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® Au fost analizate, la fata locului, 
probleme de importanță deosebită pri
vind diversificarea și înnoirea produc
ției, folosirea gospodărească a spațiilor, 
pregătirea cincinalului viitor.

® Secretarului general al partidului 
i s-a raportat că la sfîrșitul acestei luni 
oamenii muncii din industria județului 
vor îndeplini prevederile cincinalului.

Pînă în prezent au îndeplinit cinci
nalul unitățile industriale din Brașov, 
Făgăraș, Codlea și Săcele.

© întreprinderii „Tractorul66 i-a fost 
conferit ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România66 clasa I cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de activitate.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
împreună cu alți conducători de partid și de stat

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a fă
cut, în cursul zilei de 26 septem
brie, o vizită de lucru la Brașov.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit în această vi
zită de tovarășii Gheorghe O- 
prea, Ilie Verdet, precum și de 
Teodor Cornan, ministru de in
terne.

Locuitorii acestui puternic 
centru industrial și-au expri
mat cu mare însuflețire bucuria 
de a se reîntilni cu secretarul 
general al partidului, care. în' 
repetate rinduri. a venit in mij
locul lor. examinînd împreună 
importante probleme privind 
dezvoltarea actuală și în per
spectivă a orașului și județului.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu coincide de această 
dată cu apropiatul moment 
cînd industria acestui județ, cu 
importantă pondere In econo
mia tării, va îndeplini prevede
rile actualului plan cincinal, 
precum și cu sărbătorirea se
micentenarului marii Întreprin
deri de tractoare din Brașov.

Cu bucuria realizărilor obți
nute și hotărîrea de a contribui 
cu întreaga lor putere de mun
că și energie creatoare la con
tinua dezvoltare a patriei noas
tre socialiste, la înfăptuirea o- 
biectivelor Congresului al XI- 
lea, a Programului partidului, 
cu sentimente de profundă 
stimă și dragoste l-au primit lo
cuitorii Brașovului pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.(Continuare în pag. a Il-a)

a făcut ieri o vizită de lucru la Brașov

NICOLAE CEAUȘESCU
b marea adunare populară din municipiu! BrașovDragi tovarăși,Doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului și județului Brașov, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat, a guvernului, precum și din partea mea personal. (Aplauze puternice, urale ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Adunarea de astăzi este consacrată, în primul rînd. sărbătoririi unui eveniment important în viața unei mari uzine din municipiul Brașov — din țara noastră, în general — uzină care împlinește 50 de ani de activitate. Totodată, sărbătorim succesul înregistrat de oamenii muncii din municipiul Brașov prin realizarea planului cincinal cu peste 100 de zile înainte de termen. (Aplauze îndelungate ; urale).Doresc, deci, să adresez felicitări întregului colectiv al întreprinderii de tractoare Brașov, atît cu prile

jul celor 50 de ani de existență, cit și pentru rezultatele minunate obținute în realizarea cincinalului înainte de termen. (Aplauze puternice ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.").Acordarea înaltului ordin „Steaua Republicii Socialiste România11 clasa I acestui puternic detașament al clasei noastre muncitoare este legată, desigur, de semicentenarul uzinei, dar în principal constituie o apreciere, a felului cum colectivul de aici, în frunte cu comuniștii, îndeplinește sarcinile încredințate de partid, dînd patriei mai multe tractoare, într-o gamă diversificată, de o calitate ridicată și cu o putere sporită. Sper că această apreciere — exprimată și prin în- mînarea ordinului — va constitui un imbold pentru întregul colectiv în realizarea sarcinilor mari care îi revin în cincinalul 1976—1980. Cunoașteți că trebuie să sporiți rapid cantitatea de tractoare produse și, mai cu seamă, să produceți tractoare și mașini agricole de pu

tere mai mare, să îmbunătățiți substanțial calitatea lor. Doresc să-mi exprim convingerea că întregul colectiv, în frunte cu comuniștii, cu consiliul de conducere al întreprinderii, se va achita și în viitor, cu cinste, de sarcinile încredințate. (Aplauze puternice).Ținînd seama de rezultatele generale obținute de întreprinderile și toți oamenii muncii din municipiul Brașov — prin realizarea cincinalului înainte de termen — aș dori să adresez, totodată, tuturor colectivelor și oamenilor muncii din Brașov cele mai calde felicitări, precum și urarea de a obține noi și noi succese în activitatea lor viitoare. (Aplauze prelungite, urale puternice).Am reținut cele spuse aici de tovarășul Virgil Trofin, că întregul județ va realiza peste cîteva zile cincinalul, cu peste 3 luni înainte de termen. Aș dori să folosesc a- cest prilej și — cu convingerea că cele declarate de tovarășul Trofin
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se vor realiza în întregime — să anticipez, felicitînd pe toți oamenii muncii din județul Brașov. (Aplauze, urale puternice, prelungite, se scandează „Ceaușescu — P.C.R.").Județul și îndeosebi municipiul Brașov reprezintă unul din puternicele centre industriale ale României socialiste. Producția județului va fi în acest an în industrie de circa 38 miliarde lei, re- alizîndu-se o creștere față de 1970 de 18 miliarde — ceea ce constituie un lucru deosebit de pozitiv. Iată de ce putem spune că succesele înregistrate de oamenii muncii din Brașov constituie o contribuție de mare însemnătate la realizarea cincinalului înainte de termen pe întreaga țară. Desigur, sînt județe care au încheiat cincinalul mai înainte — cu 6 luni, cu 5 luni și jumătate, cu 5 luni, cu 4 luni înainte de termen. Dar consider că nu este rău ca(Continuare în pag. a IlI-a)

MESAJUL
ADRESAT DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
locuitorilor orașului Vaslui

Dragi tovarăși și prieteni,
îmi este deosebit de plăcut ca, in 

numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și al Guvernului Re
publicii Socialiste România, precum 
și al meu. personal, să vă adresez un 
cordial salut tovărășesc și cele mai 
calde felicitări cu prilejul împlinirii 
a 600 de ani de la prima atestare do
cumentară a orașului Vaslui.

Sărbătoriți o așezare a cărei exis
tență datează, de fapt — așa cum o 
atestă cercetările arheologice — de 
circa 7 000 de ani. încă de la începu
tul primului mileniu al erei noastre, 
populația dacică de pe aceste me
leaguri avea un nivel ridicat de ci
vilizație materială și de organizare 
— ceea ce a făcut ca locuitorii aces
tei așezări să reziste cu succes și să 
rămînă neclintiți în fața vicisitudini
lor provocate de trecerea unor po
poare migratoare care s-au succedat, 
de-a lungul secolelor, pe pămin- 
tul patriei noastre. Dumneavoas
tră, fiii de azi ai Vasluiului — ase
menea întregului nostru popor — 
vă puteți mîndri, pe bună dreptaie, 
cu bogatele tradiții de luptă și de 
muncă ale acestei străvechi vetre 
românești de cultură și civilizație, cu 
faptele de vitejie săvîrșite in trecut 
de oamenii Vasluiului, cu eroismul 
de care au dat dovadă in marile bătă
lii purtate de oștile lui Ștefan cel 
Mare și ale altor domnitori români 
pentru apărarea pămîntului patriei 
împotriva cotropitorilor străini, pen
tru păstrarea ființei naționale, pen
tru crearea statului unitar român, 
pentru independență, libertate și pro
gres. Vă mîndrițî, de asemenea, cu 
tradițiile mișcării revoluționare, de
mocratice și progresiste care s-a 
dezvoltat în epoca modernă aici — 
ca și în întreaga țară — cu contri
buția adusă la lupta generală a po
porului român, sub conducerea 
partidului nostru comunist, pentru 
eliberare națională și socială, pentru 
răsturnarea vechii orînduiri de ex
ploatare și asuprire și întemeierea 
unei societăți noi, a dreptății și echi
tății, în România. Vom cinsti veșnic 
memoria înaintașilor noștri care au 
ținut întotdeauna sus steagul luptei 
pentru neatîrnare, pentru dezvol
tarea liberă, de sine stătătoare, a 
țării ! Faptele și jertfele lor din tre
cut au deschis drumul larg și au 
creat condiții pentru desfășurarea 
victorioasă a luptei clasei noastre 
muncitoare, a întregului popor pentru 
înfăptuirea cu succes a revoluției și 
construcției socialiste, pentru tre- 
cerera Ia făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism !

Aniversați, dragi tovarăși, împli
nirea a șase secole de atestare docu
mentară a Vasluiului într-un oraș 
reînnoit din temelii în anii socialis
mului. Ca urmare a politicii partidu
lui, de industrializare socialistă, de 
repartizare rațională a forțelor de 
producție pe teritoriul țării, orașul 
Vaslui și întregul județ au cunoscut, 
în ultimii ani, o continuă dezvoltare 
economică, și socială, o in.flop.ire fără, 
precederlt ; au fost coftstruite nu
meroase unități industriale și așeză
minte social-culturale moderne, care 
au sporit forța economică și au ridi
cat gradul de civilizație al orașului 
și județului. Pe drept cuvînt se poate 
spune că Vasluiul se prezintă astăzi

Orașului Vaslui i s-a conferit ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste România" 

clasa I
In semn de înaltă prețuire pentru 

participarea cetățenilor orașului 
Vaslui, în decursul veacurilor, la 
lupta poporului pentru libertate și 
progres social și contribuției active 
la înfăptuirea politicii partidului si 
statului In anii construcției socialis

VIZITA PRIMULUI MINISTRU Al GUVERNULUI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, MANEA MĂNESCU, 

IN R. S. f. IUGOSLAVIA
Primire la președintele R. S. F. Iugoslavia, 

losip Broz Tito
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ca o așezare modernă, In plin pro
gres, demnă de marea operă de în
florire socialistă pe care o înfăptu
iește partidul și întregul nostru 
popor.

Jubileul orașului dumneavoastră 
are loc In condițiile puternicului 
avint cu care oamenii muncii din pa
tria noastră au trecut la înfăptuirea 
istoricelor hotăriri ale Congresului 
al XI-lea al partidului privind dez
voltarea României în noua etapă a 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintării tării spre 
comunism. După cum cunoașteți, in 
cadrul amplului program de propășire 
economică și socială a țării în anii 
următori, Vasluiului îi revin sarcini 
deosebit de importante. In perioada 
1976—1980, pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a județului Vaslui 
se prevede realizarea unui volum de 
investiții de peste două ori mai mare 
decit cel din actualul cincinal, iar 
producția globală industrială pe în
tregul județ va trebui să crească in 
viitorii cinci ani de aproape 3 ori. In 
orașul dumneavoastră se vor construi, 
in această perioadă, noi unități in
dustriale — de construcții de mașini, 
de utilaj chimic, de mecanică fină, 
de fire și fibre poliesterice, de lacuri 
și vopsele, de textile — precum și un 
mare număr de locuințe și de 
alte obiective de interes social-cultu
ral, ceea ce va ridica Vasluiul la un 
nivel și mai înalt de dezvoltare, va 
asigura locuitorilor săi condiții tot 
mai bune de viață. La sfîrșitul cinci
nalului 1976—1980. județul Vaslui se 
va număra printre județele dezvoltate 
ale țării, cu un. potențial economic și 
social ridicat, în care binefacerile 
civilizației socialiste vor pătrunde tot 
mai adine în viața fiecărei familii, » 
fiecărui cetățean. Desigur, aceasta 
cere eforturi susținute din partea 
tuturor oamenilor muncii din oraș 
și din județ, a organizației ju
dețene de partid, a organelor de 
partid si de stat pentru buna 
organizare a muncii, pentru asigura
rea unei înalte eficiente a fondurilor 
investite, pentru folosirea cu maxi
mum de randament a capacităților de 
producție, creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea calității pro
duselor și reducerea costurilor de 
producție, pentru ridicarea la un ni
vel superior a întregii activități.

Sînt încredințat, dragi tovarăși, că, 
dezvoltînd experiența bună dobîndită 
în actualul cincinal în îndeplinirea 
planului înainte de termen, vă veți 
consacra, in continuare. întreaga 
voastră pricepere și energie realiză
rii exemplare a tuturor sarcinilor ce 
vă revin în cadrul noului plan cinci
nal 1976—1980. Cu acest prilej sărbă
toresc, vă chem să faceți totul pentru 
a asigura îndeplinirea și depășirea 
prevederilor de plan în toate între
prinderile, pentru înflorirea economi
că. social-culturală și edilitară a ora
șului și județului, pentru buna lor 
gospodărire, aducindu-vă astfel con
tribuția la transpunerea cu succes in 
viață a Programului partidului de 
dezvoltare multilaterală a tării, de 
creștere a bunăstării și civilizației 
întregii fiațlUîii, de edificate a socia
lismului și comunismului în Româ
nia.

Vă urez din toată inima să obți
neți noi și mari succese In activita
tea viitoare și vă doresc tuturor 
multă sănătate și fericire.

te. cu prilejul aniversării a 600 de 
ani de la prima mențiune documen
tară, prin decret prezidențial a fost 
conferit ordinul „Steaua Republicii 
Socialista România" clasa I orașului 
Vaslui.

Au îndeplinit planul 
cincinal la producția globală

Oamenii muncii din Centrala in
dustrială de utilaj energetic, meta
lurgic și mașini de ridicat raportea
ză îndeplinirea prevederilor planului 
cincinal 1971—1975 la producția glo
bală.

întrecerea socialistă pentru reali
zarea înainte de termen a planului 
cincinal s-a concretizat în substan
țiale sporuri de producție și impor
tante utilaje complexe.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
întreprinderile centralei au creat pre
misele ca. pînă la finele anului, să 
realizeze o producție suplimentară de 
3 136 milioane lei. Cu acest prilej ci 
au adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
In care se spune. între altele : 
„Conștienți că hidro și turboagre- 
gatele de mare putere, liniile de ci
ment de 3 000 tone/zî, cazanele de 
1 035 tab.'ll și alte agregate complexe 
pe care le execută întreprinderile din 
centrala noastră contribuie la tradu
cerea in viață a sarcinilor și obiec
tivelor Înscrise in vastul program da 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și inaintare a pa
triei spre comunism, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, că toți oamenii mun
cii din centrala noastră, mobilizați de 
către comuniști, vor depune toate e- 
forturile, întreaga putere de muncă, 
pricepere, elanul patriotic și revolu
ționar înfăptuirii politicii înțelepfa 
și clarvăzătoare a partidului și sta
tului nostru, realizării mărețelor sar
cini ce ne revin".
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESC
(Urmare din pag. I)

... Ora 9. Elicopterul prezidențial 
aterizează tn apropierea întreprin
derii de autocamioane.

In întîmpinarea secretarului gene
ral al partidului au venit tovarășii 
Virgil Trofin, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid. Gheorghe Dumitra- 
che, prim-secretar al comitetului mu
nicipal de partid, primarul munici
piului. alti reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, care i-au 
urat, in numele locuitorilor orașului 
și județului, un călduros bun sosit.

ÎNTREPRINDEREA DE AUTOCAMIOANE

Recomandări pentru folosirea 
mai judicioasă a spațiului de producție

La intrarea în această puternică u- 
nitate economică, secretarul general 
al partidului este salutat de Alexan
dru Mărgăritescu, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de ma
șini, Viorel Husea. directorul gene
ral al Centralei industriale de auto
camioane și turisme. Adalbert Bular- 
ca. directorul întreprinderii.

în fata unor machete și grafice, se
cretarului general al partidului îi sînt 
împărtășite preocupările colectivului 
pentru continua perfecționare a pro
cesului de producție, pentru îmbună
tățirea soluțiilor tehnologice. încă de 
la începutul discuției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea folosirii cit mai judicioase a 
spațiului de producție, cerînd facto
rilor de răspundere să analizeze posi
bilitățile de amplasare mai bună a 
liniilor de producție și de montaj 
ale întreprinderii, a sectoarelor de 
asistență tehnică șl a depozitelor de 
piese de schimb.

Secretarului general îi sînt prezen
tate, apoi, cele mai noi realizări în 
domeniul producției de autovehicule 
și turisme, multe din ele dotate cu 
motoare Diesel : diverse variante de 
autocamioane, autobasculante de mare 
capacitate, betoniere, cisterne, auto- 
frigorifice. autocare pentru turism, cu 
o linie modernă și confort sporit, 
autoturisme de teren.

Gazdele informează că în pregă
tire se află noi tipuri de autovehicule, 
cerute, in special, de partenerii ex
terni.

In ceea ce privește programul de 
perspectivă, se arată că se fac pregă
tiri pentru reorganizarea liniilor de 
fabricație în scopul trecerii la o pro
ducție de motoare Diesel în propor
ție de 90 la sută și a unor motoare 
cu benzină cu un consum specific 
redus.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă ca uzina brașoveană să-și con
centreze în viitor producția numai pe 
motoare Diesel, urmînd ca cele cu 
benzină să fie trecute la o altă în
treprindere. propunindu-se în acest 
scop întreprinderea mecanică din 
Cimpulung Muscel. In același timp, 
secretarul general al partidului pre
cizează că întreprinderea brașoveană 
va trebui să asigure piesele de schimb 
necesare, pe următorii 8—10 ani. pen
tru tipurile de motoare pe care nu 
le va mai avea in fabricație.

La întrebarea secretarului general 
al partidului privind modul în care se 
realizează, autoutilarea. gazdele rele

LA „TRACTORUL”

Analiză cuprinzătoare a perspectivelor 
de dezvoltare a întreprinderii; calde 

felicitări adresate de secretarul general 
al P. C. R. colectivului sărbătorit

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul lor. acum cînd 
cinstesc împlinirea unei jumătăți de 
secol de activitate a întreprinderii, 
constructorii de tractoare — acest 
destoinic detașament de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, români, ma

Midie de cetățeni aflați aid acla
mă îndelung. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i se oferă, cu caldă dra
goste și ospitalitate, Îndătinata pii- 
ne și sare. O gardă alcătuită din os
tași ai forțelor armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașamente
lor de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei prezintă onorul. Se 
intonează Imnul de Stat al Republicii.

în aplauzele înflăcărate .ale mul
țimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
îndreaptă. Intr-o mașină deschisă, 
spre primul obiectiv al vizitei de lu
cru — întreprinderea de autoca
mioane Brașov.

vă că specialiștii au proiectat și rea
lizat linii-agregat și utilaje necesare 
noilor investiții în valoare de 150 mi
lioane lei. Acest lucru a fost reliefat 
și în secțiile vizitate — linia de pre
lucrare a tamburilor, linile automate 
de prelucrare a blocurilor și chiulase- 
lor și alte instalații.

Apreciind rezultatele obținute în 
acest domeniu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă ca o serie de 
mașini cu operații multiple, in 
special cele de găurit, realizate aici, 
să fie utilizate și în alte unități care 
construiesc utilaje tehnologice, in 
special pentru industria chimică. De 
asemenea, secretarul general al par
tidului a arătat că liniile automate 
create de specialiștii brașoveni pot 
fi oferite și la export, datorită cali
tăților tehnice deosebite.

în hala de montaj general, analiza 
are ca obiect folosirea cu eficiență 
cit mai mare a suprafețelor de pro
ducție. Este înfățișat proiectul celei 
de-a doua linii de montaj, realizat 
pe baza indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul ulti
mei vizite făcute aici. Sînt exami
nate soluțiile optime de organizare 
a producției, pentru a se cîștiga cit 
mai mult loc. Se recomandă, in acest 
sens, mai buna amplasare a depozi
telor, arătindu-se că ele pot fi or
ganizate atît pe verticală, cit și pe 
sisteme circulatorii. în acest fel se 
poate crea spațiu și pentru organi
zarea, în viitor, a celei de-a treia 
linii de montaj, în aceeași hală.

în timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a stat de vorbă cu mun
citorii. s-a interesat de condițiile 
lor de viață și de muncă, i-a feli
citat pentru realizările obținute și 
le-a urat succese tot mai mari în 
activitatea viitoare.

în drum spre întreprinderea 
„Tractorul" au fost discutate unele 
aspecte ale sistematizării Brașovului. 
Apreciind linia arhitectonică a noi
lor ansambluri de locuințe, ca
litatea lucrărilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut edililor orașului 
să folosească mai bine spațiul, prin 
realizarea unei densități mai mari a 
viitoarelor blocuri, construcții care 
să fie prevăzute cu numeroase uni
tăți destinate servirii populației. 
De asemenea, a indicat ca spațiul 
verde aflat (in jjața întreprinderii de 
tractoare să fie transformat într-un 
frumos parc de recreere pentru mun
citorii de aici.

ghiari și germani — fac secretarului 
general al partidului o entuziastă 
primire. Răsună urale. se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. Corul uzinei 
interpretează cîntecul atît de drag 
tuturor — „Partidul. Ceaușescu, 
România !“.

Colectivul întreprinderii sărbători
te se prezintă cu un bogat bilanț de 
realizări. Prevederile cincinalului au 
fost îndeplinite încă de la 15 iulie, 
creîndu-se premise pentru obținerea 
pînă la finele anului a unei pro
ducții suplimentare în valoare de 2.8 
miliarde lei. în perioada 1971—1975 
au fost asimilate 24 tipuri de 
bază de tractoare. în mai mult de 
300 de variante.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la semicentenarul între
prinderii prilejuiește o cuprinzătoa
re analiză a activității desfășurate 
în cincinalul care se încheie, a 
perspectivei de dezvoltare și moder
nizare a acestei importante unități 
industriale, a posibilităților de ex
tindere și diversificare a producției 
de tractoare, care să asigure. în vii
torii ani, mecanizarea tuturor lucră
rilor grele în agricultură, construc
ții. în alte sectoare, precum și creș
terea exportului.

