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SEMĂNATUL GRIULUI
ÎN PLINA DESFĂȘURARE
• 0 etapă nouă a lucrărilor agricole, de mare răspundere, care trebuie 

sl angajeze deplin mecanizatorii, specialiștii, pe toți lucrătorii de pe ogoare, 
sub conducerea organizațiilor de partid

• Recomandări ale ministerului de resort privind efectuarea lucrărilor 
condițiile rezervei scăzute de umiditate din sol din această toamnă

in

6 PAGINI

TIRGU-JIU

30 BANI

în probe de producție
o nouă capacitate 

industrială

Aplicarea măsurilor stabilite de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
el P.C.R. cu privire la organizarea 
ș> desfășurarea lucrărilor agricole 
de toamnă a asigurat întregii acti
vități pentru stringerea recoltei și 
pentru efectuarea celorlalte lucrări 
agricole un ritm și o eficientă spo
riți față de ceilalți ani. S-a întărit 
prin toate acestea spiritul de echi- 
Pă-, a sporit răspunderea forțelor 
satului pentru realizarea producți
ei. Sa întărit, de asemenea, ordi
nea ș. disciplina în respectarea re
gulilor agrotehnice și a programe
lor ziln’ce de lucru stabilite pentru 
fiecare -formațiune.

Este de datoria organizațiilor de 
partid fin agricultură, a comanda
mentele; COmUnal®. » 
niștilor ie la sate să acționeze prin 
toate mijoacele muncikpolitice pen
tru a dez.-olta și extinde experiența 
dobindită. îndeosebi in această pe
rioadă cîid lucrărilor de recoltat 
— care ce. în continuare, un mare 
volum de nuncă — li s-au adăugat, 
din acești zile, sarcini cel puțin 
tot atit * complexe privind se
mănatul g-îului.

In condițiile lipsei de umidita
te i' 
se i 
de 
dî 
ți-l-i 
ni 
«â
Dl 
ce 
țiile 
Pre 
zarea 
mu lei 
negație a 
ca pregat 
tul propriu-zis să se facă — chiar 
în condițiile acestei toamne de se
cetă pronunțată in diferite zone ale 
țârii — la un nivel de calitate care 
să garanteze o recoltă bună de

in 
în

din această toamnă, pămintul 
lucrează mult mai greu. Iată 
ce. principala sarcină a eoman- 

nentelor comunale, a org'-.ni.'.a- 
nr de partid de la sate, a nu i- 
jlorilor și specialiștilor 

eoncflrtreze atenția a 
itir^' cs.-mpiare a ieri 

iusainințcază, chiar in
în care se lucrează mai greu, 
.itindeni să se «sigure orgam- 
I temeinică a muncii, să se'sti- 
ze spiritul de inițiativă și ab- 

tnecanizatorilor. pentru 
.rea terenului și semana-

grîu, potrivit sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului și prevederi
lor planului din primul an al cin
cinalului următor.

Pină la 29 septembrie au fost 
însămînțate 851 990 ha cu cereale 
de toamnă, din care 420 000 ha cu 
grîu. finind seama de condițiile 
specifice din această toamnă. Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare face următoarele reco
mandări in .ce privește modul 
care trebuie să se desfășoare, 
continuare, semănatul griului :

In primul rînd. se cere intensifi
cată această lucrare în județele din 
cîmpia de vest a tării, din Tran
silvania și din nordul tării, unde 
umiditatea din sol este satisfăcă- 

forturi pentru pregătirea terenuri
lor după stringerea culturilor pre
mergătoare timpurii frebuie să 
se_ treacă cu toate forțele la se
mănat. astfel ca pină la 10 octom
brie să se însămînțeze circa 50 la 
sută din suprafețele prevăzute in 
aceste zone. Există condiții pentru 
îndeplinirea acestei prevederi in- 
trucit. dună premergătoare timpu
rii. terenul a fost pregătit din timp 
pe circa un milion 
După

de hectare, 
rubric semă- 
nlensifp-? -h 
i acea îș. Iu
din eimnia 

Ivania și din 
ă la 20 octom- 

te zone.
>orită trebuie s; 

rdc. in toate unitățile, pregă 
renurilor ce se vor insămin' 

I ' după premergătoare tirzii — po- 
rumb. sfeclă de zahăr, soia și alte 
culturi. Pe aceste terenuri trebuie 
să se treacă o dată sau de două ori 
cu discul, pentru a se mărunți res
turile vegetale, iar arătura să se 
execute la adîncim-a la care »»

d»*-» dț> 1

o x

scot bulgări. Aratul, pregătirea 
tului germinativ și semănatul 
buie organizate în flux neintrerupt, 
imediat după ce terenurile au fost 
eliberate, pentru a nu se pierde 
umiditatea din sol. Intrucît există 
peste 700 000 ha care trebuie arate 
și pregătite în vederea însămînță- 
rii, se cere ca cel puțin 60 la sută 
din tractoarele existente în dotarea 
stațiunilor de mecanizare să fie fo
losite la aceste lucrări. Prin toate 
aceste lucrări — bine executate — 
trebuie să se pregătească un bun 
pat germinativ, astfel ca semințele 
să poată fi încorporate uniform, la 
adîncimea de 6—8 cm. De aceea, 
esențial este ca specialiștii din uni
tățile agricole să stabilească. in 
funcție de starea specifică a fie- 
varm șj umiditatea din
sol. cite lucrări să fie făcute și cu ce utilaje.

_ Comisiile constituite ne comune 
Și unități au obligația să controle
ze ne fiecare tarla cum se execută 
toate lucrările — de arat, pregătire 
a terenului, semănat ele. — să nu 
admită, nicăieri șj sub nici un mo
tiv. abateri de la norm**!*- >i<- cali
tate. de Ia regulile agrotehnic» «■*-- 
bilite. z

r'u miiloacele mecanice de care 
aune in prezent agricultura, se
natul cerealelor de toamnă se 

ate încheia în fiecare unitate a- 
giicolă în circa 8—10 zile bune de 
l.icrnr Aceasta nu treînrie ’Sâ~ con- 
sîituie însă un motiv de autoliniș- 
tire. de întîrziere a semănatului, 
in așteptarea unor condiții mai bu
ne. Iată de ce este de datoria co
mandamentelor județene și comu
nale. a organizațiilor de 
agricultură, a organelor 
a conducerilor de unități 
măsurile pentru ca. în
mătoare. semănatul griului 
deșfăs’vu1e m nimui prevăzut.

pa- 
tre-

partid din 
agricole și 
să ia toate
zilele
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PROGRAMUL PARTIDULUI
îndreptarul științific al luptei și muncii poporului 

nostru pentru edificarea noii societăți

De curind a intrat în probe de 
producție prima linie tehno
logică a Fabricii de cauciuc re
generat din Tirgu-Jiu — un 
prim și important obiectiv ce 
intră in componența viitoarei 
întreprinderi de articole teh
nice din cauciuc și cauciuc re
generat. După atingerea para
metrilor proiectați. în cadrul u- 
nității din Tirgu-Jiu vor fi pre
lucrate anual circa 14 000 tone 
deșeuri, provenite din industria 
prelucrătoare a cauciucului, an
velope și camere uzate. De men
ționat că probele sint efec
tuate cu personalul unității, 
care a fost școlarizat la combi
natul de articole tehnice din 
cauciuc ..Jilava". (Dumitru 
Prună).

în numele oamenilor muncii 
celor peste 67 000 de comuniști, care participă cu însu
flețire și elan creator la marea întrecere patriotică de
clanșată de chemarea conducerii partidului, de cuvintele 
mobilizatoare și îndemnul pe care dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, le-ați adresat na
țiunii noasTre, de la tribuna Conferinței Naționale din 
1972, de a devansa prevederile actualului cincinal, vă 
raportăm cu satisfacție și mîndrie comunistă că — așa cum 
ne-am angajat cu prilejul recentei vizite făcute de 
dumneavoastră în județul nostru — in ziua de 30 sep
tembrie industria brașoveană și-a îndeplinit integral 
sarcinile care i-au revenit din planul cincinal 1971—1975.

In această perioadă s-a obținut o producție globală in
dustrială de 130,4 miliarde lei. înregistrindu-se un ritm 
mediu anual de 13,3 la sută față de 10.5 la sută prevăzut 
inițial. Au fost create condiții ca, în cele 92 de zile 
cite au mai rămas pină la finele anului, industria ju
dețului nostru să dea economiei naționale o producție 
suplimentară de aproape 10 miliarde lei, concretizată în
21 133 bucăți tractoare, 900 mii bucăți rulmenți, 477 MW 
motoare electrice, 11 552 tone produse macromoleculare 
de bază, mobilă în valoare de 257,3 milioane lei, peste 
6 milioane mp țesături de lină și bumbac și alte pro
duse de larg consum. Rezultatele dobindite au la bază 
creșterea productivității muncii, care in anul 1975 este 
cu 51,6 la sută mai mare față de 1970, asigurînd ca 
73,5 la sută din sporul producției globale să se obțină 
pe seama acestui indicator. Ele sint legate și de faptul 
că în actualul cincinal in județul nostru au fost puse 
in funcțiune 202 noi capacități de producție, din care
22 înainte de termen. Pe un prim plan am situat mo
dernizarea producției, asimilînd în fabricație 18 tipuri 
de tractoare. 16 tipuri de bază de autocamioane, noi 
tipuri de rulmenți, motoare electrice, scule de mînă și 
așchietoare, organe de asamblare, radiatoare de apă și 
ulei, colora.nți, mase plastice, mobilă și o gamă largă de 
produse ale industriei ușoare și alimentare. In cadrul 
preocupărilor pentru ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției. colectivele de muncă au dobindit succese de pres
tigiu și pe linia dezvoltării acțiunii de âutoutilare, 
reușind ca valoarea mașinilor, utilajelor șl instalațiilor
(Continuare în pag. a III-a)

și alese sentimente de 
dragoste și recunoștință

Dind glas celor mai profunde 
stimă și respect, de nețărmurită 
față de partid, față de dumneavoastră, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii muncii 
de pe plaiurile mureșene — români, maghiari, germani — 
raportează Îndeplinirea, la 29 septembrie, a prevederilor 
planului cincinal 1971—1975 la producția globală indus
trială.

Cu adîncă mîndrie patriotică, a Înaltei conștiințe față 
de patrie și partid inserăm. în corolarul pilduitoarelor 
fapte de eroism ale întrecerii socialiste desfășurate pen
tru înfăptuirea înainte de termen a actualului cincinal, 
însemnatele sporuri de producție obținute de către nu
meroase colective de muncă, planul producției la export 
fiind îndeplinit pe întregul județ încă de la începutul 
acestui an.

Ca rezultat al politicii înțelepte a partidului nostru 
privind dezvoltarea armonioasă și în ritm susținut a tu
turor județelor țării — se spune in telegramă — potenția
lul economic-industrial al județului a crescut în mod 
substanțial, volumul producției globale industriale depă
șind în acest an nivelul realizat în 1970 cu 42 la sută.

Avansul obținut in realizarea producției globale indus
triale pînă la această dată ne va permite să realizăm 
însemnate sporuri de producție peste plan, a căror va
loare se va ridica, pină la finele anului, la peste 4.2 mi
liarde lei. materializate in energie electrică, conductori 
electrici izolați, utilaj tehnologic pentru industria chimică, 
produse ale industriei electrotehnice, mobilă, cherestea, 
confecții textile și din piele, precum și numeroase alte 
produse necesare economiei naționale și la export.

Pentru comuniști, pentru toți oamenii muncii, indife
rent de naționalitate, care trăiesc și muncesc pe aceste 
plaiuri mureșene, purtătoare a numeroaselor însemne ale 
milenarei istorii românești, fiecare prezență a dumnea
voastră în mijlocul nostru s-a înmănuncheat într-un cu
prinzător și insuflețitor îndemn și program de muncă și 
acțiune pentru toate colectivele de muncă, generînd noi 
și însemnate succese.

Rezultatele obținute în toate sectoarele de activitate de 
către oamenii muncii din județ 
lor, hotărîrea lor de neclintit

confirmă, cu tăria fapte- 
a-și dărui Întreaga

(Continuare în pag. a III-a)

(Continuare în pag. a IV-a)

Reportaj din actualitatea socialistă a țării

OLTENII IAU UN JIU
DIN DUNĂRE SĂ LE
PĂMÎNTULUDE

Septembrie citrge blind 
spre «jctombric. ca o vară 
prelujjjțită. ca o vară a 
babeior< cum se mai șpune 
pe alocuri. Fumul frunzelor 
arse ăjni^tește insă că ver
dele ruginit ca in ro
manțe ; șj grădinile au în
ceput să îngălbenească lent. 
£uPriLise, parcă tot ca in ro- man: “e- o’clndara
versi” gălbenare. in 
?ru.lP pre Dănceu. această 
blajina jnaintare a orelor 
nu po ate să nu fie m,„,rcată 

f iiracole : și iată cum 
ta Fr atelui de la Balo’a de 
unde st> vede șerpuind ar- 
gjntu: ■ Dunărea își face apa- 
ritla pe la mese un țap în- 
sor,7?„.;a in basme dc gingașe 
se oores’-e- Nur‘al că fce;'ia aici, țapul șe do- 
m^X5l-eb<.»'fi?lTrnat’c nevoie mare . bea Le sticla șiuneori se imba ... .culcă și bineîn^L
Așa ca unu Călătol . . .. . 
din mașinile lor 
se fotografiază la ma? ‘ .. . 
alături de șugubățul' 
ped. fotografii ce ar- -
drept de tăgadă L '
numai caii beau bei ’ 
pic de umor în acest-1.. .,-■_ 
tembrie maiestuos rtu stri
că. cu atit mai mul/ț cu cit ' 
el vina de la un țap ce 
îndeobAe și de demult prin 
spița sa ispășește aritea nu

prea dulci și nici prea pline 
de bere păcate. Seara cerul 
e albastru, planete oarbe 
cad m depărtări și singele 
vinului beat de insomnie 
tremură in struguri. Podgo
ria ..Plaiurile Drîncei" are 
în stema pentru „Merlot" o 
cupă dacică găsită la Po
roma (cu ,cloi inși desculți irnșrarii,, ■ ici ue
togă privind drept înainte,

Reportaj de
Dumitru Radu 

POPESCU

la picioare cu un fe’-. d® 
floarea-soarelui Frezată și 
un ochi n-.are c ,un.de om). Rieslii'Sul italian 
are pe eticheti* 0 amfora 
dacică găsită la P°rtile de 
Fier : un codoș cl1 Pn singur 
picior slă pe unm>cl tine 
in cioc un, peste o altă ca
sare cu <»hi Uriaș zboară 
deasupra unui taP cu un 
corn u-a?- ,gjgt. ca etichetele se fac 
rnai ișor decit vinul. Dar 

Ion. șeful viilor. îmi 
.„•ne că in numai doi ani 

.n jurul Vinjului Mare s-au 
plantat aproape două sute 
Ide hectare de viță nobilă. 
1 tacă oltenii n-ar fi lău- 
dăroși aș crede că vinurile

negre de 'Mehedinți 
mai bune decit cele de Sim- 
burești și Minis. Orevița ? 
O 1 rea viță 1 ar fi spus pe 
vremuri o cinstita față că
lugărească a doua zi după 
cinstire^ paharelor. Și să 
aibă dreptate tovarășul 
Pirvu 1 Ion că strugurii Me- 
hețjUțnțifalui își merită locul 
1u stemă județului și virtu
țile focoase, electrizante 
-tc. etc. ? Trebuie verificat 
totul in practică. îmi zic, 
altfel toată povestea minu
natei licori rămine o lungă 
teorie. Și nu mă pot lua 
nici după țapul de pe am
foră. atit de sigur de sine 
și de belicos încit nare tre- 
sii’uî"lin. încercările cuvio- 
efe nedoritlăr și ieșit din 
gusta cu iniJiiJp
vom încerca să înțelegem 
de ce Pan se zice că s-a 
născut pe malurile Dunării 
noastre. Pan. zeul fertilită
ții. cel cu coarne și picioare 
de țap și cîntăreț din nai.

Mehedințiul n-are bouri 
în steme, are struguri și al
bine. Salcîmii în floare, îm- 
brăcați în alb, par un alai 
de miri și miroase în nop
țile și zilele verii. Cu ei 
cîmpia de nisipuri de lîngă 
Dunăre își ia o altă înfăți-

IN PAGINA A 11-A
în luna septembrie :

10 000 tone cărbune

ÎN ZIARUL DE AZI

integrate in

La Arad

Publicăm azi prima CONSULTAȚIE în sprijinul celor care urmează cursul 
de informare.. „PROBLEME ACTUALE ALE POLITICI! INTERNE Șl EXTERNE A 
PARTIDULUI și statui iu nostru"

• Transportul porumbu
lui — în ritm cu recolta
rea • Casele satului 
— trainice, funcționale, 
armonios
arhitectura tradiționalâ
• Rubricile noastre:

Faptul divers ; Sport

— Actele mașiniii vă rog. 
Șoferul de 

turismul de 
(21-AG-4178), ptupt ivicivrt 
întreprinderii județene de 
industrie locală Argeș, pre
zintă actele. întrebat cine 
i-a semnat foaia de par
curs, a răspuns:

— Nu știu exact cum îl 
cheamă. Mi se pare că-i 
zice Chelu. Este unul din 
șefii noștri, care face de 
toate, și ne mai semnează 
fi nouă foile de parcurs.

Asa cum l-a semnat-o și 
pe a lui, pe care a mențio
nat negru pe alb : „poate 
parca in noaptea aceasta 
(simbătă spre duminică) la 
domiciliul său din Căli- 
nești (la 15 km de Pi
tești — n.n.). Bineînțeles 
că șoferul a parcat mașina 
acasă și, a doua zi, dumi
nică, a plecat spre litoral 
cu ea goală.

— Mă duc să-l iau de la 
Neptun pe un 
nostru, care a 
tractări. Mi se 
fi niște marfă

Pină una, alta, șoferul

pe auto- 
teren ARO 
proprietatea

șef de-al 
fost la con- 
pare că are 
de adus.

La Șantierul naval din Oltenița 
o nouâ navă primește „botezul 

Dunării

Desfășurînd în ritm intens 
întrecerea socialistă pentru în
deplinirea înainte de termen a 
sarcinilor de plan pe acest an 
și crearea condițiilor unei bune 
demarări în cincinalul următor, 
colectivele exploatărilor miniere 
Vulcan, Petrila și Paroșeni din 
bazinul Văii Jiului au extras și 
livrat unităților beneficiare, pes
te sarcinile de plan ale acestei 
luni, mai mult de 10 000 tone 
cărbune. Creșterea producției 
s-a obținut îndeosebi prin îm
bunătățirea organizării activită
ții productive în abataje și fo
losirea mai eficientă a mașini
lor și instalațiilor miniere.

(Agerpres)

26 DE ANI DE LA PROCLAMAREA '
REPUBLICII POPULARE CHINEZE

Tovarășului MAO TZEDUN
Președintele Comitetului Central al Partidului Coinu,jțt chine*

Tovarășului CIU DE
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze

Tovarășului CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat c1 Republicii Populare Chineze

transporta, clandestin, cîte- 
’va persoane.

Iată cum o foaie de par
curs — act unic pen
tru justificarea folosirii 
oricărui autovehicul pro-

In cursul 
treprins 
minică 
preună 
miliției, 
și autobaze, pe arterele de

raidului 
sîmbătă și 

toată ziua, 
cu organe 

in diferite garaje

proprietate socialistă exclu
siv în interesul unităților 
economice și instituțiilor de 
care acestea aparțin. Au 
fost depistate autovehicule 
circulind in gol sau nein-

MAȘINILE SI BENZINA STATULUI
7 7

RAID-ANCHETĂ PE DRUMURILE PUBLICE

prietate de stat — vizată 
cu iresponsabilitate și ne
completată cum trebuie 
(nu se specificau nici data 
sosirii, nici kilometrajul) 
i-a deschis șoferului por
tița de a dispune după 
bunul lui plac de o mașină 
a statului.

penetrație In București și 
pe drumurile publice din 
județele Ilfov, Ialomița. 
Buzău și Prahova, au fost 
constatate numeroase aba
teri de la reglementările le
gale (inclusiv de Ia Legea 
140 1974), privitoare la fo
losirea mijloacelor auto

cărcate la capacitatea ma
ximă. Altele rulau pe tra
see ocolitoare, neeconomi- 
coase sau pe rute prea 
lungi, in loc să se foloseas
că transportul feroviar, ca 
să nu mai vorbim de curse 
clandestine. Toate acestea 
— așa cum se va vedea și

din cazurile pe care le no
tăm în 
origine 
se care 
vitatea
je și autobaze, in neintoc- 
mîrea corectă, legală, a foi
lor de parcurs, în lipsa de 
control și supraveghere din 
partea tuturor. factorilor 
răspunzători din unitățile 
deținătoare de parcuri auto, 
ca și în indisciplina unor 
șoferi. Sint manifestări 
care se soldează cu pagu
be deloc neglijabile pentru 
economie, uneori cu grave 
deteriorări ale mijloacelor 
de transport.

