: 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20,30, AURORA — 9: 11.15: 13.30; 
15,45: 18; 20,15 la grădină — 19,
FLAMURA — 9; 11.15; 13.30; 15.45; 
18; 20.15.
© Cel mai bun om pe care-I cu
nosc : DOINA — 11; 13.15; 15,30;
17,15; 20.
O Program pentru copii : DOINA
— 9,45.
© Scufundare la mare adîncime : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18.15; 20.30, VOLGA — 9; 11,15:
13,30: 15,45: 18: 20,15.
® Călărețul fără cap : DACIA — 
9; 11,15: 13,30; 15,45: 18: 20,15.
O Omul din Laramie : BUCEGI —
— 15,30; 17.45. la grădină — 19.45
O Evadarea : LIRA — 15.30; 18,30, 
la grădină — 20. COSMOS — 15.30: 
18; 20,15.
• A fost odată un Hollywood :

MODERN — 9; 11,30; 14: 16.30;
19.30. la grădină — 19.
© Omul din Londra : UNIREA — 
16; 18. la grădină — 19,45.
© Emigrantul : DRUMUL SÂRTI
— 15,30; 18; 20.15, MIORIȚA — 9; 
11,15; 13.30: 15,45: 18: 20,15.
O Drumuri albe : CRÎNGASI — 17.
O Legea preriei : FERENTARI — 
15,30; 18; 20.15.
G Fata care vinde flori : PACEA
— 15,30: 18.15: 20,30.
O întoarcerea lui Colț Alb ; GIU- 
LEȘTI — 15.30; 18: 20.15, TOMIS
— 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20,15,1a 
grădină — 19.
© Epilog la graniță : FLACARA — 
15,30: 18; 20,15.
© Ziua cea mal lungă : COTRO- 
CENI — 11; 15: 19.
O Sutjeska : VIITORUL — 15; 18;
20.30.
© Soția Iui Jean ; FLOREASCA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15.
• Alo, taxi ! î ARTA — 15.30: 
17,45; 20. la grădină — 19.
© Tnfrîngerea lui L. Wilkison : 
MOȘILOR — 15,30: 18, la grădină
— 19,30.
O Ați chemat doctorul ? : RAHO
VA — 16; 18.
© Piaf : POPULAR — 15,30; 18;
20,15.
• Nu te voi Iubi : PROGRESUL
— 16; 18; 20.

© Lanțuri : MUNCA — 16: 18; 20.
O Strălucirea soarelui : VITAN — 
15,30; 18, la grădină — 19.
© Evadare din planeta maimuțe
lor : GRADINA LUCEAFĂRUL — 
19,30.
e Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : GRĂDINA TI
TAN — 19.
G Secretul planetei maimuțelor : 
GRADINA FESTIVAL — 19.

teatre
G Opera Română : Hamlet (pre
mieră) — 19.
G Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Cer cuvîntul 
la... diverse — 19,30.
G Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română'* : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
G Teatrul ,,Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Aligru 
— 17.
G Circul de stat : Circul mare din 
Varșovia — 19,30.

Comunicat cu privire la 
încheierea lucrărilor Consfătuirii 

miniștrilor culturii din tari socialiste 
1 ’

între .23 și 25 septembrie a.c. a 
avut loc, la București, Consfătuirea 
miniștrilor culturii din țări socia
liste.

La consfătuire au participat dele
gațiile Republicii Populare Bulgaria, 
condusă de Liudmila Jivkova, pre
ședintele Comitetului pentru Artă și 
Cultură, Republicii Socialiste Ceho
slovace, condusă de Miroslav Valek, 
membru al C.C. al P.C.C., membru 
al Prezidiului C.C. al Partidului Co
munist din Slovacia, ministrul cul
turii din Republica Socialistă Slovacă, 
Republicii Cuba, condusă de Felix 
Sautie, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Culturii, Republicii De
mocrate Germane, condusă de Hans- 
Joachim Hoffmann, ministrul cul
turii, Republicii Populare Mongole, 
condusă de Țogtin Namsrai, mem
bru supleant al C.C. al P.P.R.M., mi
nistrul culturii, Republicii Popu
lare Polone, condusă de Jozef Tej- 
chmah, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
culturii și artei, Republicii Socialiste 
România, condusă de Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Repu
blicii Populare Ungare, condusă de 
Laszlo Orbân, membru al C.C. al 
P.M.S.U., ministrul culturii, Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, 
condusă de Piotr Demicev, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul culturii, și Re
publicii Democrate Vietnam, con
dusă de Hoang Minh Giam, minis
trul culturii.

în cadrul consfătuirii, delegațiile 
au făcut un amplu schimb de infor
mații asupra experienței proprii do- 
bîndite în domeniul organizării ac
tivității de educație socialistă a 
maselor prin mijloacele artei și cul
turii. A avut loc un larg schimb de 
opinii cu privire la sporirea conti
nuă a rolului artei și culturii în for
marea omului nou înarmat cu teoria 
marxist-leninistă, cu filozofia revo
luționară materialist-dialecțică și 
istorică despre lume și viață, parti
cipant activ la edificarea societății 
socialiste și comuniste, în lărgirea 
orizontului de cunoaștere și îmbogă
țire a vieții spirituale a oamenilor, 
în combaterea influențelor ideologiei 
burgheze, a mentalităților învechite, 
a tendințelor și manifestărilor stră
ine eticii socialismului.

Dezbaterile au relevat formele va
riate de organizare a activității cul
turale din țările respective, succesele 
obținute în stimularea creației lite- 
rar-artistice. inspirată din măreața 
luptă a popoarelor pentru făurirea 
noii orînduiri. realizările de seamă 
obținute în lărgirea orizontului ideo
logic, politic și cultural al maselor, 
în ridicarea nivelului general al ci
vilizației socialiste.

A fost subliniată superioritatea ar
tei și culturii socialiste care promo
vează activ ideile nobile ale demni
tății. libertății si fericirii omului, ale 
dreptului la dezvoltarea liberă, inde
pendentă. ale prieteniei și colaborării 
pașnice între toate națiunile, ale lup
tei pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră.

în cadrul dezbaterilor, delegațiile 
și-au manifestat dorința și hotărîrea 
ca, in spiritul întăririi prieteniei și 
solidarității dintre țările lor. a cola
borării multilaterale dintre acestea, 
care are la bază principiile marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar, să dezvolte și să intensifice 
și în viitor. în forme cît mai variate 
relațiile culturale, schimburile de va
lori spirituale. în scopul unei mai 
bune cunoașteri reciproce, in intere
sul înfloririi și prosperității fiecărei

națiuni socialiste, al cauzei generale 
a socialisniului. democrației și pro
gresului social, a păcii și colaborării 
internaționale. în acest spirit au fost 
făcute numeroase propuneri concrete 
care urmează să fie studiate in ve
derea materializării în practica cola
borării culturale.. bi și multilaterale, 
corespunzător dorinței și posibilității 
fiecărei țări, în spiritul prieteniei 
dintre ele. în conformitate cu prin
cipiile egalității, liberului consimtă- 
mint și avantajului reciproc.