Inginerul Vasile Sechel, director 
general al Centralei industriale pen
tru tractoare și mașini agricole, pre
zintă evoluția pe care a cunoscut-o 
întreprinderea brașoveană. ritmul 
intens de sporire a producției 
și a diversificării tractoarelor, 
înregistrat îndeosebi în ultimul de
ceniu, subliniind sprijinul important 
primit din partea partidului și sta
tului, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

în fața machetei care prefigurează 
dezvoltarea unității sînt discutate 
noile obiective ce vor îmbogăți in 
viitorul cincinal zestrea uzinei. Se
cretarul general al partidului solicită 
să fie luate măsuri în vederea folo
sirii cit mai judicioase a terenului 
afectat întreprinderii, a concentrării 
eficiente a capacităților proiectate.

Subliniind experiența bună acumu
lată de acest destoinic colectiv bra
șovean, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că el trebuie să urgenteze în
făptuirea programului vizînd reali
zarea de mașini, agregate și alte uti
laje, destinate sporirii producției de 
piese de schimb. în cel mai scurt 
timp, întreprinderea trebuie să fie în 
măsură să satisfacă în totalitate atit 

La întreprinderea de construcții aeronautice Ghimbav

nevoile proprii de piese de schimb, 
cit și cererile la export, subliniază 
secretarul general al partidului. Con
ducerea uzinei relevă că unitatea dis
pune de condiții pentru înfăptuirea 
acestei importante sarcini și asigură 
că, în scurtă vreme, ea va fi dusă 
la îndeplinire.

Sînt vizitate, apoi, cîteva noi capa
cități ale întreprinderii, realizate în 
lumina indicațiilor date de secreta
rul general al partidului, cu ocazia 
vizitelor anterioare. Un prim popas 
se face la turnătoria de fontă, obiec
tiv aflat in probe mecanice, prevăzut 
cu automatizarea completă a proce
sului tehnologic, cu utilaje ce asigură 
evitarea poluării halelor, care va sa
tisface necesarul de piese al unități
lor centralei industriale. Apreciind 
această modernă turnătorie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu solicită ca proiec- 

». tele ce au stat la baza construcției 
respective să fie folosite șl la alte 
unități similare, prevăzute a se ri
dica în viitor. De asemenea, cere mi
nisterului de resort să asigure dez
voltarea forjei grele ce se află în 
construcție, în cadrul uzinei de trac
toare, în așa fel incit aceasta să poată 
satisface solicitările tuturor întreprin
derilor din zonă.

în cadrul unei secții de specialitate, 
secretarul general al partidului este 
plăcut impresionat de numărul mare 
de scule, dispozitive și tehnologii 
moderne concepute și realizate în 
cadrul întreprinderii.

Pe parcursul vizitei asistăm Ia 
momente semnificative pentru căl
dura cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este primit — și de această 
dată — în cunoscuta uzină brașovea
nă. Muncitori, tineri și virstnici, ies 
în întîmpinarea secretarului general 
al partidului, îi oferă garoafe roșii 
și-i adresează cuvinte de mulțumire 
pentru cinstea făcută de a participa 
la sărbătoarea lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de partid 
și de stat sînt invitați să asiste la 
o trecere in revistă a întregii game 
de mașini realizate de constructorii 
brașoveni. începînd cu pionierul în

treprinderii — I.A.R.-22 șl terminînd 
cu modernele tractoare de astăzi. A- 
ceste produse oglindesc capacitatea 
creatoare a muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor de aici.

împărtășind impresiile din 
această vizită, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU a con
semnat în cartea de onoare a 
întreprinderii :

„Doresc să felicit călduros or
ganizația de partid, conducerea 
uzinei, pe toți cei peste 18 400 
muncitori, Ingineri, tehnicieni si 
specialiști ai întreprinderii „Trac
torul" Brașov, cu prilejul împli
nirii a 50 de ani de activitate a 
acestei importante unități a in
dustriei noastre constructoare de 
mașini. Le adresez, de asemenea, 
felicitările mele pentru decora
rea uzinei cu ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I — expresie a înaltei pre
țuiri pe care partidul și statul 
nostru socialist o acordă rezul
tatelor pe care întreprinderea 
le-a obținut in îndeplinirea sar
cinilor ce i-au revenit din pla
nul de stat, contribuției de sea
mă pe care a adus-o și o aduce 
la înfăptuirea politicii de meca
nizare a agriculturii, de dezvol
tare armonioasă a economiei na
ționale.

Urez întregului colectiv noi 
succese în viitor, realizări tot 
mai mari în îndeplinirea si de
pășirea sarcinilor ce îi revin în 
noul cincinal, în creșterea pro
ducției și productivității muncii, 
ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, sporirea e- 
ficientei economice si perfectio
narea în continuare a întregii 
activități a întreprinderii. Tutu
ror le doresc multă sănătate si 
fericire !“.

LA ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII 

AERONAUTICE DE LA GHIMBAV

Se cere grăbit ritmul de asimilare 
a tuturor ansamblelor componente 
ale elicopterelor3 realizarea unor 

avioane pentru agricultură cu însușiri 
tehnice superioare

Problemele dezvoltării unul alt sec
tor important al industriei noastre 
constructoare de mașini au constituit 
obiectul discuției purtate de secreta
rul general al partidului cu specialiș
tii la următorul obiectiv al vizitei sale 
de lucru — întreprinderea de con
strucții aeronautice de la Ghimbav.

Gazdele raportează cu satisfacție 
tovarășului Nicolae Ceaușescu că in
dicațiile date cu prilejul precedentei 
sale vizite au fost realizate in între
gime. fapt ce se reflectă si_ în 
succesele care fac azi mîndria tînăru- 
lui colectiv : planul economic înde
plinit cu șapte luni, iar cel al livră
rilor la export cu șapte luni și jumă
tate înainte de sfirșitul actualului 
cincinal. Transpunînd în viată reco
mandările secretarului general al 
partidului, oamenii muncii de aici au 
sporit considerabil producția de eli
coptere ușoare, au dotat multe din
tre ele cu echipamentul necesar pen
tru a putea fi utilizate în agricultură, 
au mărit substanțial volumul livrări
lor de avioane ușoare la export șl 
au asimilat produse noi cu perfor
manțe superioare.

Examinînd unele dintre acestea, 
aflate în fabricație sau în curs de asi
milare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
face o serie de recomandări privind 
modernizarea producției și creșterea 
eficienței activității economice din

LA I.A. S. PREJMER

Experiența bună să fie generalizată
Dialogul purtat de secretarul gene

ral al partidului în vizita de lucru în
treprinsă la Brașov a continuat la 
întreprinderea agricolă de stat Prej
mer, una din unitățile cu o mare 
experiență și cu bune rezultate in 
sporirea producției agricole și, mai 
ales, în creșterea animalelor.

în discuția pe care secretarul ge
neral al partidului a avut-o aici cu 
Marin Capisizu, șeful Departamen
tului agriculturii de stat, Ion Mă- 
noiu, directorul general al direcției 
agricole județene, cu alte cadre de 
specialitate, s-au analizat o serie de 
probleme legate de creșterea perma
nentă a producției agricole, îmbu
nătățirea soiurilor de culturi, dez
voltarea sectoarelor zootehnice — 
sarcini de mare răspundere ce revin 
tuturor lucrătorilor din acest dome
niu in viitorii ani. S-a arătat, în 
acest cadru, că în prezent întreprin 
derea de la Prejmer realizează 
28 000 kg cartofi de sămință la hec
tar, din soiuri de mare productivita
te. Reținindu-se acest fapt, se subli
niază necesitatea ca aceste soiuri să 
fie difuzate într-o măsură mai mare 
în toate zonele unde cultura carto
fului se practică cu rezultate bune, 
pentru a se obține producții sporite, 
necesare atît consumului populației, 
cit și industriei. în ce privește zoo
tehnia. au fost remarcate cu inte
res rezultatele deosebite din dome
niul creșterii și selecției vacilor 
de lapte și taurinelor — rezultate o- 
glindite în numărul sporit de anima
le crescute aici (peste 8 500 de ca
pete, din care 4 000 vaci de lapte 
cu o producție medie anuală de 
3 200 litri). S-a arătat, în acest con
text. că unitatea dispune și de un 
lot de vaci din rasa băl tată româ
nească care produc între 5 000 și 6 000 
litri pe an. Și aici, în discuția cu 
specialiștii, s-a relevat necesitatea ca 
aceste rase să fie răspîndite și în alte 
zone agricole, prin livrarea într-o 

acest sector industrial. Rețin în mod 
deosebit atenția secretarului genera] 
al partidului planoarele metalice de 
performanță, expuse și la ultimul Sa
lon aviatic de la Paris, unde au în
trunit aprecieri elogioase, ele fiind 
solicitate de firme din țări cu tradiție 
industrială în acest domeniu. Re- 
mareînd însușirile tehnice ale e- 
licopterelor care se fabrică aici, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cere 
să se grăbească ritmul de asi
milare a tuturor ansamblelor com
ponente. In acest sens. secre
tarul general al partidului trasează 
ca sarcină să se înceapă cît mai cu- 
rind realizarea motoarelor, să se in
troducă in fabricație materialele, ne
cesare industriei noastre aviatice, re- 
nunțîndu-se la importul lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
comandat, de asemenea, speciali; 
lor să treacă la elaborarea studii. - 
și proiectelor de realizare a unor a 
vioane pentru agricultură mai mari 
decit cele prezentate, cu însușiri teh
nice superioare, care vor trebui fa
bricate in condiții de eficiență econo
mică superioară.

Gazdele l-au asigurat pe secretarul 
general al partidului că vor elabora 
soluțiile tehnice cele mai potrivite 
pentru aplicarea indicațiilor date în 
scopul dezvoltării rapide a acestei ra
muri a tehnicii și industriei românești.

proporție sporită de tăurași de pră- 
silă.’

O contribuție deosebită în obține
rea acestor succese a avut-o mecani
zarea lucrărilor la un înalt grad. Se
cretarul general al partidului și-a 
exprimat satisfacția pentru faptul 
că in prezent unitatea realizează, cu 
cheltuieli tot mai reduse, producții 
importante, fapt ce-i permite ca în 
acest an să obțină beneficii peste 
prevederile cincinalului care depă
șesc 15 milioane lei.

Se apreciază modul în care a fost 
realizată integrarea producției, în
treprinderea din Prejmer dispunînd 
în prezent de un important sector 
de industrializare a produselor, prin 
intermediul căruia furnizează anual 
pieței peste 1 400 tone preparate din 
carne și 1 000 tone brînzeturi.

Preocupările colectivului de a di
versifica producția din domeniul zoo
tehnic sînt oglindite și de crearea 
crescătoriei de nurci și a păstrăvă- 
riei. care aduc unității limuoțtanta 
beneficii.

Vizitînd crescătoria de nurci, to
varășul Nicolae Ceaușescu apreciază 
modul în care au fost aclimatizate 
aceste animale — valoroase prin 
blana lor — și mai ales felul efi
cient în care a fost rezolvată proble
ma creșterii și dezvoltării lor. Se
cretarul general al partidului reco
mandă specialiștilor să studiez^ pro
blema asimilării în țară a tehnolo
giei de prelucrare a blănurilor, pen
tru a se putea valorifica in mod su
perior acest produs atît de căutat, 
în acest sens, tovarășul Njcolae 
Ceaușescu arată că avem specialiști 
buni în prelucrarea pieilor, a căror 
experiență poate fi folosită.

In încheierea vizitei, secretanil ge
neral al partidului și-a exprimat sa
tisfacția pentru rezultatele lucrăto
rilor de la I.A.S. Prejmer și i-a fe
licitat călduros, urindu-Ie noi suc
cese. (Agerpres)

Marea adunare populară dirt municipiul Brașov
Mpmentul culminant al vizitei de 

lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în județul Brașov l-a constituit marea 
adunare populară, desfășurată în pia
ța din fața sediului Comitetului ju
dețean de partid, la care au participat 
mii de oameni ai muncii, români, 
maghiari și germani, din întreprin
derile și instituțiile orașului.

Și aici, locuitorii acestui puternic 
centru muncitoresc, cu vechi tradiții 
revoluționare, au făcut secretarului 
general al partidului o primire deose
bit de călduroasă, salutîndu-1 cu pu
ternice urale și ovații.

în această manifestare însuflețită, 
entuziastă, și-au găsit o nouă și vie 
expresie sentimentele de dragoste și 
încredere pe care cei ce trăiesc și 
muncesc pe meleagurile brașovene le 
nutresc fată de partid și secretarul 
său general, adeziunea și atașamen
tul lor deplin la politica partidului și 
statului nostru. Cu conștiința, dato
riei împlinite, ei au reafirmat cu pu
tere, în această zi, în care au rapor
tat apropiata îndeplinire a sarcinilor 
actualului cincinal, hotărîrea de a 
contribui cu toată priceperea și forța 
de care dispun la înfăptuirea hotărl- 
rilor celui de al XI-lea Congres al 
partidului.

Deschizi nd adunarea populară, to
varășul Virgil Troi'in, în numele ce
lor peste 67 000 de comuniști din 
municipiul și județul Brașov, al tu
turor oamenilor muncii, a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut de bun venit și profunde 
mulțumiri pentru grija deosebită 
manifestată permanent față de dez
voltarea economică și socială a ju
dețului Brașov.

Sîntem nespus de bucuroși că pre
zența dumneavoastră în acest puter
nic centru industrial al țării, cu 
vechi tradiții muncitorești și revo
luționare, coincide cu apropierea mo
mentului de mare însemnătate pen
tru noi. cînd industria județului 
Brașov va îndeplini integral sarci
nile ce i-au revenit din planul cin
cinal pe perioada anilor 1971—1975 
și cu sărbătorirea semicentenarului 
întreprinderii de tractoare din Bra
șov.

Avem deosebita cinste ca la această 
mare adunare populară să raportăm 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, că pînă 
acum au realizat sarcinile actualului 
cincinal oamenii muncii din munici
piul Brașov, din orașele Făgăraș. 
Codlea și Săcele, iar peste citeva 
ziie, la sfirșitul acestei luni, indus

tria județului va realiza în în
tregime sarcinile ce i-au revenit 
din actualul cincinal. In cele 92 de 
zile cu care vom devansa cincinalul 
se va obține o producție industrială 
suplimentară de aproape 10 miliarde 
lei. concretizată în peste 21 000 trac
toare, 900 000 rulmenți și alte im
portante produse ale industriei chi
mice și ușoare, precum și materiale 
de construcții.

Acționind cu fermitate pentru tra
ducerea în viată a hotăririlor Con
gresului al XI-lea, a sarcinilor și o- 
rientărilor pe care dumneavoastră ni 
le-ați trasat cu prilejul vizitelor de 
lucru, al întîlnirilor avute cu oame
nii muncii brașoveni, am reușit, în 
acești 5 ani. să sporim productivi
tatea muncii cu peste 51 la sută, să 
reinnoim și să modernizăm produc
ția de tractoare, autocamioane, rul
menți, motoare electrice, coloranți și 
alte produse.

în acest cincinal și în județul Bra
șov s-a înfăptuit programul con
strucțiilor de locuințe, de cămine 
muncitorești, s-a diversificat și îm
bunătățit rețeaua comercială și a 
serviciilor pentru populație.

La succesele obținute de economia 
județului, o contribuție remarcabilă 
și-a adus-o puternicul colectiv al în
treprinderii de tractoare, între
prindere sărbătorită astăzi, care a 
îndeplinit sarcinile cincinalului la 
producția globală la data de 15 
iulie 1975, iar la export încă la fi
nele anului trecut.

în prezent, eforturile tuturor co
lectivelor de muncă din industrie, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, sînt concentrate in 
vederea încheierii cu succes a pla
nului și a angajamentelor pe 
acest an.

La rîndul lor, lucrătorii de pe o- 
goare. mobilizați de recentele hotă- 
riri ale Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al partidului, 
muncesc cu dăruire pentru stringerea 
la timp și fără pierderi a recoltei, 
pentru a asigura o schimbare calita
tivă în agricultura județului.

Oamenii de știință, cultură și artă, 
cei din domeniul învătămîntului mi
litează neabătut pentru educarea re
voluționară a tineretului, a celorlalți 
oameni ai muncii, pentru formarea 
acestora in spiritul principiilor eticii 
și echității socialiste.

Tot ce am înfăptuit în această pe
rioadă ne îndreptățește să asigurăm 
conducerea partidului că vom înde
plini cu cinste și sarcinile ce ne re

vin din Directivele Congresului al 
XI-lea pentru cincinalul 1976—1980.

Aflindu-vă pe aceste minunate me
leaguri românești — a spus in con
tinuare vorbitorul — avem prilejul 
de a vă asigura, din nou, de atașa
mentul deplin al tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari și ger
mani — din județul Brașov fată de 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, la ela
borarea căreia, mult stimate tovarășe 
Ceaușescu. aduceți o contribuție de
cisivă, și de a exprima hotărîrea lor 
de a se situa și în viitor in primele 
rinduri ale luptei pentru înfăptuirea 
Programului și Directivelor Congre
sului al XI-lea, spre binețe și înflo
rirea României, pentru triumful cau
zei socialismului și păcii în întrea
ga lume.

Secretarul prezidențial și al Con
siliului de Stat, tovarășul Silviu 
Curticeanu, a dat apoi citire Decre
tului prezidențial prin care întreprin
derii de tractoare i se decerncază 
ordinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I, pentru contribuția 
deosebită adusă Ia dezvoltarea indus
triei construcțiilor de mașini și par
ticiparea activă a colectivului de oa
meni ai muncii de la întreprinderea 
„Tractorul" Brașov Ia opera de con
struire a societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră, cu 
prilejul aniversării a 30 de ani de 
activitate industrială a întreprinderii.

în aclamațiile și uralele participan
telor Ia adunarea populară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a înminat repre-, 
zentanților întreprinderii înalta dis
tincție.

La adunare a vorbit, apoi, to
varășul Vasile Sechel, director ge
neral al Centralei industriale de 
tractoare și mașini agricole, Erou al 
Muncii Socialiste. Mă folosesc și de 
acest prilej, a spus vorbitorul, pen
tru a vă mulțumi din toată inima, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru înalta prețuire pe care con
ducerea partidului și statului, dum
neavoastră personal rie-o acordați, 
precum și pentru vizita ce ne-ați 
făcut-o și cu ocazia acestui eveni
ment deosebit din viața colectivului 
nostru.

Vă raportăm că întreprinderea se 
prezintă la această sărbătoare cu un 
rodnic bilanț. Am fabricat, pînă in 
prezent, aproape o jumătate de mi
lion tractoare. în peste 35 tipuri, pe 
roți și pe șenile. într-o gamă de pu
teri cuprinsă între 35—180 CP. în 
aproape 300 variante constructive, 

din care peste 199 000 au fost livrate 
la export.

Puternicul detașament muncitoresc 
al constructorilor de tractoare vă 
raportează, totodată, cu mindrie că 
și-a respectat angajamentul de a în
deplini cincinalul înainte de termen, 
prevederile lui fiind realizate la 15 
iulie anul acesta, urmind să produ
cem suplimentar peste 21 000 trac
toare.

înalta distincție cu care am fost 
onorați astăzi ne obligă să pregătim 
temeinic viitorul cincinal pentru a 
obține realizări mai bogate in lupta 
pentru înfăptuirea exemplară a 
obiectivelor mărețe prevăzute de 
Directivele Congresului al XI-lea și 
Programul partidului.

în continuare a luat cuvîntul Mi
hai Rogoz, muncitor la întreprinde
rea de autocamioane Brașov, care a 
spus : Tovarășii de muncă m-au îm
puternicit să vă aduc la cunoștință 
faptul că toate hotărîrile adoptate 
de conducerea partidului în legătură 
cu îmbunătățirea generală a activi
tății întreprinderii noastre, toate in
dicațiile și recomandările pe care ni 
le-ați dat în repetate rînduri au fost 
realizate integral.

Astfel, pe baza îndrumărilor și 
sprijinului concret primit din par
tea dumneavoastră, am ridicat pro
ducția semifabricatelor din fontă, 
încit acum acoperim toate nece
sitățile întreprinderii și ale co
laboratorilor ; a fost îndeplinită în
tocmai și indicația de a dezvol
ta sectorul de producție pentru ma- 
șini-unelte și linii automate prin 
autoutilare. Dezvoltînd un puternic 
sector specializat, am executat o se
rie de agregate economisind impor
tante fonduri valutare. Se realizează, 
de asemenea, programul de dotare 
cu standuri de probă și aparatură de 
control ; s-a reorganizat controlul de 
calitate și a crescut capacitatea de 
producție pe suprafața existentă la 
montajul general.

Vă informăm că am realizat proto
tipul autobasculantei de 100 tone, 
care la ora actuală se află în probe 
funcționale, cu rezultate foarte bune, 
la o exploatare minieră din Munții 
Călimani.

în calitate de secretar de partid, 
a spus în încheiere vorbitorul, per- 
miteti-mi să vă raportez că am tra
dus în viață indicațiile dumneavoas
tră privind creșterea rolului condu
cător al organizațiilor de bază, spo
rirea autoexigenței și exigentei co
muniste fată de îndeplinirea sarci

nilor. întărirea ordinii, disciplinei și 
a fermității revoluționare.