Transcriem cîteva din aba
terile constatate. Camionul 
33-B-2669 a fost oprit la in
trarea pe magistrala spre 
Pitești. Șoferul Mânu Au
rel prezintă o foaie de 
parcurs pe care cineva. în 
grabă, scrisese doar atît : 
Alexandria. împreună cu 
un electrician și un maistru

continuare — au Ia 
deficientele serios» 
mai există in acti- 
unor șefi de gara-

Petre POPA
(Continuare in pag. a III-a)

Se modernizează
producția de vagoane

In ultimele zile, la întreprin
derea de vagoane din Arad au 
fost asimilate in fabricație de 
serie 4 noi tipuri de vagoane de 
marfă : vagoane-platformă pen
tru transport conteinere tip 
C.F.R. ; vagoane-șbtaje pe 6 osii, 
destinate combinatelor siderur
gice din Galați, Hunedoara, pre
cum și întreprinderii de mașini 
grele București ; vagoane-clat- 
formă pe 4 osii pentru Siria și 
vagoane acoperite pe 4 osii pen
tru Brazilia. Astfel, numărul ti
purilor de vagoane realizate in 
acest an de către întreprinderea 
arădeană, atît pentru piața in
ternă. cit și pentru export, a a- 
juns la 31. Menționăm, de ase
menea. că pină în prezent, între
prinderea de vagoane din Arad 
a livrat suplimentar la export 
produse in valoare de peste 4 
milioane lei valută. (C. Simion).

și dominației imperialiste, pentru eliberare națională 
Republicii Populare Chineze constituie un moment 
istoria multimilenară a Chinei, in viața și destinele

Cu prilejul celei de-a XXVI-a aniversări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze, in numele Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, 
al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, vă adresăm dumneavoastră și. prin dumneavoastră. Partidului 
Comunist Chinez, Adunării Naționale a Reprezentanților Populari. Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Chineze și poporului frate chinez un cald 
salut de prietenie și cordiale felicitări.

Eveniment de însemnătate istorică internațională, victorie strălucită ■ 
poporului chinez în lupta revoluționară, eroică și plină de sacrificii împo
triva reacțiunii interne 
și socială, proclamarea 
de cotitură radicală în 
marelui popor chinez.

In cei 26 de ani care au trecut de Ia proclamarea Republicii Popular» 
Chineze, harnicul și talentatul popor chinez, sub conducerea Partidului Co
munist Chinez, în frunte cu tovarășul Mao Tzedun. a repurtat succese re
marcabile in edificarea orînduirii socialiste, în ridicarea patriei sale pe 
trepte tot mai înalte ale progresului multilateral. In prezent, întregul popor 
chinez, strîns unit în jurul Partidului Comunist Chinez, muncește cu eroism 
și abnegație pentru înfăptuirea sarcinilor Congresului al X-lea al parti
dului. pentru realizarea și depășirea celui de-al patrulea plan cincinal.

Poporul român se bucură din toată inima de victoriile obținute de po
porul frate chinez și ii urează noi și tot mai mari succese în opera d« 
construire a socialismului, pentru înflorirea continuă a Republicii Populare 
Chineze.

Reafirmăm și cu acest prilej convingerea noastră fermă că relațiile ds 
prietenie frățească, solidaritate militantă și colaborare multilaterală dintrs 
partidele, țările și popoarele noastre. întemeiate pe principiile marxism-le- 
ninismului și internaționalismului proletar, 
teresul ambelor noastre țări și popoare, 
colaborării și păcii In lume.

al
se vor dezvolta continuu, in in- 
cauzei socialismului, progresului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român,
Președintele

Republicii Socialiste România

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România
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FAPTUL
După cum am mal anunțat, „Sclnteia" va sprijini sis

tematic, prin consultații și recomandări bibliograiice, 
cursul de informare: probleme actuale ale poli
ticii interne și externe a partidului și statului nostru, 
curs organizat în cadrul învățămîntuiui politico-ideolo
gic de partid. Publicăm azi consultația la prima temă 
din programa cursului : „IMPORTANȚA Șl NECESITATEA 
ADOPTĂRII DE CĂTRE CONGRESUL AL Xl-LEA AL P.C.R. 
A PROGRAMULUI PARTIDULUI”.

După cum se știe, Congresul al 
Xl-lea a aprobat în unanimitate 
Programul Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Pentru întîia oară partidul nostru 
dispune astfel de un program unitar, 
eristalizind într-o viziune de largă 
perspectivă obiectivele pe care Ie ur
mărește, direcțiile fundamentale alo 
politicii sale interne și externe, sar
cinile practice pentru toate sectoarele 
de activitate. în mișcarea muncito
rească din România au existat, încă 
de la începuturile afirmării ei in 
viața politică a țării, preocupări pen
tru formularea unui program revolu
ționar. In 1886, eminentul gînditor so
cialist Constantin Dobrogeanu-Ghe- 
rea a elaborat un program al mișcă
rii noastre muncitorești, care s-a bu
curat. la vremea respectivă, și de a- 
precierea lui Friedrich Engels. Pe 
treapta calitativ superioară a dezvol
tării mișcării muncitorești. Partidul 
Comunist Român a elaborat orientări 
de perspectivă, care, în ansamblul 
lor, au asigurat, în diferitele etape 
Istorice, desfășurarea cu succes a 
luptelor revoluționare, înfăptuirea 
revoluției și construcției socialiste. 
Niciodată însă partidul nu a fost 
înarmat cu un document cu ca
racter programatic, care să prezinte, 
într-o formă închegată, gîndirea sa 
teoretică, politică și ideologică, con
cepția de ansamblu privind soluțio
narea problemelor fundamentale ale 
transformării revoluționare a societă
ții românești, poziția partidului fată 
de problemele fundamentale ale dez
voltării lumii contemporane.

Valoarea excepțională a Programului 
pentru activitatea partidului si a în
tregului popor decurge din înseși tră
săturile fundamentale care-1 carac
terizează : principialitate marxist- 
leninistă, rigurozitate științifică, rea
lismul profund, îmEInate cu cute
zanța gîndirii novatoare, cu un au
tentic spirit creator, revoluționar, 
întregul cuprins al acestui document 
se bazează pe concepția științifică 
despre lume — materialismul dialec
tic și istoric, pe legitățile obiectiva 
ale dezvoltării sociale aplicate la con
dițiile concrete, specifice, ale Româ
niei. pe experiența luptelor de clasă 
și a construcției socialismului în tara 
noastră și pe plan mondial. Progra
mul pornește de la realitățile efective 
ale sou=tății românești, de la marile 
procese ș* transformări care au loc 
în lume. în dezVoltarea generală a 
societății umane — ideile, concluziile, 
obiectivele pe cart ie stabileșiș 

aplicarea rmtoar«* de 
lor universal val*

zarea unor poziții principiale de am
plă perspectivă.

Adoptarea Programului de către 
Congresul al Xl-lea a răspuns toc
mai acestor cerințe, oferind o per
spectivă revoluționară clară partidu
lui și întregului popor în lupta pen
tru edificarea noii orînduiri sociale, 
pentru victoria cauzei socialismului 
și păcii în lume. Se poate spune că 
nu există problemă importantă pri
vind aetivitatea internă și interna-

tovarășul Nicolae Ceausescu. în ca
litate de președinte al comisiei de 
redactare, secretarul general al 
partidului a lucrat direct., nemijlocit, 
la întocmirea acestui document 
istoric, care poartă amprenta mo
dului său de gîndire și de acțiune — 
spirit novator, înaltă capacitate de a 
investiga și sintetiza noile fenomene 
ale societății românești și ale vieții 
internaționale, de a prevedea în mod 
științific evoluția lor, de a elabora 
soluții originale, adecvate realități
lor țării și corespunzătoare în cel 
mai înalt grad intereselor . vitale ale 
poporului român, ale înfloririi pa
triei. a națiunii noastre socialiste. în 
deplină concordantă cu interesele 
cauzei socialismului pe plan mondial, 

între factorii care au făcut posibilă 
elaborarea Programului se înscriu șl 
adîncirea democrației interne de 
partid și, în general, a democrației 
socialiste, creșterea participării tutu-

vitatea ideologică si munca politico- 
educativă consacrată formării omu
lui nou — inclusiv asemenea obiec
tive de perspectivă, precum ștergerea 
treptată a deosebirilor esențiale din
tre munca fizică și munca intelectua
lă. dintre oraș și sat în procesul tre
cerii spre comunism. Totodată. Pro
gramul indică modalitățile practice 
de acțiune, sarcinile concrete ce tre
buie Îndeplinite in fiecare ramură a 
economiei naționale. în fiecare sferă 
a activității sociale.

Prin țelurile și obiectivele stabi
lite, care corespund în cel mai înalt 
grad intereselor vitale ale tuturor 
oamenilor muncii din patria noastră, 
fără deosebire de naționalitate. Pro
gramul orientează într-un mod con
vergent, unitar, eforturile comuniș
tilor, ale tuturor celor ce muncesc, 
asigură întărirea unității de gîndire 
și de acțiune a întregului popor in' 
jurul partidului, unitate care, cum

In lumina faptului că dezvoltarea 
întregului proces revoluționar mon
dial reclamă ca o necesitate impe
rioasă unitatea tuturor forțelor îna
intate ale societății, apare și mai e- 
videntă însemnătatea internațională 
a Programului partidului — docu
ment care nu numai că reprezintă 
un vibrant apel la realizarea și 
consolidarea unității tuturor țări
lor socialiste, a întregii mișcări 
comuniste și muncitorești Interna
tionale, a tuturor forțelor demo
cratice, progresiste, antiimperialiste, 
dar și relevă căile practice de ac
țiune, menite să asigure înfăptuirea 
acestei unități, să ducă la statorni
cirea unor relații trainice de colabo
rare. solidaritate $i coeziune. în a- 
ceasta își găsește expresie, o dată 
mai mult, internaționalismul consec
vent. caracteristic întregii activități 
a Partidului Comunist Român.

In epoca actuală, cînd popoare re-

PROGRAMUL PARTIDULUI

„Este pentru prima dată cînd partidul nostru dispune de un document care sintetizează viața și 
lupta de două milenii a poporului român, activitatea maselor populare, a forțelor progresiste, a mișcării 
revoluționare, istoria însăși a partidului, lată de ce, pe drept cuvînt, Programul este considerat Carta 
teoretică, ideologică și politică a partidului, documentul de bază care dă răspuns celor mai complexe 
probleme ale muncii și luptei poporului și partidului nostru, ale perspectivelor dezvoltării viitoare a țării”.

NICOLAE CEAUȘESCU

P.C.R. a 
dezvoltâr

re- 
r>3-.

tionaîă a partidului și statului nos
tru, munca și lupta poporului, per
spectivele dezvoltării viitoare a țarii 
care să nu-și găsească în Frogr 
răspuns clar, științif'- .undamen 
Tocmai de aceea, pe bună drepți 
Programul a fost apreciat r 
Carta <to bază ideologică, tcor 
și politică a partidului. După 
arăta tovarășul Nicola? Ceauș 
„partidul dispune de o cartă 
depășește caracterul unui pro; 
de un document ideologic care 
cum a apreciat Cqngresul al XI-I 
constituie expresia marxism-Icnin 
mului creator în România, pe b? 
căruia se va desfășura întreaga a - 
vitate politico-educativă, munc 
tregului partid și popor de făuri ț 
societății socialiste multilateral 
voi ntare spre comu

m
it.

care

roc membrilor partidului, a oameni
lor muncii, Ia dezbaterea și rezol
varea problemelor fundamentale ale 
politicii și activității sale. După cum 
se știe. Programul. în stadiu de 
proiect, a fost supus unei ample 
di 'eri în adunările de partid, in 
conte oțele organizațiilor orășenești, 
munii r ale. județene. în adunări ale 
oamenilor muncii, în presă, 
nind adeziunea 
popor. îi 
și-au gă

întru- 
întregului partid și 

: felul acesta, în Program 
Bit expresie gindirea. expe- 
volnța colectivă a partidului, 
muncitoare, a tuturor oame- 
incii 

osebire de 
aspirațiile 
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Această neces tate a 
atît mai acută c i cit 
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tul general al pi .tmidelci 
transformări revolutions 
mondial — care <n a 
complexe și Interpretări v 

^ca solicită cu atî mat ir.

ui urmare a dezvoltării pu- 
a partidului, reflectă forța sa

•e

s

laborat 
ternice 
politico-ideologică, stadiul superior al 
maturizării lui teoretice și politice.

Elaborarea sa este indisolubil le
gată de perioada nouă inaugurată de 
Congresul al IX-lea. perioadă de excepțională ’nsemnăt^ 
a dlt un puternic impuls gîndirii 
® Jfcterminînd o eferves-

« întregii activități ideologice.
Așa cum se știe, fn fundamentarea 

teoretică și elaborarea Programului, 
ca și a întregii politici a partidului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare spre 
comunism, un rol determinant a avut

perioadă de ex

DIVERS
că, generalized teoretic expe
riența partidului șl poporului nostru 
in lupta pentru transformarea revo
luționară a șocietății și cristalizînd 
pozițiile principiale ale P.C.R. fată 
de problemele majore ale epocii 
noastre, reflectă, o dată mai mult, 
aportul constructiv al partidu
lui nostru la imbogăfirea tezaurului 
marxism-leninismului. își găsește 
expresie în aceasta adevărul Istoric 
că fiecare partid își 
tribuția la dezvoltarea 
teoriei și practicii 
mondiale, tocmai prin modul în care 
soluționează problemele evoluției 
sociale în propria țară, prin inter
pretările date principalelor fenomene 
și procese din lumea contemporană.

★
Prin faptul că dă răspuns proble

melor fundamentale actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării societății 
românești, stabilește obiective precise 
și direcțiile principale de acțiune, 
mobilizînd eforturile întregului popor 
în lupta pentru triumful idealurilor 
socialismului și comunismului în 
România, Programul reliefează mo
dul strălucit în care Partidul Comu
nist Român își îndeplinește rolul de 
forță politică conducătoare a socie
tății. iar activitatea pentru înfăptuirea 
Programului va duce la accentuarea 
acestui rol — chezășie a îndeplinirii 
misiunii istorice a partidului, legitate 
a dezvoltării noii orînduiri sociale.

înfăptuirea Programului partidu
lui necesită o vastă și intensă acti
vitate politică și organizatorică a în
tregului partid, a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii — activitate 
ce trebuie să se bazeze înainte de 
toate pe cunoașterea temeinică a tu
turor prevederilor sale. Tocmai de 
aceea, studierea și însușirea Progra
mului constituie obiectivul fundaș 
mental al întregului învățămînt po
litico-ideologic de partid. Esențial 
pentru creșterea eficienței propa
gandei de partid este ca fiecare teză 
teoretică și idee majoră a Progra
mului. fiecare din obiectivele și pre
vederile acestuia să fie temeinic în
țelese și însușite.

Totodată, se impune ca expunerile, 
dezbaterile asupra Programului să 
fie strins legate de realitățile și preo
cupările specifice fiecărei unitătî. 
fiecărei organizații de partid, să 
înlesnească înțelegerea clară a sar
cinilor ce revin, pentru colectivul 
respectiv, din politica partidului, gă
sirea celor mai eficiente mijloace și 
căi de acțiune practică, în vederea 
realizării sarcinilor ce decurg din 
Program pentru fiecare loc de muncă.în rVLMIjeziilci «**■ <41 S'C-
colului XX, criteriul suprem de a- 
preciere a patriotismului și nivelu
lui de conștiință revoluționară este 
spiritul de responsabilitate socială și 
dăruire cu care fiecare acționează 
pentru înfăptuirea Programului parti
dului, programul înaintării patriei 
pe calea civilizației comuniste.

Tudor OLARU

aduce con- 
creatoare a 
revoluționare

Fără barbă,
fara pipa

La bordul șalandelor „Razelm* 
și „Gîrlița" (două din ambarca
țiunile de transport ale servi
ciului căi navigabile din portul 
Constanta) pot fi intîlnite și 
niște fete frumoase, ca toate fe
tele. Nu sînt nici bucătărese, nu 
sînt nici asistente sanitare. Cele 
trei — Rodica, Marinela și Lu
cretia — sint primele fete... ma- 
rinărițe din 
Ele sînt
ale cursurilor 
vedind o dată 
de mare" pot 
fără pipă.

portul Constanta, 
proaspete absolventa 

de calificare, do- 
mai mult că „lupi 
fi și... fără barbă,

Puiul de urs
Scriam de curind, în rubrica 

noastră, că intr-o bună gi unui 
cititor al ziarului nostru, tre- 
cind pe Transfăgărășan, l-a a- 
părut în fața mașinii un pui de 
urs pașnic, care s-a lăsat mîngîiat

prezentînd o treime a omenirii luptă 
și depun eforturi intense pentru de
pășirea subdezvoltării, a moștenirii 
lăsate de politica și practicile impe
rialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru dezvoltare 
independentă 'și înflorire multilate
rală, Programul P.C.R. — prin fap
tul că arată ce obiective grandioase 
își propune și poate realiza U". P°" 
zor în condițiile noii orînduiri so
ciale — contribuie ' *“
forței de atracție

se știe, reprezintă izvorul nesecat de 
forță al orînduirii noastre.

Obiectivele Programului, perspecti
vele de viitor pe care le 
însuflețesc și mobilizează 
întăresc hotărîrea sa de a 
cupeți nici un efori pentru 
pune în viață politica n 
Prin aceasta Programul se 
ca un puternic instrument d 
lerare a înaintări României pe ca
lea progresului economie și social.

Programul este un puternic factor 
de educare revoluționară, contribuind 
la creșterea combativității comuniste, 
la călirea revoluționară a ■’•nibrilur 
partidului. Se 
Iul deosebit pe 
avea Programu 
lui politic și 
partid și popo 
teoriei marx 
mează pe cor 
muncii cu o con 
pre lume și 
munismului prliiraroa CC : 
formarea or.i 
ță revoluți > 
înțeleagă se 
permanent î 
îume, să a< 
cu cerinței . 
claie.
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Aceasta deru 
stabilește oliii 
fundamr (ale 
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nostru — o 
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în luptn pante 
tre popoare, j 
■noi ordini er- 
ternaționale, 
și m drent< 
zei sociajema 
plan mondirl.

deschide 
poporul, 
nu pre- 
a trans- 
rrtidulul. 
ifirmă și 

acce-

de cetățenii strînși in țgeajmă, 
ca la... urs. De data aceasta, 
corespondentul nostru penii j 
județul Galați, Dan Plfcșu, aflat 
in concediu și trecîndpe Trans
făgărășan, s-a pomeni că-i taie 
calea, în apropiere de Bîlea-Iac, 
un pui de urs de toaă frumu
sețea. Cum avea la e și apara
tul foto, l-a surprins în ima
gine cercetînd o „Dade 1300",

la creșterea 
„„ ___ a socialismu

lui. constituie un factor stimulator în 
lupta pentru transformări sociale 
structurale. înnoitoare, pentru înfăp
tuirea dreptului fiecărui popor de a 
fi stăpînul propriilor destine.
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obiecfive 
’• de

' rba ’e

tem -4' uția

!iii<

li o pu- 
.... ’tionaîă. 

că el 
•bețiile și ac«vj_ 

și statul.,, 
tfel o larga

mare limpede 
și prietenie în- 
făurlrea unei 

. lice și. politice in
i' unei lumi mai bune 
. pentru victoria cau-
ii șl comunismului pe

iee

ÎN SPIRITUL LEGII SISTEMATIZĂRII ț

Casele satului — trainice, funcționale, 
armon^s integrate în arhitectura tradițională
Evoluția spre urbanizare a Mtv.m 

contemporan reprezintă unu din I - 
nomenele caracterele pentru pj- 
1 economico-fe’

e^ilor noastre rurale. Unul 
“ ■.‘Jaihele distinctive ale acestu. 
<roces îl reprezintă și constructiv <’<• 
locuințe In conformitate cu prevede
rile legii sistematizării. Numai in pe
rioada care a trecut de la încheierea 
cooperativizării agriculturii, în me
diul rural al județului Neamț «-au 
înălțat peste 28 000 de case din cără
midă, unele din ele cu etaj sau tip 
vilă. Dacă adăugăm faptul că în ac
tualul cincinal zestrea urbanistică a 
satelor «-a mai îmbogății și cu 550 
săli de clasă. 970 locuri i ateliere- 
șooală, 1 400 locuri in grădinițe, li 
dispensare, 8 cămine cultun 14 băi 

o imagine 
rapizi cu cațe 

rurale

va trece Ia aplicarea in toate
. m inele a schițelor de sistematiza- 

suprafața ce urmează să fie re
adusă în circuitul agricol '(prin de
zafectarea locuințelor răzlețe și 
construirea altora mai trainice, mai 
spațioase și confortabile în jurul 
cenrrelor civice) va crește continuu. 