Subliniind marea importantă a re
zultatelor Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa de la Hel
sinki. delegațiile țărilor socialiste 
și-au exprimat hotărirea să acționeze, 
în lumina politicii promovate de ță
rile lor, consacrată destinderii și co
laborării internaționale, pentru înfăp
tuirea principiilor adoptate la Hel
sinki, astfel incit dezvoltarea relații
lor culturale să devină un factor ac
tiv în înfăptuirea securității pe con
tinentul european și in întreaga lume, 
în lupta împotriva politicii imperia
liste. colonialiste și neocolonialiste de 
agresiune și dictat. în promovarea 
politicii de egalitate deplină, respect 
mutual și avantaj reciproc intre na
țiuni, de conlucrare in scopul solu
ționării echitabile a problemelor in
ternaționale majore, instaurării u- 
nei păci trainice în întreaga lume.

Delegația Republicii Democrate 
Vietnam a informat participanții la 
consfătuire cu privire la situația ac
tuală și cerințele dezvoltării culturii 
în R. D. Vietnam. în lumina noilor 
condiții create de victoria deplină 
și eliberarea totală a Vietnamului. 
Delegațiile au exprimat satisfacția 
pentru măreața victorie obținută da 
poporul vietnamez împotriva inter
venției imperialiste, în lupta pentru 
libertate și independență națională, 
pentru dreptul de a-și hotărî singur 
destinele, calea dezvoltării economice 
și sociale. Delegațiile au exprimat in 
unanimitate solidaritatea cu cauza 
nobilă a poporului vietnamez, do
rința țărilor lor de a oferi un sprijin 
și un ajutor activ eforturilor desfă
șurate de poporul vietnamez pentru 
reconstrucția pașnică a țării, pentru 
edificarea societății socialiste, pentru 
dezvoltarea unei culturi noi. pusă în 
întregime in slujba poporului, a ridi
cării nivelului său de trai, material 
și spiritual.

A fost acceptată invitația delegației 
Republicii Populare Mongole ca mi
niștrii culturii să se întilnească în 
cursul anului viitor. în luna septem
brie, într-o consfătuire, la Ulan- 
Bator.

Lucrările consfătuirii s-au desfă
șurat intr-un spirit constructiv și in
tr-o atmosferă de colaborare tovără
șească. Participanții la consfătuire 
și-au exprimat dorința unanimă de a 
perfecționa și adinei relațiile in do
meniul culturii și artei, contribuind 
astfel la continua întărire a priete
niei dintre țările lor.

★
Joi seara, tovarășul Dumitru Po

pescu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, a oferit 
o masă tovărășească în cinstea parti- 
cipanților la consfătuirea miniștrilor 
culturii din țări socialiste. în timpul 
mesei s-a toastat pentru prietenia și 
solidaritatea dintre partidele comu
niste și muncitorești din țările res
pective. pentru dezvoltarea colaboră
rii multilaterale a popoarelor lor, 
pentru înflorirea culturii socialiste 
puse in slujba făuririi omului nou, a 
idealurilor de progres, a destinderii, 
securității și păcii internaționale.

Masa s-a desfășurat intr-o ambi
anță de caldă prietenie și cordiali
tate.

Excelentă școală a educației patriotice
(Urmare din pag. I)
documentarea și infor
marea lor la zi asupra 
realităților economice 
și sociale din zonele 
și localitățile pe care 
Ie străbat. Dar la 
unele oficii de turism, 
asemenea preocupări 
fie că lipsesc, fie că 
au un caracter for
mal.

La o recentă analiză 
efectuată la Comitetul 
județean de partid 
Prahova a rezultat 
că nici O.J.T. Sinaia, 
nici agenția de turism 
Ploiești nu s-au ocu
pat in mod corespun
zător de pregătirea, în 
acest sens, a colecti
vului obștesc de ghizi. 
Tovarășul Vasile Nis- 
tor. șeful agenției Plo
iești, ne asigura că se 
țin ședințe săptămî- 
nale cu ghizii, unde se 
realizează „un perma
nent schimb de expe
riență. se instruiesc 
oamenii și li se dau 
noi și noi cunoștințe". 
„Aceste așa-numite șe
dințe de instruire — 
ne spune unul din

ghizi, asistentul medi
cal Eftimie Mihai — 
nu sînt altceva declt 
niște întîlniri obișnui
te. banale, privitoare 
la organizarea excursii
lor din săptămîna care 
vine. Lucrătorii de la 
agenție sînt mai în
totdeauna grăbiți, to
tul se face in ritmul 
cel mai rapid, iar ac
centul se pune exclu
siv pe încasări, decon
tări corecte de cazare 
și masă. Atît și nimic 
mai mult".

Anul trecut. în 
cadrul Universității 
populare de la Pala
tul culturii din Plo
iești. ghizii au frec
ventat un curs cu de
numirea „Dicționar tu
ristic". Idee salutară, 
în sine. Am privit te
matica acelui curs. Cî- 
teva lecții despre re
lief. faună, floră, cî- 
teva despre monumen
tele istorice ale tării, 
iar trei pătrimi din 
tematică... probleme 
privind întocmirea pre
țului de cost și a de
contărilor in turism, 
modul de organizare

a excursiilor, metode 
de servire în alimen
tația publică, proce
dee de repartizare a 
turiștilor Ia mese și în 
camere de hotel...

Repetăm: turiștii vor 
să-și bucure ochii și 
inima. Rolul ghidului 
este unic în timpul 
drumeției : el este fac
torul de educație cul
turală, patriotică, poli
tică al călătoriei. Al a- 
cestei activități de 
mare importantă edu
cativă. sursă nobilă a 
celor mai diverse sa
tisfacții spirituale, de 
la meritata deconecta
re. pînă la elanul pa
triotic.

Acestor cerințe sint 
chemate să răspundă, 
prin întreaga lor ac
tivitate și in perma
nență, oficiile de tu
rism, ghizii, toți cei 
care se ocupă de or
ganizarea activităților 
turistice. îndeosebi 
pentru copii și tineri.