Am luat și vom lua în continuare 
toate măsurile ca fiecare angajat al 
întreprinderii să dovedească prin 
fapte că înțelege deplin obligațiile 
sale de producător și de proprietar, 
în același timp, manifestînd o înaltă 
responsabilitate față de muncă, față 
de bunurile întreprinderii.

Universitatea noastră, constituită în 
actuala structură din generoasa dum
neavoastră inițiativă — a spus recto
rul Universității brașovene, Florea 
Dudiță — este angajată cu între
gul său potențial în amplul proces 
de revoluționare a învătămîntului 
superior prin integrarea lui cu pro
ducția și cercetarea științifică.

Acționînd cu hotărîre în acest sens, 
vă raportăm. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că activitatea secțiilor de 
specialitate ale facultăților tehnice se 
desfășoară nemijlocit pe platformele 
industriale, in unitățile de cercetare 
și proiectare.

Tinind seama de cerințele actuale 
și de perspectivă ale societății noas
tre socialiste fată de învătămîntul 
superior, reafirmate cu deosebită cla
ritate în cuvîntarea pe care ați 
rostit-o la deschiderea acestui an de 
învătămînt. ne angajăm să acționăm 
cu toată hotărîrea pentru înlăturarea 
deficientelor existente încă în munca 
noastră, să sporim substanțial apor
tul la soluționarea problemelor de 
bază ale producției și cercetării, să 
educăm tineretul în spiritul cultului 
muncii și creației, al atitudinii revo
luționare și al înaltei răspunderi co
muniste fată de societate.

Ne reafirmăm, totodată, adeziunea 
deplină la politica externă a partidu
lui și statului nostru, la principiile 
profund internaționaliste pe care le 
promovează Partidul Comunist Ro
mân, de întărire și dezvoltare a prie
teniei și colaborării cu țările socia
liste, cu toate statele lumii, pentru 
instaurarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, pentru con
solidarea păcii si securității în lume, 
politică la a cărei elaborare și în
făptuire dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, eminentă personalitate 
a istoriei contemporane, ati avut șl 
aveți un rol hotărîtor.

în cuvîntul său, Erika Slenzel-A- 
varvarei, muncitoare la întreprinde
rea de stofe, a adus salutul fierbinte 
al femeilor care lucrează în această 
unitate industrială.

Ca tînără muncitoare într-o mare 
unitate a industriei ușoare brașove
ne, întreprinderea de stofe, întreprin

dere cu veche tradiție de muncă și 
luptă revoluționară — a spus vorbi
toarea — mă bucur din plin de grija 
pe care partidul și statul nostru o a- 
cordă femeilor și tineretului în mun
că și. in general, in societate. în ace
lași timp, doresc să exprim sentimen
tele de vie recunoștință ale oameni
lor muncii de naționalitate germană, 
precum și ale celor de alte naționali
tăți din județul nostru, pentru mo
dul înțelept în care se înfăptuiește în 
patria noastră politica marxist-leni- 
nistă a Partidului Comunist Român 
în soluționarea problemei naționale.

Călăuziți de asemenea sentimente, 
ne străduim, la rîndul nostru, să nu 
precupețim nici un efort pentru ca, 
împreună cu întregul nostru popor, 
să muncim fără preget pentru înflo
rirea României socialiste.

îndeplinesc mandatul ce mi I-au 
încredințat muncitoarele din între
prinderea noastră, asigurindu-vă că 
vom da și mai multă atenție diversi
ficării producției și îmbunătățirii ca
lității produselor, corespunzător ce
rințelor și exigentelor consumatori
lor din tară și de peste hotare. Acest 
angajament exprimă și voința tine
retului din întreprindere, care nu cu
noaște alt ideal dccit acela de a servi 
cu ardoare cauza partidului si po
porului.

Exprimînd bucuria țăranilor coope
ratori, a tuturor lucrătorilor de pe o- 
goarele brașovene de a avea din nou 
în mijlocul lor pe secretarul general 
al partidului. Andrei Balint, președin
tele C.A.P. Săcele, a spus : Vă rapor
tăm și cu acest prilej că țăra
nii cooperatori — români si ma
ghiari — din Săcele. sub conducerea 
organizației de partid, depun toate 
eforturile. întreaga lor pricepere și 
hărnicie pentru a traduce în viață 
Directivele Congresului al XI-lea. re
centele hotărîri ale Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
țioasele dumneavoastră indicații pri
vind organizarea superioară a pro
ducției și a muncii în agricultură.

Noi am obținut mereu rezultate 
bune în toate sectoarele cooperativei, 
inclusiv în acest an. cînd, așa cum 
cunoașteți, și agricultura județului 
nostru a avut de suferit de pe urma 
calamităților naturale.

Exemplul personal pe care dumnea
voastră ni l-ați dat in acele momen
te de grea cumpănă a avut darul să 
ne îmbărbăteze.

Vă informăm că. așa cum ați indi
cat, comandamentul local a luat mă
suri pentru mobilizarea generală a 
forței de muncă, s-a acționat pentru 

întărirea ordinii și disciplinei, la fe'. 
ca in industrie, astfel că in prezent 
sintem pe terminate cu recoltatul car
tofilor. De asemenea, am obținut re
zultate bune și în sectorul zootehnic, 
ceea ce ne dă posibilitatea să ne 
onorăm toate obligațiile contractuale, 
care vor aduce cooperativei noastre 
un beneficiu suplimentar de aproape 
800 mii lei.

în numele cooperatorilor români 
și maghiari din Săcele, ne angajăm 
în fața partidului și a dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe secretar 
generai, că vom munci in continuare 
cu și mai multă răspundere pentru 
executarea la timp și de calitate a 
lucrărilor de toamnă, în vederea ob
ținerii unor producții mari in anul 
viitor.

în aclamațiile mulțimii, în entu
ziasmul general, Ia adunarea popu
lară a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general al 
pârtidului a fost urmărită cu deose
bită atenție și subliniată în repetate 
rinduri de vii și îndelungate aplauze, 
do puternice ovații.

în Încheierea adunării populare, 
adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Virgil Trofin a 
spus : Permiteți-mi ca, exprimînd 
sentimentele și gîndurile comuniști
lor. ale tuturor oamenilor muncii din 
municipiul și județul Brașov, să vă 
mulțumim din toată inima pentru a- 
precierile pe care le-ați făcut în le
gătură cu rezultatele obținute în ac
tivitatea noastră, pentru îndrumările 
deosebit de prețioase pe care ni le-ați 
dat și cu acest prilej. Vă asigurăm 
că organizația județeană de partid, 
toți comuniștii, toți oamenii muncii 
din județ vor face totul pentru a-și 
îndeplini în mod exemplar sarcinile 
ce le revin.

Adunarea populară ia sfîrșit în a- 
ceeași atmosferă de puternică însufle
țire. Miile de cetățeni aclamă entu
ziast pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru Partidul Comunist Român.

Străbătind străzile orașului. într-o 
mașină deschisă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu multă căldu
ră ovațiilor mulțimii.

Localnicii au făcut secretarului 
general al partidului — la plecarea 
din Brașov — o nouă manifestare 
de dragoste și stimă, reafirmindu-și 
hotărirea de a face totul pentru dez
voltarea orașului și județului lor, 
pentru înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XI-lea al P.C.R., pentru 
continua înflorire a patriei socialiste.
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la marea adunare populară din municipiul Brașov(Urmare din pag. I)cincinalul să fie realizat și cu 3 luni mai devreme, deși, să vă spun cinstit, mă așteptam ca și brașovenii să înfăptuiască cincinalul în 4 ani și jumătate ; sper că o vor face în cincinalul viitor ! (Urale puternice, aplauze îndelungate).Succesele înregistrate de clasa noastră muncitoare în realizarea cincinalului înainte de termen, creșterea în ritm înalt a producției industriale în acest cincinal au constituit un factor hotărîtor al înaintării României pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Am creat o puternică bază tehnico-materială a industriei socialiste, care ne dă garanția că vom realiza cu succes sarcinile stabilite de Congresul al XI-lea pentru cincinalul viitor — în general pentru întreaga etapă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate — de a egaliza, într-o perioadă relativ scurtă, nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere industrial. Am creat condiții pentru a transforma următorul cincinal în cincinalul revoluției tehnico-științifice în România. Pentru toate acestea a- vem o bază puternică ; avem ferma convingere că minunata noastră clasă muncitoare, intelectualitatea tehnică, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul nostru .popor vor face totul pentru a asigura avîntul tot mai puternic al națiunii noastre pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, înaintarea fermă a României spre comunism ! (Aplauze, urale puternice ; se scandează : „Ceaușescu și poporul!").Am obținut, de asemenea, succese importante în creșterea producției agricole — cu toate greutățile pe care le-am întîmpinat ca urmare a inundațiilor și a secetei. Aceasta ne-a permis să asigurăm aprovizionarea constantă a oamenilor muncii, a întregului nostru popor, să sporim an de an volumul mărfurilor agro-alimentare livrate populației. De altfel, merită menționat că, în acest cincinal, volumul produselor fizice livrate populației va crește cu peste 40 la sută, ceea ce constituie un progres deosebit pe calea satisfacerii în con- iiții tot mai bune a cerințelor de 'ață ale oamenilor muncii, în pas cit / dezvoltarea generală a economiei naționale.De asemenea, trebuie să menționez că și prevederile planului cincinal 1971—1975 cu privire la creșterea retribuției, a veniturilor oamenilor muncii se realizează cu o depășire. Retribuția reală crește, 

față de cifra prevăzută în plan de 20 la sută, cu peste 22 la sută, iar volumul total al fondului de retribuție sporește cu circa 45 la sută. Aceasta este rezultatul majorării veniturilor directe, precum și al intrării în cîmpul muncii a unui număr de peste 1 200 000 de noi oameni ai muncii, care fac să sporească veniturile pe familie și să se realizeze o creștere generală a nivelului de trai al întregului popor.Știm că toate aceste rezultate au cerut și cer eforturi susținute ; am avut și mai avem încă de învins greutăți. Ceea ce am realizat însă pînă acum, mersul ferm înainte în înfăptuirea planurilor, a Programului partidului ne dau garanția că, în fiecare an, țara noastră se va ridica pe o nouă treaptă de dezvoltare, că nivelul bunăstării materiale și spirituale a poporului va crește continuu. în acest fel se va asigura ridicarea națiunii noastre la un grad tot mai înalt de civilizație. (Aplauze puternice, urale).S-au dezvoltat învățămîntul, știința, cultura, s-au făcut pași importanți în direcția unei mai strînse legături a învățămîntului cu producția și viața, cu știința, în perfecționarea pregătirii profesionale și politice a maselor, în ridicarea conștiinței socialiste a întregului popor.Trebuie să declar și aici, la Brașov, că tot ceea ce am realizat este rodul muncii eroicei noastre clase muncitoare, care își îndeplinește în mod minunat rolul de clasă conducătoare a societății și ale cărei rînduri, a cărei coeziune cresc neîncetat, constituind garanția mersului nostru ferm înainte. (Aplauze puternice, urale). De asemenea, țărănimea cooperatistă, toți oamenii muncii de la sate, întreaga țărănime au depus eforturi, asi- gurînd dezvoltarea agriculturii noastre. Succesele, rezultatele obținute în agricultură se datoresc faptului că țărănimea noastră, oamenii muncii de pe ogoare înfăptuiesc neabătut politica partidului și, în strînsă alianță cu clasa muncitoare, întăresc coeziunea întregii noastre națiuni, asigură mersul înainte al României pe calea progresului socialist. (Aplauze puternice).Un rol important are intelectualitatea, care aduce o contribuție tot mai însemnată la tot ceea ce realizăm, avînd în vedere faptul că întreaga dezvoltare economică și socială are loc pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, ale cunoașterii umane, pe baza concepției revoluționare a materialismului dialectic și istoric.

Aceste trei forțe sociale — clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea — constituie, prin unitatea și colaborarea lor, chezășia unității și forței întregului popor, garanția victoriei în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, în mersul înainte spre comunism. (Aplauze îndelungate).Doresc să menționez aici, la Brașov, că toți cetățenii patriei noastre, oameni ai muncii fără deosebire de naționalitate — români, maghiari, germani, sîrbi, alte naționalități — au muncit și muncesc într-o strînsă unitate. Cînd am vorbit de clasa muncitoare, de țărănime, de intelectualitate, i-am avut în vedere pe toți cei ce muncesc, fără nici o deosebire de naționalitate. Este bine cunoscut că, datorită politicii marxist-leni- niste a partidului nostru în soluționarea problemei naționale, am realizat, realmente, deplina egalitate în drepturi a cetățenilor. Aceasta se exprimă în dreptul la muncă, la învățămînt, în condiții egale de viață, în participarea egală la întreaga activitate politică, socială a oamenilor muncii, fără nici o deosebire de naționalitate. Politica marxist-leninistă, de egalitate deplină în drepturi între toți cetățenii patriei noastre, constituie un factor important al •‘coeziunii, al unității întregului nostru popor, o garanție minunată a mersului nostru înainte spre comunism. (A- plauze puternice, îndelungate).Toate aceste succese reflectă pregnant justețea politicii partidului nostru comunist, care se călăuzește în întreaga sa activitate de concepția revoluționară mate- rialist-dialectică, pornește de la realitățile istorico-sociale ale țării noastre, aplică în mod creator a- devărurile generale ale socialismului, ale revoluției la condițiile concrete din România, asigurînd astfel dezvoltarea dinamică a întregii societăți socialiste. (Aplauze îndelungate; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R. !“).Succesele obținute demonstrează că Partidul Comunist Român își îndeplinește în mod minunat rolul de forță politică conducătoare a societății noastre, că organizațiile de partid din toate județele, din întreprinderi, instituții, comune, cooperative își îndeplinesc cu cinste rolul de organizator și mobilizator al tuturor oamenilor muncii, unind forțele întregii noastre națiuni, ale tuturor colectivelor de oameni ai muncii, de Ia orașe și sate, într-o direcție unică, în scopul înfăptuirii neabătute a Programului elaborat de Congresul al 

XI-lea, care va asigura bunăstarea, fericirea, independența națiunii noastre 1 (Aplauze puternice ; urale). .Sintem la sfîrșitul actualului cincinal și în pragul începerii unui nou cincinal, care pune sarcini deosebite în fața întregului nostru popor. în acest cadru, și județului și municipiului Brașov, oamenilor muncii-de la orașe și sate, muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, fără deosebire de naționalitate, le revin sarcini deosebite. S-au prezentat aici creșterile ce trebuie realizate în următorul cincinal. S-ar părea că, din punct de vedere al procentului, creșterea de aproape 60 la sută a producției industriale nu e prea mare, comparativ cu forța pe care o reprezintă Brașovul, cu puternicele colective de oameni ai muncii existente aici. Aceasta înseamnă, de fapt, să se ajungă la o producție în jurul a 65 miliarde lei ; dar ținînd seama de ceea ce am spus înainte, probabil că veți trece cu mult de 70 miliarde lei în 1980. în acest fel Brașovul va fi, într-adevăr, in continuare, unul din puternicele centre ale industriei noastre socialiste, ale economiei naționale. Nu aveți sarcini ușoare, dar, cunoscînd bine organizația de partid din Brașov, ț.u- ribSfeînd bine dâmenii mun?iî; cftn acest județ, am deplina convingere că veți face totul și veți îndeplini cu cinste prevederile următorului cincinal, prezentîndu-vă în 1980 cu succese remarcabile în toate dome, niile de activitate. (Aplauze puternice, urale prelungite)Odată cu dezvoltarea industriei, va trebui acordată, fără îndoială, mai multă atenție decît în acest cincinal agriculturii, ținînd seama de posibilitățile mari pe care le are Brașovul de a obține recolte sporite.Totodată, se va asigura îmbunătățirea activității în domeniile învățămîntului, științei, culturii, se va acorda atenția corespunzătoare înfăptuirii prevederilor cu privire la creșterea continuă a nivelului de trai prin realizarea, în condiții mai bune decît pînă acum, a locuințelor prevăzute în plan, prin asigurarea unei mai bune aprovizionări, în scopul satisfacerii generale a cerințelor oamenilor muncii. Scopul a tot ceea ce înfăptuim, esența politicii partidului, a construcției socialismului sînt asigurarea bunăstării, fericirii poporului. Acestui țel trebuie să-i consa- crăm întreaga noastră activitate ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează : „Ceaușescu și poporul !“).Preocupîndu-ne de înfăptuirea 

Programului și a Directivelor dezvoltării economico-sociale elaborate de Congresul al XI-lea, acordăm în același timp o atenție permanentă dezvoltării relațiilor internaționale, participării statului nostru, a poporului român la întărirea prieteniei, solidarității și colaborării cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. între politica națională, de dezvoltare a țării pe calea socialismului și comunismului, și politica internațională, de colaborare și pace, a partidului și statului nostru există o strînsă interdependență. Numai acționînd astfel avem garanția că vom dispune de condiții internaționale favorabile, că va fi asigurată pacea, că vom putea realiza cu succes Programul înaintării României spre societatea comunistă. (Aplauze puternice, urale).Sînt încă multe probleme de soluționat în viața internațională. S-au obținut o serie de rezultate pozitive pe calea destinderii, s-a modificat radical raportul de forțe, se afirmă cu tot mai mare putere liotărîrea popoarelor de pretutindeni de a fi stăpîne pe bogățiile naționale, de a-și folosi mijloacele în scopul dezvoltării economico- sociale independente, de a-și hotărî singure destinele și făuri viața așa cum doresc, fără nici un a- mestec din afară. (Vii aplauze).încheierea cu succes a Conferinței general-europene și semnarea documentelor de la Helsinki au deschis calea spre înfăptuirea pe continentul nostru a unor relații noi. spre asigurarea păcii și securității. Dar semnarea acestor documente nu constituie decît o platformă și o bază juridică ; sînt necesare, în continuare, eforturi susținute pentru a le realiza în viață. România este ferm hotărîtă să facă totul, întărind colaborarea și solidaritatea cu toate statele și popoarele continentului, pentru a contribui la înfăptuirea securității și păcii în Europa. (Urale puternice; aplauze; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!").Sînt, de asemenea, multe probleme economice de soluționat pe plan internațional. Este necesară o activitate susținută pentru realizarea noii ordini economice, care să pună capăt relațiilor de inechitate, să creeze condiții pentru lichidarea subdezvoltării, pentru instaurarea unor relații de egalitate și dreptate, care să asigure fiecărei națiuni accesul nestingherit Ia cuceririle științei și culturii, ridicarea bunăstării materiale și 

spirituale. în această direcție, România a acționat și va acționa cu toată consecvența, în strînsă colaborare cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele și forțele sociale care militează activ pentru noua ordine economică internațională. (Urale ; aplauze puternice).Ne pronunțăm ferm pentru o politică nouă, bazată pe egalitate, pe respectul independenței și suveranității, pe neamestec în treburile interne, pe renunțarea la forță și la amenințarea cu forța în relațiile dintre state. Sîntem conștienți că numai în asemenea condiții fiecare națiune își va putea consacra forțele dezvoltării independente. Ne pronunțăm pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în viața internațională, pentru participarea activă a tuturor statelor — în primul rînd a țărilor mici și mijlocii — la viața internațională, pentru democratizarea relațiilor interstatale, fiind convinși că numai pe această cale putem asigura o pace trainică, colaborarea avantajoasă pentru toate națiunile lumii.Sînt, de asemenea, multe probleme legate de înfăptuirea dezarmării. Există încă focare de încordare —• inclusiv în Cipru, în O- rientul Mijlociu ; considerăm că trebuie intensificate eforturile pentru lichidarea focarelor de conflict și încordare pe cale pașnică, politică. Trebuie să se pornească ferm de la adevărul cunoscut că nici un popor nu se poate bucura de libertate dacă nu recunoaște și nu respectă libertatea și independența altor popoare.în acest spirit acționează și vor acționa România socialistă, Partidul Comunist Român, pentru a-și aduce, și pe plan internațional, contribuția la cauza socialismului, a păcii și colaborării între popoare, la progresul economic și social al fiecărei națiuni. (Aplauze și urale prelungite ; se scandează : „Ceaușescu și poporul !“).Dragi tovarăși,Sînt deosebit de bucuros că am avut prilejul să mă întîlnesc din nou cu activul, cu comuniștii, cu oamenii muncii din Brașov, că am putut să discutăm o serie de probleme legate de munca de pînă acum, precum și de activitatea viitoare. Mai puțin aici, și ceva mai mult în discuțiile pe care le-am avut în întreprinderile vizitate, am vorbit despre unele neajunsuri și am emis unele critici. De data aceasta am fost foarte îngăduitor, criticile au fost foarte slabe, deși sînt încă multe lucruri de îndrep

tat. Dar am convingerea că atît activul de partid, comitetul județean, organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor, cît și oamenii muncii, dumneavoastră toți veți înțelege că dacă nu am fost prea critic, am făcut-o cu un a- numit înțeles, și anume cu speranța că dumneavoastră veți trece singuri să analizați temeinic, în mod autocritic, lipsurile manifestate. Numai aceasta este garanția lichidării lor, îmbunătățirii radicale a întregii activități !Doresc încă o dată să subliniez că am deplina încredere în capacitatea organizației de partid din Brașov, a comuniștilor, a comitetului județean, a tuturor oamenilor muncii din municipiu și județ de a trage concluziile corespunzătoare atît din ceea ce a fost bun, cît și din ceea ce a fost negativ. Sînt convins că se va acționa cu toată hotărîrea pentru îmbunătățirea activității în toate domeniile, inclusiv — deși nu am discutat astăzi despre această problemă — în domeniul educației, al ridicării conștiinței socialiste a maselor largi populare. în societatea pe care o edificăm noi, fiecare cetățean trebuie să participe în mod conștient, în strînsă legătură cu colectivul din care .face parte, la îndeplinirea Programului de dezvoltare a patriei. Afirmarea și dezvoltarea democrației socialiste, făurirea conștientă de către popor a propriului său destin cer intensificarea muncii educative, ridicarea nivelului cunoștințelor generale, înțelegerea de către fiecare cetățean a faptului că, la locul său de muncă, trebuie să-și îndeplinească neabătut îndatoririle, să facă totul pentru ca întreaga noastră națiune să înainteze, în strînsă unitate, spre comunism. (Aplauze; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R. !“).în încheiere, îmi exprim încă o dată convingerea că organizațiile de partid, activul, comitetul județean, oamenii muncii își vor îndeplini cu cinste îndatoririle ce le vor reveni în anii următori, că vă veți prezenta, dragi tovarăși, la sfirșitul următorului cincinal cu rezultate și mai bune în toate domeniile vieții economico-sociale. Cu această convingere, vă urez noi și noi succese, multă sănătate șî multă fericire ! (Aplauze puternice; urale și ovații : se scandează: „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!“. Cei prezenți Ia adunare aclamă minute în șir pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Sînt prezentate tractoarele realizate de-a lungul anilor de constructorii brașoveni Entuziasta primire fâcutâ de colectivul Întreprinderii sdrbâtorlte
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Pledoarie pentru piesa 
românească 