Chiar sîmbăta trecută s-a desfășu
rat o sesiune a consiliului popular 
județean consacrată analizării modu
lui Ir care se acționează pentru tra
duce ea în viață a prevederilor legii 
sistematizării teritoriului si localită
ții r irale.

Sesiunea a dezbătut, între altele, 
și mă irile necesare pentru a se a-

lor cu acoperiș de țiglă. Pe linia 
prospectării și punerii în valoare a 
resurselor locale de materiale de 
construcții mai avem — sîntem con
vinși — multe de făcut. Pentru că, 
este o realitate, județul Neamț este 
foarte bogat în resurse de calcar pen
tru var, in piatră pentru temeliile 
caselor, in materiale balastiere pen
tru amenajări de drumuri etc. Adu
nările cetățenești care au loc perio
dic sînt folosite din plin pentru a 
orienta obștea satelor să găsească 
noi soluții de valorificare a acestor 
resurse, să le folosească pe scară cît 
mai largă. La nivel de județ șe în
treprind acțiuni, se iau măsuri con

1974.
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540000 ilustrate de la 
munte și de la mare

publice etc. — căpătăm 
expresivă a pașilor 
înaintează așezării? noastre 
spre un nivel de viață tot mai ridicat.

încă din anul 1969, comunele noas
tre au intrat în posesia nelor 
schițe de sistematizare, iar mă
sură materializării unor .„.active 
propuse, aceste schițe au fost reac
tualizate și îmbunătățite în raport 
cu noile condiții create, cu cerințele 
Legii privind sistematizarea terito
riului și a localităților urbane și ru
rale. în atenția organelor județene 
s-a situat — ca obiectiv deosebit de 
important al acțiunii de sistematiza
re — dezvoltarea comunelor în core
lare cu cea a localităților Învecinate, 
precum și crearea unor centre civice 
care să grupeze dotările social-cultu- 
rale principale. Astăzi, multe din a- 
șezările rurale — cum ar fi Roznov, 
Bălțătești, Săbăoani, Bodești, Bira, 
Tupilați Și altele — dispun de centre 
civice bine închegate care, pe lingă lo
cuințe de tip urban, asigură populației 
și o garnă largă de servicii publice.

Traducînd în viață indicațiile con
ducerii partidului privind folosirea 
rațională a terenului, ne-am preocu
pat și ne preocupăm în continuare ca 
schițele de sistematizare să asigure 
construirea locuințelor pe suprafețe 
cit mai restrinse, iar clădirile să fie 
amplasate începînd din centrul civic 
către zonele marginale. Astfel, nu
mai în ultimii cinci ani s-au redat 
circuitului agricol peste 4 800 ha. 
în următorii 3—4 ani — pe măsură

Din experiența și preocupările imediate și de perspectivă 
ale Consiliului popular al județului Neamț

«1 ' ,ra și în continuare, tuturor lo
cuințelor ce se ridică la sate, trăinicie 
și funcționalitate — sarcină sublinia
tă in mod deosebit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în acest sens, a- 
cordăm o atenție deosebită dezvol
tării unei baze proprii de materiale 
de construcții pentru sate. Materiale 
de bază cum sînt cărămida, varul, 
piatra de temelie etc. au fost pro
duse de secole în marea majoritate 
a comunelor din județul Neamț. Și 
astăzi, în multe localități, cum ar fi 
Bodești, Borca, Pipirig, Vînători, 
Crăcăoani, Ceahlău și altele, avem 
organizate cariere proprii pentru va
lorificarea pietrei și balastului din 
albiile rîurilor, s-au amenajat vără- 
rii, iar în satele situate în partea de 
șes a județului s-au organizat cără
midarii. Majoritatea construcțiilor 
din ultimii 10 ani din comuna Bo
dești, spre exemplu, s-au realizat nu
mai prin folosirea resurselor locale 
de materiale. Aproape în fiecare lo
calitate. consiliile populare comuna
le au organizat echipe proprii de 
construcții, ceea ce face ca prețul de 
cost al lucrărilor executate să fie in 
continuă scădere, fără a diminua cu 
nimic din robustețea. trăinicia sau 
confortul acestora. Așa se explică, de 
altfel, creșterea accentuată a numă
rului de locuințe din cărămidă, a ce

crete pentru ca și unitățile agricole, 
cooperația de consum să se preocu
pe tot mai mult pentru asigurarea 
unor cantități mai mari de materiale 
de construcții, pentru a satisface în 
condiții tot mai bune solicitările în 
continuă creștere ale populației.

Acționăm de asemenea permanent, 
în lumina indicațiilor conducerii 
partidului, ca frumusețea arhitectu
rii tradiționale locale să se împle
tească armonios cu noile exigențe de 
confort și util. Am ajutat și pînă 
acum, și-i vom ajuta și în con
tinuare, pe locuitorii satelor să con
struiască case care să asigure o îm
binare armonioasă între frumusețea 
arhitecturii tradiționale și noile exi
gențe de confort ale țăranului din 
satul contemporan. Astfel, cele 30 
proiecte tip pe care le-am pus la 
dispoziția comunelor permit realiza
rea unor case aspectuoase și confor
tabile, fără a neglija tratarea cores
punzătoare a preferințelor spre fo
losirea foișoarelor, a arcadelor, a 
stîlpilor și coloanelor sculptate etc. 
Ne străduim să evităm repetarea, 
monotonia în construcția caselor ță
rănești. Tot în acest sens, grupe de 
specialiști acordă permanent pe te
ren asistenta tehnică necesară.

In încheiere, aș vrea să relev fap
tul că in activitatea noastră în acest

domeniu, acordăm o mare importan
ță explicării pe îndelete — locuitori
lor satelor, întregii populații rura
le — a scopurilor și rațiunilor Legii 
privind organizarea și sistematizarea 
teritoriului și localităților, rolului pe 
care îl au prevederile acesteia pen
tru gospodărirea și folosirea raționa
lă a pămîntului, atît in interesul ob
știi satelor, cît și al fiecăruia dintre 
locuitori, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață, pentru crește
rea gradului de confort și civi
lizație, odată cu organizarea și 
dotarea edilitară a satelor pa 
baza principiilor sistematizării. Nu
mai prin această activitate de 
explicare putem eă asigurăm parti
ciparea tuturor locuitorilor la în
făptuirea măsurilor preconizate de 
lege, a indicațiilor date de conduce
rea partidului, de a asigura dezvolta
rea economico-socială a satului, în 
așa fel îneît acesta, în anii ce urmea
ză — așa cum prevăd Directivele și 
Programul partidului — să se apro- 
?ie tot mai mult de nivelul orașului.
n acest sens, au fost organizate ex

puneri, s-au inițiat dezbateri pe mar
ginea schițelor de sistematizare in 
care cetățenii au fost nu numai sim
pli auditori, ci și-au spus gospodăreș
te cuvintul in legătură cu modul 
cum trebuie să fie materializate sar
cinile stabilite in lege. Pînă in pre
zent au fost realizate expoziții cu 
schitele de sistematizare și s-au or
ganizat dezbateri cetățenești, pe mar
ginea schitelor, în fiecare localitate. 
Această acțiune se află în plină des
fășurare, constituind în momentul 
de fată un punct important în ca
drul pregătirilor ce se fac în vede
rea conferinței județene a deputați- 
Jor. Tot în acest scop, avem în ve
dere să extindem acțiunea de con
sultare a schițelor nu numai de că
tre cetățenii satelor respective, ci și 
de către specialiști, de către condu
cătorii unor unități economice din 
județ — care sînt chemați să concure 
la materializarea cu bune rezultate a 
acțiunii de definitivare a schitelor de 
sistematizare pentru localitățile ru
rale.

Ing. Aurel MUȘAT 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
|udețean Neamț

In acest an. ntnă-n 
prezent și-au petrecut 
concediul de odihnă, 
cu bilete primite de la 
sindicate, peste 540 000 
de oameni ai muncii, 
înseamnă că. potrivit 
unui frumos obicei, 
au luat drumul către 
cei dragi de-acasă. 
către tovarășii de 
muncă rămași la da
torie In întreprinderi 
și instituții cel puțin 
tot atîtea cărți poșta
le ilustrate cu salu
tări de ne Valea Pra
hovei sau de pe Va
lea Oltului, de pe li
toral sau din celelalte 
stațiuni balneoclima
terice din tară.

Condițiile de odihnă 
și de îngrijire a sănă
tății, oferite de noile 
edificii ridicate în 
majoritatea stațiuni
lor. se îmbunătățesc in 
continuare datorită 
investițiilor ce se fac 
pentru construirea de 
noi hoteluri si baze 
de tratament. La acest 
considerabil efort ma
terial contribuie și 
sindicatele. Numai în 
acest an. din fondurile 
sindicatelor s-au con
struit o serie de obiec
tive. care au îmbună
tățit simțitor capacita
tea și gradul de con
fort In stațiunile mult 
solicitate. Iată cîteva 
dintre acestea. La 
Băile Felix, atît de 
căutate pentru efec
tul lor binefăcător, s-a 
dat în folosință un 
ștrand cu apă termală 
cuprinzînd două bazi
ne. bază de tratament, 
plajă, un grup comer
cial. Deși se află în 
aer liber, acest ștrand 
poate fi folosit în tot

tUnțiui ^-uiui, apa 
fiind m permanentă 
caldă. La Vatra Dor- 
nci s-a construit un 
pavilion cu 120 de 
locuri, destinat celor 
ce au nevoie de tra
tament pentru bolile 
cardiovasculare. Com
plexul sanatorial din 
Căciulata, care pînă 
nu de mult era profi
lat doar pe tratamen
tul bolilor digestive, 
datorită înzestrării cu o

Secvențe 
din activitatea 

socială 
a sindicatelor

nouă bază oferă acum 
posibilitatea îngrijirii 
simultane și în condiții 
de confort optim atît 
a bolilor digestive, cît 
și a reumatismului. 
Tabăra de copii de la 
Năvodari și-a extins 
capacitatea cu încă 
1 000 de locuri, prin 
construirea a 4 pavili
oane noi. La Eforie 
Nord. în zona căsuțe
lor, s-a dat în folosin
ță o modernă cantină- 
restaurant. La 1 de
cembrie, în aceeași 
stațiune, se va inau
gura o extindere a 
hotelului „Petrolul" 
(cu sezon permanent), 
de fapt un nou hotel 
cu 330 de locuri.

In afară de investi
țiile a căror scadentă 
este programată pen
tru 1975 se mai află

în diferite stadii de e- 
xecuție o serie de lu
crări cu termen de 
predare în 1976 și 
1977 : un complex cu 
1 100 de locuri la Băile 
Herculane. unul cu 500 
de locuri la Băile Fe
lix. precum și com
plexe cu cîte 500 de 
locuri la Olănești și 
Covasna etc. In total, 
din fondurile sindica
telor se află în con
strucție peste 5 000 de 
locuri, cifră care pînă 
in 1980 va ajunge la 
circa 11 000. Este pre
văzută construirea de 
complexe sanatoriale 
la Vatra Dornei, Bor- 
sec, Buzias. Govora și 
Eforie Nord si de o- 
dihnă la Predeal și 
Soveja.

Noile edificii vor 
«pori capacitatea de 
cazare, in hoteluri și 
complexe sanatoriale 
ridicate din bugetul 
sindicatelor, cu circa 
200 000 de locuri a- 
nual. Deci, noi și noi 
adrese se vor adăuga 
celor cunoscute, pe 
ilustratele primite de 
colectivele de muncă 
de la cei plecați in 
concediu. Adăugind Si 
faptul că cei ce bene
ficiază de trimitere la 
odihnă și tratament 
prin sindicate plătesc, 
în medie, numai 40 la 
sută din valoarea bi
letului. în funcție de 
retribuția fiecăruia — 
avem imaginea con
cretă a grijii deosebite 
de care se bucură. în 
statul nostru socialist, 
sănătatea oamenilor 
muncii, odihna la care 
au dreptul în fie
care an.
Rodica ȘERBAN

Comuna Șoca din județul Ti
miș este vestită prin împreju
rimi nu numai cu oameni har
nici și gospodari, ci și cu o e .- 
pă de fotbal,, care echipă e greu 
de învins pe teren propriu, ' ar 
tocmai de la propriul teren li 
s-a tras celor din Șoca un iaa.c 
necaz. Pentru că cei cițiva res
ponsabili ai echipei de fotbal 
(de ce cițiva și nu unul, asta e 
altă poveste), păzind că se a- 
propie meciul de duminică și 
marcajele terenului sint nă ■ ii
le de iarbă, tu trasat l 
respective nu cu var, ci cu 
tngrășdniint chimic de cui' i 
varului. Ca ingrășămintul 1 
pectiv era mai folositor pe 
goare, asta nuri nimic fa1 
cele ce s-au intimplat. S< 
la pășunat, vacile cooperați 
agricole au ajuns și pe terenI 
de fotbal, iar odată cu iarba au 
înghițit și ingrășămintul chi
mic. Urmarea ' o0 ^‘ntre el» au 
trebuit -a fie sacrificate.

Supărat 
pe orătănii

area 
ret- 

o- 
l de 

se

masă 
care-i are, 

de Pădure 
să-și 
din

verse 
curte.

Supărat foc că soția s-a dus 
după el la bufet și l-a chemat a- 
casă, unde-1 așteptau la 
cei șapte copii pe 
C. S. din Filipeștii 
(Prahova) s-a dus 
focul pe orătăniile
Mai iutii s-a năpustit spre co
tețul cu găini și a sucit gitul la 
cinci dintre ele. Apoi s-a nă
pustit spre cotețul cu rațe și... 
A doua zi, cînd s-a trezit. 
Încă mahmur, a început să se 
vaiie unui vecin : „Și daci zici 
că m-ai văzut că fac prostia 
as(a, de ce nu m-ai oprit ? Mal 
mare rușinea". A cui 7

Ultima cursă
De citva timp încoace, de rum 

se lăsa întunericul, Ion Ccpie 
din Codlea pleca de acasă cu bi
cicleta. Revenea după un timp, 
aducind pe portbagajul acesteia 
cite un sac plin cu cartofi, sus
tras din grămezile aflate pe 
cimpurile C.A.P. din localitate. 
După ce îl deșerta, pornea in
tr-o nouă cursă, tot nocturnă. 
Prins de miliție, i s-a făcut, la 
lumina zilei, inventarul sustra
gerilor : cîteva sute de kilogra
me de cartofi, grămezi de mor
covi, ceapă, pătrunjel și... cam 
tot Cf-i trebuie omului peste 
iarnă. Dar, după cum merg cer
cetările, deși nu putem anticipa 
„cit" o să-i dea instanța, putem 
spune că, oricum, in iarna asta 
n-o să aibă parte de proviziile 
făcute.

Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

f
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TRANSPORTUL PORUMBULUI - IN RITM CU RECOLTAREA
alba: Organizarea muncii

în echipe iși arată
în județul Alba, deși culesul po

rumbului a început doar de citeva 
zile, recolta a fost strinsă de pe 
7 573 hectare, ceea ce reprezintă 33 la 
«ută din suprafața cultivată.

O zi de toamnă aurie am petrecut-o 
in cooperativa agricolă din comuna 
Sîncel. „Culesul porumbului de pe în
treaga suprafață de 300 hectare se va 
încheia în prima săptămină a lunii 
octombrie — precizează tov. Corneliu 
Paler. inginerul-șef al unității. în 
citeva zile a și fost strinsă recolta de 
pe 70 ha“. în lunca Tîrnavei Mici lu
crau la culesul porumbului 180 de co
operatori. cu 24 de atelaje. Munca 
este organizată pe echipe în acord 
global. Fiecare echipă are un program 
zilnic de lucru care prevede suprafa
ța de pe care trebuie strinsă recolta, 
tăiați cocenii și care trebuie eliberată, 
„întreaga echipă este la cules. Nu lip
sește nimeni" — ne-a spus Nicolae 
Vintilă, șeful unei echipe din cadrul 
brigăzii a doua. Către prînz. spre ma
gaziile cooperativei se îndreaptă pri
ma coloană de căruțe încărcate cu

avantajele
în cadrul cooperativei a- 

fiecare echipă.
porumb. 
gricole din Sincel, 
avind răspunderea recoltării de pe o 
anumită suprafață, se îngrijește și de 
depozitarea în bune condiții a coceni
lor de porumb în incinta fermei 
zootehnice.

La Ungurei s-a dat prioritate eli
berării suprafeței de teren pe care 
urmează să se însămînțeze grîu. Trei 
remorci de mare capacitate transpor
tă porumbul din cîmp la baza de re
cepție din Sebeș. Cu hărnicie se 
muncește la culesul porumbului și 
pe terenurile cooperativelor agricole 
din Bucerdea Vinoasă. Galda de Jos 
și din alte comune. In mai multe 
unități, ni s-a precizat că recoltatul 
porumbului se desfășoară după gra
fic. Ceea ce dovedește că activitatea 
este bine organizată in această 
toamnă. Sînt premise ca, în județul 
Alba, recolta să ajungă în timp scurt 
în magazii.

Ștefan D1N1CA 
corespondentul „Scînteii"

în județul Bacău, recoltarea, transportul și depozitarea 
din lanurile cooperativelor agricole

porumbului sînt în plină desfășurare. Aspecte de muncă
Faraoani (fotografia din stingă) și Nicolae Bălcescu (fotografia din dreapta) 

Foto : E. Dichiseanu

E H E IN TI De ce nu merge■ ■■

ca pe roate

Au îndeplinit planul cincinal
Județul

9
(Urmare din pag. I)

Tn ultimele zile, tn unitățile agri
cole din județul Mehedinți, ca urma
re a măsurilor luate de către co
mandamentul județean, s-a intensi
ficat ritmul recoltării porumbului. 
Astfel, viteza zilnică a sporit cu 
peste 500 ha. față de aceea prevă
zută. Pină la 30 septembrie, in 37 
cooperative agricole recolta de po- 
lumb a fost strinsă de pe întreaga 
suprafață și înmagazinată în condi
ții optime. în unitățile care fac par
te din consiliile intercooperatiste Bî- 
cleș. Strehaia, Stingăceaua. Broșteni, 
Prunișor. Vînju-Mare și Almăjel, 
forțele mecanice și manuale au fost 
concentrate pe ultimele parcele, ur
mînd ca în cel mult trei zile să se 
încheie recoltatul porumbului. Pe an
samblul județului, această lucrare a 
fost efectuată pe 77 la sută din su
prafață.

Cu prilejul unui raid întreprins 
ieri. 30 septembrie, am constatat că ■ 
se muncește cu spor atît la recoltat, 
cit și Ia eliberatul și pregătitul te
renului în vederea semănatului. în 
mod deosebit am urmărit cum ajun
ge recolta din cimp in spațiile de

’ ' i in 
organizată, 

des-
depozitare. în unitățile agricole 
care munca este bine c. 
unde se asigură încărcarea și 
cărcarea operativă a mijloacelor de 
transport, porumbul recoltat este li
vrat fără întîrziere direct în bazele 
de recepție. La cooperativele agrico
le Bălăcită, Pătulele I, Pristol. Almă- 
jel ș.a. s-au organizat echipe de coo
peratori, care au lucrat și în timpul 
nopții la încărcatul porumbului. Ca 
urmare, s-au livrat în întregime 
cantitățile prevăzute la fondul de 
stat. Nu peste tot însă mijloacele 
de transport sînt folosite la întrea
ga capacitate. La cooperativa agrico
lă din Drincea. la ora 11,30. în fața 
sediului erau trase pe dreapta două 
autocamioane — cu nr. 21-MH-2062 
și 21-MH-357 — încărcate cu porumb. 
Aflăm că șoferii au plecat la r*—*

— Cite transporturi s-au 
pină la această oră ?