Constantin 
CĂPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"
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e în cadrul Dinamoviadei de bas

chet, care se desfășoară la Gdansk, 
echipa Dinamo București a întrecut 
cu scorul de 70—68 (34—40) formația 
Levski-Spartak Sofia.

o La Praga, în prima zi a Dinamo
viadei la atletism, sportiva româncă 
Argentina Menis a terminat învin
gătoare în proba de aruncarea dis
cului. cu rezultatul de 62,34 m. în 
proba feminină de săritură în lungi
me, cîștigată de Nigrynova (Ceho
slovacia) cu 6,45 m. Dorina Cătinea- 
nu s-a situat pe locul al doilea, cu 
rezultatul de 6.18 m.

o Meciurile de volei disputate 
aseară în Sala sporturilor Floreas- 
ca din Capitală s-au încheiat cil 
următoarele rezultate : masculin : 
România—Canada 3—1 (15—8. 13—15, 
15—12. 15—7) ; feminin : România— 
R.S.S. Ucraineană 3—2 (11—15, 13—15, 
15—12, 15—8, 15—12).

• în cadrul tradiționalului concurs 
internațional de atletism „Memoria
lul Bruno Zauli", desfășurat, in noc
turnă. pe stadionul central din Ca
gliari, sportivul român Gheorghe

Megelea a cîștigat proba de arun
carea suliței cu rezultatul de 82,76 
m.

o Cunoscuta echipă braziliană 
Flamengo își va inaugura turneul în 
Europa, jucind la București. în com
pania Sportului studențesc, joi. 2 
octombrie, ora 15,30. pe stadionul 
Republicii • Echipa reprezentativă 
(B) a României va juca, la 8 octom
brie, la Duisburg, contra formației 
reprezentative secunde din R. F. 
Germania.

• Sîmbătă și duminică se vor juca 
opt meciuri din etapa a VII-a a cam
pionatului diviziei A. partida Dina
mo — Rapid fiind amînată. la ce
rerea ambelor cluburi, pentru o dată 
ulterioară din sezonul de toamnă.

Mîine. de la ora 16. vor avea loc 
la Arad și la Tg. Mureș partidele 
U.T.A. — Universitatea Craiova (ar
bitru. V. Topan) și. respectiv, 
A.S.A. — F. C. Argeș (arbitru. C. 
Ghiță). Duminică, la București, pe 
stadionul Steaua (ora 16) e progra
mat meciul Steaua — Sportul stu
dențesc (arbitru. F. Coloși), în tară.

de la aceeași oră : Politehnica Timi
șoara — Jiul ; F.C.M. Reșița — F.C, 
Bihor ; S. C. Bacău — F. C. Con
stanța ; C.F.R. — Universitatea Clu.i- 
Napoca și Politehnica Iași — Olimpia.

• Meciul dintre formațiile Steaua și 
Dinamo va. încheia turul campiona
tului național pe echipe, iar invingă- 
toarea din această partidă va obține 
un avantaj însemnat pentru cuce
rirea titlului în ediția 1975—1976 la 
tenis.

Jocurile se vor desfășura duminică, 
pe terenurile din parcul sportiv „Pro
gresul" — dimineața, de la ora 8.30 
și după-amiaza, de la ora 13. La în
treceri vor lua parte tenismani cu- 
noscuți, cum sînt D. Hărădău și V. 
Sotiriu (Steaua) și V. Ruzici. M. Si- 
mionescu, V. Mareu și S. Mureșan 
(Dinamo). Rîndurile echipei Steaua 
vor fi întărite prin prezența lui Ilie 
Năstase, care va juca două partide de 
simplu și una de dublu.

Amintim că titlurile naționale se 
vor atribui separat pentru formați
ile feminine și pentru cele masculine, 
iar. pe ansamblu, titlul de campioană 
absolută in întrecerea națională pe 
echipe.
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NAȚIUNILE UNITE 25 — Cores

pondentul nostru transmite : Miercuri 
seara, in sala Adunării Generale a 
O.N.U. a avut loc o ceremonie so
lemnă. urmată de un spectacol mu
zical, dedicată împlinirii a trei de
cenii de existentă a Organizației 
Națiunilor Unite.

într-o scurtă alocuțiune, președin
tele sesiunii Adunării Generale, Gas
ton Thorn, prim-ministru al Luxem
burgului, a apreciat că, în cele trei 
decenii de existentă, O.N.U. a fost 
capabilă să facă fată încercărilor la 
care a fost supusă și să se adapteze 
uneia dintre acele perioade ale is
toriei în care omenirea, acomodin- 
du-se cu dimensiunile noi ale pro
blemelor de interes general, a fost 
martora unor mari schimbări înnoi
toare în viata internațională.

Președintele adunării a adresat un 
apel tuturor (arilor membre ale or

ganizației pentru ea O.N.U. să devi
nă cu adevărat un instrument im
portant în menținerea păcii și secu
rității internaționale. El și-a expri
mat încrederea că cea de-a XXX-a 
sesiune a Adunării Generale va con
tribui la realizarea acestor teluri no
bile.

Secretarul general al organizației, 
Kurt Waldheim, a subliniat, la rîn- 
dul său, capacitatea Organizației Na
țiunilor Unite de a se adapta Ia 
realitățile lumii contemporane aflate 
într-o continuă transformare. Mem
brii organizației — a continuat se
cretarul general al O.N.U. — au in
terese comune puternice. în primul 
rind hotărîrea de a transforma în 
realitate aspirațiile nobile și idealu
rile Cartei și de a edifica împreu
nă o lume a păcii. în care să dom
nească o adevărată justiție pentru 
toți.

întrevederi ale ministrului 
afacerilor externe al României

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— Ministrul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, șeful delegației țării 
noastre la cea de-a XXX-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., a a- 
vut, miercuri după-amiază. o între
vedere cu ministrul afacerilor exter
ne al Ciprului. John Christophides, 
in cursul căreia a fost abordată si
tuația din Cipru. Exprimînd îngrijo
rarea guvernului tării noastre față 
de menținerea stării de încordare din 
insulă, ministrul român a subliniat 
necesitatea ca aceasta să-și găsească 
o rezolvare pașnică, pe baza respec
tării independenței, integrității teri
toriale și suveranității statului ci
priot. Cei doi miniștri au fost de a- 
cord că, în împrejurările actuale, se 
impune intensificarea eforturilor tu
turor părților interesate pentru ajun
gerea la o asemenea rezolvare, con
formă intereselor întregului popor 
cipriot și păcii în zonă.

în după-amiaza aceleiași zile, mi
nistrul de externe român a avut o 
întrevedere cu ministrul afacerilor 
externe al Turciei, Ihsan Sabri Ca- 
glayangil, căruia i-a reafirmat inte
resul țării noastre, exprimat recent 
de președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, în con
vorbirile avute la București cu pre
mierul Suleyman Demirel, de a se 
întreprinde noi pași în direcția cău
tării unei soluții politice în conflic
tul din Cipru. Cei doi miniștri au 
convenit să mențină în continuare

contactele și să se consulte în legă
tură cu evoluția situației din Cipru, 
cu eforturile de soluționare pe căi 
politice a conflictului, în scopul păs
trării independenței, integrității te
ritoriale și suveranității Ciprului, a- 
sigurindu-se cooperarea pașnică în
tre cele două comunități.