în repertoriul teatrelor

Na, nu e pauză de prinz,
ci... pauză in organizare

Mai întii o cifră statistică : pînă la 
24 septembrie, în cooperativele agri
cole din județul Olt era strînsă re
colta de porumb de pe 42 900 hec
tare, ceea ce înseamnă aproape 45 la 
sută din suprafață. Toată lumea se 
interesează în aceste zile de rezul
tatele obținute de membrii coopera
tivei agricole din Izbiceni, care, 
după cum se știe, au lansat, în acest 
an, chemarea la întrecere către în
treaga țărănime cooperatistă. Deși 
recoltarea nu s-a încheiat. Ion 
Bordei, inginerul-șef al unității, 
ne-a oferit cîteva date care arată că 
angajamentul cooperatorilor se înde
plinește: „Din cele 1 200 ha cultivate 
cu porumb am recoltat pînă acum 700 
hectare. După cum se știe, ne-am 
angajat ca de pe 150 hectare să re
coltăm cîte 16 000 kg porumb știuleți 
la hectar. Am recoltat cîte 17 500 kg 
știuleți de pe 250 hectare. De alt
fel, producția medie ce o vom obține 
de pe întreaga suprafață cultivată cu 
porumb va fi de peste 13 500 kg știu- 
leți la hectar. Aceasta ne permite să 
livrăm la fondul de stat peste 7 000 
tone porumb, față de 5 500 cît este 
prevăzut în chemare. Pînă acum am 
transportat la bazele de recepție 
mai mult de 4 500 tone porumb boa
be". într-adevăr, lanurile de porumb 
ale cooperativei agricole din Izbi
ceni, a căror densitate este de 
55 000—60 000 plante la hectar, mun
cite gospodărește, asigură o pro
ducție mereu mai apropiată de ni
velul posibilităților de care dispun 
mănoasele soluri din luncile Dunării 
și Oltului.

Bine se muncește pentru strînge- 
rea la timp și fără pierderi a în

tregii recolte de pe cîmp și în alte 
unități. La cooperativa agricolă 
Slatina, de exemplu, porumbul a 
fost cules de pe 430 hectare, din 
cele 535 cultivate. Alături de coo
peratori erau în cîmp și elevi 
de la liceul textil și liceul de 
construcții din localitate. Porumbul 
a fost recoltat de pe mari suprafețe 
și în unitățile agricole din cadrul 
consiliilor intercooperatiste Găneasa. 
Vișina, Corabia, Curtișoara. Scorni- 
cești și altele.

Si totuși, la cimo există încă mult 
porumb, gata cules, dar netranspor
tat, pentru că în unele coopera
tive agricole mijloacele mecanice 
și de transport nu sînt folosite 
gospodărește. La Bălănești. bunăoa
ră, în ziua de 23 septembrie, la ora 
9,30, din cinci combine „Gloria" nu 
era în lan decît una singură. Un au
tocamion și un tractor cu două re
morci așteptau să transporte recolta. 
Tot din această cauză, peste 300 de 
elevi de la școlile generale Bălă
nești și Măruntei așteptau să strîn- 
gă porumbul ce rămînea în urma 
combinelor.

Pe terenurile I.A.S. Drăgănești- 
Olt un grup de combine staționau, 
iar oamenii așteptau. „Stăm pentru 
că nu putem lucra" — ne răs
pund în cor cei întrebați. Aflăm 
și de ce. Toate mijloacele de trans
port au fost blocate din cauza 
întlrzierilor la descărcare. La unele 
baze de recepție — aceeași imagine i 
camioane care așteaptă de mai mul
te ore să le vină rindul la descărcat,

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"

Din cauză că mi|loacele de transport nu sînt bine folosite, combinele pline 
stau la marginea lanurilor de porumb ale cooperativei agricole Bălănești 
(fotografia de sus), iar la I.A.S. Drăgănești-Olt oamenii veniți dis-de-dimi- 
neață la lucru pierd multe ore din aceeași pricină — nu au în ce să 

încarce porumbul (fotografia de jos) Foto : S. Cristian

BOTOȘANI: 85 Sa sută din suprafețe 
au fost recoltate

Isî prea! itt § aii® rai 
de pnii itaiî îi gtagi In mra

BULETIN RUTIEI
Informații de la direcția circulație din Inspectoratul 

general al miliției

Un claxon împotriva 
poluării sonore

Deși regulamentul de circulație 
stabilește fără echivoc unde și cind 
este permis sau interzis claxonatul, 
în ultimul timp fot mai multi con
ducători auto din București și din 
alte orașe ale tării au prins din nou 
năravul... claxonării. Si se claxonea
ză din te miri ce : ba pentru .,forța
rea" șoferului din fată ca să por
nească la apariția culorii galbene a 
semaforului (în loc să se aștepte cu
loarea verde) sau la apropierea ds 
pasajele marcate pentru pietoni (in 
loc să li se acorde acestora priori
tate), ba la depășirea autobuzelor 
și troleibuzelor oprite în stații (in 
loc să se prevină pericolul acciden
tării pietonilor prin reducerea co
respunzătoare a vitezei). Unii șoferi 
nu pregetă să recurgă la claxon 
pentru a-și anunța familia, prietenii 
sau cunoscutii despre sosirea sau 
plecarea lor. Sint, toate acestea, nu 
numai dovezi de ignorare și încăl
care a regulilor de circulație care 
se pot solda și cu accidente, în mă
sura in care cel claxonat, surprins, 
acționează pripit, dar și atitudini re
probabile de tulburare a liniștii pu
blice. de poluare sonoră a mediului 
ambiant. Tot poluare sonoră este și 
circulația unor motorete și autove
hicule cu tobe de eșapare defecte 
sau modificate, sporindu-se astfel 
volumul zgomotelor pe care le pro
duc.

Este bine de reținut că agenții de 
circulație sînt acum dotați cu apa
rate de măsurare a zgomotului (sono- 
metre) și că au primit ordin să ia 
măsuri drastice, potrivit legii. împo
triva excesului de zgomote produse 
de autovehicule. ,

Motorete fără... permis
în ultimul timp, agenții de circu

lație din întreaga țară au depistat 
mai multe cazuri de conducere pe 
drumurile publice a unor motorete 
de către persoane care nu posedau 
permisul necesar. Si aceasta, fie că e 
vorba de cei care au motorete pro
prii. fie că merg cu ale altora, cu 
sau fără știrea proprietarilor. Ținînd 
seama de pericolul deosebit pe care 
il prezintă conducerea unui autove
hicul de către o persoană care nu

posedă permis, legea califică și pe
depsește ca infracțiune însăși fapta 
respectivă, chiar dacă nu a generat 
nici un fel de urmări. Pedeapsa pre
văzută de lege este închisoare de la 
6 luni la 3 ani. sau amendă.

Ținem să precizăm, cu acest prilej, 
că potrivit articolului 6 din Decre
tul 328/1966 (republicat) privind 
circulația pe drumurile publice, mo
toretele „Mobra" (constituind marea 
majoritate a parcului de motorete 
aflate in circulație) sint considerate 
autovehicule, avind in vedere că 
întrunesc condițiile stabilite de lege 
pentru aceasta.

Totodată, trebuie reținut și faptul 
că persoana care deține o motoretă 
și permite conducerea acesteia pe 
drumurile publice de către o altă 
persoană, care nu posedă permis (ori 
i s-a suspendat), comite q faptă pe
depsită cu închisoare de la 3 luni la 
1 an sau cu amendă.

Deficiențe mici, care duc 
la accidente grave

Enumerăm cîteva dintre deficien
țele (mai puțin luate în seamă) care 
afectează stabilitatea in mers și efi
cienta frinârii autovehiculelor : di
ferente (uneori foarte mici) între 
nivelurile de presiune ale pneurilor ; 
grad diferit de uzură a pneurilor ; 
nereglarea corectă a sistemului de 
frinare ; joc peste limită a mecanis
mului de direcție ; slăbirea piulițe
lor de fixare a roții ; neașezarea 
uniformă a încărcăturii^ în caroseria 
camioanelor ; încărcătură cu gabarit 
prea înalt în portbagajele instalate 
pe plafonul autoturismelor (mai ales 
în condiții de vint) ; acționarea 
bruscă a volanului.

Oricare dintre aceste defecțiuni 
poate genera, direct sau indirect, 
accidente grave de circulație.

„Atenție, pietoniIst
Este titlul broșurii editată sub e- 

gida direcției circulație din Inspec
toratul general al miliției, intr-un 
tiraj de masă. Cu ajutorul unor ima
gini satirice, însoțite de texte, bro
șura atrage atenția pietonului asu
pra pericolelor la care se expune 
cind este certat nu numai cu regu
lile de circulație, ci și cu normele 
eticii rutiere.

în cooperativele agricole din jude
țul Botoșani s-a strins recolta de po
rumb de pe 61 200 ha — 85 la sută din 
suprafața cultivată. Stadiul avansat 
al culesului are la bază un șir de 
măsuri inițiate de comandamentul 
județean pentru organizarea bună a 
muncii, participarea la executarea 
lucrărilor a tuturor locuitorilor 
satelor, folosirea deplină a zilei 
lumină. „Să încheiem recoltatul po
rumbului pînă la sfîrșitul lunii sep
tembrie" — este unul din obiectivele 
stabilite de specialiști și cadre de 
conducere dintr-o serie de unități 
unde coacerea mai timpurie a lanu
rilor a impus reactualizarea grafice
lor de lucru și devansarea termene
lor stabilite inițial. Cooperatorii si 
mecanizatorii din Dobirceni au strins 
porumbul de pe întreaga suprafață 
de 810 hectare. Au încheiat recoltatul 
și cooperativele agricole Durnești pe 
793 hectare. Românești pe 620 hec
tare, Mihălășeni pe 510 hectare și 
altele.

Avansul cîștigat la recoltarea po
rumbului permite concentrarea forțe
lor la transportul producției. „Să 
ciștigăm 5 minute la încărcatul fie
cărui camion de 5 tone" — este ini
țiativa cooperatorilor din Santa 
Mare. Ei au adus de acasă furcile cu 
care se încarcă sfecla și lopeți late 
cu ajutorul cărora incărcarca fiecă
ruia din cele 5 camioane cu știuleți 
se face in 30—35 de minute în loc de 
40 de minute cit dura de obicei. Fie
care camion face zilnic cite 5 trans
porturi la baza de recepție. Președin
tele cooperativei. Ion Mereuță, subli
nia că se folosesc toate atelajele 
pentru a elibera zilnic cel puțin 30 de 
hectare de porumb.

„Transportul rapid, fără căruțe și 
fără remorci", este ceea ce realizează 
cooperatorii și mecanizatorii din 
Viișoara. Echipele de cooperatori 
care lucrează in acord global au tăiat 
porumbul plantă întreagă, și l-au așe
zat în glugi — metodă de recoltare 
obișnuită in Moldova — pentru a per

mite culesul înaintea coacerii depli
ne, indiferent de starea vremii. întru- 
cit cele 50 de atelaje sint insuficien
te, s-au confecționat sănioaie (tîrși- 
toare) cu care recolta este transpor
tată la marginea tarlalelor. Inițiativa 
este bună, dar desfăcatul știuleților 
de pe tulpinele de porumb aflate la 
marginea tarlalelor nici n-a început. 
Evident, din această cauză nu s-a 
transportat la baza de recepție nici o 
tonă de porumb. Nu este deloc lău
dabilă această situație într-o unitate 
unde participă zilnic la muncă 800 de 
cooperatori. Situații asemănătoare 
sa intilnesc și in alte cooperative, 
îli-asemenea situații poate fi socotită 
încheiată recoltarea ? Numai in 
momentul cind știuleții au fost 
transportați și înmagazinați au fost 
cu adevărat terminate lucrările. 
Altfel, cele 85 procente cit re
prezintă suprafața de pe care s-a 
strins recolta nu exprimă situația 
reală de pe teren.

Devansarea termenelor de recoltare 
și înmagazinare a producției este 
întru totul posibilă, sublinia ing. Con
stantin Dumitriu, directorul direcției 
agricole județene. Zilnic se anali
zează utilizarea mijloacelor de 
transport. S-a indicat cadrelor de 
conducere din unități să contro
leze cum sînt folosite camioane
le și remorcile, in special seara și 
dimineața. întrucit unele camioane 
venite de la I.T.A. Maramureș nu au 
înălțătoare, acestea trebuie grabnic 
asigurate pe plan local. La comanda
mentul județean s-a semnalat și o altă 
situație : stocul de motorină pentru 
tractoare asigură funcționarea aces
tora numai pentru 3—4 zile. în cîteva 
secții de mecanizare s-a ajuns la si
tuații cind alimentarea cu motorină 
s-a făcut de la un tractor la altul. 
Este necesară intervenția energică, 
operativă, a forurilor centrale de 
resort pentru rezolvarea acestei pro
bleme.

C. BORDEIANU

O Împrejurare de la 
chiar începuturile ca
rierei mele teatrale a 
avut darul să-mi ara
te concret cum, la 
prestigiul unui colectiv 
artistic, contribuie — 
alături de ținuta ar
tistică a spectacolelor 
— calitatea repertoriu
lui.

Este vorba de pe
rioada directoratului 
lui Mihail Sadoveanu 
la Teatrul Național 
din Iași, cind vechea 
scenă și-a recăpătat 
prestigiul, jucîndu-i 
frecvent, alături de 
marii clasici ai litera
turii universale, pe 
Hașdeu, Caragiale, De- 
lavrancea. Victor Ef- 
timiu.

Am putut constata 
atunci însuflețirea pe 
care o stîrnesc — prin
tre interpreți și spec
tatori — piesele de 
substanță, eu un bogat 
și emoționant mesaj 
patriotic, încărcate de 
adevăruri umane și, 
mai ales, acele lucrări 
de valoare ale drama
turgiei naționale, mai 
vechi și mai noi, care 
au o legătură directă 
cu „lumea" spectato
rilor cărora li se a- 
dresau.

Și mal pregnant s-a 
conturat acest lucru 
în anii socialismului, 
cind, cum bine știm, 
valoarea repertoriu
lui, densitatea idei
lor pe care le comu
nică, forța lor dina
mizatoare in modela
rea omului contem
poran au devenit o- 
biectivele de căpete
nie ale teatrului ro
mânesc.

Piesa românească 
inspirată din trans
formările revoluționa
re prin care trece ta
ra și oamenii ei a 
fost, încă din primii 
ani ai socialismului, 
unul din mijloacele 
cele mai eficace prin 
care teatrul — anga
jat pe linia stabilirii 
unei legături organice, 
firești cu publicul — 
a contribuit la sădi
rea germenilor unei 
conștiințe noi. De a- 
semenea, tocmai aces
te scrieri ale autorilor 
români care înfățișau 
transformările revo
luționare de la noi, 
mutațiile din conștiin
țe, ne-au recomandat 
cu deosebire și ne-au 
impus în fața specta
torilor străini, care 
ne-au aplaudat cu pri
lejul numeroaselor 
turnee.

Calitatea legăturii 
dramaturgiei originale

cu viața și capacitatea 
teatrului de a da ex
presie contemporanei
tății rămin și acum 
indicii cei mai impor
tanți ai valorii, ai vi
talității vieții teatra
le, ai locului pe care-1 
ocupă scena în viața 
societății. Simt de a- 
ceea o mare satis
facție, ca artist cetă
țean, ca slujitor al 
scenei, să văd apărînd 
pe afișul teatrelor 
noastre numeroase 
texte dramatice noi, 
inspirate din contem
poraneitate și să con
stat deosebitul lor e- 
cou la public.

Cred însă că pro
blematica actualității 
este cu mult mai am
plă decit o regăsim în 
literatura noastră con-

Tnsemnări de
Costache 

ANTONIU

sacrată scenei șl că 
dramaturgia nu re
flectă suficient de 
semnificativ și de e- 
moționant marile
transformări sociale 
Ia care asistăm, uni
versul spiritual spe
cific constructorilor 
socialismului. Mă gîn- 
desc, de asemenea, 
confruntînd specta
colele grandioase și 
adesea eroice ale vie
ții cu cele ale sce
nei, că teatrele ar tre
bui să-și propună pro
iecte mai ambițioase 
de mobilizare a ener
giilor, de activizare a 
conștiințelor ; să se
lecteze mai exigent 
lucrările în vederea 
reprezentării ; să pro
voace, în acest sens, 
conștiința și imagi
nația autorilor.

Cred că influența 
educativă a teatrului 
ar fi și mai puternică 
dacă repertoriul ar 
vădi o mai mare di
versitate și bogăție te
matică, dacă, de pildă, 
ar conține mai multe 
comedii sau mai mul
te piese inspirate din 
viața de azi a satului, 
din destinul actual al 
țăranului.

Ca interpret, mi-am 
dat seama adesea că 
transfigurarea sceni
că a omului contem
poran reprezintă cei 
mai înalt examen de 
măiestrie al actorului, 
cea mai înaltă dovadă 
că ei este un partici
pant activ Ia viața ce

tății. Și, așa cum 
le-am spus timp de a- 
proape două decenii și 
studenților mei, întot
deauna mi s-a părut 
cel mai anevoios de 
interpretat tocmai o- 
mul nou al zilelor 
noastre. De ce ? Pen
tru că exigentele de 
autenticitate, în cazul 
omului contemporan, 
sint mai mari. Pentru 
că reflectarea acestu
ia presupune marea 
artă a compoziției fi
rești, simple, după 
cum presupune trăirea 
ficțiunii scenice cu o 
intensitate aparte : a- 
titudine față de pro
blematica piesei, ar
denta unor crezuri co
mune. Pentru că ade
vărata cunoaștere a 
sufletului eroului con
temporan cere o pă
trundere foarte adincă 
a vieții, pentru că 
„personajele" contem
poraneității sînt va
riate și complexe, 
presupun stăpînirea 
unei game infinite de 
sentimente omenești, 
a unei mari bogății de 
idei — care se cer 
transpuse în chip vi
guros, realist, pentru 
a n.u-1 trăda pe autor, 
pentru a nu falsifica 
viața, pentru a nu-1 
minți pe spectator.

Succesul, în această 
privință, nu poate fi 
asigurat decît prin 
preocuparea susținută 
a fiecărui artist de a 
cunoaște marile pro
bleme ale actualității, 
de a reflecta la ele. de 
a contribui cu toate 
forțele sale la pro
gresul spiritual al ma
selor.

Aștern aceste rîn- 
luri acum, in pragul 
noii stagiuni 1975— 
1976, pe care aș dori-o 
așezată sub semnul 
unei sporite exigențe 
ideologice și artistice, 
și foarte fructuoasă in 
privința literaturii ro
mânești inspirate din 
actualitate. Cum am 
mai spus, dramaturgia 
originală contempora
nă are cu deosebire 
darul să angajeze un 
dialog autentic, direct 
cu masele largi de oa
meni ai muncii, trans- 
formîndu-i în iubitori 
ai teatrului. Stimula
rea. selectarea respon
sabilă a creației de 
valoare aparținind au
torilor noștri de azi — 
tărim dintre cele mai 
rodnice pentru exerci
tarea unei misiuni e- 
ducative — oferă ga
ranția viitorului stră
lucit al teatrului nos
tru.

/

PROGRAMUL 1

11,00 Ora copiilor.
12,00 Tetecinemateca. Ciclul ..Mari 

regizori" — A. Kurosawa. 
Film artistic : ..A trăi".

14,00 Telex,
14,05 Cintece și jocuri populare 

românești.
14,20 Telerama.
14,50 Emisiune literară.
15,10 Club T.
16,00 Magazin sportiv.

17.15 ,.Mărire vouă, oameni ai pa
triei mele !". Spectacol de 
balet românesc contemporan.

17.30 Porțile orașului — documen
tar TV.

17,50 Caleidoscop cultural-artistic. 
18,05 Vaslui 600. Spectacol muzical- 

literar-coregratic dedicat a- 
nlversării a 600 de ani de 
atestare documentară a ora
șului.