— Un singur transport..
Așteptăm să vedem cit va 

această zisă „mică staționare", 
la ora 14 (cam lungă pauza de 
să), camioanele au pornit cu al 
lea transport. De fapt aici, la Drin-

cea, se fac doar două transporturi 
pe zi. Mai întii, porumbul se trans
portă din cîmp în pătulele coopera
tivei, iar de aci este încărcat din nou 
pentru a fi expediat la baza de re
cepție. Tot așa se procedează și in 
alte unități agricole, ceea ce explică 
de ce livrările la fondul de stat nu 
decurg corespunzător. în ritm cu re
coltatul porumbului. Astfel, coopera
tivele agricole din comunele Balta 
Verde. Gogoșu, Vînjuleț, Peri. Dăn- 
ceu. Cioroboreni și altele nu au li
vrat decit 10—15 la sută din canti
tățile contractate. Conform graficu
lui întocmit de comandamentul ju
dețean, zilnic ar trebui să se livreze 
în bazele de recepție 6 400 tone po
rumb. Or. în ultimele 
transportată doar 30 la

ceastă cantitate. Preluarea produse
lor la bazele de recepție nu se des
fășoară în ritm corespunzător și din 
cauză că mijloacele de transport nu 
sînt folosite la întreaga capacitate, 
iar conducerile unităților agricole nu 
asigură forța de muncă necesară 
pentru descărcarea acestora la baze
le de recepție. Iată de ce este necesar 
ca, în fiecare comună, comandamen
tele locale să analizeze modul în care 
sînt folosite camioanele Și tractoare
le cu remorci și să ia măsuri ener
gice în vederea încărcării și descăr
cării lor operative, astfel incit livra
rea produselor să se facă fără intîr- 
ziere.

masă, 
făcut

dura 
Iată, 
ma- 
doi-

zile, a fost 
sută din a-

Virqiliu TĂTARU 
corespondentul ..Scînteii'

iași: In glugi, la marginea
tarlalelor, porumbul nu-i decit

pe jumătate recoltat
în unele județe din Moldova exis

tă obiceiul de a recolta porumbul cu 
tulei cu tot și abia după aceea să 
se facă desprinderea știuieților. Pro- 
cedind astfel, se eliberează terenul 
mai repede de coceni, dar recolta 
este numai pe jumătate strinsă. Pro
centele care reprezintă suprafețele 
recoltate includ, de regulă, cantități
le mari de porumb adunat în glugi 
la marginea tarlalelor. Despre o a- 
semenea situație, constatată in une-

le unități din județul Botoșani, zia
rul nostru s-a ocupat într-unul din 
numerele trecute. Problema este va
labilă și pentru județul Iași. Din si
tuația operativă privind desfășura
rea lucrărilor de sezon. întocmită de 
direcția agricolă județeană, rezultă 
că pînă la 29 septembrie recolta de 
porumb a fost strinsă de pe 57 000 
hectare, din cele 70 900 hectare cile 
s-au cultivat în cooperativele agri
cole și de pe 6 070 hectare, din cele
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8 300 hectare deținute de întreprin
derile agricole de stat. De exemplu, 
în cooperativele agricole din Gorban, 
Holboca. Popești, Todirești, Chișcă- 
reni, Victoria și altele s-a încheiat 
recoltatul porumbului pe întreaga 
suprafață cultivată. Dar, așa cum a- 
rătam la început, asta înseamnă nu
mai tăiatul tulpinilor, cu știuleți cu 
tot, și așezarea lor în glugi, cum se 
obișnuiește prin partea locului. Des- 
făcatul știuieților de pe tulpine și 
transportul porumbului în hambare 
și Ia bazele de recepție sînt întîr- 
ziate. în cooperativa agricolă Chiș- 
căreni nu s-au desfăcat știuleții decit 
pe o sută de hectare, din cele 688 ha 
recoltate, iar cooperativa agricolă 
Victoria — 150 ha din cele 646 ha. în 
alte cooperative agricole, cum sînt 
cele din. comunele Ruginoasa și Al. 
Ioan Cuza, din porumbul recoltat de 
pe 849 ha și. respectiv. 511 ha nu 
s-a desfăcat nimic.

Lucrările de desfăcat și transport 
se desfășoară în ritm nesatisfăcător 
și în cooperativele agricole din Les
pezi, Șirețcl. Cozmești. Cristești. Cîr- 
joaia. Aroneanu și altele._ Unii din 
conducătorii acestor unități sînt de 
părere că desfăcarea poate fi ami- 
nată. întrucît vremea este frumoa
să. în alte unități — bunăoară. în 
cooperativele agricole Moșna. Dră- 
gușeni, Dumești. Cotnari și Deleni 
— nu se transportă în aceeași zi 
toată recolta desfăcată. știuleții râ- 
mînind pe cîmp multe zile în șir.

După cum se vede, comandamen
tele comunale au datoria să pună or
dine în această privință ; recoltarea 
poate fi considerată cu adevărat în
cheiată numai in momentul cind 
știuleții au fost transportați și de
pozitați în hambare. Se înțelege că 
astfel vor putea fi evitate pierderile 
de recoltă, lucru ce il doresc toți 
cooperatorii harnici și gospodari.

fabricate in întreprinderile noastre 
să depășească 1,2 miliarde lei. din 
care peste 600 milioane lei au înlo
cuit importul. Rezultatul acestor pre
ocupări s-a materializat în îmbu
nătățirea calității produselor și creș
terea gradului de competitivitate al 
acestora pe piața mondială. în de
cursul actualului cincinal s-au livrat 
la export mărfuri in valoare de a- 
proape 6 miliarde Iei valută, din care 
peste 80 la sută sînt produse ale in
dustriei constructoare de mașini și 
industriei chimice. Măsurile pe care 
în mod constant le-am întreprins 
pentru reducerea cheltuielilor de 
producție și în primul rind a celor 
materiale, pentru gospodărirea judi
cioasă a materiilor prime și materia
lelor. mai buna organizare a produc
ției și a muncii au condus la obți
nerea unui volum de beneficii de 22,3 
miliarde lei.

Succese importante au fost obți
nute. în această perioadă, și in agri
cultura județului, a cărei producție 
globală medie, pe ansamblul cinci
nalului. a crescut cu 22.2 la sută față 
de perioada 1966—1970. realizindu-se 
producții superioare îndeosebi la cul
tura cartofului, a sfeclei, de zahăr, 
precum și în zootehnie.

Acționind cu consecvență pentru 
creșterea producției materiale, oa
menii muncii din județul Brașov au 
înregistrat in același timp realizări 
de seamă și în ridicarea nivelului 
de trai, obiectiv fundamental al po
liticii oartidului și statului nostru, 
în anii cincinalului au fost date în 
folosință peste 17 700 locuințe. 25 229 
locuri in cămine de nefamiliști. 
10 900 locuri în creșe și grădinițe, 
250 săli de clasă și altele. Veniturile 
bănești ale populației județului au 
sporit cu 44 la sută, iar volumul des
facerilor de mărfuri cu amănuntul

Județul
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Cum se desfășoară contractarea metalului Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

energie și capacitate înfăptuirii sar
cinilor și obiectivelor înscrise in 
grandiosul program de muncă și 
creație jalonat de istoricul Congres 
al XI-lea, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

Sîntem profund atașați și susținem 
din adîncul ființei noastre această 
politică înțeleaptă de edificare so
cialistă a țării, de afirmare peste 
fruntariile ei a celor mai nobile și 
unanim apreciate eforturi de a crea 
o lume mai bună și mai dreaptă, în 
care fiecare națiune să-și poată 
etala — în spiritul principiilor de 
dreptate, justiție și etică internațio-

Brasov
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sînt mai mari in acest an cu 50.4 la 
sută comparativ cu anul 1970.

Pentru ca și in viitor colectivele 
de oameni ai muncii din unitățile 
noastre economice să se situeze la 
nivelul sarcinilor ce le revin din pre
vederile cincinalului 1976—1980 -- se 
arată în telegramă — comitetul ju
dețean. organele și organizațiile de 
partid au elaborat, pe baza hotărîri- 
lor Plenarei comune a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României din 
iulie a.c.. programe de măsuri me
nite să asigure dezvoltarea produc
ției industriale, introducerea pe sca
ră largă a progresului tehnic. îmbu
nătățirea calității produselor, redu
cerea cheltuielilor materiale, ridica
rea pe o treaptă superioară a acti
vității economice și sociale a jude
țului nostru.

Vizita de lucru pe care dumnea
voastră. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu. împreună cu ceilalți to
varăși din conducerea partidului, 
ați făcut-o zilele trecute in județul 
nostru, aprecierile și orientările pe 
care ni le-ati dat cu acest prilej 
constituie pentru organizația de par
tid și oamenii muncii din județ uii 
prilej de satisfacție îndreptățită si 
un imbold în înfăptuirea în condiții 
și mai bune a tuturor sarcinilor ce 
ne revin din hotărîrile istorice ale 
Congresului al XI-lea al P.C.R.

Folosim acest fericit prilej pentru 
a încredința Comitetul Central că 
oamenii muncii din județul Brasov, 
alături de întregul nostru popor, 
strins uniți in jurul partidului, al 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, vor munci cu și mai multă 
căldură și hotărire pentru înfăptui
rea politicii interne și externe a 
partidului și statului, avind convin
gerea că în acest fel vor contribui 
tot mai mult la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, la 
înfăptuirea civilizației comuniste p« 
pămîntul scump al României.

Mures
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nală — contribuția la progresul sl 
civilizația contemporană, politică a 
țării pc- care atit de înțelept o pre
figurați și o împliniți prin neobo
situl și strălucitorul dumneavoastră 
efort, prin acțiunea fermă, de zi cu 
zi, în fruntea partidului și poporu
lui nostru.

Mobilizați de grandioasa perspec
tivă a viitorului pe care Programul 
partidului ne-o deschide, vă asigu
răm. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că organizația ju
dețeană de partid, toți locuitorii 
acestor meleaguri iși vor consacra 
întreaga putere și pricepere, elanul 
patriotic înfăptuirii politicii științi
fice a partidului, adueîndu-ne în
treaga noastră contribuție la edifica
rea comunismului pe. pămîntul scump 
al României socialiste.

în cadrul acțiunilor de pregătire a producției din anul 1976, o de
osebită importanță are contractarea producției de metal. Practic, pen
tru încheierea contractelor de aprovizionare cu laminate, tablă și pro
duse de prelucrare metalurgică a unităților din economie — de la în
treprinderile constructoare de mașini pină la diferite unități ale coo
perației meșteșugărești — se desfășoară o serie de activități complexe. 
Și aceasta într-un dublu scop : de a asigura utilizarea rațională, efi
cientă atît a capacităților de producție din industria metalurgică, cit 
și a resurselor de metal ale economiei. Astfel, după definitivarea și a- 
probarea balanțelor urmează depunerea specificațiilor de către bene
ficiari, întocmirea programelor de fabricație la producători, emiterea 
repartițiilor și. in final, încheierea propriu-zisă a contractelor. în le
gătură cu aspectele caracteristice acțiunii de contractare a metalului 
în această perioadă am solicitat unele precizări ing. Petru CĂNȚĂ- 
LARE, director general adjunct în Ministerul Industriei Metalurgice.

— Spre deosebire’ de perioadele 
precedente, în procesul de contracta
re a metalului pentru anul 1976 au 
intervenit anumite elemente noi — 
ne-a spus interlocutorul. Astfel, prin- 
tr-o mai judicioasă planificare a pro
ducției. o serie de beneficiari au fost 
in măsură să-și formuleze cere
rile pentru anumite produse de pre
lucrare metalurgică pe întregul an 
viitor. Bunăoară, la produse tubula- 
re pentru foraj — beneficiare fiind 
unitățile de foraj și extracție a țițe
iului și gazelor naturale — și la u- 
nele tipuri de trefilate pentru con
strucțiile de mașini contractele e- 
conomice se încheie pe întreg anul 
1976. La ora actuală, chiar pentru 
produsele metalurgice Ia care con
tractarea se face numai pentru se
mestrul I din anul viitor. etapele 
nrecontractuale se află într-un sta- 

î avansat cu cel puțin o lună față 
oerioadeîe anterioare. Aceasta 
■>ză condiții mai bune atît pen- 
pregătirea activității economice 

..i unitățile noastre, prin optimizarea 
fabricației pe linii de laminare și 
raționalizarea fluxurilor de trans
port al metalului de la producător la 
consumator, cit și pentru organizarea 
producției la beneficiari pe temeiul 
unor date certe privitoare la struc

tura și termenele aprovizionării cu 
metal. Deși rezultatele sînt bune, to
tuși. termenul limită de 30 septem
brie a.c.. stabilit pentru încheierea 
tuturor contractelor economice. nu 
va fi respectat în toate cazurile.

— Care sînt cauzele ?
— Unii beneficiari ai produselor 

metalurgice au predat cu foarte ma
re întîrziere specificațiile. Dintre cei 
care nu ne-au comunicat Ia vreme 
date despre structura și tipodimen- 
siunile produselor metalurgice de 
care au nevoie aș putea aminti Cen
trala industrială de utilaj tehnologic, 
chimic, petrolier și minier și Centra
la industrială de mașini și aparate 
electrice. în parte, acești beneficiari 
nu și-au precizat la timp cererile 
de metal. întrucît, la rîndul lor, 
nu au fost în posesia întregii docu
mentații de execuție a utilajelor. 
Acestei probleme trebuie să i se a- 
corde o mare atenție, deoarece o 
serie de solicitări de metal au la ba
ză calcule estimative și nu derivate 
din documentații. De asemenea, 
multi beneficiari, care se aprovizio
nează cu cantități nevagonabile de 
metal, prin bazele județene, au ter
giversat formularea cererilor concre

te în acest domeniu. Practic. însă. în 
ultimul timp s-a putut trece la în
tocmirea programelor de fabricație 
pentru toate sortimentele de metal.

— Cum se acționează in mo
mentul de -față pentru grăbirea 
întocmirii programelor de fabri
cație si emiterea repartițiilor ?

— Conducerea Ministerului Indus
triei Metalurgice a stabilit ca elabo
rarea programelor de fabricație să 
se facă, de regulă. Ia principalul pro
ducător sau la coordonatorul de ba
lanță, pentru ca. la fața locului și in 
deplină cunoștință de cauză, să se 
armonizeze cerințele utilizării rațio
nale a capacităților de producție ale 
metalurgiei cu necesitățile justifica
te ale beneficiarilor. De pildă, pentru 
aluminiu programele de fabricație se 
întocmesc la Slatina, iar pentru ne
feroase — la Brașov. Spre a se so
luționa operativ și competent toate 
problemele, la elaborarea acestor 
programe de fabricație participă ca
dre de răspundere și specialiști din 
centralele producătoare Și din Minis
terul Industriei Metalurgice. Pe mă
sură ce programele se încheie. se 
emit. cu maximă rapiditate reparti
țiile. Estimăm că programarea fabri
cației Ia produsele metalurgice Și e- 
miterea repartițiilor se vor încheia 
în linii generale în cursul lunii oc
tombrie.

— în ce mod sînt. organizate 
tratativele nemijlocite intre par
teneri pentru încheierea grabni
că. in bune condiții, a contrac
telor privitoare la metal ?

— Practica ultimilor ani a relevat 
importanța deosebită a contactelor 
directe dintre producătorii și bene
ficiarii de metal pentru perfectarea 
in condiții optime a contractelor e- 
conomice. De regulă. în această fa

ză apar uncie neînțelegeri precon- 
tractuale referitoare. ’îndeosebi. la 
termenele de livrare a diferitelor 
sortimente. Pentru ca totul să de
curgă repede Și bine, fiecare produ
cător iși programează pe zile con
tractarea metalului cu beneficiarii, 
în ordinea necesităților economiei, in
cit să se asigure realizarea prioritară 
a unor produse din metal, cum sint 
utilajele tehnologice, de pildă. La 
tratative participă și reprezentanți 
competenți din partea centralelor 
producătoare de metal și a coordona
torului de balanță, in măsură să re
zolve cu operativitate orice proble
me sau neînțelegeri care se pot ivi. 
Pentru ca măsurile organizatorice pe 
care le preconizăm in acest sens 
să-și atingă scopul și să nu se a- 
jungă la tergiversarea rezolvării e- 
ventualelor neînțelegeri, ar fi util ca 
și din partea beneficiarilor, mai ales 
în cazurile deosebite, să participe la 
contractare oameni competenți, cu 
putere de decizie. în toate cazurile 
vom trata și soluționa problemele 
precontractuale prin prisma intere
selor majore ale economiei. Delega
ții Ministerului Industriei Metalurgi
ce și centralelor metalurgiei au pri
mit indicații precise in acest sens : 
ei au obligația de a controla îndea
proape mersul contractărilor și de a 
interveni acolo unde apar tergiver
sări. Considerăm astfel că prin e- 
forturile unite ale unităților produ
cătoare și consumatoare de metal, 
ale forurilor de resort ale acestora 
vor fi recuperate în bună măsură 
unele întirzieri în contractarea meta
lului, pentru a fi stabilite în timp 
optim toate detaliile producției și li
vrării metalului. în vederea aprovi
zionării ritmice — de la început și 
apoi pe tot parcursul anului viitor 
— a beneficiarilor din întreaga eco
nomie.

Corneliu CARLAN

La întreprinderea de prelucrare a maselor plastice Buzău

Grijă deosebită pentru pregătirea cadrelor
Unitate importantă a industriei 

noastre chimice. întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice din 
Buzău se va dezvolta considerabil 
și in viitorii ani, cind va produce 
cantități și mai mari de polietilenă, 
produse din policlorură de vinii. 
Cea mai mare parte a sporului de 
producție se va realiza pe supra
fețele existente, iar la echiparea 
tehnologică o contribuție remarca
bilă și-o va aduce atelierul de au- 
toutilări. Pentru buna pregătire a 
viitorilor muncitori de înaltă cali
ficare — care urmează acum cursu
rile școlii profesionale și ale liceu
lui industrial de chimie — între
prinderea buzoiană a înființat un 
atelier de țevi din P.V.C.. folosind 
în acest scop o seamă de utilaje 
vechi. Prin eforturile specialiștilor 
și maiștrilor din compartimentul 
de autoutilări. instalațiile adusa 
din alte întreprinderi au fost repa

rate și modernizate, schimbîn- 
du-li-se și sistemele de automati
zări. Probele tehnologice. începute 
cu puțin timp in urmă, dau garan
ția reușitei acestei acțiuni. Lucrind 
direct pe mașini, viitorii muncitori 
se pregătesc temeinic, iar la intra
rea în funcțiune a noilor capacități 
ei vor minui cu pricepere echipa
mentele tehnice de producție.

Programul curent și de perspec
tivă al pregătirii forței de muncă 
mai cuprinde și construcția noului 
local al grupului școlar de chimie, 
în incinta unității. Edificiul se află 
acum în stadiu avansat de finisat, 
urmînd ca în scurtă vreme sălile 
de curs, laboratoarele, atelierele 
tehnologice și internatul propriu să 
fie puse la dispoziția elevilor.

Mihai BAZU
corespondentul „ScîntelF

BITUM!-un apel ui constructorilor, 
neluat în seama de întreprinderile 

furnizoare

(Urmare din pag. I)
(sub influența alcoolului) 
mergea cu camionul defect 
(abia ieșit de două săptă- 
mini din reparații capita
le) să repare un alt ca
mion rămas undeva în pană 
(iețit și aceia tot de curînd 
din reparații capitale). Foaia 
de parcurs n-avea nici 
semnătura șefului de ga
raj, nici a revizorului teh
nic, nici nu se specifica 
motivul plecării în cursă 
fi nici cind se întoarce.

Trag pe dreapta, rind pe 
Tind, pe diferite trasee, 
— la cererea colonelului 
Gheorghe Ene, de la Direc
ția circulație din Inspecto
ratul General al Miliției — 
autovehiculele : 21-IF-370,
21- IF-2156. 32-B-7233, 22-B- 
5319, 21-IF-1325... Pe nici 
una din foile de parcurs 
r.u se specifică data ieșirii 
ți Înapoierii în garaj, nici 
numărul de kilometri cu 
care s-a plecat în cursă. 
Șoferul de pe camionul
22- B-6978, de Ia I.U.T. 
București, autobaza Dris- 
tor. transportă zilnic na
vetiști din satul Cupele, la 
50 km de Capitală. Si șo
ferul e tot din Cupele.

— Ce faceți cu camionul 
de azi. sîmbătă. pînă luni ?

— Păi, ce să fac ? îl 
parchez și eu pe lingă pri
mărie. pe la postul de mi
liție. să nu umble careva 
la el.

— Dar dacă ați vrea să 
mai faceți un transport de 
persoane prin împrejurimi, 
ați putea ?

— Oho. aș putea face 
oricîte, oe distanța celor

50 km., dar eu sînt un om 
conștient...

Nu ne îndoim de con
știinciozitatea lui, dar 
iată-1 pe unul, intr-o si
tuație identică, interceptat 
duminică după amiază a- 
ducînd de la Oborul din 
Ploiești spre Siliștea Sna- 
gov. cu camionul statului 
(22-B-9352), cu benzina sta
tului, nu mai puțin de... 
60 de persoane, care urmau 
să-i dea șoferului cite 10—15 
lei de căciulă. înmulțiți

efectului educativ și pre
venirea unor abateri ale 
șoferilor -din subordine, ca 
și pentru luarea unor mă
suri operative, pe orice 
foaie de parcurs se află o 
rubrică intitulată „Men
țiunea organului de con
trol". Dacă un șofer a fost 
sancționat, sancțiunea res
pectivă și motivul pentru 
care s-a aplicat se trec în 
foaia de parcurs. Potrivit 
articolului 79 din Regula
mentul de circulație, la în

miliției județene Ialomița 
— am constatat că nici un 
șofer din cei sancționați 
n-a fost măcar întrebat, 
din curiozitate, pentru ce 
a fost sancționat.