Miercuri seara, ministrul afacerilor 
externe al României a avut, de ase
menea, o întrevedere cu Miloș Mi- 
nici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe al Iugo
slaviei.

Miloș Minici și George Macovescu 
au evocat cu satisfacție prezența 
României la lucrările recentei con
ferințe a miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor nealiniate de la Li
ma, apreciind că aceasta constituie 
o expresie a solidarității active a 
țării noastre cu aceste state și au c- 
vidențiat dorința guvernelor lor de a 
continua o colaborare strînsă în ca
drul activităților viitoare ale grupu
lui țărilor nealiniate și, în general, 
ale țărilor în curs de dezvoltare. Cei 
doi miniștri au făcut un schimb de 
vederi în legătură cu posibilitățile 
dezvoltării unei colaborări multilate
rale între guvernele statelor balca
nice, exprimînd hotărirea României 
și Iugoslaviei de a acționa in această 
direcție, pentru statornicirea in re
giune a unui climat de încredere, 
bună vecinătate și cooperare fruc
tuoasă.

fa«ww, decolonizarea, crearea 
noi or Ai economice — 

in centrul dezbaterilor de politică generală ale 0.0.
NAȚIUNILE UNITE 25 — Cores

pondentul nostru transmite : în A- 
dunarea Generală a O.N.U. continuă 
dezbaterile de politică generală.

Ministrul afacerilor externe al Ira
kului, Saadouin Hamadi, a subliniat 
că goana înarmărilor și, în special, 
a înarmărilor nucleare, prezintă un 
enorm pericol pentru viitorul umani
tății, în condițiile în care nu se a- 
junge la nici un fel de acorduri de 
dezarmare. In ciuda progresului li
mitat înregistrat în controlul armelor 
nucleare strategice și armelor bacte
riologice, popoarele cer cu hotărîre 
realizarea de măsuri efective pe plan 
regional și internațional pentru limi
tarea cursei înarmărilor nucleare si 
folosirea atomului iu scopuri paș
nice.

Imelda Marcos, reprezentanta per
sonală a președintelui Filipinelor, a 
declarat că popoarele lumii sînt în
grijorate de accelerarea cursei înar
mărilor, pentru care se risipesc a- 
proape 300 miliarde dolari anual, in 
timp ce jumătate din populația glo
bului suferă de foame și subnutriție. 
Vorbitoarea a subliniat că rezulta
tele pozitive obținute la cea de-a 
Vil-a sesiune extraordinară a Adu
nării Generale trebuie extinse și 
adîncite, pentru intensificarea coo
perării economice internaționale și 
făurirea unei noi ordini economice 
bazate pe echitate și egalitate.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Federale Germania, Hans- 
Dietrich Genscher, vorbind despre 
ponderea statelor industrializate în 
economia lumii contemporane, a sub
liniat responsabilitatea specială pe 
care o poartă acestea în cadrul efor
turilor pentru reformarea actualei 
ordini economice internaționale. El 
a salutat, apoi, recentul acord israe- 
liano-egiptean de dezangajare mili

Întîlnire între miniștrii 
de externe ai U. R. S.S. 

și Israelului
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

Agențiile France Presse și Fțeuter 
relatează că, la cererea părții israe- 
liene, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromiko, și ministrul 
de externe al Israelului. Yigal Allon, 
prezenți la lucrările actualei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.. au 
avut, miercuri seara, o întrevedere, 
.care a durat peste trei ore.

tară în Sinai, declarînd că o soluție 
de pace durabilă în Orientul Apro
piat trebuie să includă retragerea 
trupelor isracliene de pe teritoriile 
arabe ocupate prin forța armelor și 
respectarea drepturilor legitime ale 
poporului palestinean.

Camouge Wadal Abdelkader. mi
nistrul de externe și al cooperării 
al Ciadului, a cerut guvernului A- 
fricii de Sud să înceapă imediat ne
gocieri cu reprezentanții mișcărilor 
de eliberare națională, să-i elibereze 
pe toți deținuții politici.

Miloș Minici. vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, secre
tar federal pentru afacerile externe 
al Iugoslaviei, a declarat că. dato
rită situației care s-a creat în ca
drul negocierilor de dezarmare, prin 
eludarea abordării problemelor reale 
și majore, cit și din cauza acceleră
rii cursei înarmărilor, se impune 
convocarea unei conferințe mondiale 
de dezarmare, iar. dacă nu va fi po
sibil. atunci să se convoace o sesiu
ne extraordinară a Adunării Gene
rale dedicată acestei problematici.

El a subliniat că. bazîndu-se pe 
documentele adoptate de participan- 
ții la Conferința general-europcană, 
Iugoslavia va căuta să consolideze 
și să extindă colaborarea multilate
rală cu vecinii săi și a exprimat, pe 
de altă parte, speranța că documen
tele conferinței vor stimula o mai 
largă colaborare între țările din 
Balcani și regiunea Mediteranei. a- 
rătînd că Iugoslavia va căuta să 
aducă o cit mai mare contribuție la 
dezvoltarea acestei cooperări.

Ministrul de externe al Republicii 
Democrate Germane, Oskar Fischer, 
a declarat că rezoluțiile Națiunilor 
Unite referitoare la eliminarea for
ței din relațiile internaționale și la 
interzicerea permanentă a folosirii 
armelor nucleare trebuie transpuse 
imediat in practica raporturilor din
tre state.

în raportul anual al Comitetului 
special al O.N.U. împotriva apart
heidului, dat publicității la Națiunile 
Unite, se adresează un apel tuturor 
statelor pentru întărirea solidarității 
cu lupta poporului din Africa de 
Sud împotriva apartheidului, pentru 
lichidarea rasismului.

Dizolvarea pactului militar sArbAtoarea națională a r. a. yemen

S. E. A. T. O.
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

Consiliul miniștrilor afacerilor ex
terne al Organizației Tratatului Asiei 
de sud-est (S.E.A.T.O.), întrunit, 
miercuri, la New York, în cadrul ce
lei de-a XX-a sesiuni anuale, a ho- 
tărît, în unanimitate, dizolvarea aces
tui pact militar.

în comunicatul dat publicității In 
urma reuniunii — la care au luat 
parte miniștrii de externe ai Austra
liei, Noii Zeelande. Filipinelor. Tai- 
landei. Marii Britanii și S.U.A. — se 
menționează că. examinînd situația 
din Asia de sud-est. țările membre 
au ajuns la concluzia că. „datorită 
schimbării circumstanțelor din re

giune". alianța militară trebuie să fie 
desființată. „în consecință — se 
arată în comunicat — consiliul a dat 
instrucțiuni secretarului general al 
S.E.A.T.O. (Sunthorn Hongladarom 
— Tailanda) să pregătească un plan 
detaliat pentru ca procesul de des
ființare să se desfășoare în ordine si 
sistematic".