19,20 1001 de seri,
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedla.
20,40 Film serial : ț,Columbo?,
22.15 24 de ore. O Sport.
22.30 Studio nocturn. Emisiune 

muzical-coregrafică de Marga 
Huss și Marcela Popescu.

h sprijinul propagandiștilor și cursanților 

învățământului de partid
„REVISTA ECONOMICĂ" a pu

blicat consultația pe TEMA I co
mună pentru cursul studierea poli
ticii economice interne și interna
ționale a P.C.R. din acest an. inti
tulată : „Dezvoltarea și moderniza
rea bazei tehnico-materiale — ce
rință fundamentală a făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate" in numărul 38 din 19 IX 1975. 
Cea de-a Il-a TEMA .comună : 
„Orientările date de Congresul al 
XI-lea al P.C.R. privind asigurarea 
unui raport corespunzător între fon
dul de consum și fondul de dezvol
tare econoniico-socială. Creșterea e- 
ficientei economice. Reducerea

cheltuielilor materiale de producție 
— obiectiv central al politicii par
tidului nostru", a fost publicată in 
numărul 39 din 26 IX 1975.

„Revista economică" publică în 
exclusivitate cele 3 teme comune 
pentru cursul de studiere a politi
cii economice interne și internațio
nale a P.C.R. și consultații pe te
mele specifice cursanților din in
dustrie.

Abonindu-vă la „Revista econo
mică", vă asigurați primirea cu re
gularitate a publicației, in care gă
siți în fiecare săptămînă un bogat 
documentar economie necesar pre
gătirii dumneavoastră 1

„ROMÂNIA - FILM" prezintă

„NOAPTEA ARTIFICIILOR*

După ce 
au citit 
faptul divers

In primăvară (mai exact, in 
ziarul din 19 aprilie) publicam 
in rubrica noastră, cu titlul 
„Vaslui... 1864“, fapta lăudabilă 
a unui bucureștean, care donase 
o hartă veche a fostului district 
Vaslui, pentru care edilii locali 
i-au adus vii mulțumiri. Iată 
că după apariția notei nume
roși cetățeni din Capitală, din 
diferite județe ale țării, ca și 
din Berezeni, Vutcani, Deleni, 
Văleni, Tăcuta și din alte loca
lități vasluiene au trimis docu
mente de mare importantă pen
tru cunoașterea trecutului istoric 
al acestor meleaguri, obiecte 
vechi, acte, lucruri personale. 
Toate acestea au fost expuse în 
sălile muzeului județean, care, 
s-a inaugurat ieri, vineri, 26 
septembrie, cind orașul a sărbă
torit șase secole de existență.

60 de ani 
dăruiti...

9

frumosului
N-am văzut locuitor al Caran

sebeșului care să nu se mîn- 
drească — și pe bună dreptate — 
cu frumosul parc al orașului. La 
fel craiovenii, cu unul din parcu
rile lor de toată frumusețea, la 
fel ieșenii cu noua grădină bo
tanică. Dar ciți oare știu cine 
a fost printre cei care au trasat 
pe hirtie conturul acestor „plă- 
mîni de sănătate" ai orașelor 
respective ? Ciți din cei peste un 
milion de oaspeți români și 
străini ai litoralului nostru din 
acest an știu că la grădinile 
mării a fost consultat și u- 
nul din cei mai pasionați crea
tori de parcuri publice de la 
noi ? Este vorba de prof. dr. V. 
Carmazinu din Iași, care a con
sacrat 
de ani 
80 și 
tradiționalul 
Tot el 
parcuri și 
stituie azi podoaba 
șe europene. De curind a fost 
solicitat, în calitate dc consul
tant, la unele amenajări ale 
coastei mediteraneene franceze.

acestei profesiuni 60 
din viată. Are acum 

îi urăm din
„La multi 

a proiectat 
grădini,

inimă 
ani", 

vestite 
care con-
unor ora-

| Pionierii
| acvanauți

George Gimă, Eduard Mano- 
le, Manuel Nistorescu si Adrian 
Porav sint patru băieți con- 
stănțeni in vîrstă de la 9 la 12 
ani. Deși încă prichindei, ei sint 
autorii unui record 
To/i patru 
scafandru autonom 
superior.
executat (și execută) scufundări 
in Marea Neagră pină la adin- 
cimea de 7 metri liber, iar cu 
aparate de oxigen — pină la 15 
metri. Cei patru sint aom- 
ponenți ai clubului „Pionierii 
acvanauți“ de la Casa pionieri
lor din Constanta, club care nu
mără 320 de membri. Primul 
dintre cei patru se pregătește in 
prezent pentru a atinge o ade
vărată performantă : scufunda
rea la 40 de metri adîncime.-Sâ-i 
ținem pumnii I

neobișnuit, 
dețin brevetul de 

clasa I — 
Fiecare dintre ei a

5 OOO
La starea civilă din Galați a 

fost înregistrat cel dc-al 5 000- 
Ica nou-născut din acest an. Mai 
exact, o nou-născută. Se 
mește Anișoara Demir. 
ei, Gheorghe Demir, (27 
este siderurgist, mama (Marcefa, i 
20 de ani) este țesătoare. Urin>- ’ 
du-i Anișoarei să se înalțe co-\ 
păcel, intru multi ani cu sănă
tate. remarcăm că in acest an 
gălățeanul 5 000 a venit pe lume 
mult mai devreme decit în 
toamna anului trecut, cind se 
numărau pe vremea aceasta 
alți... vreo 5 000 de boboci.

nu- 
Tatăl 
avi),

Producție a studiourilor cehoslovace. Regia : Zbynek 
Brynych. Cu : Svatopluk Matyas, Jiri Lâbus, Vâclav 

Svorc, Josef Mixa

300 DE CURSANȚI
La Casa orășenească de cultu

ră din Zalău a avut loc deschi
derea cursurilor școlii populare 
de artă din localitate. în noul 
an de învățămint. cei aproape 
300 de cursanți din anul I și II, 
în marea lor majoritate tineri, 
grupați în 15 clase. își vor des
fășura activitatea în cadrul 
cursurilor de pictură, actorie, 
țesut-cusut, instrumente de su
flat. regie, dans popular și cla
sic etc. (Gheorghe Rusu).

„TIMIȘOARA - FLOARE 
RARĂ"

Sub acest generic, pe scena 
clubului C.F.R. din Timișoara 
s-a desfășurat prima ediție a 
festivalului de muzică ușoară 
organizat de Consiliul județean 
Timiș al sindicatelor. Alături de 
formații de muzică ușoară și so
liști vocali din întreprinderi și 
instituții timișorene au partici
pat și artiști amatori din Lugoj, 
Jimbolia și alte localități ale ju
dețului. Propunîndu-și să pro
moveze melodii originale valo
roase, festivalul a constituit 
totodată un omagiu adus fru
museții orașului de pe Bega, 
muncii harnice a locuitorilor săi. 
Juriul a răsplătit cu premii for
mațiile orchestrale ale clubului 
C.F.R., întreprinderii „Tehno- 
lemn" și Școlii populare de artă 
din Timișoara. O mențiune spe
cială a fost atribuită compozito
rului Constantin Elade și textie

rului Emil Șein pentru melodia 
„Timișoara — floare rară". (Ce
zar Ioana).

PENTRU FRUNTAȘI

în deschiderea stagiunii ’75— 
’76, Teatrul municipal din Plo
iești a prezentat un spectacol 
muzical-coregrafic în aer liber 
dedicat fruntașilor în producție 
din unitățile industriale ale o- 
rașului. El a cuprins dansuri și 
muzică la cererea directă a unor 
muncitori. maiștri. ingineri, 
fruntași de la întreprinderea 
„1 Mai", Combinatul petrochimic 
de la Brazi, rafinăriile Ploiești 
Sud și Vega. întreprinderea de 
utilaj chimic. Aceste preferințe 
au fost culese de către colec
tivul teatrului . cu citeva zile 
înainte, cu prilejul unor depla
sări la locurile de muncă ale 
fruntașilor. (Const. Căpraru).

SEMINAR METODIC

La Tîrnăveni s-a desfășurat 
un seminar metodic cu tema 
„Forme și metode de educație 
a tineretului în așezămintele de 
cultură", la care au participat 
activiștii caselor de cultură din 
județul Mureș, muzeografi și 
bibliotecari. Cu acest prilej au 
fost prezentate expuneri despre 
politica internă și externă a par
tidului, obiective ale cincinalu
lui în județ, s-au expus rezulta
tele unor sondaje sociologice 
locale, asigurîndu-se totodată un 
larg schimb de experiență în
tre participanții la consfătuire. 
(Cornel Pogăceanu).

Bigamul
Deși era un meseriaș buh, lu- 

crind ca rutierist la Rovinari, 
Tudor-Baciu a fost nevoit [să-și 
părăsească pentru un timp locul 
de muncă. El își părăsise, pe 
nepusă masă, soția, dintr-o lo
calitate din județul DoljJ pie
rind fără adresă. în județul 
Gorj s-a căsătorit a doua oară, 
tot cu acte în regulă (!), cu o 
fată din Slivilești. Și uite-așa, 
rutieristul nostru a apărut in 
fața instanței de judecată
două certificate dc căsătorie. 
Urmarea : a doua căsătorie a 
fost anulată, iar ca să n-o mai 
uite pe prima, i s-a dat un 
și jumătate de meditație.

cu...

Pescari

an

V. 
in

la apa
Mari pescari, S. Bogdan și 

Ionescu din Ploiești iși luau
fiecare duminică dimineața un
dițele și plecau la balta plină 
cu pește de la Pucheni (Praho
va). N-aveau permise, dar nici 
nu le trebuiau. Se 
fiecare, pe propria-i... 
că pot să prindă pește cit 
teau, că pe ei n-avea cine 
prindă. Paznicul Gheorghe 
liga nu dădea pe la baltă 
minică dimineața, să-l pici 
ceară. Totul a mers strună, pi
nă duminica trecută. Un control 
pe malul bălții in urma căruia 
pescarii au intrat la apă. Odată 
cu ei. și paznicul. Care paznic 
era, firește, tot lipsă la apel.

convinsese 
undită, 

pof- 
să-i 
Bu- 
du- 
cu

Rubrică redactată de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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CELUI DE-AL 26-LEA CONGRES AE PARTIDULUI 
SOCIAL-DEMOCRAT, DIN SUEDIA

In numele Partidului Comunist Român, al întregului popor român adre
săm un salut de prietenie și cele mai bune urări de succes participanților la 
Congresul Partidului Social-Democrat din Suedia, tuturor oamenilor muncii 
suedezi.

Manifestîndu-ne satisfacția pentru relațiile prietenești statornicite între 
popoarele și țările noastre, ne exprimăm dorința de a dezvolta și intensifica 
în viitor raporturile politice, economice, tehnico-științifice și în alte do
menii dintre Republica Socialistă România și Suedia, conlucrarea dintre 
ele pe arena internațională. în folosul popoarelor român și suedez, al cauzei 
păcii, colaborării și securității în Europa și în lume.

Urăm succes deplin lucrărilor congresului dumneavoastră, activității pe 
care Partidul Social-Democrat din Suedia o desfășoară împreună cu alte 
forțe muncitorești, democratice, progresiste, pentru creșterea bunăstării și 
prosperității oamenilor muncii suedezi, pentru pace, democrație și progres.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Adresăm Excelenței Voastre sincerele noastre mulțumiri pentru amabilul 
mesaj transmis din partea poporului român, prin care sînt exprimate senti
mentele de îngrijorare și simpatie privind pierderile de vieți omenești și 
materiale provocate de inundațiile care au avut loc în Nepal.

BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA
Regele Nepalului

Vizita președintelui
Camerei Comunelor din Marea Britahie

Președintele Camerei Comunelor 
țin Marea Britanie, John Selwyn 
UVț'd. care, la invitația Marii Adu- 

i Naționale a Republicii Socialiste 
România, face o vizită în tara noas
tră. a fost vineri oaspetele munici
piului Constanța.

Președintele Camerei Comunelor 
din Marea Britanie și persoanele 
care îl însoțesc au vizitat, obiective 
de interes istoric, turistic, stațiunile 
maritime de pe litoralul românesc al 
Mării Negre și au avut o întilnire cu 
Vasile Vîlcu, președintele Comitetu-

Vineri. președintele Partidului 
Uniunea de Centru — Noile Forțe din 
Grecia. Gheorghios Mavros, a făcut o 
vizită de curtoazie președintelui Ma
rii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, 
și a avut convorbiri la C.C. al P.C.R. 
cu tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

în cursul aceleiași zile, oaspetele 
grec a vizitat Muzeul de istorie și 
Muzeul de artă ale Republicii Socia
liste România, cartiere de locuințe și 
alte obiective social-culturale din 
Capitală.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a președintelui Partidului Uniunea 
de Centru—Noile Forțe, ambasadorul 
Republicii Elene la București. Dimitri 
Papadakis, a oferit un dineu.

★
Delegația Uniunii Socialiste a For

țelor Populare din Maroc, condusă de 
Mohamed Jabry. membru al Biroului 
Politic al partidului, care a efectuat 
o vizită în țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R., a avut întîlniri cu 
conducerile Ministerului Educației și 
învățămîntului. Academiei „Ștefan 
Gheorghiu". U.N.C.A.P.. institutelor 
Agronomic și de Construcții din 
București. Oaspeții marocani au vizi
tat, totodată, obiective economice și 
social-culturale din municipiul Bucu
rești, din județele Brașov și Ialomița.

La încheierea vizitei, delegația a 
avut convorbiri la C.C. al P.C.R. cu 
tovarășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Ursu, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
și Constantin Manolescu, membru al 
C.C. al P.C.R.

★
Ministrul energiei și comunicațiilor 

din Kenya, Isaac Omolo Okero, care

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
GIMNASTICA : La prima 

ediție a „Cupei mondiale” 
vor participa și sportivi 

români
intre 27 și 29 octombrie, la Londra, 

șe va organiza, de către federația in
ternațională de gimnastică, prima 
ediție a „Cupei Mondiale" la feminin 
și masculin. Concursurile vor cuprin
de numai exerciții „liber alese", la 
ele fiind invitați primele 12 sportive 
și primii 12 sportivi din lume.

Dintre gimnaștii români a fost in
vitat Dan Grecu. iar dintre fete vor 
participa Alina Goreac. Anca Grigo- 
raș și. probabil. Teodora Ungureanu 
(in locul Nadiei Comâneci).

N. Comănecî, invitată 
de onoare a municipalității 

din Houston
Tinăra noastră sportivă Nadia Co- 

măneci va fi invitata de onoare a 
municipalității orașului Houston (sta
tul Texas), cu ocazia festivalului ce 
se va organiza, la 13 noiembrie a.c., 
pentru fondul internațional de com
batere a bolilor infantile. Invitația a 
fost făcută de primarul Fred Hof- 
heinz și de guvernatorul statului 
Texas, senatorul Dolph Briscoe.

® Astăzi, de la ora 11.30. și mîine, 
de la ora 10. în sala de gimnastică 
de la complexul sportiv ,.23 August" 
se vor desfășura concursuri de se
lecție pentru echipele reprezentative 
feminine ale României. în vederea 
campionatelor balcanice (Bulgaria, 
Pleven. 2—5 octombrie a.c.) și a 
meciului România—R. F. Germania 
(R.F.G., Ilertissen, 10 și 11 octom
brie a.c.). La selecție vor concura 
cele mai bune gimnaste românce 
(primele 12 — componente ale lo
tului olimpic), o Campionatele na
ționale vor avea loc anul acesta la 
Bacău. între 22 și 24 octombrie. La 
feminin, se vor decerna titlurile na
ționale. atit individuale, cît și pe 
echipe. în timp ce la băieți numai 
în concursurile și probele individua
le. e Meciul feminin România—Ita
lia se va disputa la 1 și 2 noiem
brie. in orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

BASCHET
Echipa Dinamo București a obținut 

o nouă victorie în cadrul Dinamo- 
viadei de baschet, competiție care se 
desfășoară in orașul polonez Gdansk. 
Baschetbaliștii români au intilnit 
formația cehoslovacă Ruda Hvezda, 
pe care au întrecut-o cu scorul de 
75—66 (37—39). Din nou, cei mai buni 
jucători ai echipei dinamoviste au 
fost Vasile Popa (28 puncte) și 
Gheorghe Novac (18 puncte). 

lui Executiv al Consiliului popular 
județean Constanța. în cursul între
vederii, oaspetele s-a interesat de 
dezvoltarea economică, agrară și in
dustrială a județului și municipiului 
Constanta, de creșterea bazei mate
riale a turismului.

în onoarea oaspetelui, președintele 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean a oferit un dejun, 
care s-a desfășurat intr-o atmosferă 
de cordialitate șl prietenie.

(Agerpres)

Cronica zilei
a făcut o vizită în țara noastră, a 
avut. în cursul zilei de vineri, între
vederi cu Nicolae Mănescu. ministrul 
energiei electrice, și Nicolae Ionescu. 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale. Oaspetele 
a avut, de asemenea, convorbiri la 
Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

Au fost abordate cu acest prilej 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor de colaborare și cooperare 
româno-kenyene.

Ministrul kenyan a vizitat, de ase
menea, întreprinderea de vagoane 
din Arad și întreprinderea „23 Au
gust" din Capitală.

In cursul după-amiezii. ministrul 
kenyan a părăsit Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, de alte persoane oficiale.

fr
Vineri a sosit in Capitală generalul 

Edgardo Mercado Jarrin. fost prim- 
ministru âl Republicii Peru. împreu
nă cu soția, care la invitația Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste face o vizită în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost întîmpinați de 
Corneliu Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S.. și ge- 
neral-locotenent Constantin Oprită, 
membru al Biroului Executiv al Con
siliului National al F.U.S.

A fost de față Enrique E. Laroza. 
ambasadorul Republicii Peru la Bucu
rești.

★
Vineri după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație de activiști ai 
P.C. Bulgar, condusă de Todor Gan
eev, adjunct de șef de secție la C.C.

Intr-un alt joc, Dinamo (U.R.S.S.) 
a dispus cu scorul de 86—80 (44—35) 
de Spartak Levski (Bulgaria).

ATLETISM : încheierea 
întrecerilor Dinamoviadel
La -Praga au luat sfîrșit întrecerile 

Dinamoviadei de atletism, la care au 
participat sportivi și sportive din 
șapte țări.

în ultima zi de concurs, sprinterul 
român Toma Petrescu a cîștigat pro
ba de 200 m. cu timpul de 21”13/100, 
fiind urmat de cehoslovacul Matou- 
sek și polonezul Werner — ambii cro
nometrați în 21”20/100. Nicolae Ones- 
cu a ocupat locul al doilea in cursa 
de 800 m (cu 1’50’TO/IOO), iar Mihaela 
Loghiii și Dinu Piștalu s-au clasat pe 
locurile trei în probele de aruncarea 
greutății (cu 18.49 m) și. respectiv, 
săritura cu prăjina (cu 4.90 m).

JUDO : De astăzi, 
campionatele Internationale 

ale României
Astăzi și miine, în Sala Floreasca 

din Capitală, se vor desfășura între
cerile celei de-a patra ediții a Cam
pionatelor internaționale de judo ale 
României. La competiție vor fi pre- 
zenți sportivi din Bulgaria, Franța, 
R.F. Germania. Iugoslavia, Portuga
lia și U.R.S.S.

Simbătă, întrecerile sînt progra
mate cu începere de la ora 9,30 di
mineața, 16,30 după-amiaza, iar du
minică. primele meciuri vor începe 
la ora 9 dimineața.

Duminică, la sfirșitul competiției, 
va avea loc meciul amical dintre 
echipele României și Iugoslaviei.

FOTBAL : Azi, meciuri 
din divizia A, la Arad 

și Tg. Mureș
Astăzi, în cadrul etapei a șaptea 

a campionatului diviziei A la fotbal, 
se vor disputa două partide : 
U.T.A. — Universitatea Craiova și 
A.S.A. — F.C. Argeș. Posturile noas
tre de radio vor transmite, alter
nativ. reprizele secunde ale acestor 
jocuri. Transmisia se va face pe pro
gramul I. în jurul orei 16.45. Miine 
vor avea loc celelalte partide ale 
etapei a VlI-a.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 26 SEPTEMBRIE 1975

Extragerea I : 72 25 14 88 50 52 
12 66 18

Extragerea a Il-a : 42 6 5 15 73 62
63 82 51

Sesiune jubiliață 
consacrata împlinirii a 600 de ani 

de la prima mențiune documentara 
a orașului Vaslui

Locuitorii Vasluiului. întreaga popu
lație de pe meleagurile acestui județ 
au sărbătorit, vineri, intr-un cadru 
festiv, împlinirea a 600 de ani de la 
prima mențiune documentară a ora
șului lor. Evenimentul a fost marcat 
printr-o sesiune jubiliară a Consiliu
lui popular orășenesc și Consiliului 
popular al județului Vaslui, la care 
au luat parte numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderile și institu
țiile orașului, activiști de partid si de 
stat, primari și reprezentanți ai unor 
orașe din Moldova, personalități din 
diverse domenii de activitate — fii 
ai acestor meleaguri.

Participanții la sesiune au primit 
cu sentimente de mîndrie patriotică, 
intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm. mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu locuitorilor orașu
lui Vaslui, precum și faptul că ora
șul a fost cinstit prin conferirea, prin 
Decret Prezidențial, a Ordinului 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I.

Istoria multiseculară a orașului săr
bătorit. bogatele tradiții de luptă ale 
locuitorilor săi. mărețele realizări ob
ținute de oamenii muncii din Vaslui 
in anii socialismului, precum și stră
lucitele perspective de viitor au fost 
înfățișate în cadrul sesiunii de pri
mul secretar al comitetului orășenesc 
de partid, primarul orașului. Pavel 
Stoica.