în raidul nostru am in
tilnit și o situație deosebit 
de gravă : autovehicule
circuited fără să aibă mă
car foaie de parcurs. Ast
fel. tractorul 41-IF-153, cu 
o remorcă plină ochi cu 
știuleți de porumb (și, 
peste porumb, cițiva coo

Raid-anchetă pe drumurile publice
pe cel 10—15 lei de 60 de 
ori... Și aceasta, la o sin
gură cursă clandestină ! 
Tot tn județul Prahova 
l-am intilnit și pe șoferul 
D. Pantelimon. cu un ca
mion al Autobazei 1 Plo
iești, care se ducea spre 
parcarea de la... propriul 
domiciliu, in Bărcănești. Și 
incă sub influenta alcoolu
lui ! Tot sub influența al
coolului circula duminică 
spre Sinaia. Neagu Istrate, 
cu autocamioneta 22-B- 
1672. Profitind de faptul că 
fusese trimis cu mașina 
goală la drum, de către 
întreprinderea mecanică de 
utilaj chimic București, el 
mai luase și cițiva pasa
geri. punîndu-le. in starea 
în care se afla, viața în 
pericol.

Pentru a veni in sprijinul 
șefilor de unități cu parc 
auto, a șefilor de garaje și 
autobaze, pentru sporirea

toarcerea șoferilor din 
cursă, șefii de garaje și au
tobaze sînt obligați să țină 
seama de observațiile agen- 
ților de circulație făcute in 
foile de parcurs, să consta
te gravitatea faptelor și să 
ia imediat măsurile ce 
se impun. Din păcate, 
unii nici nu dau im
portanță acestor înscrisuri 
sau le lasă, chipurile, să 
se adune mai multe și să 
le discute „în bloc". O a- 
semenea optică ciudată a 
avut-o directorul autobazei 
1 Slobozia. Sandu Gheor
ghe, care a și fost des
tituit. zilele acestea, din 
funcție.

— Controlînd la această 
autobază, la întîmplare. 22 
de foi de parcurs cu 
sancțiunile menționate pe 
ele de organele de miliție 
— ne spune it. col. Gheor
ghe Oneci. șeful Serviciu
lui circulație din cadrul

peratori de la Coșereni, în 
pericol de a se răsturna) 
pornise pe șoseaua Bucu- 
rești-Urziceni fără foaie 
de parcurs, pentru că nu 
venise casierul s-o elibe
reze. La fel. fără acest act 
indispensabil, circula ca
mionul 33-B-9764, pentru 
că șoferul nu-1 găsise pe 
impiegatul de mișcare. La 
rindu-i, rutieristul G. Li- 
xandru umbla creanga prin 
Urziceni cu tractorul 41- 
B-1740 fără nici un act la 
el, iar unui alt rutierist 
buzoian. pe tractorul 41- 
BZ-774. 1 se urcase atît de 
tare tulburelul la cap 
incit punea în pericol si
guranța circulației celor
lalte vehicule, la 8 km. de 
Buzău.

Din pricina aceleiași de
zordini din unele garaje, a 
lipsei de control, un șo
fer ialomițean și-a permis 
să parcurgă 20 de km.

dus și 20 întors, cu un ca
mion de 7 tone, după un... 
pachet de țigări, iar un 
altul. Marcel Tase, de la 
Direcția Regională C.F.R. 
București, rămînînd în 
pană de... benzină (șofer 
de 18 ani !). a abandonat 
o noapte întreagă auto
macaraua 33-B-3672 în 
mijlocul șoselei Bucu
rești — Constanța, lingă 
Malu. Lăsată fără nici 
o semnalizare, de ea s-a 
lovit un autoturism și 
doi oameni au fost acci
dentați. A doua zi, sîmbă
tă, același șofer transpor
ta spre locul cu pricina, cu 
o altă automacara un... bi
don de benzină.

Din datele centralizate 
la Direcția circulație din 
I.G.M., rezultă că, in ul
timul timp, se constată 
încă un număr mare de 
încălcări ale normelor le
gale privind folosirea cu e- 
fieientă maximă. în intere
sul statului, a autovehicule
lor statului. Tocmai de a- 
ceea, este necesar ca toți fac
torii care răspund de tra
ficul rutier și au mașini 
ale statului în dotare să 
se oreocupe de întronarea 
unei discipline ferme, a 
unui control permanent și 
sistematic asupra modului 
în care se aplică legislația 
privind folosirea mașinilor 
proprietate socialistă. Dar 
despre răspunderile care le 
revin și modul în care ac
ționează organele de mi
liție. Inspectorate! Auto 
Republican si alte orga
nisme investite cu atribu
ții în acest sens vom re
veni în anchetele noastre 
viitoare.

în articolul „Constructorii solicită 
bitum", publicat in ziarul nostru din 
20 august a.c., atrăgeam atenția asu
pra unei grave anomalii survenite pe 
fluxul aprovizionării șantierelor cu 
materiale de construcții. Anume că. 
de cîteva luni, livrările de bitum 
pentru hidroizolații — indispensabil 
realizării unor importante volume de 
lucrări de acest gen la noile investi
ții — înregistrează un regres de pro
porții. Evident, din acest motiv, deși 
se află intr-o perioadă ce reclamă un 
intens efort, lucrătorii de pe un șir 
de șantiere se văd puși în situația, cu 
totul nefirească, de a încetini ritmul 
de execuție, de a 
prelungi duratele 
de realizare a 
unor lucrări cu 
termene apropia
te sau chiar ex
pirate. Și de apariția și per
petuarea acestei inexplicabile ..în
cetiniri" a livrărilor de bitum 
se fac răspunzătoare Centrala in
dustrială de rafinării și petro
chimie Brazi — in ale cărei uni
tăți se produce acest material, și 
Centrala pentru desfacerea produse
lor petroliere — „PECO" București 
— in calitate de unitate contractantă.

Revenim astăzi asupra acestei pro
bleme deoarece, in pofida timpului 
care a trecut de la publicarea artico
lului in „Scînteia". situația livrărilor 
nu s-a ameliorat cu nimic. Dimpo
trivă. cu fiecare zi restantele cresc, 
începînd să afecteze un număr tot 
mai mare de șantiere. Bunăoară, din 
cantitatea de 25 109 tone de bitum — 
cit reprezintă cota primelor trei tri
mestre ale acestui an — Trustul de 
izolații pentru lucrări industriale din 
București, unul din principalii consu
matori, n-a primit, pînă în prezent, 
decit 54 la sută. Nici in cazul între
prinderii de construcții speciale in
dustriale și montaj din București si
tuația nu este mai bună, contractele 
„la zi“ fiind onorate într-o proporție 
de circa 50 Ia sută.

Intenționează furnizorul să recupe
reze intr-un timp cit mai scurt aceste 
masive întirzieri la livrări ? După 
modul în care iși privește obligațiile,

se pare că nu. Răspunsul primit Ia 
redacție din partea centralei de Ia 
Brazi — sub semnătura tovarășului 
A. Stoica, director general — este 
foarte liniștitor, nu pomenește nici un 
cuvînt despre restanțe. Tn schimb, 
exprimă fără nici un ocol satisfacția 
pentru faptul că. pînă acum, a fost 
livrată o cantitate de 8 427 tone de 
bitum... suplimentar față de con
tracte. Despre ce contracte este însă 
vorba ? întrebare firească, deoarece 
specialiști din centrala „PECO" ne-au 
făcut cunoscut cu totul altceva : anu
me că. pînă în prezent, furnizorul 
este dator cu o cantitate de 12 300 
tone de bitum pentru hidroizolații.

— Potrivit metodologiei de lucru 
stabilite, a înțelegerii la care am 
ajuns ulterior cu furnizorul, i-am so
licitat acestuia, prin grafice depuse 
cu regularitate la Brazi, livrarea unei 
cantități de 6 500 tone de bitum pe 
lună, ne-a informat tovarășul Victor 
Nica, director general al centralei 
„PECO".

Dezacordul evident dintre cele două 
centrale se extinde și asupra cauze
lor apariției acestui „gol" în livrări. 
Tovarășii de la Brazi îl pun pe seama 
caracterului sezonier (!?) al activită
ții de construcții-montaj și. implicit, 
a lipsei de ritmicitate cu care cer 
șantierele , să fie aprovizionate. în 
schimb, cei de la „PECO". mai a- 
proape de adevăr, fac legătura din
tre lipsa bitumului și faptul că o 
nouă capacitate din cadrul Combina
tului petrochimic Pitești. destinată 
fabricării acestui material de con
strucții. n-a intrat în funcțiune la 
termen.

Este, oare, puțin lucru că. din lip
sa bitumului, la noile capacități de 
la Fabrica de motoare din București 
un front de lucru cuprinzind o su
prafață de 24 000 mp a fost practic 
părăsit de către lucrătorii Trustului 
de izolații ? Că. tot din această cauză, 
închiderea halelor de producție șl

asigurarea condițiilor de montaj teh
nologic pe timp friguros sînt foarta 
serios periclitate ? Iată, deci, ce con
secințe negative poate genera numai 
la nivelul unui singur șantier tără
gănarea rezolvării acestei probleme 
din partea conducerii centralei de la 
Brazi ! De fapt, șantierele afectate 
sînt mult mai numeroase ; greutăți 
de aceeași natură se resimt și la 
construcția noilor capacități de la în
treprinderea de calculatoare electro
nice București. Fabrica de echipa
mente periferice Pipera, Fabrica de 
ciment Mintia, Turnătoria de fontă 
din Băilești. întreprinderea mecanică 

Sadu, întreprin
derea de osii si 
boghiuri din Balș. 
Șantierul naval 
Brăila. întreprin
derea mecano-na

vală din Constanta si multe altele, 
unele dintre ele avind termene de 
punere in funcțiune chiar în acest an. 
Cine va suporta pagubele provocate 
de eventuala nerespectare a termene
lor de intrare în producție a acestor 
investiții ?

Acesta este motivul pentru care 
— în numele constructorilor de pe 
multe șantiere — solicităm conduce
rii Ministerului Industriei Chimice 
să analizeze de urgență situația crea
tă in „problema bitumului" și, ceea 
ce este mai important ca orice, să ia 
măsuri ferme și neintirziate pentru re
zolvarea ei corespunzătoare. Ne adre
săm ministerului, deoarece, după cum 
am văzut, cele două centrale din 
subordinea sa nu au reușit, de comun 
acord, să pună lucrurile la punct.

Nu este timp de pierdut cu fel de 
fel de justificări. Șantierele de inves
tiții au mare nevoie de bitum pentru 
hidroizolații. în cantitățile și sorti
mentele stabilite. Așteptăm, deci, ca 
și constructorii în cauză, un răspuns 
prompt din partea ministerului în 
legătură cu soluționarea definitivă a 
acestei probleme, un răspuns în con
cordanță deplină cu interesele gene
rale ale economiei naționale.

Ing. Cristian ANTONESCU
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A LUAT FIINȚĂ

Institutul național 
de motoare termice

Teatrul militant
REPUBLICA CIPRU LA 4 XV-A ANIVERSARE

Prin decret al Consiliului de Stat a luat ființă INSTITUTUL NA
ȚIONAL DE MOTOARE TERMICE. în legătură cu obiectivele activi
tății acestui institut, precum și cu rolul său în perfectionarea pro
cesului integrării invățămintului superior cu producția și cercetarea, 
am adresat cîteva întrebări tovarășilor dr. ing. Valentin 
COSOROABA. directorul noului institut, și academician Radu 
VOINEA, rectorul Institutului politehnic din București.

— Indicațiile conducerii de partid 
și de stat privind utilizarea cît mai 
rațională a combustibililor — ne-a 
declarat tovarășul director Valentin 
Coșoroabă — pun în fața construc
torilor de mașini sarcina de a 
se preocupa permanent de ame
liorarea randamentului motoarelor 
termice. Reducerea consumurilor 
specifice de combustibil, alături de 
Îmbunătățirea tuturor parametrilor 
constructivi și funcționali, devine ast
fel o preocupare prioritară, un fac
tor deosebit de important în com
petiția pentru desfacerea produ
selor noastre pe piețele exter
ne. în acest context, înființarea In
stitutului național de motoare ter
mice conferă un cadru unitar, orga
nizat Și . de maximă eficiență cerce
tării științifice, proiectării și învă- 
țămintului, făcînd posibilă concen
trarea eforturilor pentru realizarea 
și asimilarea în țară a unor noi ti
puri de motoare termice competi
tive pe piața mondială.

— Ați putea enumera cîteva 
dintre realizările mai importan
te obținute in acest domeniu 
pină in prezent ?

— Avem realizări atît pe linia asi
milării și fabricării unor motoare de 
concepție proprie — cum sînt cele 
destinate tractoarelor de 65 CP, au
tocamioanelor SR, autoturismelor de 
teren ARO, autoutilitarelor TV ș.a., 
cît și în asimilarea pe bază de li
cență, in colaborare cu unele firme 
străine de renume, a unor motoare 
bine cunoscute pe piețele externe, ca 
de exemplu, motoarele diesel pentru 
locomotive de tip Sulzer sau Alco, 
motoarele diesel, navale sau de au
tocamioane de tip MAN și altele. 
Totodată s-a creat și o adevărată in
dustrie conexă de componente, sub- 
ansamble și echipamente specializate 
necesare fabricației de motoare. Ca 
o primă etapă de perfecționare a 
acestei producții, încă în anii cincina
lului pe care îl încheiem, s-au 
și obținut primele succese în realiza
rea de noi motoare într-un concept 
da familie unitară. De asemenea, în

laboratoarele unor institute departa
mentale, precum și ale unor institute 
de învățămînt- superior s-au e- 
fectuat lucrări vizînd stabilirea — 
prin efort propriu — de soluții e- 
nergetice care să permită ameliora
rea performanțelor motoarelor din

In sprijinul integrării 
invățămintului cu 

producția și cercetarea

fabricație și dezvoltarea în continua
re a unor noi tipuri de motoare ter
mice.

— Care sînt principalele o- 
biective ale institutului pentru 
cincinalul viitor ?

— Principalele obiective sînt strîns 
legate de necesitățile producției : 
cercetarea și proiectarea într-o vi
ziune unitară a noilor generații 
de motoare termice cu piston și 
turbomotoare, inclusiv a unor e- 
chipamente specifice acestora ; un 
fond propriu de soluții energeti
ce, constructiv-funcționale și tehnolo
gice originale, brevetabile, aplica
bile pe motoarele proprii și utiliza
bile pentru schimb de brevete și li
cențe. Pentru concretizarea soluțiilor, 
institutul va realiza, încerca și omo
loga pe ștanduri proprii modele func
ționale și prototipurile noilor mo
toare, dotarea sa tehnică urmînd a-i 
permite chiar să fabrice motoare u- 
nicat sau în serii foarte mici. In a- 
tribuțiile sale intră, de asemenea, 
realizarea, în regim de microproduc- 
ție, a aparaturii de sudură și control, 
prognoza, tipizarea și standardizarea 
în domeniul motoarelor termice; spe
cializarea și reciclarea cadrelor teh
nice care-și desfășoară activitatea în 
domeniul motoarelor termice. Ne 
propunem cu deosebire ca. prin pro
filul și obiectivele sale, noua unita-

BERNHARD CAPESIUS:

„în țara veche"
Printre scriitorii de 

limbă germană din 
tara noastră, Bernhard 
Capesius ocupă locul 
promotorului venera
bil, al dascălului de 
vocație, al omului 
care leagă tradițiile 
trecutului cu valorile 
prezentului. Apariția 
unui bogat volum an
tologic din scrierile 
sale, sub titlul Im al- 
ten Land — în tara 
veche — (editura Kri- 
terion), conferă o ac
tualitate nouă Unei o- 
pere care e pătrunsă 
de un autentic spirit 
umanist.

Născut în 1889 la Si
biu, Bernhard Cape
sius a dobîndit o so
lidă formație științi
fică în domeniul ger- 
manisticii și al studii
lor clasice. Dar pe 
lingă această pregă
tire riguroasă. în ca
drul unor discipline 
pe care le va practica 
mai tirziu ca profesor 
și cercetător, el s-a 
cultivat de timpuriu 
pe tărîmul literelor și 
al artelor. De aceea, 
opera lui Bernhard 
Capesius este, în ace
lași timp, a unui ma
gistru și a unui ar
tist. Deși creația lite
rară nu aparține de- 
cît unei relativ scurta 
perioade din viața a- 
cestui scriitor, el de- 
dicîndu-se ulterior în
deosebi activității pe
dagogice și științifice, 
preocupările sale pri
vind arta cuvîntulul 
n-au încetat niciodată. 
De la primele texte, 
articole, poezii, proze, 
de la romanul în țara 
veche, publicat în

1923, pînă la eseul In
fluențe dialectale in 
literatura contempo
rană de limbă ger
mană, publicat în 
1968, putem urmări 
itinerarul său, acela 
al unui adevărat om 
al cuvîntului.

Este surprinzătoare 
diversitatea modalită
ților literar-artistice 
la care a recurs Bern- 
hard Capesius. Genu
rile mari literare au 
fost toate străbătute

NOTE DE

LECTURI
de el. Epica (în ro
manul amintit, ca și 
în proze precum nu
velele Moștenirea
sau Victoria), lirica 
(prin poeziile adunate 
mai demult în volu
mul Plutirea spre e- 
ternitate), dramatur
gia (prin piesele Co
pilul zăpezii și Arde
rea). eseistica literară 
(prin texte ca ' Des
pre conceptul de „vină 
tragică") sint deopo
trivă reprezentate in 
opera de o viață a 
scriitorului. Cu o for
mulă incisivă, de o 
mare severitate auto
critică, s-a definit 
odată pe sine ; „un di
letant serios". într-a- 
devăr, dacă în însăși 
diversitatea tentati-; 
velor sale observi cu
riozitatea unui spirit 
deschis spre largi o- 
rizonturi, în temeini
cia cu care sînt între
prinse aceste tentative 
recunoști virtuțile mo

rale ale unei conștiințe 
riguroase.

Căci poate pe pri
mul plan al creației 
lui Bernhard Cape
sius stă tocmai exa
menul de conștiință al 
unor generații care au 
mediat între trecut și 
prezent. Privind în 
urmă, scriitorul între
prinde un proces al 
trecutului, un examen 
ce privește însă pre
zentul său. Evocarea 
unei epoci revolute, 
din secolul al XIX- 
lea, în romanul în 
țara veche, nu face 
din acesta un simplu 
roman istoric. Zugră
virea descompunerii 
unei societăți permite 
autorului o proiecție 
epică a unei proble
matici umane com
plexe. Ca și în roman, 
Capesius utilizează în 
nuvela sa Moștenirea 
circumstanțele isto
rice pentru a realiza 
o parabolă spirituală- 
morală.

De un deosebit in
teres sînt, în volumul 
scrierilor acestui ar
tist și cugetător, eseu
rile sale, printre care 
un mic studiu asupra 
„vinei tragice". pre
cum și un text (pe 
drept cuvînt trecut 
printre prozele lite
rare de Brigitte
Tontsch, editot și pre
fațator inteligent al 
florilegiulul Capesius), 
un text remarcabil, 
intitulat : Thomas
Mann face o lectură 
publică.

Lectura cărții lui 
Bernhard Capesius, în 
țara veche, ne reve
lează opera unui ma
gistru al literelor și a 
unei înalte conștiipțe.

Nicolae BALOTA

te să reflecte cuprinzător indicațiile 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a se 
lega strîns, într-un tot unitar, acti
vitatea de cercetare, producție și în
vățămînt superior.

— Producția motoarelor termice — 
ne-a spus tovarășul academician Radu 
Voinea — asigură dezvoltarea mij
loacelor de transport, a utilaje
lor autopropulsate, a grupurilor 
energetice stabile și mobile pen
tru industrie. Pentru fabricarea 
unor motoare termice competitive, 
pe bază de creație științifică si teh
nologică originală, a luat ființă a- 
cest institut național în cadrul că
ruia se va integra și activitatea spe
cifică institutului nostru.

— Vă rugăm să amintiți prin
cipalele realizări obținute în in
stitutul dv — o parte din zes
trea, de fapt, cu care colectivul 
noului institut național de mo
toare termice a pornit la lucru.

— încă din anul 1969, în cadrul In
stitutului politehnic din București a 
luat ființă un centru de cercetare 
pentru motoare cu ardere internă. 
Ulterior, în 1973, pentru o și mai 
strînsă legătură cu producția, a- 
ceastă unitate a trecut în dublă 
apartenență. Au început ample cer
cetări privind folosirea unor noî 
combustibili în motoarele cu ar
dere internă : hidrogen, metanol, 
etanol, benzol etc.. în aceste con
diții, prevederea din recentul de
cret, potrivit căreia activitatea cen
trului nostru se integrează în struc
tura Institutului național de motoare 
termice ca un compartiment, va asi
gura continuitatea cercetărilor amin
tite într-un cadru mai sistematic, 
strîns legat de cerințele producției, 
în plus, pregătirea noilor generații 
de studenți va beneficia de toate a- 
vantajele derivate din colaborarea 
invățămintului, producției și cerce
tării.