Cu toate că in documentul final 
al reuniunii data limită a desființă
rii alianței nu este anunțată, s-a 
convenit, după cum a precizat unul 
dintre miniștrii de externe partici- 
panți. ca acest bloc să fie lichidat 
gradual în viitorii doi ani.

Excelenței Sale Locotenent-colonel
IBRAHIM MOHAMMED AE-HAMIDI

Președintele Consiliului Comandamentului al Republicii Arabe Yemen
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen îmi oferă plăcu

tul prilej să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de bunăstare și pace poporului yemenit prieten.

Exprim convingerea că bunele relații dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Arabă Yemen se vor dezvolta în continuare, în folosul ce
lor două țări și popoare, al cauzei înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

On eșec @9 politicii de forță
Departe de a surprinde pe ob

servatori, anunțarea desființării 
S.E.A.T.O. constituie un eveniment 
așteptat, care se înscrie în logica 
procesului de schimbări înnoitoare 
din Asia de sud-est, ca și pe arena 
internațională, în general. Hotărîrea 
adoptată reprezintă un răsunător 
eșec al politicii de forță și dictat 
în relațiile dintre state, un succes 
de seamă al aspirațiilor popoarelor 
de a o înlocui cu o politică nouă, 
de destindere și înțelegere interna
țională, bazată pe respectul inde
pendenței și suveranității naționale.

Creat în anii războiului rece, cu 
scopul de a frina lupta popoarelor 
din sud-estul Asiei, S.E.A.T.O. și-a 
dovedit, de altfel, de la inceput ine
ficienta. Pe măsura trecerii timpu
lui, acest bloc militar s-a situat tot 
mai mult în afara contextului real 
al evoluției situației din zonă, s-a 
atrofiat, demonstrîndu-și din ce în 
ce mai evident caracterul anacro
nic. Existenta sa nu a fost în mă
sură. cum își propusese initial, să 
„îngrădească" China populară : nici 
lupta popoarelor din Vietnamul de 
sud, Cambodgia și Laos, împotriva 
intervenției imperialiste, pentru li
bertate și dreptul de a-și făuri sin
gure destinele. Victoriile acestora 
au ilustrat concludent că nici o for
ță nu este în stare să îngenuncheze 
un popor hotărit să-și apere pînă 
la capăt dreptul la libertate și pro
gres.

Mai mult decît atit. chiar în țările 
membre ale S.E.A.T.O.. vintul în
noirilor a început să bată tot mai 
puternic in direcții opuse scopurilor 
S.E.A.T.O. Semne majore ale cri
zei ce a măcinat acest bloc le-au 
constituit abandonarea lui. de facto, 
de către Franța, iar. cîțiva ani mai 
tîrziu. retragerea Pakistanului. în 
anii din urmă, alte două mem
bre ale S.E.A.T.O., Filipinele și 
Tailanda. și-au afirmat tot 
mai clar, prin numeroase fapte, 
voința de a-și reorienta opțiunile 
externe, în conformitate cu cerin
țele naționale, pronunțindu-se pen

tru bună vecinătate, pentru pace și 
neutralitate. De asemenea. Austra
lia, după cum declara primul mi
nistru al acestei țări, „a inceput să 
vorbească cu propria sa voce, in 
mod independent" : tot așa cum 
Noua Zeelandă s-a distanțat conti- 
tinuu de blocul militar in care fu
sese atrasă cu 21 de ani în urmă.

In aceste condiții, dînd glas voin
ței popoarelor din țările lor. guver
nele Filipinelor și Tailandei au pro
pus dizolvarea S.E.A.T.O.. inițiati
vă salutată cu satisfacție de toate 
țările din zonă. Și in Statele Unite 
s-au înmulțit opiniile în favoarea 
desființării blocului sud-est-asiatic, 
in concepția senatorului Taft, de 
pildă, acest act fiind „în concor
dantă cu noile realități din sud-es
tul Asiei".

Hotărirea privind lichidarea 
S.E.A.T.O. reliefează, în același 
timp, semnificații ce depășesc zona 
Asiei de sud-est. Ea pune în evi
dență caracterul perimat al politi
cii de divizare a lumii în blocuri 
militare opuse, incompatibilitatea 
dintre acestea și noul curs spre 
destindere și colaborare, care se a- 
firmă in relațiile internaționale, 
necesitatea imperioasă de a se ac
ționa pentru lichidarea lor. In a- 
ceastă lumină apare și mai actuală 
cerința de a se depune toate efor
turile pentru lichidarea N.A.T.O. și, 
concomitent, a Tratatului de la 
Varșovia — așa cum au preconizat 
în repetate rinduri țările socialiste 
— în scopul întăririi încrederii, 
completării destinderii politice cu 
destinderea militară, cooperării și 
consolidării securității în Europa și 
în întreaga lume. Sfirșitul S.E.A.T.O. 
evidențiază și mai mult necesitatea 
unificării eforturilor tuturor forțe
lor progresiste, democratice și an- 
tiimperialiste, ale tuturor popoare
lor in vederea lichidării vechii po
litici de forță și dictat, pentru de
mocratizarea relațiilor internațio
nale, in interesul întăririi păcii 
mondiale.

Al. CÂMPEANU

Poporul Republicii Arabe Yi 
men 
nirea 
narea 
rea republicii, eveniment 
marcat un moment de importanță 
deosebită în istoria sa milenară. In 
această perioadă, el a reușit, grație 
unor eforturi susținute, să consoli
deze independența națională a țării, 
respingind atacurile dezlănțuite de 
forțele ostile regimului republican, 
să înregistreze progrese însemnate 
pe calea dezvoltării economice și 
sociale. La Sanaa, Hodeida și în 
alte localități au intrat în funcțiu
ne in ultimii ani mai multe fa
brici de ciment, conserve, alumi
niu. medicamente ; au fost construi
te școli, spitale, șosele. Agricultura
— principala ramură a economiei
— cunoaște un proces de semni
ficative prefaceri, preconizîndu-se 
ca, în scurt timp, producția agricolă 
să acopere necesitățile consumului 
intern.

Programul actualului guvern 
prevede continuarea proiectelor de

sărbătorește
a 13 ani de 

monarhiei

e-
astăzi împli- 

la răstur- 
și proclama- 

care a

dezvoltare în domeniile industriei, 
agriculturii, asistenței sociale și fi
nanțelor ; o atenție deosebită se a- 
cordă pregătirii cadrelor naționale 
de specialiști.