Au rostit, de asemenea, cuvîntări 
oameni ai muncii, personalități ale 
vieții economice, social-culturale si 
obștești din localitate, precum și din 
județele limitrofe.

A luat anoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Tănase. prim-secretar al 
Comitetului județean Vaslui al P.C.R.. 
președintele consiliului popular ju
dețean.

In numele comuniștilor, al tuturor 

al P.C.B.. care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită in schimb de 
experiență in țara noastră.

La sosire pe aeroportul internațio
nal Otopeni delegația a fost întimpi- 
nată de Constantin Matei, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

★
La invitația C.C. al P.C.R.. o dele

gație de activiști ai P.C. din Ceho
slovacia. condusă de Jaroslav Kase, 
șef de sector la C.C. al P.C.C., a 
efectuat o vizită pentiu schimb de 
experiență in tara noastră. în zilele 
de 22—26 septembrie a.c.

Cu acest prilej delegația a avut 
convorbiri la C.C. al P.C.R.. Consi
liul Culturii și Educației Socialiste. 
Consiliul Central al U.G.S.R.. Comi
tetul municipal de partid București. 
Comitetul județean Prahova al P.C.R., 
și a vizitat obiective economice și 
social-culturale din Capitală și jude
țele Prahova și Ilfov.

★
Vineri seara, la Casa Centrală a 

Armatei ..a avut loc o adunare consa
crată aniversării Zilei Armatei Popu
lare Ungare, la care au participat 
generali, ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri din garnizoana București.

Au fost prezenți Gyorgy Biczo, 
ambasadorul R.P. Ungare în Republi
ca Socialistă România, și membri ai 
ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ral-locotenent Vasile Petruț, care a 
rostit un cuvînt de salut.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit colonel Toth Endre, atașatul 
militar și aero al R.P. Ungare la 
București.

în continuare, participanții la fes
tivitate au vizionat o fotoexpoziție 
și filme infățișind aspecte din viața 
și activitatea militarilor unguri.

★
Comitetul municipal Craiova al 

P.C.R. a organizat, vineri, in colabo
rare cu Academia de științe sociale 
și politice din Republica Socialistă 
România, sesiunea de comunicări ști
ințifice ..Craiova — trecut, prezent și 
viitor", acțiune înscrisă pe agenda 
manifestărilor prilejuite de împlini
rea a 1 750 de ani de la prima men
țiune documentară a străvechii așe
zări daco-getice Pelendava și a 500 
de ani de la cea dinții atestare do
cumentară a orașului.

(Agerpres)

„...în vechime,~ in partea de nord a Chinei trăia un bătrin numit 
Moșneagul cel Nărod din Munții Nordului, Drumul de la casa lui spre 
sud era închis de doi munți mari : Taihangșan și Vangușan. Moșnea
gul cel Nărod a hotărît împreună cu fiii săi să năruie cu săpăligile 
acești munți. Un alt bătrin, pe nume Bătrinul Înțelept, văzîndu-i, a 
ris și a spus : -Este cu neputință ca voi cițiva să puteți nărui acești 
doi munți mari !•> Moșneagul cel Nărod i-a răspuns : '•După ce voi 
muri eu, vor rămine copiii mei, după ce vor muri copiii, vor rămine 
nepoții, și așa va urma generație după generație, intr-un șir nesfir- 
șit. Munții aceștia sint inalți, dar ei nu se mai pot înălța ; cu cit vom 
săpa mai mult, cu atit ei se vor micșora ; de ce să nu fie in puterea 
noastră să-i năruim ?• Respingînd prin aceste cuvinte judecata greșită 
a Bătrinului Înțelept, Moșneagul cel Nărod s-a apucat, fără a șovăi, 
să sape zi de zi munții ca să-i năruie. Aceasta l-a înduioșat pe dum
nezeu, care a trimis pe pămint doi dintre sfinții lui să ia cei dot 
munți în spate și să-i mute din locul acela".

Dintre nenumăratele porți prin 
care se poate ajunge la cunoașterea 
Chinei, poarta tăiată in stîncă a a- 
cestei străvechi legende îngăduie o 
directă și largă deschidere asupra 
spiritului chinezesc. Epopeea „Moș
neagului cel Nărod care a mutat 
munții" este Iliada și Odiseea Chi
nei.

A nărui, a muta munții... Munții I 
Nu cumva este o prea generoasă hi
perbolă ? Și nu altceva decit o me
taforă cu aspirație de simbol ? Dar 
de fapt cine își propune să verifice 
ad litteram o legendă ? Din confrun
tarea strictă, nemiloasă cu datele 
realității, orice mitologie riscă să 
iasă umilită. Și totuși, undeva pe a- 
cest pămînt s-au găsit oameni care 
au crezut cu îndărătnicie in adevă
rul deplin al legendei, așa cum cre
deau în ei înșiși, și a căror șansă de 
a supraviețui era să repete întocmai 
fabuloasa faptă a moșneagului mito
logic.

In nordul aspru, de unde a pornit 
în lume odiseea gintei lui Iu Cung, 
există un cătun montan numit Tă
ceai. Ce restriște, ce clipă de deznă
dejde i-a putut împinge pe intiii 
locuitori să-și aleagă drept vatră 
acea văgăună izolată, neprielnică ? 
Mai degrabă loc de surghiun decit 
de refugiu. Munți amenințători, 
deschiși furtunilor năprasnice și to- 
renților prădalnicii botezați pentru 
cruzimea lor — Capul tigrului. Su
puși instinctelor acestui tigru geolo-

Fragment din volumul In pregă
tire „Douăsprezece porți chlne- 
«ești“. 

oamenilor muncii care trăiesc De me
leagurile vasluiene. primul secretar 
al comitetului județean de paptid 
a exprimat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai alese mulțumiri 
și recunoștința fierbinte a locuitorilor 
din această parte a tării pentru me
sajul adresat și înalta distincție a- 
cordată orașului, pentru grija parti
dului. a secretarului general ca ora
șul și județul să se dezvolte, să în
florească.

în încheierea sesiunii a fost adop
tat textul unei scrisori adresate CO
MITETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune : „Cu aleasă stimă 
și profundă recunoștință, vă adresăm 
mulțumirile fierbinți ale tuturor vas
luienilor pentru atenția de carfe ne 
bucurăm din partea conducerii parti
dului și statului, a dumneavoastră 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Vă încredințăm că noi și generațiile 
viitoare nu vom uita niciodată că 
profundele transformări economico- 
sociale ce s-au produs pe meleagu
rile noastre în anii socialismului — 
și cu deosebire în ultimul deceniu — 
sint indisolubil legate de personali
tatea dumneavoastră, de neprețuitul 
ajutor ce ni-1 acordați direct și efec
tiv tn dezvoltarea multilaterală a a- 
cestor ținuturi cu rezonanță legen
dară.

Vă raportăm, stimate tovarășe se
cretar general, că oamenii muncii 
din întreprinderile orașului. în frun
te cu comuniștii, au îndeplinit sarci
nile planului cincinal cu trei luni și 
jumătate mai devreme. Planul în in
dustrie pe cele 9 luni ale anului în 
curs se va realiza și depăși la toți in
dicatorii, iar la investiții, planul 
anual se va îndeplini în proporție de 
cel puțin 75 la sută.

Cu prilejul acestei festivități, par- 
ticipanții la sesiune, în numele tu
turor locuitorilor din orașul si jude
țul Vaslui. își reafirmă adeziunea to
tală față de întreaga politică internă 
și externă a partidului și statului 
nostru. Totodată, dăm o înaltă apre
ciere activității neobosite pe care o 
desfășurați în numele celor mai inal- 
te Idealuri ale poporului român, pen
tru menținerea și consolidarea păcii 
internaționale, pentru edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Mobilizați de aprecierile deosebit 
de călduroase cuprinse în mesajul 
dumneavoastră, puternic stimulați în 
activitatea noastră de înalta distinc
ție ce ni s-a acordat, ne angajăm 
solemn să muncim astfel încit să în
deplinim in mod exemplar sarcinile 
ce ne revin din istoricele hotăriri ale 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, indicațiile deosebit 
de prețioase pe care dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. ni 
le-ați dat cu peste două luni în urmă 
aici, la Vaslui, să facem totul ca pa
tria noastră scumpă. Republica So
cialistă România, să urce pe cele 
mai înalte culmi ale socialismului și 
comunismului".

★
Sesiunea jubiliară a fost urmată de 

spectacolul omagial „Vaslui 600".
★

în aceeași zi. în localitate a fost 
inaugurat Muzeul de istorie al jude
țului Vaslui.

A avut loc. de asemenea, solemni
tatea dezvelirii unei plăci comemora
tive. prin care se consemnează mo
mentul jubiliar „Vaslui 600".

vremea
«iBKsnsaasassaCTsnBsssnssszaraiazzîZEsaD

Timpul probabil pentru 28, 29 și 30 
septembrie. In țară : Vremea va fi in 
general călduroasă, mai ales în prima 
parte a intervalului. îndeosebi în sud- 
estu) țării. Cerul va fi variabil, cu in- 
norări mai accentuate în jumătatea de 
sud-vest a țării și zonele de deal și de 
munte, unde, local, vor cădea ploi 
care vor fi și sub formă de averse. în
soțite de descărcări electrice. In rest, 
ploi izolate. Vîntul va sufla moderat, 
cu unele intensificări. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar maximele vor scădea ușor, 
oscilînd între 20 și 28 grade. In Bucu
rești : Vreme călduroasă, mai ales în 
prima parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată la sfirșitul perioadei. Vînt mo
derat. Temperatura In scădere ușoară 
în ultimele zile.

O poarta 
a Chinei 
numită

TACEAI
gic, temători, oamenii încercau in 
fiecare an să se strecoare pe lingă 
colții săi voraci, pentru a ajunge la 
cile un petic de pâmint (pămint ?) 
sugrumat de stînci. O palmă de teren zgrunțuros în al cărei căuș abia

Sesiunea Comisiei mixte româno-sudaneze 
de cooperare economică și tehnică 

și-a încheiat lucrările
Vineri după-amiază s-au încheiat 

la București lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte româno-su- 
daneze de cooperare economică și 
tehnică.

în spiritul înțelegerilor dintre pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Democratice Sudan. 
Gaffar Mohamed Numeiri, cele două 
părți în comisie au examinat mo
dul cum au fost îndeplinite prevede
rile Acordului de cooperare econo
mică și tehnică și Acordului comer
cial încheiate între cele două țări. 
Potrivit Protocolului semnat cu acest 
prilej, au fost convenite totodată mă
suri concrete pentru finalizarea ac
țiunilor de cooperare aflate in curs 
de tratative, precum și pentru dez
voltarea in continuare a cooperării 
bilaterale, in special in domeniile 
construcțiilor de mașini. industriei 
chimice, industriei lemnului și mate
rialelor de construcții, industriei mi
niere. agriculturii și altele.

A fost semnat, de asemenea. Pro
tocolul comercial pe anii 1975—1976.

Secretarul general al Partidului Popular
Progresist din Guyana a părăsit Capitala

Vineri. 26 septembrie a.c.. a părăsit 
tara noastră tovarășul Cheddi Jagan, 
secretar general al Partidului Popu
lar Progresist din Guyana, care, la 
invitația C.C. al P.C.R.. a efectuat o 
vizită de prietenie și schimb de ex
periență în tara noastră. Oaspetele a 
fost, condus la aeroport, de tovarășii 
Iosif Uglar. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. și Gheorghe Nccula, membru 
al C.C. al P.C.R.. șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

în cadrul vizitei pe care a între
prins-o în tara noastră, tovarășul

TELEGRAME EXTERNE 

încheierea convorbirilor între premierii
R. P. Bulgaria și

BERLIN 26 — Corespondentul nos
tru transmite : Președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
Stanko Todorov, și-a încheiat, vi
neri. vizita în R.D. Germană, efec
tuată la invitația președintelui Con
siliului de Miniștri al R.D.G.. Horst 
Sindermann. In comunicatul dat pu
blicității la sfirșitul vizitei se arată 
că cei doi șefi de guverne au dezbă
tut probleme privind relațiile dintre

Vii proteste împotriva condamnării 
la moarte a militanților spanioli

Condamnările la moarte pronunța
te în recentele procese intentate u- 
nor tineri militanți spanioli conti
nuă. în numeroase țări ale lumii, să 
provoace noi acțiuni de protest, a- 
peluri pentru comutarea pedepselor.

Secretarul general al O.N.U.. Kurț 
Waldheim, și președintele actualei 
sesiuni a Adunării Generale a Na
țiunilor Unite. Gaston Thorn, au a- 
dresat un apel comun șefului sta
tului spaniol, generalul Franco, ce- 
rîndu-i să cruțe viața persoanelor 
condamnate la pedeapsa capitală.

Guvernele Belgiei și Norvegiei, ca 
și țările membre ale C.E.E.. printr-un 
demers comun, au cerut guvernului 
spaniol grațierea tinerilor militanți.

Partidul Comunist Francez. Confe
derația Generală a Muncii din Fran
ța au chemat pe oamenii muncii la 
puternice acțiuni de protest împo
triva acestor sentințe. Au adresat, de 
asemenea, apeluri pentru anularea 
sentinței un grup de 55 de deputați 
elvețieni. Federația suedeză a mun
citorilor din metalurgie. Congresul 
din Venezuela, numeroase personali
tăți. organizații din diverse țări ale 
lumii. (Agerpres).

MADRID 26 (Agerpres). — Gu
vernul spaniol s-a pronunțat, vineri, 
asupra sentințelor capitale ale tri
bunalelor militare împotriva a 11 
militanți. a anunțat un purtător de 
cuvînt guvernamental. Cu acest pri
lej. a fost confirmată condamnarea 
la moarte a cinci persoane. Condam-

© G O G G G
încăpea familia cățărată pînă acolo, 
cu mic cu mare, să împlinte in ță- 
rina neprimitoare semințele mai 
prețioase decit fildeșul.

Și intr-un an,’ seceta 1 Și Intr-un 
an, torenții 1

Cind acești dezmoșteniți ai soartei 
au hotărît să se unească într-o coo
perativă agricolă, gestul le-a părut 
unora, foștilor stăpîni peste oameni 
și pămînturi, o aventură. Ce urma, 
ce putea să se schimbe prin unire ? 
Erau optzeci de familii, săracii săra
cilor, 400 de guri de hrănit din atit 
de iluzoriul rod al celor 53 de hec

tare (în anii cei mai puțin răi nu 
se stringeau mai mult de șapte sute 
de kilograme de cereale la hectar). 
Ce putea să se schimbe ? Unite in 
scripte, cele aproape cinci mii de 
petice de pămint mizer, risipite prin 

care prevede o sporire substanțială 
a schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

Din partea română. documentele 
au fost semnate de Ion Pățan, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale. iar 
din partea sudaneză de Mamoun Bi- 
heiry, ministrul finanțelor și econo
miei naționale.

Au fost de față Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor. Nicolae Ionescu, 
ministru secretar de stat Ia Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, ceilalți 
membri ai delegației.

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

★
Seara, delegația sudaneză a pă

răsit Capitala.
Pe aeroportul Otopeni ea a fost 

condusă de Ion Pățan, de alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

Cheddi Jagan a avut convorbiri la 
C.C. al P.C.R.. la Comitetul munici
pal București al P.C.R.. la Comitetul 
județean Prahova al P.C.R., și la Co
mitetul municipal Brașov al P.C.R., 
la conducerile U.G.S.R. și U.N.C.A.P., 
la conducerea Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", la Institutul pentru stu
dierea conjuncturii economice inter
naționale.

De asemenea., oaspetele a vizitat 
unități economice, sociale, culturale 
si turistice din Capitală, din județele 
Brașov și Prahova.

(Agerpres)

R. D. Germane
cele două țări și și-au exprimat sa
tisfacția fată de evoluția lor. Totoda
tă. a fost subliniată satisfacția celor 
două guverne față de Încheierea cu 
succes a Conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa, pronun- 
țîndu-se pentru completarea destin
derii politice pe continentul euro
pean cu măsuri de destindere mili
tară.

nările la moarte ale celorlalți șase 
militanți. între care Jose Antonio 
Garmendia și două femei au fost co
mutate.

Agenția Reuter menționează că mi
litantei a căror condamnare la moar
te a fost confirmată vor fi executați 
în următoarele 12 ore de la anun
țarea deciziei guvernului. în cazul 
în care șeful statului, generalul 
Francisco Franco, nu le va comuta 
pedepsele.

ROMA

Dialog guvern - sindicate
ROMA 26 — Corespondentul Ager

pres transmite : La Roma a avut loc 
prima întilnire dintre guvern și re
prezentanții sindicatelor care deschi
de confruntarea pentru reînnoirea in 
cursul acestei toamne a contractelor 
colective a peste 4,5 milioane de oa
meni ai muncii. La reuniune au luat 
parte principalii membri ai cabinetu
lui condus de Aldo Moro și liderii 
Federației C.G.I.L. — C.I.S.L. — 
U.I.L. Pozițiile celor două părți in 
legătură cu problemele aflate în dis
cuție și anume situația economica, 
politica privind asigurarea utilizării 
depline a forței de muncă și conflic
tele contractuale în curs au fost, 
după cum se știe, precizate zilele 
trecute.
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văgăuni și pe sub creste, veșnic 
pindite de mîniile Capului de tigru, 
rămineau la fel de dispersate și 
inaccesibile travaliului colectiv. Iar 
cele 400 de brațe, fie și adunate lao
laltă, nu se puteau preschimba în 
altceva decit erau : 400 de brațe
goale. Atunci. în acel moment deci
siv al existenței lor, o flacără de 
om, Cen Yong-kuei, cel mai dirz 
dintre toți, secretarul celulei de par
tid, le-a reamintit legenda. înțelep
ciunea Moșneagului cel Nărod fusese 
de a nărui munții potrivnici. Deci 
Capul tigrului, care îngrozise și um

pluse de deznădejde generație după 
generație, putea fi și el răpus !

Dar pe cei din vizuina geologică a 
Taceai-ului înțelepciunea ii îndemna 
la o și mai cutezătoare faptă : nu de 
a muta munții, ci de a muta cimpia

DE PRETUTINDENI
• MICROELECTRO-

BUZ. La poligonul de încer
care din Moscova a efectuat 
primele curse un microelectro- 
buz, care, ca aspect exterior, se 
deosebește prea puțin de cele 
care străbat zilnic străzile ora
șului. Modelul denumit „RAF- 
2204“ nu are la bord indicator 
pentru nivelul benzinei din re
zervor, deoarece nu consumă 
așa ceva. Este primul electromo- 
bil proiectat pentru producția 
de serie în'U.R.S.S., model rea
lizat de o uzină din Riga, la 
comanda institutului unional de 
cercetări științifice din dome
niul automobilelor și motoare
lor auto. Construcția electrobu- 
zului permite prelungirea „vie
ții" autovehiculului pină la 
500 000 km, fără reparații ca
pitale. Alte avantaje sînt : eco
nomia de combustibil, silențio- 
zitatea și nepoluarea atmosferei 
cu gaze de eșapament.

• PRONOSTICAREA 
CUTREMURELOR. LaCon- 
ferința europeană de seismolo
gie. care se ține la Istanbul, spe
cialistul japonez Takohino Ha- 
giwara a anunțat două noi me
tode de previziune a cutremu
relor de pămînt. Prima — apli
cată cu succes în Japonia și în 
alte țări — constă în a măsura 
schimbările de structură ale ro
cilor. Cea de-a doua metodă 
preconizează măsurarea cu aju
torul unor seismografe foarte 
precise a celor mai ușoare vi
brații ale masei rocilor. Se cre
de că pe această a doua cale se 
va putea ajunge la prevederea 
marilor cutremure cu mult 
timp înainte — de la o lună, 
pînă la trei ani.

• NAVETĂ SPAȚIALA. 
Paralel cu explorarea spațiului 
cosmic. continuă cercetările 
pentru realizarea primelor mij
loace de transport pe rutele ex
traterestre. Joi, savantul ame
rican dr. Myron S. Malin, di
rectorul proiectului „naveta I 
spațială", a anunțat că acest 
viitor „vehicul" al spațiului iși 
va lua zborul la începutul anu
lui 1979. „Naveta" va fi lansa
tă ca o rachetă, dar va ateriza
ca un avion. Ea va fi mai mică 
decit un „Boeing 747“ și va pu
tea fi reutilizată de circa o su
tă de ori. La realizarea proiec
tului lucrează in prezent 41 00(1 
de persoane, dintre care 5 000 
la N.A.S.A.

• MONEDĂ DEDICA
TĂ FEMEII. în cadrul acțiu
nilor care marchează Anul In
ternațional al Femeii, Banca 
națională a R.P. Polone a pus 
în circulație o nouă monedă in 
valoare de 20 de zloți. Pe fațe
tele monezii sînt imprimate un 
profil de femeie și emblema A- 
nului Internațional al Femeii — 
Porumbelul păcii.

• FUNDAMENT NOU 
CASEI LUI REMBRANDT.
La Amsterdam au fost încheiate 
lucrările de restaurare a locuin
ței în care, intre anii 1639 și 
1658. a trăit și muncit marele 
pictor olandez Rembrandt. Res
taurarea casei, devenită muzeu, 
a durat cițiva ani. Greutatea 
principală a constat în consoli
darea terenului mișcător pe care 
este așezată clădirea, amenin
țată in permanentă cu prăbu
șirea. în cele din urmă, ingi
nerii au reușit să introducă sub 
edificiu citeva duzini de solizi 
piloni de beton. Cu acest prilej 
au fost lărgite și încăperile mu
zeului. care va putea primi de 
acum înainte pină la 130 000 de 
vizitatori pe an.