— Concret, ce aveți In vede
re cînd formulați această apre
ciere ?

— Faptul că în spațiile existente 
ale laboratoarelor catedrei de motoare 
termice și ale centrului de cercetări 
își vor desfășura activitatea, alături 
de studenți și de cadre didactice, 
ingineri proiectanți, cercetători și 
specialiști din producție va permite 
ca facultatea de mecanică a in
stitutului politehnic să devină cen
tru de invățămint, laborator de 
cercetare și, inclusiv, întreprinde
re de producție. în felul aces
ta, cadrele didactice și studenții sec
țiilor de profil vor avea posibilita
tea să efectueze, pe bază pe plan, 
lucrări de cercetare și de proiectare 
din programul Institutului național 
de motoare termice. în același timp, 
se va realiza o strînsă colaborare 
între Institutul național de motoare 
termice și celelalte catedre ale po
litehnicii ca. de pildă, catedrele in
stitutului de chimie — in domeniul 
noilor combustibili nepoluanți, cate
drele de mecanică și de rezistență a 
materialelor — în domeniul studierii 
vibrațiilor și al încercărilor de ma
teriale ș.a.m.d. Faptul că recentul 
decret prevede ca șeful catedrei de 
profil din politehnică să conducă ne
mijlocit unul din compartimentele 
Institutului național de motoare ter
mice subliniază elocvent încrederea 
acordată și, implicit, răspunderea ce 
revine cadrelor didactice în realiza
rea tuturor obiectivelor propuse. 
Sîntem hotărîți să demonstrăm că 
merităm încrederea ce ni s-a acordat 
de a înscrie o contribuție hotâritoa- 
re în planul dezvoltării producției 
de motoare termice din țara noastră.

Mihai IORDANESCU

PENTRU CEI MICI, 
DESPRE PLANETE

Teatrul de păpuși al Casei 
municipale de cultură Satu- 
Mare a prezentat o premieră 
inedită, vizind educația materia- 
list-științifică a școlarilor clase
lor I—IV, cu piesa „Goguță în 
spațiu" de Mihai Raicu, regizor 
la Teatrul de Nord din locali
tate. Pusă în scenă de păpușa
rul amator Gheorghe Jager, 
piesa transmite intr-o manieră 
atractivă, accesibilă înțelegerii 
micilor spectatori, primele cu
noștințe despre planetele siste
mului nostru solar, despre miș
carea diferitelor corpuri cerești 
în spațiul cosmic. (Octav Gru- 
meza).

FESTIVALUL FILMULUI 
DOCUMENTAR

în această săptămînă în Va
lea Jiului se desfășoară festiva
lul filmului documentar — am
plă acțiune instructiv-educativă 
organizată de întreprinderea

(Urmare din pag. I)
șare. Păduri de tei își revarsă pes
te sate duhul amețitor. Toate acestea 
îmi amintesc de copilărie și parcă 
aud vaietele lumii mincată de virco- 
laci și copitele cailor sfintului Ilie prin 
cer și mai ales în nopțile de_ război 
cu bombardiere intrind în tară pes,te 
Dunăre și peste Dănceu. aud zgomo
tul stelelor, infernal. Ce-a mai ră
mas acum din imaginea de atunci a 
satului ? Să luăm ca într-un roman, 
didactic, lntii personajele : au dispă
rut boierii, logofeții, arendașii, pro
prietarii de mori, de treierători, 
geambașii, cei cu mașini ce cărau 
oamenii la Oraș (Tunnu-Severin era 
Orașul). Ce personaje au apărut ? 
Marinari, șoferi, muncitori-navetiști, 
toți rămînînd în același timp și ță
rani, tractoriști, mecanici, electri
cieni, operatori de film angajați la 
sistemul complex de lucrări pentru 
îmbunătățiri funciare, pentru lucrări 
de desecare și regularizare a cursu
rilor Blahniței și Jiviței... Ce-i asta ? 
Păi pe-aici pe la noi nu era plin pă
mîntul de bălți ? Era, Erau și știuci 
și plătici șl țipari. Si țințari. Da. țin
tarul chiar mi se părea o capodope
ră a bălților. Ei, acest sistem com
plex va cuprinde 24 000 ha...

Stai, stai, Constantin Bulugiu. 
Dumneata ești din Izvoarele, de lingă 
Dănceu. ne desparte balta grozava 
zisă Rotunda, ne desparte Cioaca, 
Intre noi este Fîntîna dintre pogoa
ne. Ce este acest sistem ? Ce-a în
ceput să se vadă, îmi răspunzi. Exact 
așa îmi răspund și prietenii mei din 
Severin, cind îi întreb ce înseamnă 
Porții» de Fier ; ce se vede, o con

strucție modernă, plus trafic fluvial 
îmbunătățit, plus energie. Oltenia, 
principalul furnizor de energie al 
României. Hidrocentrala cu echipa
mente automatizate, cu cel mai mic 
număr de oameni pe megawat...

N-ai citit în ziare ? Energeticienif 
de la Porțile de Fier au produs peste 
sarcinile de plan din luna august 
16 500 000 kilowați-oră energie electri
că, în condițiile în care o parte din
tre generatoare s-au aflat în revizie 
tehnologică. Energia electrică produsă 
peste plan în opt luni la Porțile de 
Fier se ridică la 159 milioane kW/orâ. 
Da, aceasta înseamnă puterea crea
toare a zilelor oamenilor.

Da, dar eu în fața cifrelor m-am 
pierdut încă de cînd învățam teribila 
tablă a înmulțirii, așa că aș prefera 
sâ vorbim pe-ndelete, ca să pricep, să 
vorbim despre bălți și nisipuri, despre 
trestie și papură și melci și despre 
tot inventarul fabulos al vieții aces
tor ape, despre imperiul de-o vară al 
țințarilor, despre legile lor țînțăreștl, 
perfecte, despre decorul de odinioară 
al acestor meleaguri, al acestor sate, 
despre balurile elevilor, despre izvoa
rele reci de la Izvoarele, despre... 
„Tot acest peisaj se va schimba, de
corul se va schimba, și clima. Se vor 
face lucrări de modelare a nisipuri
lor zburătoare (de tip saharian) pe 
7000 hectare. Se va lucra la comba
terea eroziunii pe versanții Dunării 
și Blahniței (de la Rogova. Pătule) 
pentru a feri lucrările propriu-zise de 
colmatare, deteriorare... Se vor iriga 
28 000 de hectare într-o zonă unde 
producția n-a urcat mai mult de 
15—20 de banițe la hectar". Bulugiu 
Constantin din Izvoarele este directo
rul Direcției agricole județene. După

ce trecem de Balta-Verde, Gogoșu, 
Burila, Jiana, Vinjuleț, Hotărâm, 
ajungem în Vînju-Mare. Aci ne lasă 
cu Pirvu Ion ce făcuse tot timpul pe 
șoferul, excelent de altfel, și urcă la 
volanul „Daciei", ce-1 așteptase, și 
pleacă la o ședință într-o comună.

Va să zică aceste lucrări vor să în- 
mormînteze un timp vechi. Dar ce 
înseamnă acest timp ?

S-ar putea oare vorbi despre un

întreg teatrul lumii 
a fost, de la începu
turile lui, un teatru 
polemic. Marii tragici 
greci au polemizat cu 
realitățile potrivnice 
progresului din epoca 
respectivă, lăsînd u- 
manității un testimo
niu nepieritor de înțe
lepciune și frumusețe 
morală. Renașterea în
scrie numele lui 
Shakespeare sau Lope 
de Vega în registrele 
aceleiași eternități, in 
măsura în care cei doi 
titani au consemnat 
cu o neistovită pasiu
ne lupta intre lumea 
agonică a evului de 
mijloc și universul de 
speranțe și de încre
dere în om pe care 
cei doi poeți îl pre- 
simțeau afirmîndu-se. 
Epoca modernă, con
troversată și atît de 
chinuită de contradic
ții, cunoaște nenumă
rate ilustre semnături 
de dramaturgi — și e 
suficient să ne gindim 
la Brecht — a căror 
operă este o dispută 
vie, acerbă, tenace și 
consecventă, o polemi
că deschisă și decla
rată împotriva vesti
giilor unui trecut incă 
primejdios prin iniția
tivele iui anti-umane.

Preluînd înalta tra
diție a teatrului uma
nist și urcîndu-1 pe 
o treaptă superioară, 
teatrul socialist nu 
poate fl decît un tea
tru militant, polemic, 
de vigoarea celui mai 
necruțător pamflet, în
dreptat împotriva for
țelor retrograde, con
servatoare, decise să 
permanentizeze, în do
meniul politicului sau 
al moralei, privilegiile 
unui trecut condam
nat de istorie. Mai 
mult ca oricînd, se de
monstrează astăzi că 
un teatru care ar re
nunța la misiunea lui 
primordială militantă 
s-ar condamna singur 
la sterilitate.

Teatrul militant este, 
înainte de toate, un 
teatru al cunoașterii, 
poetul dramatic încer- 
cînd cu ajutorul con
flictului și al perso
najelor sale să des
copere lumea și sen
surile ei majore de 
dezvoltare.

Misiunea teatrului 
socialist este să des
copere termenii aces
tei împliniri în condi
țiile noii orînduiri și 
să prefigureze cu o 
maximă vigoare ten
siunea încleștării din
tre forțele avansate 
ale societății și forțele 
inerției sau ale regre
sului, îndărătnice în 
persistența lor morală. 
Se înțelege deci că

un asemenea teatru 
nu poate fi un teatru 
ilustrativ, de afirmații 
nevalidate prin argu
mente dramatice,, nu 
se poate mulțumi să 
prezinte fapte, ci e 
obligat să reprezinte 
ciocniri puternice, la 
scăpărarea cărora să 
se divulge destine ri
ma ne patetice și răs
colitoare. Spectatorul 
contemporan, evoluat 
în gusturile și price
perea lui, nu se mai 
mulțumește să se re
cunoască pe scenă, 
identificat, prin actul 
de stare civilă sau 
profesie, cu eroii de 
pe scenă, ci vrea să se 
cunoască pe sine, la

în pragul 
noii 

stagiuni
însemnări de 

Aurel BARANGA

lampa conflictelor în
fățișate și a drumului 
parcurs de personajele 
de sub reflectoare. 
De la recunoaștere 
spre cunoaștere, de la 
Înregistrarea pasivă a 
unor întîmplări nara
te și pînă la actul 
trăirii intense este în
săși traiectoria pe 
care se cuvine să evo
lueze o artă care nu-și 
mai propune să men
ționeze fapte, ci să e- 
moționeze prin acte 
ale existentei.

Teatru istoric sau 
teatru al actualității 
imediate, înfățișat sub 
haina tragediei, a dra
mei sau a comediei, 
teatrul contemporan nu 
poate fi decît un tea
tru al unor dezbateri 
pătimașe în căutarea 
unor adevăruri funda
mentale, legate de via
ța omului, de greută
țile cu care se luptă 
și de aspirațiile care 
îl însuflețesc. Mai e 
nevoie să amintim că 
spectatorul contempo
ran respinge conflicte
le minore și filistine, 
soluțiile de compro
mis, poleirea de ope
retă ? Mai e nevoie să 
amintim că spectato
rul contemporan res
pinge conflictele in
ventate. fără nici o le
gătură organică și 
semnificativă cu via
ta, că dă un verdict 
de condamnare necru
țător lucrărilor sim
pliste, fabricate, de o 
psihologie rudimenta

ră sau de un mesaj 
pedagogic infantil?

Asemenea racile nu 
pot fi evitate decit pe 
drumul cunoașterii vie
ții, al unei fidelități 
nestrămutate față de 
adevărul vieții și al 
unei măiestrii artistice 
exemplare. Toate aces
te sarcini apasă con
deiul dramaturgului, 
singurul răspunzător 
de valabilitatea sau, 
dimpotrivă, de vacui
tatea și caducitatea 
textului său. Și totuși 
mai e de menționat o 
condiție. Marele actor 
Jouvet spunea că suc
cesul unui spectacol 
depinde de talentul a 
trei factori: al drama
turgului, al actorilor și 
al publicului. Parafra- 
zînd, vom spune că 
succesele dramaturgiei 
noastre depind de ta
lentul, dar și de ni
velul de conștiință, 
gradul de angajare so
cială și politică a trei 
factori: dramaturgul,
actorul și directorii de 
teatru — care au da
toria să promoveze lu
crări majore, și nu să 
programeze fabricate 
facile.

Stagiunea 1975—1976 
reclamă mai mult ca 
oricînd prezența acti
vă a dramaturgului 
chemat nu doar să 
ilustreze un moment al 
desfășurării istorice, ci 
să fie un factor de 
construcție în uriașul 
efort al unui popor, 
care, în toate domenii
le de activitate, reali
zează o operă monu
mentală.

Orice decalaj între 
strădania colectivă de 
creație și construcție 
și strădania artistică 
s-ar înscrie la un ca
pitol profund reproba
bil pentru arta noas
tră teatrală, chemată 
nu doar să țină pasul 
unei năvalnice revăr
sări de energie, ci să 
prefigureze cu o clipă 
mai devreme sensuri
le majore ale deveni
rii colective, viitorul 
strălucit pe care și-l 
clădește poporul ro
mân, cu deplină încre
dere în misiunea sa 
istorică.

Este, fără îndo’ală, 
un drum greu. Numai 
că arta adevărată nu 
s-a născut niciodată 
din lenea gîndirii și a 
satisfacțiilor comode, 
dintr-o bicisnică siestă 
intelectuală, ci din 
efortul eroic de a son
da adîncimile sufletu
lui omenesc, veșnic în 
schimbare, inepuizabil 
în misterele lui și din
tr-o încordare maximă 
a tuturor energiilor 
spirituale ale unei 
epoci.

în Editura politică au apărut:

♦ * * Curs de socialism științific
Vladimir Krasnasenschi : Știință, tehnică, umanism 
Petre Bărbulescu : România la Societatea Națiunilor 
Ion Popescu : Tineretul și revoluția științifică-tehnică 
R. Deutsch : Conferința de la Montreux

județeană cinematografică în 
colaborare cu studioul „Al. Sa- 
hia" din București. Aflată la a 
patra ediție, manifestarea pro
gramează zilnic în patru loca
lități — Petroșani, Lonea, Lu- 
______ \ .__________________

CARNET

CULTURAL
peni și Vulcan — unele din 
cele mai valoroase creații cine
matografice ale genului. Vizio
nările sînt urmate de dezbateri, 
de întîlniri cu activiști de 
partid și de stat, cu cadre teh
nice de conducere și mineri 
fruntași. (Sabin Ionescu).

CONCERTE-LECȚII
Filarmonica de stat din Tg. 

Mureș continuă tradiția concer- 
telor-lecții de inițiere muzicală. 
După concertele susținute în 
taberele de la Răstolița, Lăpuș-

na, Homorod, asemenea progra
me sînt prevăzute și în timpul 
stagiunii. Astfel, s-au prevăzut 
concerte-lecții pentru elevii din 
Reghin, Sovata, Gurghiu, Gor- 
nești ca și în localitățile din 
afara județului, urmînd ca filar
monica tîrgumureșeană, cu cele 
mai bune formații ale sale, să 
se deplaseze și în întreprinderi 
industriale. (Cornel Pogăceanu).

PICTORI CLUJENI 
LA BISTRIȚA

Sub egida Uniunii artiștilor 
plastici, filiala Cluj-Napoca, la 
salonul artelor plastice din ora
șul Bistrița a avut loc vernisa
jul expozițiilor pictorilor clu
jeni Alexandru Cristea și Vio
rica Cristea. Pictorul Alexandru 
Cristea, originar din județul 
Bistrița-Năsăud, expune 18 lu
crări executate în tehnica mo- 
notipiei și tehnică combinată, 
reprezentînd un jurnal liric de 
călătorie pe meleaguri natale 
și în alte țări. La rîndul său, 
Viorica Cristea este prezentă în 
expoziție cu 18 gravuri. (Ion 
Anghel).

tunda și nici fumul înecăcios de 
gunoaie nu-i putea opri. Numai soa
rele îi amorțea, îi hipnotiza, parcă-1 
stirpea. Venea însă seara și sub ro
mantica lună ei își continuau mersul 
lor de sute de ani. Nu puteau fi bă
tuți decit de soarele verii. Sau puteau 
fi stîrpiți prin moarte^ bălților din
spre Izvoarele și Balta-Verde. Ceea 
ce părea imposibil, Rotunda făcînd 
parte din viața Dănceului. Acolo co

frumoase, dar cel mai mult îmi place 
în această bătălie de izgonire a bălți
lor și de regularizare a Blahniței. ca 
să nu mai vagabondeze, de modelare 
a nisipurilor. în izgonirea timpului 
uzat și modelarea altuia, nou, cel mai 
mult zic îmi place această scurtă pro
poziție a lui Bulugiu : „La Tigănași 
vom scoate din Dunăre un debit ase
mănător Jiului..." Adică pe pămîntul 
țării vom avea un nou rîu, ce nu va

Oltenii iau un Jiu din Dunăre...
imperiu al țînțarilor la Dănceu ? Co
pilăria celor din leatul meu. sau din 
regimentul meu. cum nu se mai spu
ne, gravitează între anii din împreju
rul războiului și ea e violent vara 
spre apusul fiecărei zile bîntuită de 
aceste mecanisme desăvîrșite și bles
temate, bizîind infernal în divizii, ca 
niște nori. S-ar putea vorbi de-o is
torie a creșterii și descreșterii acestei 
fabuloase împărății ? Dar o istorie a 
țînțarilor pe cine-ar interesa în epo
ca atîtor șuperrachete ? Cine mai tre
mură azi scuturat de malarie și chi
nina in bobul ei albăstrui citi o mai 
țin la căpătîi. ca pe un miracol ? 
Aberanta proliferare a acestor mi
nuscule efemeride al căror paradis 
era apa zăcută în bălți pline de tres
tii și papură și duhnind a noroi pu
tred cu ce putea fi stinsă ? O perdea 
de salcîmi despărțea satul de Balta 
Fîntînii. dar ei parcă veneau încolo
nați de la Crucioi pe drumul dinspre 
Gruia, veneau dinspre Ontolea și Ro

piii învățau înotul, acolo peștii erau 
prinși vara și iarna, acolo, pe zeci de 
hectare... O legendă scăldată în cu
lori violente și tremurătoare, o lume 
de papură și de nămol, un imperiu 
demențial de țințari ce se prăseau 
într-o fericire fără egal. Dar Bulugiu 
înainte de a ne despărți nu uită 
să-mi reamintească producțiile ce vor 
fi în această zonă de baltă și nisipuri 
(6 000—7 000 la porumb, 5 000—6 000 la 
griu, 50 000—70 000 de sfeclă). „Vor fi 
soiuri mai bune, și soiul, partea ge
netică, va fi factorul limitativ al pro
ducției. nu apa. Se va schimba as
pectul dezolant al peisajului, perdele 
de pădure vor proteja solul și vor 
diminua curenții de vînt ce provoacă 
eroziunea..." A, da, acesta va fi de
corul schimbat, și microclimatul mo
dificat.

„Combaterea eroziunii e aproxima
tiv rezolvată și prin plantațiile de vie 
pe aproape tot versantul, intervine 
tovarășul Pirvu. Da. toate bune și

fi trecut pe nici o hartă, se va con
strui un nou rîu, un nou Jiu ce nu 
va izvorî din munți și din izvoare, ci, 
paradoxal, va izvorî dintr-un fluviu 
și se va vărsa peste un timp, împu
ținat, in același fluviu, în Dunăre. 
Dunăre, drum fără pulbere. înconju
rat de pulbere. Nisipuri adormite sub 
rădăcinile ca niște gheare ale minu- 
naților și modeștilor salcîmi cu flori 
albe, nisipuri sterpe spre Dunăre, pe 
unde fu în secoli vatra vechiului flu
viu, nisipuri golașe, mișcătoare, zbu
rătoare. nisipuri fără memorie, ne- 
crescînd pe ele aproape nimic, dune 
pleșuve, umflături rotunjite de va
lurile vînturilor, nisipuri pînă în ce
ruri vara uneori împrăștiate de vînt, 
furtuni de praf pînă la Dumnezeul 
de praf al acestei împărății a nisipu
rilor sterpe și plimbărețe.