Poporul român, , .
sentimente de caldă prietenie față 
de popoarele arabe, de solidaritate 
cu lupta lor pentru consolidarea 
independenței, pentru progres eco
nomic și social, urmărește cu 
interes și satisfacție realizările ob
ținute de poporul R. A. Yemen pe 
calea unei vieți noi. între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Arabă Yemen s-au statornicit 
relații prietenești de colaborare, 
bazate pe-stimă și respect reciproc. 
Țara noastră furnizează utilaj și 
asistență tehnică tinerei republici 
în scopul valorificării unor resurse 
naturale. Dezvoltarea continuă a re
lațiilor româno-yemenite se dove
dește a. fi în interesul 
și popoare, al cauzei 
țelegerii în lume.

care nutpește

ambelor țări 
păcii și ln-

Nicolae N. LUPU

PREȘEDINTELE GABONULUI A PRIMIT PE ȘEFUL 
EXPERȚI ROMÂNIDELEGAȚIEI DE

LIBREVILLE 25 (Agerpres). — Cu 
ocazia vizitei efectuate in Gabon, șe
ful delegației de experți români în 
domeniile minier și geologic. Dan 
Rădulescu. adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei, a fost 
primit de președintele Republicii 
Gaboneze. Albert Bernard Bongo, 
căruia i-a transmis din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. un 
mesaj de prietenie, precum și urări 
de progres și bunăstare poporului 
gabonez prieten. Mulțumind, pre-

Albert Bernard Bongq a 
la rîndu’l său. președintelui

ședințele 
transmis.
Nicolae Ceaușescu Si tovarășei Elena 
Ceaușescu urări de sănătate, feri
cire și viață lungă, iar poporului ro
mân prieten urări de noi succese în 
dezvoltarea sa economică și socială, 
de fericire și prosperitate.

în cadrul întrevederii a fost etxpri- 
mată satisfacția pentru cursul ascen
dent al relațiilor româno-gaboneze 
și au fost evidențiate posibilitățile 
multiple de dezvoltare a cooperării 
celor două țări în domeniile minier 
și geologic.

Primul ministru al Portugaliei
a primit pe ambasadorul României

»t Ml
• S.O.S. PRIN SATE

LIT. Ca rezultat al progreselor 
realizate în domeniul telecomu
nicațiilor spațiale, în S.U.A. a 
fost elaborat un interesant pro
iect de salvare a vaselor aflate 
in dificultate pe întinsul mări
lor și oceanelor prin interme
diul sistemului de sateliți ma
ritimi „Marisat", care va fi dat 
în folosință la începutul anului 
1976. Mecanismul său de func
ționare este pe cit de simplu pe 
atit de rapid. Pentru a primi 
ajutorul necesar, va fi suficient 
ca un membru al echipajului să 
apese pe un singur buton al 
radioului de pe vas pentru ca, 
instantaneu, mesajul S.O.S. să 
ajungă la stații terestre special 
amenajate. De aici va fi stabi
lită o legătură telex — via re
leu spațial — între vas și anu
mite centre de la care vor pu
tea fi întreprinse imediat ope
rațiuni de salvare. In prima fa
ză a proiectului „Marisat" vor 
funcționa doi sateliți : unul pla
sat deasupra Atlanticului si 
altul deasupra Pacificului. de 
ale căror servicii vor putea be
neficia un număr de 200 va
poare.

• UN POMPEI AL ZI
LELOR NOASTRE RE
NAȘTE... Cu numai doi ani 
în urmă părea neverosimil ca 
orașul islandez Westmannaeyar, 
din insula Heimayjei, să mai 
poată renaște din lava vulca
nică ce-1 acoperise. Erupția 
vulcanului Helgafijel, in ia- 
nuarie-februarie 1973, a fost 
atît de intensă, Incit pină și 
cele mai înalte clădiri ale ora
șului au fost îngropate. Și to
tuși, majoritatea locuitorilor re- 
fugiați s-au înapoiat ; casele care 
nu au fost dărîmate se curăță de 
cenușă. Numărul clădirilor din 
oraș este de peste 4 000. (5 000 
înainte de. catastrofă). Din loc 
In loc au început să înverzească 
din nou parcurile. Cele patru 
întreprinderi de prelucrare a 
peștelui și-au reluat activitatea. 
Oamenii de știință consideră că 
anumite straturi de lavă posedă 
calități izolante deosebite, ceea 
ce va face ca ele să-și poată 
găsi utilizarea în construcții.

Largă mișcare de solidaritate 
cu militanții antifasciști spanioli

Continuă luările de poziție și ma
nifestațiile în semn de protest față 
de hotărirea Tribunalului militar din 
Madrid privind condamnarea ia 
moarte a unui grup de tineri mili- 
tanți spanioli.

Guvernul Austriei a adresat guver
nului spaniol un apel Ia comutarea 
sentinței, pentru rațiuni de ordin 
umanitar.

Prezidiul Conferinței Federale a 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din R.S.F. Iugoslavia a publi
cat o declarație în care se exprimă 
protestul față de sentința capitală 
pronunțată de autoritățile spaniole 
împotriva tinerilor militanți.

Comitetul din R.P. Polonă de soli
daritate cu poporul Spaniei a trimis 
o scrisoare ministrului spaniol al 
justiției in care face apel la anula
rea pedepsei. Intr-o declarație a Co
mitetului din R. D. Germană de soli
daritate cu poporul spaniol se expri
mă protestul în legătură cu condam
narea tinerilor militanți.

Telegrame în care se face apel la 
autoritățile spaniole să anuleze pe
depsele capitale pronunțate au fost 
adresate și de conducerea Partidului 
Social-Democrat din R.F. Germania, 
de sindicatele vest-germane. de sin
dicatul lucrătorilor din industria 
constructoare de mașini și siderur
gică din Marea Britanie.

Comitetul Executiv al Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat a 
dat publicității o declarație in care

protestează împotriva sentinței, cere 
revizuirea imediată a procesului, 
precum și eliberarea deținuților po
litici din Spania.

Parlamentul vest-european, aflat 
în sesiune la Luxemburg, a adoptat 
o rezoluție in care protestează împo
triva sentinței și cere Pieței comune 
să înghețe legăturile comerciale cu 
Spania pină la restabilirea libertăți
lor democratice in această țară.

în dezbaterile din Parlamentul 
vest-european unii deputați au arătat 
că prin pronunțarea acestei sentințe 
autoritățile spaniole încalcă dreptu
rile și libertățile fundamentale ale 
omului, statuate solemn in Actul fi
nal al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, semnat de 
guvernul Spaniei.

Au mai adresat mesaje de protest 
guvernului spaniol : președintele 
Rikstagului (Parlamentul suedez), 
Henry Allard : cele trei mari centrale 
sindicale din Olanda ; episcopatul ca
tolic olandez ; oamenii de cultură 
francezi Jean Paul Sartre și Louis 
Aragon.

în același timp, zeci de mii de per
soane au răspuns, la Roma și Genova, 
apelului lansat de cele trei mari cen
trale sindicale italiene, demonstrînd 
împotriva condamnărilor la moarte 
pronunțate in Spania.