• CU RĂDĂCINI CU 
TOT. Specialiștii suedezi au 
construit o nouă mașină fores
tieră care, in loc să taie copacii, 
ii smulge cu rădăcini cu tot. 
Randamentul : circa 60 de co
paci dezrădăcinați pe oră. A- 
vantajul noului procedeu, in a- 
fara înaltei sale productivități, 
constă în faptul că terenul ast
fel curățat poate fi imediat a- 
menajat pentru reimpăduriri.

© G G O G G
in munți. De a remodels crestele și 
hăurile strimb așezate, in vatra lor, 
de dumnezeu sau diavol. De a pre
face piatra in semănătură.

Mai grăbiți decit legendarul moș
neag. care iși vedea strădania 'încu
nunată de șiruri de urmași, temera
rii din Taceai și-au propus să nu 
lase altora moștenire polița fantasti
cului lor proiect. Să-1 infăptuiască ei 
Înșiși. în zece ani. Doar zece ani 
pentru a repara ce stricase veșnicia. 
Și fiindcă un proverb chinezesc spu
ne că un drum de o mie de li (li — 
o jumătate de kilometru) începe da 
la un pas, ei n-au întirziat să-l facă, 
în aceeași iarnă, cei 400 au luat cu 
asalt munții. Bărbații, înarmați cu 
tirnăcoape, au pornit să taie și să 
scobească stîncile. Ca niște alpiniști, 
cățărați in plan inclinat. Minus 22 de 
grade. Șirurile de oameni, sfidind 
prăpăstiile, păreau că-și fac trepte 
spre cer. Erau terase. Primele terase 
cucerite în gura tigrului feroce. Apoi 
au sosit, cu pas unduios, femeile. Și- 
ruri-șiruri de femei cu cobilițe, ur- 
cind pe terase. Minus 22 de grade. 
O femeie — o cobiliță. O cobiliță — 
două coșuri. în fiecare coș — o fărî- 
mă de ogor. Pâmint mănos, adus de 
departe, din vale. Săpat, smuls ca 
dintr-o carieră, cărat in coșuri, stro
pit cu sudoare, îngrășat cu speranță. 
Și purtat spre cer. Cimpia urca ast
fel in munți. Uriașii din mitologie 
sprijineau pe umerii lor certil. Fe
meile acelea cu pas unduios purtau 
pe umerii lor cimpia. Bărbații le aș
teptau sus. așteptau coșurile cu pă
mint așa cum n-ar fi așteptat coșuri 
cu merinde. Acolo sus unde dăltuiau 
crestele. Ei pregăteau munții, ele a- 
cluceau cimpia. Iar truda lor părea o 
îmbrățișare geologică.

Au trecut două ierni. Terasele în- 
lăntuiau Capul tigrului. Din vatra 
strimtă a cătunului, cei 400 iși înălțau 
adesea privirile, cu palma streașină 
la ochi, spre zariștea verde care sfida 
stîncile. Spre nemaipomenitul lor 
orez. Nici Semiramida nu-și va fi ro
tit cu atita mindrie privirile pesta 
grădinile suspendate...

Dar ceea ce avea să urmeze depă
șește, prin tragism, orice Închipuire,

Despre aceasta — într-un număr 
viitor.

Victor VANTU
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Vizita primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România,

Manea Mănescu, în R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 26 — Corespondentul 

nostru transmite : Tovarășul Manea 
Mănescu, primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a sosit vineri la Belgrad, într-o vi
zită prietenească, de lucru, la invi
tația președintelui Consiliului Exe
cutiv Federal, Gemal Biedici.

La aeroportul „Beograd", împodo
bit cu drapelele de stat român și 
iugoslav, oaspetele a fost salutat de 
Gemal Biedici. în întîmpinarea șe
fului guvernului român au venit, de 
asemenea, Dușan Cikrebici, pre
ședintele Consiliului Executiv al

Primire la președintele iosip Broz Tito
BELGRAD 26 (Agerpres). — To

varășul Iosip Broz Tito. președintele 
R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, a 
primit vineri pe tovarășul Manea 
Mănescu. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. pri
mul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România. La între
vedere a participat Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral.

Cu acest prilej, tovarășul Manea 
Mănescu a transmis tovarășului Iosip 
Broz Tito din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, un mesaj prietenesc, salu
tări cordiale si urări de sănătate, noi 
și Însemnate succese U.C.I. și po
poarelor iugoslave în opera de edi
ficare a socialismului, precum și din 
partea tovarășei Elena Ceaușescu

începerea convorbirilor oficiale
în aceeași zi au Început convorbi

rile dintre tovarășul Manea Mănes
cu și Gemal Biedici și colaboratorii 
lor. Din partea română participă 
Emil Drăgănescu. viceprim-ministru. 
președintele părții române în Co
misia mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică. Florin Iorgu- 
lescu. președintele Consiliului Na
țional al Apelor. Ion St. Ion. secre
tar general al Consiliului de Miniș
tri. Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Ion 
Stoian, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Dumitru Nis- 
tor, adjunct al ministrului construc
țiilor de mașini. Ion Bogdan, ad
junct al ministrului minelor, petro
lului și geologiei, și Virgil Cazacu, 
ambasadorul României la Belgrad. 
Din partea iugoslavă iau parte Mi
lorad Birovliev. membru în Consiliul 
Executiv Federal, președintele părții 
Iugoslave în Comisia mixtă ro
mâno—iugoslavă de colaborare e- 
conomică, Nikola Milicevici, ad
junct al secretarului federal al a- 
facerilor externe. Petai' Dodik. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești. Nikola Ciceanovici. consilier al 
președintelui Consiliului Executiv 
Federal pentru politică externă, A- 
leksandar Jivkovici. locțiitor al pre
ședintelui părții iugoslave în Comisia 
mixtă de colaborare economică.

în timpul convorbirilor, șefii celor 
două guverne au evidențiat impor

ORIENTUL APROPIAT PORTUGALIA

BEIRUT 26 (Agerpres). — Beirutul 
șl suburbiile sale au cunoscut o 
noapte calmă, fără incidente, relata 
postul de radio Beirut în primul său 
buletin de știri de vineri dimineața. 
Pe de altă parte, oficialități guver
namentale au informat că vineri di
mineața patru sute de militari ai 
forțelor armate au fost detașați cu 
acordul comitetului de reconciliere 
națională pentru întărirea forțelor de 
securitate care patrulează în Beirut.

în întreaga țară, de altfel, semna
lează agențiile de presă, situația pare 
să se fi calmat în general, cu excep
ția unor scurte incidente. în cursul 
nopții precedente. .în localitatea Zahle 
și în cîteva sate din apropierea Ca
pitalei. Aceste incidente au luat 
sfirșit imediat ce a intervenit armata. 
Viața cotidiană revine treptat la 
normal. Au început să se deschidă 
magazinele și s-a reluat transportul 
în comun. în cartierele din estul 
capitalei au mai fost semnalate, 
totuși, schimburi sporadice de focuri.

Pe plan politic, agențiile de presă 
consemnează că reunirea, pentru pri
ma dată în ultimele șase luni, a lide
rilor principalelor partide politice și a 
membrilor guvernului reprezintă un 
succes în sine și un prim pas spre o 
soluție pașnică a conflictului care 
opune fracțiunile rivale.

Paralizarea activității economice a 
avut consecințe serioase asupra vieții 
sociale în general, iar daunele ma
teriale înregistrate în toate cartierele 
Beirutului se ridică, potrivit unui ziar 
libanez, la circa 6,5 miliarde de 
dolari.

peru în interesul aprofundării

Declarația președintelui Bermudez
LIMA 26 — Corespondentul nostru 

transmite : Pentru prima oară, în 
Peru se va introduce planificarea pe 
termen lung — a declarat președin
tele țării, general de divizie Francis
co Morales Bermudez, în cadrul unei 
conferințe de presă. Vorbitorul s-a 
referit in continuare la formele de 
proprietate din economia națională, 
subliniind că, în prezent, se stabilește 
direcția pe care trebuie să o urmeze 
proprietatea socială, în cadrul pro
cesului revoluționar. în acest sens. 
Consiliul de Miniștri a luat o ho- 
tărire pe baza căreia „Comisia 
națională a proprietății sociale" 
(CONAPS) va deveni o organiza
ție cu rang ministerial. Printre mă- 

Adunării Republicii Socialiste Ser
bia, Milorad Birovliev, membru al 
Consiliului Executiv Federal, pre
ședintele părții iugoslave în Comi
sia mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică, Nikola Milice- 
vici. adjunct al secretarului federal 
pentru afacerile externe. Petar Do- 
dik, ambasadorul iugoslav la Bucu
rești, și alte persoane oficiale iugo
slave.

Erau, de asemenea, prezenți am
basadorul României la Belgrad, Vir
gil Cazacu, și membri ai ambasadei.

După intonarea imnurilor de stat 

urări de sănătate și fericire pentru 
tovarășa Iovanka Broz.

Tovarășul Iosip Broz Tito a mul
țumit călduros pentru mesajele 
transmise și. la rîndul său. a 
rugat pe tovarășul Manea Mănescu 
să transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde salutări prietenești, 
aceleași urări de succese în activi
tatea P.C.R. de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
si de prosperitate pentru poporul ro
mân.

De asemenea, tovarășul Iosip Broz 
Tito a rugat să transmită tovarășei 
Elena Ceaușescu. din partea soției 
sale. Iovanka Broz. și a sa personal, 
salutări cordiale și cele mai bune 
urări de sănătate si fericire.

în cursul convorbirilor, tovarășul 
Iosip Broz Tito a fost informat de 
cei doi prim-miniștri despre rezul
tatele pozitive obținute în îndepli
nirea programului de colaborare șl 
cooperare economică dintre cele două 

tanța deosebită a întîlnirilor perio
dice, devenite tradiționale, dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito pentru întărirea și 
dezvoltarea continuă a prieteniei 
frățești și colaborării dintre P.C.R. și 
U.C.I., dintre poporul român și po
poarele iugoslave, dintre cele două 
țări socialiste, vecine și prietene.

Cei doi prim-miniștri au analizat 
stadiul actual al realizării hotăririlor 
adoptate de conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări pe linia 
dezvoltării continue a relațiilor e- 
conomice. tehnico-științifice și cultu
rale dintre Republica Socialistă 
România și R.S.F. Iugoslavia. S-au 
apreciat pozitiv rezultatele obținute 
pină în prezent în dezvoltarea cola
borării multilaterale dintre România 
și Iugoslavia.

Tovarășii Manea Mănescu Si Gemal 
Biedici au examinat posibilitățile și 
au stabilit căile și modalitățile de 
dezvoltare a colaborării și cooperării 
româno-iugoslave în perioada 1976— 
1980 în domeniul folosirii optime a 
potențialului hidroenergetic al Du
nării. cooperării și specializării în 
producția industrială si. îndeosebi, 
in sectoarele construcțiilor de ma
șini (in vederea realizării de mașini- 
unelte grele, echipament energetic, 
nave, echipament și utilaje de ex
ploatare a cărbunelui, autoutilitare 
și autoturisme), industriei chimice 
(producția de pesticide. îngrășăminte 
chimice etc), asigurării de materii

CAIRO 26 (Agerpres). — Guvernul 
egiptean a decretat înființarea unei 
noi companii — ..The egyptean max- 
voy company for petroleum equip
ment" — cu un capital mixt de apro
ximativ 260 milioane dolari. Noua 
companie cuprinde societățile ..The 
Helwan Co. for military and civil 
foundries", „The Helwan Co. for mi
litary equipment and workshop tools", 
precum și întreprinderile nord-ame- 
ricană „The american maxvoy com
pany" și elvețiană „The Swiss Te- 
mexo Co". Măsura a fost» luată în 
baza unei legi privind administrarea 
capitalurilor egiptene si străine în in
teresul economiei naționale — rela
tează agenția M.E.N.

NEW YORK 26 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Israelului. Yigal 
Allon, a avut, la New York, convor
biri cu secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A., Henry Kissinger. După 
întrevedere, Yigal Allon a declarat 
că au fost examinate probleme pri
vind soluționarea politică a situației 
din Orientul Apropiat, căzindu-se de 
acord cu acest prilej asupra necesi
tăți'. de a fi continuate eforturile în 
vederea încheierii păcii.

în legătură cu aceasta, ministrul 
de externe israelian a declarat, po
trivit agențiilor France Presse și 
U.P.I., că Israelul este gata să nego
cieze cu Siria fără condiții prealabile, 
în conformitate cu prevederile rezo
luției numărul 338 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U.

șurile necesare pentru economie — a 
spus el — se impune elaborarea unei 
legi generale pentru întreprinderile 
proprietate de stat și înlăturarea 
unor distorsiuni din modul de func
ționare a cooperativelor agricole.

Președintele a abordat, totodată, o 
serie de probleme ale vieții politice, 
menționînd intre altele „oportunita
tea creării unei organizații politice a 
revoluției peruane, care să se adap
teze ideologiei și practicii procesului 
revoluționar". Șeful statului a evi
dențiat originalitatea căii revoluțio
nare alese de Peru, rolul participării 
populare și necesitatea unui plan de 
acțiune politică pentru propagarea 
principiilor acestei revoluții. 

ale celor două țări, tovarășii Manea 
Mănescu și Gemal Biedici au trecut 
in revistă garda de onoare, aliniată 
pe aeroport.

★
La plecare, pe aeroportul Bă- 

neasa. primul ministru român a fost 
salutat de tovarășii Paul Niculescu, 
Mihai Marinescu, Angelo Miculescu, 
viceprim-miniștri ai guvernului, de 
miniștri și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Rajko Knezevici, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București, mem
bri ai ambasadei.

țări, asupra convorbirilor purtate în 
legătură cu măsurile, căile și mo
dalitățile de acționare în vederea 
extinderii cooperării în producție, a 
colaborării tehnico-științifice și cul
turale și a dezvoltării schimburilor 
comerciale pe perioada 1976—1980. 
Președintele Tito a fost, totodată, in
format asupra măsurilor convenite de 
cei doi prim-miniștri privind dezvol
tarea în continuare a schimburilor 
comerciale in așa fel încît să se 
realizeze un volum de un miliard 
dolari în 1980. precum și a extin
derii cooperării tehnico-științifice și 

..culturale.
Președintele Iosip Broz Tito și-a 

exprimat Satisfacția pentru dezvol
tarea cu succes a colaborării româ- 
no-iugoslave în toate domeniile, sub
liniind totodată că există posibilități 
Însemnate pentru amplificarea sub
stanțială a acestora în viitor.

întrevederea s\a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească.

prime (valorificarea zăcămintelor de 
bauxită și producția de cupru și ni
chel în Iugoslavia), colaborării eco
nomice pe terțe piețe, schimburilor 
comerciale, cooperării în cercetarea 
științifică și dezvoltarea tehnologică, 
colaborării culturale.

Au fost convenite acțiunile ce se 
vor întreprinde de ambele părți pen
tru pregătirea și definitivarea urmă
toarelor documente referitoare la co
laborarea româno-iugoslavă pe pe
rioada 1976—1980 : Acordul comercial 
pe termen lung, Programul de cola
borare tehnico-științifică. Acordul 
privind înființarea de centre cultu
rale la București și Belgrad și Pro
tocolul privind constituirea comisiei 
mixte de colaborare culturală.

Convorbirile, care au avut un ca
racter de lucru, s-au desfășurat în 
spiritul prieteniei tradiționale, al 
respectului și înțelegerii reciproce ce 
caracterizează relațiile dintre cele 
două țări.

★
Președintele Consiliului Executiv 

Federal, Gemal Biedici, a oferit un 
dineu în cinstea primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu. în timpul 
dineului, desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, cei doi prim-mi
niștri au rostit toasturi.

Din cauza orei tîrzii la care a avut 
loc dineul, toasturile vor fi publicate 
in numărul viitor al ziarului.

Crearea unui organism pentru menținerea ordinii
LISABONA 26 (Agerpres). — în 

cadrul ședinței sale de joi. Consi
liul Revoluției din Portugalia a ho- 
tărît crearea unei „Grupări militare 
de intervenție" (A.M.I.). formată din 
unități operaționale ale armatei te
restre. aviației si marinei. Agenția 
portugheză de informații „A.N.O.P." 
menționează că acest organism va 
funcționa sub autoritatea șefului 
statului, generalul Francisco da 
Costa Gomes, și a șefului Statului 
Major General al Forțelor Armate — 
funcție girată. în prezent, de pre
ședinte.

Comunicatul Consiliului Revoluției 
precizează că noul organism este me
nit să ofere guvernului mijloacele 
indispensabile autorității sale pentru 
a se elimina incidentele care aduc 
prejudicii ordinii publice.

Comandant al A.M.I. a fost numit 
generalul Nuno Egidio, care și-a 
preluat imediat funcția.

A

întrevederi ale
NAȚIUNILE UNITE 26 — Cores

pondentul nostru transmite : Minis
trul afacerilor externe al României, 
George Macovescu. a avut o întreve
dere cu președintele actualei sesiuni 
a Adunării Generale. Gaston Thorn, 
prim-ministru și ministru al afaceri
lor externe al Luxemburgului.

Din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, ministrul român i-a adre
sat lui Gaston Thorn felicitări cu 
prilejul alegerii sale în înalta cali
tate de președinte al sesiunii.

Mulțumind călduros. Gaston Thorn 
a transmis președintelui României un 
salut cordial și urări de sănătate și 
fericire.

în cursul întrevederii s-a subli
niat evoluția pozitivă a relațiilor ro- 
mâno-luxemburgheze. îndeosebi ca 
urmare a vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Luxemburg, 
și interesul cu care cele două gu
verne așteaptă vizita marelui duce 
de Luxemburg. Jean, in România.

De asemenea, a avut loc un schimb 
de vederi asupra principalelor pro
bleme aflate pe ordinea de zi a se
siunii.

în aceeași zi a avut loc o între
vedere a ministrului afacerilor ex
terne George Macovescu cu ministrul 
afacerilor externe al R. P. Chineze. 

agențiile 
de presă 
transmit:

Cea de-a XlX-a sesiune 
a Conferinței generale a 
fi.LE.fi. (Agenția Internațională 
pentru Energie Atomică) și-a Încheiat 
lucrările la Viena. Din țara noastră, 
la lucrări a participat o delegație 
condusă de prof. Ion Ursu, președin
tele Comitetului de Stat pentru E- 
nergie Nucleară.

Un atac 3 c°mis 'a se~ 
diul organizației partidului comu
nist din arondismentul al cincilea 
din Paris. Trei persoane, rămase încă 
neidentificate, au pătruns in clădire, 
atacîndu-1 cu arme albe pe secretarul 
organizației,, care, rănit, a fost inter
nat in spital. Federația din Paris a 
P.C.F. a cerut autorităților să între
prindă o anchetă pentru găsirea și 
pedepsirea atentatorilor. Grupurile 
partidului comunist din Adunarea 
Națională și din Consiliul municipal 
al Parisului au adresat, de asemenea, 
un protest ferm in legătură cu acest 
atentat.

Cea de-a VH-a rundă a 
negocigrilor privind reducerea 
reciprocă a forțelor armate șl arma
mentelor și măsuri adiacente în Eu
ropa centrală, la care iau parte 19 
țări. între care și România, s-a des
chis la 26 septembrie la Viena. De
legația română este condusă de am
basadorul tării noastre în Austria, 
Dumitru Aninoiu. în cadrul primei 
ședințe plenare au luat cuvîntul șefii 
delegațiilor R.D. Germane și Belgiei.

Comisia de fronUsiră for- 
mată din împuterniciții guvernelor 
R.D.G. și R.F.G. s-a întrunit la 
Gera, în cea de-a 21-a ședință a sa. 
Cu acest prilej, grupul de lucru pen
tru mai'carea frontierelor a prezentat 
un raport potrivit căruia 85 la sută 
din întregul traseu al frontierei între 
cele două state a fost marcat și se 
așteaptă ca lucrările de marcare să 
fie încheiate pină la sfirșitul anului. 
Următoarea ședință a Comisiei de 
frontieră R.D.G.—R.F.G. va avea loc 
în noiembrie, la Wiesbaden.

BRUXELLES 26 (Agerpres). 
— Postul de radio belgian de 
limbă neerlandeză a transmis o 
emisiune de 30 de minute consa
crată țării noastre. H. Vuylsteke, 
producător la secția de muzică 
etnică și folclorică, a vorbit des
pre bogăția și varietatea folclo
rului românesc. Emisiunea a cu
prins. de asemenea, un program 
de muzică populară românească 
din Oaș.

plată egală cu a bărbaților pentru 
muncă egală, a fost publicat la Delhi, 
în decret se specifică, totodată, că 
patronii nu au dreptul să facă dis
criminări in ce privește angajarea și 
salarizarea femeilor.

R.P.D. COREEANĂ

acordului de armistițiu 

printr-un acord de pace
PHENIAN 26 (Agerpres). — Pur

tătorul de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al R.P.D. Coreene a I 
dat publicității o declarație referitoa
re la aprecierile și propunerile fă
cute, în cadrul sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U., de către secretarul 
de stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
cu privire la situația din Coreea.