Dar acum dunele de nisip dintre 
Izvoarele și Balta-Verde și Gogoș au 
fost culcate sub uruitul imenselor 
mașini, să nu mai existe pante și

Excelenței Sale 
Arhiepiscopul MAKARIOS

Președintele Republicii Cipru
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Cipru, a XV-a aniversare a procla

mării independenței de stat, am deosebita plăcere să vă adresez. în numel» 
poporului român, al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu per
sonal, calde felicitări și urări de sănătate și fericire personală, iar poporului 
prieten din Cipru — urări de pace și prosperitate, de succese in apărarea și 
consolidarea independentei, suveranității și integrității teritoriale a statului 
cipriot.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că relațiile de priete
nie și colaborare dintre România și Cipru se vor dezvolta în continuare, în 
interesul celor două țări, al păcii și înțelegerii în regiune și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Evenimentul memorabil al consti
tuirii, cu un deceniu și jumătate în 
urmă, a Republicii Cipru ca stat in
dependent și suveran marca o vic
torie de seamă în luptele pline de 
abnegație pe care poporul cipriot a 
fost nevoit să le poarte, de-a lun
gul secolelor. împotriva stăpînirilor 
străine.

Consolidarea independentei tlnăru- 
lui stat, obiectivul depășirii grele! 
moșteniri coloniale, al propășirii 
economico-sociale au solicitat e- 
fortul întregului popor. Succese
le obținute de poporul cipriot 
pe plan intern, politica exter
nă iubitoare de pace a tînărului 
stat. îndreptată spre dezvoltarea 
colaborării cu toate țările. Indife
rent de orînduire socială, sprijinul 
acordat de el luptei popoarelor 
pentru libertate și independență, 
contra politicii de forță și dictat, a 
ingerințelor blocului militar NATO, 
au adus Ciprului numeroși prie
teni în întreaga lume.

Aniversarea de astăzi oferă plă
cutul prilej de a evoca bunele re
lații de prietenie și colaborare — 
pe plan politic, economic, cultural 
— statornicite intre România si Re
publica Cipru, ale căror tradiții sint 
adine înrădăcinate în istoria celor 
două popoare, a luptei lor pentru 
neatîrnare șl progres. Totodată, 
este reciproc împărtășită voința de 
a se acționa, în continuare, pentru 
dezvoltarea colaborării româno-cl- 
priote, în interesul celor două po
poare, al cauzei securității în re
giunea noastră geografică și în în
treaga lume.

A 15-a aniversare a Zilei inde
pendenței găsește Republica Cipru 
într-o situație extrem de difi
cilă, ca urmare a succesiunii de 
evenimente din vara anului trecut. 
Nutrind sentimente de simpatie și 
solidaritate față de lupta poporului 
cipriot prieten, poporul și guvernul 
român si-au manifestat cmar de la 
început adînca îngrijorare fată de 
evoluția situației din Cipru — 
tară situată într-o zonă înveci
nată cu România — iar de a- 
tunci au militat neabătut pen
tru solutionarea problemelor Ivite,

pornindu-se de la interesele fun
damentale ale poporului Cipru
lui, ale păcii in această regiune. In 
numeroase luări de poziție ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
convorbiri purtate cu conducători ai 
țărilor direct interesate, ca și cu fac
torii de răspundere din numeroase 
alte țări, în documente oficiale, ca 
și la tribuna O.N.U. și a altor orga
nisme internaționale a fost exprima
tă convingerea fermă a țării noastre 
că problema cipriotă, ca și alte pro
bleme conflictuale. la ordinea zilei, 
își poate găsi rezolvarea nu prin 
forță, ci exclusiv pe calea tratative
lor politice. „România — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu — se 
pronunță pentru o soluție politică 
care sâ asigure integritatea și suve
ranitatea Ciprului, precum și neu
tralitatea sa. Considerăm că trebuie 
să se ajungă la o înțelegere Intre 
cele două comunități din Cipru, cu 
privire la o colaborare cit mai bună 
și pașnică între ele, în scopul asigu
rării dezvoltării economice și socia
le independente a Ciprului". Poziția 
consecventă a României s-a bucu
rat de o înaltă apreciere In Cipru. 
Astfel, cu prilejul recentei întîlniri 
de la Helsinki dintre șefii de stat 
al României și al Ciprului, pre
ședintele Makarios a exprimat re
cunoștință pentru interesul activ al 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
fată de problemele Ciprului, pentru 
fermitatea cu care a acționat tara 
noastră în sprijinul unei soluții 
juste și trainice, al promovării 
cauzei păcii și înțelegerii în aceas
tă parte a lumii. Este evident, că 
în condițiile actuale sînt necesare, 
mai mult ca oricînd, stăruitoare 
eforturi, atît. din partea celor două 
comunități, a părților interesate, cît 
și a statelor prietene, în vederea 
realizării cit mai grabnice a unei 
soluții trainice, care să asigure con
viețuirea pașnică și colaborarea pe 
baze democratice, de egalitate, a 
tuturor cetățenilor, întărirea inde
pendenței, suveranității și integri
tății teritoriale a statului cipriot.

AI. CAMPEANU

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

FEDERALE NIGERIA

Excelenței Sale
General MURTAEA RAMAT, MUHAMMED

Șeful Guvernului Militar Federal și comandantul suprem 
al forțelor armate ale Republicii Federale Nigeria

Cu ocazia celei de-a XV-a aniversări a independentei Republicii Fede
rale Nigeria, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, guver
nului și poporului nigerian, cele mai calde felicitări și urări de fericire, pro
gres și prosperitate, în numele guvernului și poporului român, cît și al meu 
personal.

Folosesc acest prilej pentru a-ml reafirma convingerea fermă că rapor
turile de prietenie și conlucrare dintre Republica Socialistă România și Re
publica Federală Nigeria se vor dezvolta tot mai mult, spre binele popoare
lor noastre, în interesul cauzei păcii, prieteniei și înțelegerii internațional», a 
instaurării unei noi ordini economice și politice în lume.

Nigeria, cea mai populată tară 
de pe continentul african, sărbă
torește astăzi împlinirea unui de
ceniu și jumătate de la proclama
rea independentei, eveniment care 
i-a deschis largi perspective pentru 
evoluția sa pe calea progresului e- 
conomic și social. In acești ani, po
porul nigerian.a depus eforturi sus
ținute pentru lichidarea grelei moș
teniri coloniale, pentru consolida
rea independentei. Pe harta țării 
au apărut o serie de fabrici și u- 
zine, care asigură valorificarea in 
interesul propriei dezvoltări a bo
gatelor resurse naturale. Au sporit 
în mod vertiginos rîndurile clasei 
muncitoare — cea mai numeroasă 
din Africa tropicală — detașament 
ce se afirmă tot mai pregnant ca 
un promotor al progresului tării. O 
atenție importantă se acordă tot
odată dezvoltării și diversificării a- 
griculturii — ramură de bază a e- 
conomiei nigeriene, în care este o- 
cupată cea mai mare parte a popu
lației. Una din preocupările esen
țiale ale guvernului nigerian este

tractoarele să poată trece și munci 
In voie în viitorii ani. Din loc în loc 
au fost lăsate mameloane de nisip, 
unele și de peste patru metri, să se 
vadă cit s-a tăiat dealul : stau ca 
niște piramide caraghioase de nisip, 
cu ierburi otrăvite și mărăcini în 
cap, ca niște sentinele lăsate în post 
să asiste la propria ruină a armate
lor de nisip și a timpului bătrin. Pe 
marginea’ drumului, la micul centru 
de cercetare științifică, inginerul Go- 
goloiu Gheorghe era îngrijorat de 
stolurile de păsări ce-i invadaseră 
floarea-soarelui...... Rezultatele expe
rimentale de-aici privesc regimul de 
Irigație, stabilirea cantitativă a apor
tului freatic, restabilirea consumului 
de ape, astfel ca atunci cînd se va 
iriga întreaga zonă (datele scoase 
de-aici să ajute în prezent proiectării, 
în viitor, exploatării) să se tină cont 
de..." Da, înțeleg, zona este extrem 
de neuniformă. „Prin aportul apei 
de irigație vor fi depășiri de produc
ție între 40—80 la sută". Tînărul in
giner crede în realizarea culturilor 
de soia în nisipuri, încearcă tot aici 
culturi de arahide, crede în ce face.

Da, zona nisipurilor reprezintă 
peste 30 la sută din suprafața jude
țului, se impune în Mehedinți o sta
țiune experimentală mai mare, da, 
are dreptate inginerul. Tovarășul Bu
lugiu fiind de părerea sa. sper că 
această zonă ce ridică probleme cum 
în altă parte nu se ridică va benefi
cia de ce își dorește, mai ales că ol
tenii ce-și pun în gînd nu există să 
nu-și împlinească. Da, ei știu să se 
lupte, să se apere, de orice, și de vre
me chiar. Traian Popescu povestește 
cum Nică al lui Nac, drag nouă, nu 
pleca din bătătură cu căruța fără să
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formarea de cadre naționale : p» 
porțile universităților nigeriene au 
ieșit, în cei 15 ani, mii și mii de 
cadre de specialiști ce contribuie, 
alături de întregul popor, la progre
sul economiei, științei și culturii 
nigeriene.

Animat de profunde sentimen
te de prietenie față de popoarele 
Africii, poporul român urmărește 
cu simpatie eforturile poporului ni
gerian pentru dezvoltarea patri 
sale, pentru consolidarea indepr 
denței. Intre România și Nigeria 
dezvoltă relații de prietenie și co 
laborare, bazate pe stimă și res
pect reciproc. In baza acordurilor 
încheiate între tarile noastre, au 
fost create societăți mixte româ- 
no-nigeriene, iar o serie de spe
cialiști din țara noastră își desfă
șoară activitatea în țara prietenă. 
Dezvoltarea relațiilor româno-ni- 
geriene corespunde pe deplin inte
reselor celor două țări, cauzei păcii 
și cooperării internaționale.

A. BUMBAC

aibă în ea o rogojină. De se punea 
ploaia, avea cu ce să se acopere, de 
bătea amarnic soarele la amiază locu
rile unde era la muncă, atirna rogo
jina într-un lemn și avea umbră sub 
car să mănînce și să mai respire.

Unele obiceiuri vechi dispar, altele 
noi își fac locul. Lăutarii cintă pe 
acoperiș luni dimineața după nuntă 
în curte la Taiche, bat toba și strigă 
pește proaspăt în timp ce cisterne cu 
lapte trec spre Severin și tractoare 
pornesc spre cîmp ; țuica fierbe în 
drum pe pirostrii și hora se-ncinge 
în jurul focului, excavatoarele se 
tîrăsc spre bălți, fotbaliștii comen
tează meciul jucat ieri pe stadionul 
îngrădit de la Podit : bucătarul se 
urcă și el pe acoperișul de țigle și 
bate într-o oală ca într-o tobă, satul 
vechi se amestecă fără violentă și 
fără să-ți dai seama cu cel nou, cîm- 
pia se schimbă, bălțile dispar ca să 
lase loc pămintului irigat, țînțaril 
robi propriilor lor infailibile și secre
te legi care i-au făcut celebri ișl 
pierd imperiul și miracolul lor efe
mer trece parcă în amintire ca în
tr-un vis. nisipurile, doliul cîmpiilor 
de lingă Dunăre, vor fi udate de acest 
rîu nou pe pămîntul patriei, de acest 
nenumit Jiu tras din Dunăre cu 
pompe și care pleacă din Țigănași ps 
canale să fertilizeze pămîntul, pă
mîntul peste care se-aude în acest 
septembrie cîntecul cîntăretului din 
nai, cîntecul lui Pan cel cu coarde șl 
picioare de tap. zeul fertilității.

Și parcă anonimi din atitea sat» 
prin efortul lor l-au înviat pe zeul 
naturii și al belșugului care fuses» 
înecat în bălți și în nisipuri.
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tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONVORBIRI ECONOMICE ROMĂNO-IUGOSLAVE

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN 
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România

în. numele poporului vietnamez, al Partidului celor ce Muncesc din Viet
nam, al Adunării Naționale, al Guvernului Republicii Democrate Vietnam și 
al nostru personal dorim să vă adresăm dumneavoastră. Partidului Comunist 
Român, Marii Adunări Naționale, Guvernului Republicii Socialiste România 
61 poporului român sincere mulțumiri pentru urările cordiale cu ocazia săr
bătoririi celei de-a XXX-a aniversări a proclamării Republicii Democrate

în ultimii ani. solidaritatea militantă și colaborarea frățească Intre țările 
noastre, bazate pe internaționalismul proletar, au cunoscut o dezvoltare fruc
tuoasă. Sîntem convinși că azi. cînd tara noastră este total eliberată, poporul 
vietnamez va continua să se bucure de sprijinul viguros și ajutorul prețios 
al Partidului Comunist Român, al Marii Adunări Naționale, al guvernului 
ți al poporului român frate în construcția socialistă a tării sale.

Urăm poporului român mari realizări In , ctnntruttin zz~- 
rugăm, tovarăși, să primiți cele mai bune

TON DUC THANG
Președintele

Republicii Democrate Vietnam
TRUONG CHINH

Președintele 
Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale 

a Republicii Democrate Vietnam

La Palatul Victoriei din Capitală au 
început, în cursul dimineții de marți, 
convorbirile între delegația română, 
condusă de tovarășul Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, și 
delegația Provinciei Socialiste Auto
nome Kosovo din R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de Bogoliub 
președintele Consiliului 
acestei provincii.

A fost exprimată, cu 
satisfacția pentru cursul 
relațiilor economice și de cooperare 
In producție dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, și — în cadrul 
lor, cu Provincia Socialistă Autonomă 
Kosovo.

în spiritul celor convenite de to
varășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito, cele două delegații exami
nează posibilitățile existente pentru

Nedelkovici. 
Executiv al

acest prilej, 
ascendent al

extinderea și diversificarea în conti
nuare a raporturilor de colaborare și 
cooperare economică, în domenii de 
interes comun, îndeosebi în sectorul 
construcțiilor de mașini, industriei 
extractive etc.

La convorbiri participă Rajko 
Knezevici, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Iugoslaviei la București.

★
Cu prilejul vizitei delegației Pro

vinciei Socialiste Autonome Kosovo, 
condusă de Bogoliub Nedelkovici, to
varășul Gheorghe Oprea a oferit un 
dejun.

în timpul dejunului, șefii celor 
două delegații au toastat în sănătatea 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito, pentru continua dezvol
tare a relațiilor de prietenie și 
colaborarea româno-iugoslavă.

(Agerpres)

MAREA SARBATOARE

A CHINEI SOCIALISTE

l construcția socialistă și 
urări de sănătate.

vă

LE DUAN
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc 

din Vietnam
fAM VAN DONG

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Democrate Vietnam

Plecarea delegației Partidului Uniunea de Centru 
Noile Forțe din Grecia

Marți dimineață a părăsit Capitala 
Gheorghios Mavros, președintele 
Partidului Uniunea de Centru —Noile 
Forțe din Grecia, care a făcut o vi
zită în țara noastră, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român. Oaspetele a fost în- 
«rțiț de Lascaris Lascaridis, deputat 
in Parlamentul elen.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

oaspeții au fost salutat! de tovarășii 
Ștefan Voitec. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Vasile Șandru, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

A fost prezent, de asemenea. Di
mitri Papadakis, ambasadorul Repu
blicii Elene la București.

(Agerpres)

Primire la Consiliul Central al U.G.S.R.
Marți dimineață, tovarășul Gheor

ghe Pană, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., a primit delega
ția Federației Indoneziene a Muncii, 
condusă de Sukarno, secretar general, 
care, la invitația Consiliului Central

al U.G.S.R., efectuează o vizită de do
cumentare în țara noastră.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, a luat parte tovară
șul Gheorghe Petrescu, vicepreședin
te al Consiliului Central al U.G.S.R.

t V
PROGRAMUL I

iuui ae sen.
19,30 Telejurnal.
20,00 Film artistic : Muntele a-

zaleelor". Premieră pe tară, 
o pL-oauntie a studiourilor
din R.P. cm-rroe*. Amplu
spectacol, realizat cu con
cursul Operei din Pekin, fii-
mul ..Muntele azaleelor" e- 
vocă un episod simbolic din

10,00 Colegi de generație : lupta revoluționară a poporu-
10,20 Biblioteca pentru toti. lui chinez, în anul 1928.
11,10 Estrada estradelor. 22,10 24 de ore.
11,25 orumurl in istorie. Intre 

Mures și Tîrnave (I). PROGRAMUL II
11,45 Album coral. 
12,00 Telex. 20,00 Bijuterii muzicale.
12.05 închiderea programului. 20,15 Desene animate.
16.00 Teleșcoală. 20,55 Peisaj editorial.
16.30 Curs de limba rusă. 21,05 Telex.
17,05 Lecțiile operetei. 21,10 Divertis... studio *75.
17,25 Fotbal : Dinamo București — ,21,40 Roman-foileton : „Familia

Real Madrid. Thibault" — episodul II.

De la ADAS
vremea amortizare a asi- 

pentru luna sep-
La tragerea de 

gurărilor de viață . 
tembrie 1975 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, marți după-amiază, pe A. M. 
Aikin, vicepreședinte al Comisiei 
canadiene pentru energie nucleară, 
care, la invitația Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, face o 
vizită în țara noastră.

în timpul întrevederii, desfășura
tă într-o atmosferă cordială, s-au 
abordat probleme privind acțiunile

de colaborare tehnico-științifică din
tre România și Canada. S-au anali
zat, de asemenea, posibilitățile noi 
care se deschid pentru colaborarea 
și cooperarea 'economică și tehnico- 
științifică în folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice dintre cele 
două țări.

La primire a luat parte Ion 
președintele Comitetului de 
pentru Energia Nucleară.

româno-canadiene
La București au început, marți di

mineața, lucrările celei de-a treia se
siuni a Comisiei economice mixte 
româno-canadiene.

Sînt examinate, cu acest prilej, sta
diul relațiilor economice dintre cele 
două țări, căile și modalitățile pentru 
lărgirea și diversificarea schimburilor 
comerciale și a cooperării economice 
româno-canadiene.

Ursu, 
Stat

Delegația română la lucrări 
condusă de Constantin Stanciu, 
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, iar delegația canadiană de 
Claude Charland, ministru adjunct în 
Departamentul comerțului și indus
triei.

A fost de fată Robert Cameron, 
ambasadorul Canadei la București.

Cronica zilei
Marti după-amiază, tovarășul Ste

fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu tova
rășul Jose Solis Castro, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C. din Ecuador, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., a petrecut con
cediul de odihnă în țara noastră.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

★
Marți după-amiază s-a înapoiat 

In Capitală, venind de la New York, 
tovarășul George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, conducătorul 
delegației țării noastre,. care a par
ticipat la lucrările cefei de-a 30-a 
sesiuni a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Vasile Gliga, Constan
tin Oancea și Cornel Pacoste, ad
junct ai ministrului afacerilor ex
terne, și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față Harry G. Barnes jr.( 
ambasadorul S.U.A. la București, 
precum și Sayed Abbas Chedid, di
rectorul Centrului de 
O.N.U. în România, și 
rajan, reprezentantul 
țara noastră.

Informare al
B. R. Deva-
P.N.U.D. în

este 
ad-

însuflețit de un puternic elan 
revoluționar, poporul chinez prie
ten sărbătorește astăzi, pentru a 
26-a oară, triumful luptei sale în
delungate, eroice și pline de sacri
ficii, desfășurate sub conducerea 
partidului comunist, împotriva im
perialismului și reacțiunii interne, 
pentru eliberare națională și so
cială.

Pe drumul deschis de Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie, 
care a inaugurat o eră nouă în 
dezvoltarea omenirii, făurirea Chi
nei populare se înscrie ca unul din 
cele mai de seamă evenimente ale 
istoriei contemporane. Victoria re
voluției și proclamarea Republicii 
Populare Chineze au marcat o răs
cruce in istoria multimilenară a 
poporului chinez, căruia i-a deschis 
vaste perspective pentru valorifica
rea energiilor sale creatoare ine
puizabile, au zdruncinat din temelii 
pozițiile imperialismului în Asia și 
in lume, au constituit un puternic 
impuls pentru lupta de eliberare a 
popoarelor de sub jugul colonia
lismului și neocolonialismului. pen
tru libertate și independență na
țională, au modificat substanțial ra
portul de forțe pe arena mondia
lă în favoarea socialismului, pro
gresului și păcii.

Liber și stăpin pe soarta sa, 
harnicul și talentatul popor chinez 
a înfăptuit, sub conducerea încer
cată a partidului comunist, în frun
te cu tovarășul Mao Tzedun, uria
șe transformări revoluționare, a în
lăturat vechile structuri social- 
economice, muncind cu însuflețire 
pentru făurirea noului său destin. 
La cea de-a 26-a aniversare a con
stituirii republicii populare, China 
populară are o înfățișare cu totul 
nouă. Dînd dovadă de înalte însu
șiri creatoare, depunînd eforturi ne
întrerupte. poporul chinez a edifi
cat o puternică industrie modernă, 
repartizată rational pe întreg cu
prinsul tării și care satisface, intr-o 
măsură mereu sporită, cerințele 
economiei naționale în plin avînt. 
Zecile și zecile de mii de între-

prinderi construite asigură in pre
zent o producție industrială cu cir
ca 200 la sută mai mare decît in 
1964. Uriașe sînt succesele dobin- 
dite de poporul chinez în dezvol
tarea agriculturii, înflorirea știin
ței și culturii, în ridicarea nivelu
lui său de viață. Sărbătoarea de 
astăzi găsește masele populare din 
întreaga tară mobilizate într-un 
amplu efort pentru realizarea și 
depășirea celui de-al patrulea plan 
cincinal, care se va încheia la sfîr- 
șitul acestui an, pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
X-lea al partidului, ceea ce va 
marca noi pași însemnați pe calea 
progresului multilateral al Chinei. 
Sînt acestea, toate, etape spre rea
lizarea obiectivului stabilit de con
ducerea de partid și de stat și care 
prevede ca pînă în 1980 să se con
struiască un sistem economic rela
tiv cuprinzător, iar prin moderni
zarea industriei și agriculturii, 
China să se situeze, înainte de 
sfîrșitul secolului, printre țările cu 
cea mai dezvoltată economie.