Acțiuni similare au fost organizate 
și la Paris, Toulouse și Caen, la Li
sabona, precum și în Berlinul occi
dental.

l

Sesiunea Adunării de Stat a R. P. Ungare
BUDAPESTA 25 — Corespondentul 

nostru transmite : Joi au început 
lucrările sesiunii Adunării de Stat a 
R. P. Ungare, la care participă Pal 
Losonczi. președintele Consiliului 
Prezidențial. Jânos Kădăr. prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U.. Gyorgy

Lazar, președintele Consiliului de 
Miniștri, alți conducători de partid 
și de stat.

Pe ordinea de zi a sesiunii se află 
discutarea programului de lucru al 
guvernului și rezultatele realizării 
bugetului de stat pe anul 1974.
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de presa transmit:

LISABO^A 25 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Portugaliei, amira
lul Jose Bapfista Pinheiro de Aze
vedo. l-a primit joi pe ambasadorul 
român la Lisabona, 
A

Marin Iliescu, 
avut loc o convorbire cordială.

prietenească, în cadrul căreia au fost 
abordate probleme privind dezvolta
rea relațiilor bilaterale în domenii 
de interes comun, în special prin ac
țiuni de cooperare economică.

A DOUA ANIVERSARE A PROCLAMĂRII

INDEPENDENTEI GUINEEI-BISSAU

FESTIVITĂȚILE DE LA BISSAU
BISSAU 25 (Agerpres). — Po

porul din Guineea-Bissau a marcat 
miercuri, prin ceremonii oficiale, cea 
de-a doua aniversare a proclamării 
independenței. In capitala tării a 
avut loc o mare demonstrație. Prin 
fața tribunei oficiale, unde se aflau 
conducătorii Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) 
și membri ai guvernului, au
coloanele de pionieri, tineri, oameni 
ai muncii. A urmat apoi o 
militară.

trecut

paradă

în cadrul mitingului care a avut 
loc cu prilejul zilei independenței, 
președintele Consiliului de Stat. Luis 
Cabrai, a rostit un amplu discurs în 
care a prezentat realizările obținute 
de la eliberarea țării. El a subliniat 
că in fața întregului popor se află 
sarcini importante pentru dezvoltarea 
economiei naționale. în special în ra
mura de bază — agricultura. Luis 
Cabrai a subliniat, cu acest prilej, 
Însemnătatea organizării de coopera
tive de producție în agricultură.

• PLANTELE SE 
„RĂZBOIESC" INTRE 
ELE? La această întrebare, 
profesorul J. M. Pelt, director 
al Institutului de ecologie din 
Metz (Franța), răspunde afir
mativ. Specialiștii care studia
ză relațiile dintre plante pot 
spune cu certitudine că unele 
comportamente ale acestora sînt 
similare cu cele ce sînt caracte
rizate ca fiind proprii unei „stă
ri de război". Ca și in lumea 
animală, în cea a plantelor se 
desfășoară o întreagă strategie 
pentru distrugerea „inamicului". 
Profesorul Pelt aduce în spriji
nul afirmațiilor sale cazul zam
bilei de apă. care a reușit, in 
mai puțin de un secol, să cuce
rească aproape toate cursurile 
de apă din zonele tropicale ale 
globului. Armele cele mai des 
folosite de plante sînt... armele 
albe, adică tulpinile, ghimpii, 
frunzele. Unele plante folosesc 
și „arme chimice". Este ' cazul 
usturoiului, de exemplu, | care, 
atunci cind se află in apropie
rea cicoarei, emană o substanță 
ce distruge firele tinere ide ci
coare. Savantul francez susține, 
de asemenea, că diverse ; plante 
se aliază uneori pentru a putea 
rezista „inamicilor".

„LE FIGARO„Să protejăm tineretul împotriva mareei desfriului și violenței”
In Franța, cercuri din cele mai largi ale opiniei publice s-au ridicat 

împotriva producțiilor care au invadat piața cinematografică franceză, 
făcind apologia desfriului și a violenței. Cadre didactice, scriitori, alte 
categorii de intelectuali, organizații obștești, de tineret și femei, repre
zentanți ai cultelor dau alarma asupra consecințelor nocive pe care 
asemenea producții le au asupra educării tinerilor, cer scoaterea lor 
de pe ecrane, in numele spiritului de responsabilitate pentru destinele 
tinerei generații, a întregii societăți. Comentind una din cele mai re
cente luări de poziție in acest sens, ziarul „Le Figaro" a scris, sub sem
nătura lui Jean Bourdarias :

• BALENE ÎN MEDITE- 
RANA. In apropiere de Tou
lon au fost zărite circa 30 de 
balene. Un vas de coastă care 
patrula in regiune a confirmat 
prin radio prezența acestora^ 
Autoritățile maritime au deschis, 
o anchetă pentru a stabili cau
zele migrației balenelor în Ma
rea Mediterană, fapt cu totul 
neobișnuit.

• RECORD TRAGIC, 
în cursul acestei veri, 200 de 
alpiniști și-au găsit moartea în 
accidentele petrecute in Alpi. 
„Clubul alpin" vest-german con
sideră acest sezon „cel mai ne
gru din toate cîte se cunosc". 
Potrivit statisticilor, în Mont 
Blanc se înregistrează anual 
aproximativ 60 de accidente 
mortale, dar această cifră a fost 
depășită încă în cursul lunii 
iulie din acest an.

După alegerile 
parlamentare din Finlanda
HELSINKI 25 (Agerpres). — In

tr-o declarație a Biroului Politic al 
P.C. Finlandez, publicată miercuri la 
Helsinki se subliniază că „Uniunea 
Democratică a Poporului Finlandez 
— în cadrul căreia Partidul Comu
nist reprezintă principala forță poli
tică — a obținut o victorie remarca
bilă în alegerile parlamentare anti
cipate de la 21—22 septembrie".

P.C. Finlandez relevă că. în pre
zent, trebuie să se realizeze o schim
bare a politicii de pînă acum. in 
sensul unei cooperări între comu
niști, Uniunea Democratică a Po
porului Finlandez, Partidul Social 
Democrat și Partidul de Centru, coo
perare care să se bucure de spriji
nul maselor largi de membri ai a- 
cestor partide.

P.S.U.G., Erich Honecker, l-a pri
mit joi. la Berlin, pe Stanko Todo
rov. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar. președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia — informează agenția A.D.N. 
în cadrul convorbirii care a avut loc 
cu acest prilej, au fost evidențiate 
relațiile de colaborare dintre R. D. 
Germană și R. P. Bulgaria în lupta 
comună pentru edificarea socialismu
lui și pentru pace.

tard chino-vietnamez.
După cum transmit agențiile China 
Nouă și V.N.A.. la Pekin a fost sem
nat un acord între guvernele R. P. 
Chineze și R. D. Vietnam, asupra o- 
feririi de către R. P. Chineză către 
R. D. Vietnam a unui împrumut fără 
dobîndă și a încheierii unui protocol 
referitor la livrările de mărfuri pe 
care partea chineză le va face în 
R.D.V. în anul 1976.