„Dacă este vorba de a garanta o 
pace durabilă în Coreea, atunci acor
dul de armistițiu nu trebuie menți
nut, ci înlocuit printr-un acord de 
pace", se spune în declarație. Vo
luntarii poporului chinez s-au re
tras complet din Coreea cu multi 
ani în urmă, în timp ce „forțele 
O.N.U." prezente astăzi în Coreea de 
sud sîn.t formate numai din trupe a- 
mericane. De aceea, problema înlo
cuirii acordului de armistițiu cu unul 
de pace este o problemă care trebuie 
rezolvată intre țara noastră și S.U.A., 
care deține puterea reală... S.U.A. 
trebuie să acționeze realist, abordînd 
propunerea sinceră și cinstită făcută 
deja de R.P.D. Coreeană în legătură 
cu problema transformării armisti
țiului într-o pace durabilă în Co
reea.

conducătorului delegației române
Ciao Kuan-hua. în cadrul căreia s-a 
evocat cu satisfacție dezvoltarea 
largă a relațiilor multilaterale dintre 
cele două țări, in spiritul prieteniei 
tradiționale dintre popoarele român 
și chinez. De asemenea, s-a proce
dat la un util și fructuos schimb de 
vederi asupra problemelor majore 
care confruntă organizația. întreaga 
lume. O atenție deosebită a fost a- 
cordată. în cadrul convorbirii, solu
ționării juste a problemelor care a- 
fectează pacea și securitatea lumii 
și indeosebi a situației din Orien
tul Apropiat și conflictului din Ci
pru.

Ministrul de externe al României 
a avut apoi o întrevedere cu minis
trul afacerilor externe al R. P. Bul
garia. Petăr Mladcnov. Cei doi mi
niștri au constatat cu satisfacție ex
tinderea continuă a raporturilor de 
prietenie frățească si colaborare din
tre România Și Bulgaria, ca urmare 
a întrevederilor frecvente dintre con
ducătorii de partid și de stat ai ce
lor două țări, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov.

In cadrul întrevederii a fost efec
tuat un schimb de opinii asupra 
unor probleme internaționale de in
teres comun.

în aceeași zi. George Macovescu a 
avut o întrevedere cu ministrul afa

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A NAȚIUNILOR UNITE

„România va acționa cu energie pentru 
creșterea rolului si eficientei O.N.U. in rezolvarea

7 ? J
problemelor care preocupa lumea“

Cuvintarea ministrului
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 

— Vineri, in cadrul dezbaterilor A- 
dunării Generale a O.N.U., a luat cu
vîntul ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, conducătorul delega
ției țării noastre la actuala sesiune. 
După ce a evidențiat faptul că pre
zenta sesiune a Adunării Generale 
are loc la trei decenii de la termi
narea celui de-al doilea război mon
dial, in focul căruia s-a plămădit și 
Organizația Națiunilor Unite, și a 
relevat că in acest răstimp lumea a 
cunoscut profunde transformări și 
prefaceri revoluționare, sociale și 
naționale, vorbitorul a subliniat :

„Elementul calitativ nou este pe
rimarea raporturilor de subordonare, 
afirmarea voinței popoarelor de a fi 
stâpine pe propriile destine, pe bo
gățiile lor naționale, a hotăririi lor 
de a pune capăt vechii politici de 
inegalitate, dominație și dictat, de a 
se dezvolta intr-un climat de pace, 
securitate și colaborare. Evenimente
le ultimului an o demonstrează cu 
prisosință".

Victoriile istorice ale popoarelor 
vietnamez, cambodgian și laoțian îm
potriva intervenției străine — a rele
vat ministrul român — confirmă 
încă o dată un adevăr al istoriei, și 
anume că atunci cind un popor este 
hotărît să-și apere, cu orice sacri
ficii, independența și suveranitatea, 
demnitatea și ființa națională nu 
există forță în lume în stare să-l o- 
prească din drumul său, pină la vic
toria deplină a cauzei sale drepte.

După ce s-a referit la răsturnarea 
dictaturii fasciste de către poporul 
portughez prieten, la mutațiile inter
venite pe continentul latino-ameri- 
can, vorbitorul a relevat amploarea 
fără precedent, pe glob, a luptei pen
tru instaurarea unor relații noi, de
mocratice și echitabile, în viața inter
națională. El a spus : „Statele mici 
și mijlocii, țările in curs de dezvol
tare, nealiniate, joacă astăzi un rol 
tot mai important în transformarea 
revoluționară a lumii, în lupta pen
tru progres. Ele au o vocație spre o 
lume mai bună și mai dreaptă, ale 
cărei izvoare se află in însuși faptul 
că au trebuit să dea îndelungate și 
grele lupte pentru a fi stăpîne pe 
propria soartă".

Subliniind apoi că poporul român 
nutrește Înțelegere și simpatie și 
manifestă o activă solidaritate fată 
de eforturile statelor care au pășit 
pe calea dezvoltării independente, 
poziție ce și-a găsit noi temeiuri în 
faptul că România socialistă, ca tară 
în curs de dezvoltare, trebuie să re
zolve numeroase probleme comune 
sau asemănătoare cu ale acestor țări, 
vorbitorul a arătat :

Aceasta este rațiunea prezentei 
României Ia Conferința de la Lima 
a miniștrilor afacerilor externe din 
țările nealiniate. După părerea noas
tră, participarea la reuniunile țărilor 
nealiniate a unor state nu trebuie 
considerată in raport de apartenența 
la grupări militare Și politice, ci in 
raport de politica externă a fiecărei 
țări, de contribuția ei la apropierea 
între națiuni, de stimularea procese
lor pozitive de înțelegere și destin
dere internațională.

Aceeași este rațiunea participării 
active a României în cadrul grupului 
țărilor in curs de dezvoltare — gru
pul celor „77“ — inclusiv la recenta 
sesiune extraordinară a Adunării Ge
nerale consacrată problemelor dez
voltării și cooperării economice in
ternaționale. Noi dăm o apreciere 
pozitivă rezultatelor acestei sesiuni, 
care a marcat, într-un anumit sens, 
un moment nou — prin trecerea de 
la stadiul unor confruntări și contra- 
puneri de poziții intre statele avan
sate industrial și cele în curs de dez
voltare. Ia angajarea unui dialog.

România — a relevat vorbito
rul — este partizana hotărîtă a rea
lizării unei noi ordini economice 
mondiale, care să ducă la eradicarea 
subdezvoltării, la o egalizare relati
vă a nivelului de dezvoltare a tutu
ror națiunilor, să deschidă calea bu
năstării și fericirii tuturor popoarelor 
lumii. în concepția noastră, destin
derea nu poate coexista cu starea de 
subdezvoltare.

Referi ndu-se la Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa, 
ministrul a spus : Republica Socia
listă România, președintele Nicolae 
Ceaușescu au participat intens la e- 
forturile de convocare, pregătire și 
desfășurare a conferinței, depunînd o 
activitate permanentă pentru elabora
rea unor documente cit mai clare 
și angajante.

Esențial este, acum, să se treacă Ia 
aplicarea fermă în viată a principiilor 
și normelor consemnate în Actul fi
nal — a spus vorbitorul.

Cind vorbim de necesitatea conti
nuării și chiar a intensificării efor
turilor pentru edificarea securității 

cerilor externe al Cambodgiei. Sarin 
Chhak, care a transmis președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. un cald salut 
prietenesc. împreună cu urări da 
pace și prosperitate poporului român, 
din partea prințului Norodom Sia- 
nuk, șeful statului cambodgian. La 
rîndul său. ministrul român a trans
mis din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu urări de sănătate si feri
cire prințului Norodom Sianuk. pre
cum și sentimentele de solidaritate 
și prietenie ale poporului român față 
de poporul cambodgian.

Cei doi miniștri au procedat la o 
trecere în revistă a relațiilor dintre 
România și Cambodgia. exprimînd 
hotărîrea de a acționa pentru ridica
rea lor pe o treaptă superioară. Tot
odată. au fost abordate unele pro
bleme aflate în atenția actualei se
siuni.

Ministrul de externe român a avut 
apoi o întrevedere cu ministrul afa
cerilor externe al Nigerului. Mou- 
mouni Amadou Djermacoye. cu care 
a discutat asupra posibilităților de 
dezvoltare a relațiilor dintre cele 
două țări, indeosebi în domeniile e- 
conomic și comercial, și au avut un 
schimb de vederi asupra activității 
statelor nealiniate si țărilor in curs 
de dezvoltare.

de externe al țării noastre, George Macovescu
europene ne gindim înainte de toate 
la extraordinara concentrare de forte 
militare și armamente, inclusiv nu
cleare. pe care o cunoaște Europa. 
Nu poate fi reală și trainică o pace 
și securitate în Europa care nu este 
însoțită de măsuri hotărîte de dezar
mare și, in primul rind, de dezarmare 
nucleară.

Din acest punct de vedere, măsurile 
înscrise în Actul final sînt importan
te. desigur, dar limitate și insuficien
te. Ele se cer completate cu măsuri 
energice de dezarmare, cu acțiuni ho- 
tărite din partea tuturor statelor pen
tru desființarea bazelor militare, re
tragerea armamentului nuclear și a 
trupelor străine de pe teritoriul altor 
state în granițele lor naționale, redu
cerea armatelor naționale, a arma
mentelor și cheltuielilor militare. 
Dezvoltarea încrederii si colaborării 
trebuie să ducă la lichidarea blocuri
lor militare opuse, la desființarea 
concomitentă a Pactului Nord-Atlan- 
tic și a Tratatului de la Varșovia, 
care nu sint și nu pot fi eterne, ci 
reprezintă produsul unor anumite 
împrejurări istorice pe care le vrem 
depășite.

Subliniind necesitatea trecerii la o 
politică de dezarmare efectivă, vor
bitorul a spus că în ultimii ani cursa 
înarmărilor a luat proporții nemal- 
întîlnite.

In ciuda eforturilor depuse de nu
meroase state, între care si Româ
nia. situația negocierilor de dezar
mare rămine critică, rezultatele prac
tice ale acestora fiind neînsemnate. 
Acordurile realizate pină în prezent 
sint nesemnificative, nu constituie 
măsuri efective de dezarmare, abor
dează probleme periferice și nu pe 
cele reale prioritare, de care depinde 
oprirea efectivă a înarmărilor și. în 
special, a celor nucleare.

Relevînd apoi că o cotitură radi
cală în modul în care sînt a- 
bordate problemele dezarmării este 
și necesară, și urgentă, el a arătat 
că România, ca și alte țări, susține că 
dezarmarea nucleară trebuie să facă 
obiectul celei mai înalte priorități. Pe 
ordinea de zi a sesiunii figurează 
mai multe propuneri privind între
prinderea unor măsuri de dezarmare 
nucleară. România își va face cu
noscute punctele sale de vedere asu
pra lor în timpul dezbaterilor. Tre
buie însă să spunem că sîntem în
grijorați de slăbirea preocupărilor 
de a scoate armele nucleare în afara 
legii. La mai bine de 5 ani de la 
intrarea in vigoare a Tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare, 
constatăm că în lume a avut loc. de 
fapt, o proliferare a armamentelor 
nucleare. Dacă dorim cu adevărat 
oprirea și înlăturarea pericolului unui 
război termonuclear, este necesar să 
se treacă imediat și în mod hotărît 
Ia interzicerea folosirii armelor nu
cleare și a altor arme de distrugere 
în masă, la încetarea producerii ar
mamentului nuclear. Ia retragerea 
armamentului nuclear de pe terito
riile altor state și. fără îndoială, dis
trugerea tuturor arsenalelor nucleare. 
Atit timp cit nu vor fi întreprinși 
asemenea pași, cît nu se vor asigura 
garanții corespunzătoare de securita
te. nici un stat nu va putea fi oprit 
să ia măsurile pe care Ie va crede 
de cuviință pentru apărarea sa. in
clusiv să-și producă armament nu
clear.

Vorbitorul a evidențiat apoi că 
un prim pas în direcția dezarmării 
ar consta în asumarea de către sta
tele posesoare de arme nucleare a 
angajamentului că niciodată și în 
nici o împrejurare nu vor utiliza sau 
nu vor amenința cu folosirea arme
lor nucleare statele care au renunțat 
la opțiunea de a procura sau pro
duce asemenea arme, fiind necesar, 
totodată, să se asigure drepturi și 
posibilități neîngrădite pentru toate 
statele de a beneficia din plin de 
cuceririle științei nucleare pentru 
dezvoltarea lor pașnică, în cadrul 
unui sistem care să fie creat, pe bază 
de egalitate și fără discriminări.

Strîns legată de nefolosirea arme
lor nucleare este scoaterea de sub 
incidența acestor arme a unor zone 
din diferite părți ale lumii, cu ga
ranții corespunzătoare din partea 
puterilor posesoare de arme nucleare. 
România a sprijinit toate eforturile 
vizind crearea unor asemenea zone 
sau regiuni, inclusiv Balcanii, consi
derând că astfel de măsuri contribuie 
la limitarea pericolului nuclear.

Vorbitorul a arătat că o sesiune 
extraordinară a Adunării Generale a 
O.N.U.. care să dezbată în mod a- 
profundat situația pe planul înarmă
rilor, principiile care cîrmuiesc de
zarmarea și să formuleze recoman
dări în vederea încheierii unor acor
duri. ar prezenta o certă utilitate.

Referindu-se apoi la consolidarea 
cursului nou spre destindere în via
ța internațională — rezultat al luptei 
popoarelor — vorbitorul a spus : 
Ne preocupă în mod deosebit men
ținerea tensiunii in Orientul Mijlo
ciu, care constituie un pericol per
manent nu numai pentru pacea din 
această zonă, dar și pentru pacea în
tregii lumi. Guvernul român 
a salutat acordurile realizate in 
1974 privind dezangajarea din Sinai 
și Golan și a apreciat pozitiv și re
centul acord egipteano-israelian de 
dezangajare a forțelor militare din 
Sinai, in care vedem o continuare a 
acordului anterior, care poate des
chide calea altor noi pași spre re
zolvarea deplină a conflictului. Noi 
considerăm că sînt necesare noi și 
susținute eforturi pentru a se ajunge 
la o asemenea rezolvare — atit în 
Sinai, cit și in Golan și Cisiordania. 
Reafirmăm convingerea că nu va fi 
pace în Orientul Mijlociu cit timp 
nu se va realiza retragerea Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, cit timp 
nu se va rezolva problema poporului 
palestinean prin asigurarea drepturi
lor sale legitime, inclusiv constituirea 
unui stat independent palestinean, 
cit timp nu se va recunoaște drep
tul Ia existență, integritate teritori
ală. suveranitate și independență al 
tuturor statelor din zonă. El a rele
vat apoi necesitatea ca și intr-o 
regiune apropiată — în Cipru — să 
se instaureze cit mai grabnic pacea, 
prin soluționarea pe calea tratative
lor a conflictului, pe baza respectă
rii integrității, suveranității și inde
pendenței statului cipriot, a asigu

rării colaborării pașnice între cele 
două comunități din Cipru.

Evoluția O.N.U. spre universali
tate — a subliniat el apoi — in sen
sul cuprinderii tuturor statelor —- 
evoluție pe care am salutat-o și o 
dorim deplină — coincide cu contu
rarea tot mai clară a conștiinței că 
problemele lumii contemporane, 
pentru a fi reglementate în intere
sul păcii și colaborării, reclamă par
ticiparea activă a tuturor statelor, 
ceea ce constituie un alt aspect al 
universalității. Or, tocmai O.N.U. o- 
feră cadrul cel mai potrivit In acest 
scop. Doresc să reafirm și cu acest 
prilej sprijinul hotărît al guvernului 
român față de cererile de admitere 
în O.N.U. ale Republicii Democrate 
Vietnam și ale Republicii Vietnamu
lui de Sud. Ne exprimăm speranța 
că, în conformitate cu recenta rezo
luție adoptată de Adunarea Gene
rală la inițiativa unui mare nv.nl c 
de țări, între care și România,'- 
siliul de Securitate va proceda 1. 'O' 
examinarea imediată și într-un 
favorabil a cererilor celor două ț„...

Vorbitorul a relevat că. în de
cursul existentei sale. Organizația 
Națiunilor Unite a avut o seamă de 
realizări, de contribuții pozitive la 
dezvoltarea Înțelegerii și colaborării 
între state. Prin O.N.U., s-a dat un 
sprijin real procesului de lichidare 
a colonialismului, s-a consacrat legi
timitatea luptei de eliberare națio
nală, s-a conferit recunoaștere inter
națională mișcărilor de eliberare. E- 
forturile noastre însă, ale organiza
ției. nu vor trebui slăbite pină cind 
colonialismul și rasismul care se men
țin în Africa și în special în Nami
bia, Zimbabwe și Africa de Sud nu 
vor fi fost complet eradicate. Se cuvi
ne, in același timp, să se arate că 
față de unele conflicte care au apărut 
în relațiile internaționale postbelice. 
Organizația Națiunilor Unite a adop
tat hotărîri nejuste. care i-au știrbit 
prestigiul și au avut repercusiuni ne
gative. In acest context, vorbitorul a 
reliefat poziția guvernului român, 
care consideră că Organizației Na
țiunilor Unite îi revine îndatorirea 
să contribuie la stimularea proceselor 
pozitive declanșate ca urmare a ini
țiativelor politice și a eforturilor per
severente ale R.P.D. Coreene. In con
secință — a spus ministrul român — 
sintem de părere că trebuie să sus 
treacă neîntîrziat la desființarea „Co
mandamentului O.N.U." și să se pună 
capăt prezenței tuturor trupelor străi
ne aflate în Coreea de sud. sub dra
pelul O.N.U., oreîndu-se condiții fa
vorabile pentru transformarea armis
tițiului intr-o pace trainică in Co
reea și pentru accelerarea reunificăril 
independente și pașnice a Coreei.

Este cazul să menționăm, de ase
menea, că unele prevederi ale Cartei 
și multe hotărîri bune adoptate in 
cadrul O.N.U. au rămas literă moar
tă. In pofida atribuțiilor ce i-au fost 
conferite prin Cartă. O.N.U. nu a pu
tut preveni o serie de conflicte, văr
sări de singe și războaie, iar în multe 
cazuri, datorită unor împrejurări atit 
obiective, cit și subiective, nu a 
intervenit în nici un fel.

Reamintind că guvernul român a 
luat. în 1972. inițiativa înscrierii pe 
ordinea de zi a unui punct special 
consacrat creșterii rolului O.N.U. in 
viața internațională, vorbitorul a sub
liniat că dezbaterile pe margiiiea a- 
cestui punct, precum și rezoluțiile 
adoptate prin consens — rod ăl co
laborării unui mare număr de state 
— au demonstrat necesitatea și posi
bilitatea transformării Națiunilor U- 
nite într-o organizație viguroasă, In 
măsură să sprijine, cu întreaga sa 
autoritate, independența și suverani
tatea statelor, dreptul fiecărui popor 
de a-și hotărî singur destinele, să-șl 
sporească aportul la consolidarea 
păcii și securității.

Vorbitorul a evidențiat, apoi, nt 
cesitatea ca O.N.U., pornind de 1 
realizările sale în procesul de ed 
ficare a unui sistem nou de no'rnL 
și principii de relații internațional,':, 
să acționeze cu hotărîre pentru a .- 
dica pe o treaptă superioară acest 
proces prin elaborarea unui cod de 
conduită, cu caracter universal, în 
care să fie statuate drepturile și obli
gațiile fundamentale ale statelor.

In același spirit, considerăm că ar 
trebui luate măsuri politice și: orga
nizatorice in cadrul organizației, ast
fel încît O.N.U. să poată avea un rol 
activ și inițiativă în prevenirea și 
aplanarea stărilor conflictuale. în so
luționarea pe cale pașnică a diferen
delor dintre state și. în special, în 
abordarea eficientă, cu participarea 
tuturor statelor, a problemelor ur
gente ale depășirii subdezvoltării și 
instaurării noii ordini economice in
ternaționale, ale dezarmării, ale lichi
dării neîntirziate a rămășițelor colo
nialismului și rasismului.

întărirea Organizației Națiunilor 
Unite reclamă, de asemenea, măsuri 
pentru creșterea atribuțiilor si com
petențelor Adunării generale, orga
nul principal cel mai reprezentativ, 
cu deosebire in ce privește proble
mele păcii și securității internaționa
le. consacrarea unor proceduri și me
canisme democratice de lucru, urmă
rirea modului de îndeplinire a rezo
luțiilor adoptate, crearea condițiilor 
pentru participarea largă a tuturor 
statelor membre, pe bază de egali
tate. la toate activitățile organizației, 
abolirea prevederilor depășite, ana
cronice. și adaptarea funcționării or
ganizației la condițiile lumii de azi.

Guvernul român — a spus. în în
cheiere, șeful delegației tării noas
tre — consideră că procesul început, 
de îmbunătățire a funcționării orga
nizației și de adaptare a ei la cerin
țele noilor realități ale vieții inter
naționale, trebuie continuat cu fer
mitate, unindu-se toate eforturile 
care, în cadrul O.N.U.. urmăresc acest 
scop. Guvernul român va prezenta 
în cadrul dezbaterilor actualei sesiuni 
poziția sa și va contribui activ la a- 
ceste eforturi. Sînt împuternicit să 
declar că România va acționa cu c- 
nergie, conlucrînd strîns cu toate ce
lelalte state membre, pentru dezvol
tarea și creșterea rolului Națiunilor 
Unite in viata internațională, pentru 
ca activitatea organizației să devină 
mai eficientă, pentru ca O.N.U. că 
contribuie mai substanțial la rezolva
rea problemelor care preocupă lumea 
întreagă.
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