11 militanți de siînga 
brazilieniau fost c°nciamnați de 
un tribunal militar la pedepse cu 
închisoarea de la doi la patru ani 
—• informează agenția France Presse. 
Ei au fost acuzați de a fi încercat să 
reorganizeze Partidul Comunist Bra
zilian. scos in afara legii.

Ansamblul folcloric „Mu- 
gUrOlulHf d'n Bucure¥ti’ a prezen
tat la televiziunea daneză un program 
de cîntece și dansuri populare româ
nești. Programul s-a bucurat de căl
duroase aprecieri din partea cronica
rilor de specialitate.

Hmnisîie. La phenian a fost 
dat; publicității decretul prezidențial 
cu privire la amnistierea unor infrac
tori. cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a fondării Partidului Mun
cii din Coreea. în decret se sublinia
ză că această amnistie se acordă 
pentru a oferi unor persoane care 
au comis infracțiuni fată de stat și

popor posibilitatea de a se integra 
in activitatea de construire a socie
tății noi.

fîpel cl P.O. din India. Co_ 
mitetul Executiv Central al P.C. din 
India a dat publicității o rezoluție 
prin care iși exprimă „opinia fermă 
că măsurile de urgență luate de pri
mul ministru și de guvernul Indiei 
împotriva forțelor reactiunii de dreap
ta și contrarevoluționare interne au 
fost necesare și justificate". „în noua 
situație se deschid cele mai fa
vorabile posibilități pentru întă
rirea frontului unit al clasei mun
citoare. țărănimii și altor pături 
sărace cu burghezia național-demo- 
cratică, antiimperialistă, in lupta co
mună împotriva forțelor reactiunii".

Miniștrii apărării ai Ma
rii Britanii și Roy Ma* 
son și, respectiv, James Schlesinger, 
au semnat, la Londra, un memoran
dum privind furnizările reciproce de 
armament — informează agenția 
Reuter.

„In calitate de membru al comi
siei de control cinematografic, a- 
sist de mai multe luni, împreună 
cu colegii mei, la invadarea progre
sivă a ecranelor de către această 
„maree neagră" de un gen nou. Ex
tinderea pe care a luat-o a fost ra
pidă. în citeva luni s-a trecut de la 
un erotism discret la o obscenitate 
agresivă, la demonstrații de violen
tă, unde sadismul ajunge pînă la 
bestialitate.

Concomitent, am putut să consta
tăm o adevărată prăbușire a nive
lului intelectual — pentru a riu 
spune mintal — a ansamblului pro
ducției cinematografice. La început, 
producția pornografică mai căuta 
unele pretexte : filmele erau con
struite in jurul unui „medic" sau 
al unui „psihiatru". Astăzi nu mai 
este vorba de intrigă sau subiect : 
incepind cu genericul, se intră, aș 
zice, in miezul conținutului porno
grafic și spectatorul nu este iertat 
de nici un amănunt. Pe nesimțite 
s-a ajuns la împotmolirea în noroi 
și cred că pot să spun că dacă un 
mare număr dintre colegii mei din 
comisie n-ar fi manifestat grija de 
a proteja pe minori față de o ase
menea întreprindere de degradare, 
cu siguranță că mai multe din aces
te filme ar fi văzut ecranul. Intr-a
devăr, în unele zile noi aveam im
presia că navigam într-o lume a 
detracaților.

Drama este cu atît mai mare cu 
cit asistăm în același timp la- dis
pariția filmelor demne de acest 
nume. Astfel, din 22 de producții 
care au cerut avizul diverselor co-

misii in cursul acestei săptămîni, 13 
sint filme pornografice sau 
geroase. Cit despre 
vorbim...

înaintea noastră 
avertizat împotriva 
semenea filme sub 
„libertăți". Se vede 
de orice limită ni se oferă filme care 
pe drept ciivint pot fi numite „su
perproducții ale disperării".

Se vrea oare să se facă dovada 
că cinematograful care, în cele din 
urmă, constituie una din formele 
de expresie ale societății noastre, 
nu poate să-și găsească clienți decit 
in rîndurile detracaților sau dispe- 
raților ?

După cit se pare, guvernul are 
intenția să combată pornografia, 
dar exploatatorii violenței și porno
grafiei au, fără, îndoială, buzunarul 
mult mai sensibil decit spiritul de 
răspundere. Ei trebuie constrînși să 
înțeleagă că spectacolul degradării 
persoanei umane nu este niciodată 
inofensiv".

în încheierea articolului sînt ci
tate cuvintele cardinalului Marty, 
care a condamnat ultimele filme 
pornografice, afirmind : „Este și va 
fi întotdeauna datoria statului să 
ia măsurile care se impun pentru 
ca cinematograful să nu devină, in 
miinile unor profitori iresponsabili, 
un instrument de stimulare la vio
lentă ucigașă, la crimă și la des- 
friu. Protecția demnității umane șl 
a drepturilor sale fundamentale tre
buie nu numai reafirmată in cu
vinte de legislator, dar și ga
rantată in fapt".

rest, ce să
sin- 
mai

aumulți alții 
abuzului de a- 
masca așa-zisei 
bine că dincolo

i

’PENTRU 60 DE 
LIRE... Deoarece ar fi refuzat 
să plătească, cu douăzeci de ani 
în urmă, un bilet de tren în va
loare de 60 de lire, italianul An
tonio Giordano a fost condam
nat la vremea respectivă la pa
tru ani închisoare. Pedeapsa nu 
a executat-o însă niciodată, 
fiind tot timpul plecat în diver
se țări în căutare de lucru. Re
cent. întoreîndu-se acasă pen
tru a-și petrece concediul, a 
avut surpriza să fie arestat și. 
închis.

• DE LA 12 LA 200 
KM PE ORĂ. Acesta este 
saltul înregistrat acum față de 
prima locomotivă cu abur care 
a tractat un tren pe prima cale 
ferată dintre Stockton și Dar
lington în urmă cu 150 de ani. 
Cu prilejul gloriosului jubi
leu, în diverse orașe din An
glia au fost organizate expoziții 
care prezintă evoluția căilor fe
rate britanice de Ia modesta 
„locomotion" a lui George 
Stephenson, care acum un secol 
și jumătate atingea o viteză me
die de 12 km pe oră. pină la mo
dernele locomotive de astăzi, care 
ating viteze de peste 200 km pe 
oră. Intre Stockton și Darling
ton vor fi organizate mai multe 
curse de pasageri, folosindu-se 
în acest scop locomotive și tre
nuri veterane.
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