Nutrind sentimente de frățească 
solidaritate fată de toate popoarele 
care făuresc orînduirea socialistă, 
comuniștii, oamenii muncii din 
tara noastră urmăresc cu viu in
teres și caldă simpatie succesele 
de seamă obținute de poporul chi
nez, în condițiile specifice ale ță
rii sale, pe calea înfloririi multi
laterale a patriei sale. Aceste suc
cese sînt o oontribuție de cea mai 
mare însemnătate la afirmarea 
superiorității și sporirea atracției 
socialismului în lume.

în spiritul politicii externe tra
diționale a României socialiste, 
care dezvoltă raporturi de strînsă 
colaborare cu toate statele ale că
ror popoare făuresc noua orînduire 
— pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismu
lui socialist, ale respectării inde
pendentei. suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc 
forării 
acordă

Recepție oferită
R. P. Chineze

de
la

la Pitești, 
european 

in zonele
lu- 
cu 

ru-

și Intraju- 
tovărășești — țara noastră 
o mare atenție dezvoltării

ambasadorul

Ieri în țară » Vremea a fost frumoa
să șl călduroasă, cu cerul variabil mal 
mult senin in sudul țării. Vint slab, 
plnă la potrivit. Temperatura aerului 
la ora 14 a oscilat Intre 21 grade la Su- 
llna și 28 grade la Oradea, Arad. Ale
xandria, București, Hirșova. Făurel șl 
Tulcea. în București : Vremea a fost 
frumoasă șl călduroasă. Temperatura 
maximă a fost de 29 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
șl 4 octombrie. în țară : Vreme căldu
roasă șl In general frumoasă. Cerul va 
fl variabil,- mal mult senin. Izolat In 
zona de munte se vor semnala ploi 
«labe. Vînt slab, ptnă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse între 
8 șl 18 grade. Iar cele maxime intre 20 
și 28 grade. Pe alocuri se va produce 
ceată. în București : Vreme călduroasă. 
Cerul va fl schimbător. VInt în gene
ral slab. Temperatura ușor variabilă.

Y.O.N. ; U.P.Q. ; I.A.H. ; 
; G.J.H.

M.U.N.
L.T.Y. ; A.Q.S. ; V.Y.G.

Toți asiguratii cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unită
ților ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la următoare
le trageri lunare este necesar ca a- 
siguratii să achite primele de asi
gurare la termenele stabilite.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului de externe al 
Republicii Cipru. Ioannis Cristophi- 
des. cu ocazia Zilei naționale a Ci
prului.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA EXCEPȚIONALA DIN 30 SEP

TEMBRIE 1975

LISTA OFICIALĂ
' 'ligațiunilor C.E.C. Ieșite ciștlaă- 

la tragerea la sorti lunară din 
30 septembrie 1975 FOND GENERAL DE CÎȘTIGtrRI : 

874 284 lei.

Extragerea I : 10 16 18 65 14 82 19
76 62 5 34 88

Extragerea a Il-a : 42 75 4 33 69 37
28 49 6 7 79 38

Extragerea a III-a : 13 56 79 63
41 48

Extragerea a IV-a : 7 74 39 4 58 19
Extragerea a V-a : 43 71 150 61 88 21

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a adresat ministrului afa
cerilor externe al Republicii Fede
rale Nigeria, Joseph Garba, o tele
gramă de felicitare cu ocazia celei 
de-a XV-a aniversări a proclamării 
independenței acestei țări.

★
La ședința Consiliului de adminis

trație al Centrului international de 
gerontologie socială, care a avut loc 
recent la Paris, dr. Alexandru Ciucă, 
director la Institutul național de ge
rontologie și geriatrie din București, 
a fost ales vicepreședinte al Comite
tului de conducere și membru al Bi
roului executiv mondial al acestui or
ganism.

zentat, marți seara, în sala Palatului 
Republicii, un spectacol de gală, sub 
egida Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste.

La spectacol au asistat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, oa
meni de cultură și artă.

Au fost prezenfi, de asemenea, 
Jeffrey Charles Peterson, ambasado
rul Marii Britanii la București, și alti 
membri ai corpului diplomatic.

★
Marți s-au încheiat, 

crările Seminarului 
tema „Industrializarea
rale — incidența sa asupra individu
lui și a colectivității", desfășurat, in 
perioada 22—30 septembrie, sub egida 
Diviziei pentru problemele sociale a 
Oficiului Națiunilor Unite de la Ge
neva, în colaborare cu Academia de 
științe sociale și politice, Ministerul 
Educației și învătămîntului. Ministe
rul Muncii și Consiliul popular ju
dețean Argeș.

La lucrări au luat parte peste 50 
de experți, observatori. sociologi, 
economiști, urbaniști și alti specia
liști din 14 țări europene, reprezen
tanți ai unor organisme ale O.N.U. 
și UNESCO.

Timp de 9 zile, participant!! la 
această importantă reuniune interna
țională au dezbătut pe larg. în șe
dințe plenare și în cadrul grupelor 
de lucru, problematica complexă în
scrisă pe agenda seminarului, au vi
zionat filme și diapozitive înfătișînd 
unele aspecte ale industrializării zo
nelor rurale din diferite țări, au vi
zitat obiective economice, sociale, 
culturale și turistice din numeroase 
localități urbane și rurale argeșene. 
s-au întîlnit cu reprezentanți ai or
ganelor locale de stat din mai multe 
comune.

Seara. Ion Dineă. președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Argeș a oferit o 
recepție în onoarea participantilor la 
lucrările seminarului.

Cu prilejul celei de-a XXVI-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, ambasadorul aces
tei țări la București, Li Tin-ciuan. a 
oferit, marți seara, o recepție în sa
loanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
Paul Niculescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului, Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale,

București9
Dudaș, ministrul transportu-Traian

rilor și telecomunicațiilor. Ion Po- 
pescu-Puturl, președintele Asociației 
de prietenie româno-chineză. Au fost 
prezenți membri ai C.C. al P.C.R.. 
adjunct! de șefi de 
P.C.R.. conducători 
trale și organizații 
și ofițeri superiori, 
vieții cultural-artistice 
ziariști.

Au participat șefi ai 
diplomatice acreditați 
alti membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

RECEPȚIA DE

(Agerpres)

PEKIN 30 (Agerpres). — Cu prile
jul celei de-a XXVI-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare Chi
neze. Den Siao-pin. vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, a oferit în nu
mele lui Ciu En-lai. vicepreședinte 
al C.C. al P.C. Chinez, premier al 
Consiliului de Stat, o recepție, Ia care 
au participat : Ie Cien-in. vicepre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez, mem
bru al Comitetului Permanent al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
ministrul apărării naționale. Ciu De. 
membru al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez. președintele Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R. P. Chineze, 
Cian Ciun-ciao. Cian Cin, membri ai 
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, alti 
conducători de partid și de 
dre din conducerea Armatei

stat. ca- 
Populare

★
Baletul „Rambert" din Anglia, aflat 

intr-un turneu în tara noastră, a pre-
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1 51837 02 50 000
1 14707 23 25 000
1 28082 65 15 000
1 41181 04 10 000
1 86828 23 5 000
1 22529 09 5 000
1 11041 38 5 000
1 32769 57 5 000
1 24983 48 5 000
1 24823 35 3 000
1 73633 65 3 000
1 39843 29 3 000
1 10608 34 3 000
1 93939 80 3 000
1 16221 04 3 000
1 39976 64 3 000
1 ^1516 57 3 000

Termina-
tia seriei
obligați-
unilor

100 594 13 2 000
208 54 2 000
310 43 2 000
766 06 2 000
837 80 2 000

100 945 66 1 000
100 828 26 1 000
100 264 38 1 000
100 322 64 1 000
100 371 07 1 000
100 828 20 1 000
100 170 71 1 000
100 463 42 1 000
100 290 18 1 000
100 889 68 1 000
100 750 52 1 000
100 336 61 1 000
100 695 09 1 000
100 256 10 1 000

1 000 61 10 800
1 000 90 76 800
1 000 21 36 800
1 000 61 73 800

5 917 TOTAL: 5 749 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea cîștigu- 
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează 
prin sucursalele și filialele C.E.C.

ȘTIRI SPORTIVE
HANDBAL

Vineri, la Palatul sporturilor și cul
turii din București — un meci derbi 
pentru amatorii de handbal : Dina
mo — Steaua.

Programat în ultima etapă (a Xl-a) 
a turului campionatului diviziei A, 
derbiul va aduce, de la ora 20,15, în 
fața publicului din sală și a tele
spectatorilor (TV — programul II) nu 
mai puțin de 14 campioni mondiali 
din echipele Steaua și Dinamo, echi
pe aflate în prezent la egalitate de 
puncte (19), după zece etape ale com
petiției naționale

în „deschidere" la meciul derbi, 
publicul va avea ocazia să vadă și 

■ pe celelalte zece echipe din divizia 
A, programate în cinci partide, de la 
ora 14.

nerii au alcătuit următoarea forma
ție : N. Comaneci, A. Goreac, T. Un- 
gureanu, M. Constantin, P. Ion și 
G. Gabor (rezervă : M. Neacșu).

GIMNASTICA
Ieri au plecat la Pleven (Bulga

ria) cele trei formații reprezentativa 
ale României care vor lua parte la 
Balcaniadă (2—5 octombrie).

Echipa feminină de gimnastică 
sportivă nu va cuprinde pe Nadia 
Comăneci, Alina Goreac și Teodora 
Ungureanu, care efectuează un pro
gram diferit de pregătire și compe
tiții pentru Jocurile Olimpice. Ast
fel, la Pleven va fi aliniată o for
mație în frunte cu Anca Grigoraș și 
din care mai fac parte Georgeta 
Gabor, Luminița Milea, Iuliana Mar- 
cu. Gabriela Trușcă și Rodica Sabău 
(rezervă : Cristina Itu).

Echipa masculină are, firește, 
drept lideri pe Dan Grecu și Mihai 
Borș, alături de care vor mai concu
ra Sorin Cepoi, Nicolae Oprescu, 
Gheorghe Păunescu și Radu Branea 
(rezervă : Ștefan Gal).

Echipa de gimnastică modernă este 
alcătuită din Cristina Sima, Mihaela 
Tirnoveanu, Doina Păltineanu și 
Ileana Măndescu.

Pentru meciul dintre echipele fe
minine ale României și R. F. Ger
maniei (10 și 11 octombrie), selecțio-

secție la C.C. al 
de instituții cen- 
obștești. generali 
reprezentanți ai 

si științifice.
unor misiuni 
la București,

LA PEKIN
de Eliberare, reprezentanți ai insti
tuțiilor și organismelor centrale, ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
oameni de știință, artă și cultură.

Printre numeroșii oaspeți de peste 
hotare au fost prezenți Norodom Sia- 
nuk. șeful statului cambodgian, pre
ședintele F.U.N.C., Fumi Vongvi- 
cit, secretar general al C.C. al Fron
tului Patriotic Laotian, vicepremier 
al Guvernului Provizoriu de Uniune 
Națională al Laosului. Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc al Acti
vității Economice și Sociale, condu
cătorul delegației de activiști de 
partid care, la invitația C.C. al P.C. 
Chinez, efectuează o vizită pentru 
schimb de experiență în R. P. Chi
neză. alți invitați.

în cadrul recepției. Den Siao-pin a 
rostit o alocuțiune.

TENIS
După cum transmit agențiile inter

naționale de presă, federația suedeză 
de tenis va cere programarea finalei 
„Cupei Davis", dintre echipele Sue
diei și Cehoslovaciei, pentru anul 
viitor, în cursul lunii ianuarie. Aceas
tă amînare este motivată de faptul că 
jucătorul nr. 1 al Suediei, Bjorn Borg, 
va fi prezent în cursul ultimelor trei 
luni ale acelui an la o serie de im
portante turnee internaționale. Pe de 
altă parte, din Praga se anunță că 
federația cehoslovacă de tenis a pro
pus ca finala „Cupei Davis" să se 
dispute anul acesta, între 28 și 30 
noiembrie sau între 19 și 21 de
cembrie.

Tenismanul american Arthur Ashe 
a terminat învingător în turneul in
ternațional de la San Francisco. în 
finală, Arthur Ashe l-a întrecut în 
două seturi, cu 6—0, 7—6, pe jucăto
rul argentinean Guillermo Vilas.

FOTBAL
Echipa Flamengo din Rio de Ja

neiro, una dintre cele mai renumite 
echipe braziliene, iși va începe tur
neul în Europa și Africa, jucînd la 
București, joi 2 octombrie, cu forma
ția Sportul studențesc. La 4 octom
brie, Flamengo va juca la Alger, apoi 
va susține trei meciuri în Franța : la 
Paris, Toulouse și Marsilia.

Meciul dintre Flamengo și Sportul 
studențesc va avea loc pe stadionul 
Republicii, incepind de la ora 15,30, 
și va fi transmis in întregime la tele
viziune.

F.R.F. anunță că începînd cu etapa 
a VIII-a. din 5 octombrie, meciurile 
din campionatul diviziei A vor începe 
de la ora 15.

Mai întîi. citeva fișe bio
grafice ale unor unități 
din industria chineză : la 
Haikou — fascinanta insu
lă din sudul tării — pro
duce o modernă fabrică de 
tractoare, născută din ve
chile ateliere de fabricat 
sape și cazmale ; la Pekin, 
în halele unor unități meș
teșugărești de reparat 
arme, aproape 8 000 de oa
meni gîndesc. proiectează 
și execută mii de 
șini-unelte de cea 
înaltă tehnicitate, 
ciate în tară și 
hotare ; uzina de tranzis- 
tori Dungian, din orașul 
Harbin, și-a început activi
tatea cu 7 (șapte !) oameni, 
in cabane de lemn, trans
formate în ateliere. Aces
tor oameni inimoși li s-a 
spus că tara are nevoie de 
material electronic; lor li 
s-au alăturat alte contin
gente de zeci și sute de 
muncitori ; mai tîrziu, co
lectivul. abia închegat, a 
reușit să pună la punct, 
prin mijloacele de care 
dispunea, două cuptoare pe 
bază de vid. folosite la fa
bricarea tranzistorilor. și 
un utilaj de ultrasunete : 
uzina s-a dezvoltat, azi fi
ind in măsură să fabrice 
240 tipuri de tranzistoare...

Sint secvențe care dau, 
într-un fel, imaginea în 
plan redus a evoluției in
dustriei chineze de astăzi ; 
imagini care vorbesc de la 
sine, înainte de toate des
pre perseverentă, pasiune 
și spirit gospodăresc.

...Am vizitat, în China 
populară, de-a lungul a 
mii și mii de kilometri, nu
meroase întreprinderi. Și am 
urmărit, cu deosebit inte
res, spusele amabilelor 
noastre gazde, despre isto
ria fiecărei unități. Iar a- 
ceastă istorie, în mai toate 
cazurile, avea să conțină 
două capitole distincte : 
Înainte de eliberare și 
după eliberare. Ce însem
na. de fapt, pentru econo
mia Chinei, industria înain
te de eliberare ? Practic, 
punctele de referință sînt 
puține și în general de 
tristă amintire : unitătl 
mici, ateliere răzlețe, cu

clădiri insalubre, în 
se practica o muncă 
vitoare.

Pămîntul Chinei, 
pîndcuanul 1949, anul pro
clamării republicii popu
lare, prin eforturile și ab
negația oamenilor muncii, 
care dau viată politicii

cars 
isto-
in.ee-

cedezi. să crezi Innu
izbîndă — spirit revoluțio
nar care a cuprins întrea
ga agricultură chineză. E- 
xistă însă și „un Taceai al 
industriei" care se numeș
te Tacin. Adică, așa cum 
conducerea Partidului Co
munist Chinez indica lu-

ma- 
mai 

apre- 
peste

continue a prieteniei și colaborării 
multilaterale româno-chineze. Cu 
prilejul sărbătorii de astăzi, comu
niștii, întregul nostru popor iși 
reafirmă satisfacția față de faptul 
că relațiile frățești de oolaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, 
țările și popoarele noastre 
voltă an de an.

O strălucită pagină în 
relațiilor româno-chineze 
scris vizita în R.P. Chineză a de
legației de partid și guvernamen
tale, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. întrevederea avută cu 
tovarășul Mao Tzedun, convorbi
rile purtate cu tovarășul Ciu En 
Lai, cu alți conducători de partid 
Și de stat — 
chizînd noi 
crării dintre 
și popoarele 
spirit cunosc 
ficare raporturile politice.
și se diversifică schimburile eco
nomice, colaborarea tehnico-știin- 
țifică și culturală. Au luat o mare 
amploare vizitele reciproce, pe li
nie guvernamentală. de acti
viști de partid și de stat, contac
tele sporite între organizațiile 
obștești, schimburile de experiență 
în cele mai diverse domenii ale 
construcției socialiste. Poporul ro
mân nutrește convingerea fermă 
că raporturile de strînsă colabo
rare româno-chineze se vor dezvol
ta continuu. în folosul construcției 
socialiste în România și China, 
constituind, totodată, un aport la 
lupta tuturor popoarelor împotriva 
imperialismului, pentru idealurile 
libertății și independenței naționa
le. pentru edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

împărtășind din toată inima sen
timentele de bucurie cu care po
porul chinez marchează aniversarea 
marii sale sărbători, poporul român 
îi adresează calde felicitări, îm
preună cu urarea de a dobîndi noi 
și noi victorii în înflorirea patriei 
sale socialiste. în lupta pentru pace 
și progres.

dintre 
se dez-
analele 
au in-

toate acestea des- 
perspective 

partidele, 
noastre. în 
o continuă

conlu- 
tările 
acest 

ampli- 
cresc

DESCHIDEREA UNEI
EXPOZIȚII DE ARTIZANAT

proclamării R.P. Chineze, o 
expoziție de artizanat din a- 
tară s-a deschis, marți la a- 
la Muzeul de Istorie al Re- 

România, sub aus- 
Culturii și Educa-

în preajma celei de-a 26-a aniver
sări a 
amplă 
ceastă 
miază,
publicii Socialiste 
piciile Consiliului 
ției Socialiste.

La vernisaj au participat Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Ion 
Popescu-Puțuri, președintele Aso
ciației de prietenie româno-chineze, 
loan Botar, secretar general al 
I.R.R.C.S., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, per
sonalități ale vieții noastre cultura
le, un numeros public.

Au fost de fată Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, alti șefi de misiuni diplomati
ce acreditați în țara noastră, membri 
ai corpului diplomatic.

în cuvîntările rostite, Mircea Po
pescu, director adjunct tn C.C.E.S.. 
și ambasadorul R.P. Chineze au re
levat importanța acestei noi solii de 
cultură a poporului chinez în Româ
nia, valoarea expoziției — mărturie 
a unei activități artistice vil, eferves
cente, contribuția prețioasă pe care 
această manifestare o aduce la 
dîncirea 
voltarea 
tărirea 
chineze.

a- 
cunoașterii reciproce, la dez- 
schimburilor culturale, la in- 
prieteniei frățești româno-

maige de peste 10 ori __
mult țiței decît în urmă cu 
10 ani. S-au născut, apoi, 
mici rafinării, s-au născut 
combinate de prelucrare a 
petrolului. Și așa s-a năs
cut o nouă 
ramură a industriei chine
ze — petrochimia.

dispun de 
electronice

și puternică

Din pasiune, tenacitate

și încredere în sine

Uzina de locomotive Talien. Muncitorii au construit cu forțe proprii instalații ne
cesare finisdril motoarelor Diesel

Partidului Comunist Chi
nez. avea să cunoască rit
mul industrializării socia
liste. Dar nu oricum. la 
întâmplare, cl in strînsă 
concordantă cu necesitățile 
concrete ale economiei, e- 
valuînd și ținând. în per
manentă seama de forțele 
proprii de care dispune fie
care colectiv și fructificind 
din plin elanul revoluțio
nar și forța maselor.

S-a scris adesea des
pre spiritul brigăzii de 
producție din Taceai — 
pildă emoționantă de ceea 
ce înseamnă să lupți, 
chiar și cu natura, să

crătorilor să generalizeze 
in toată agricultura spiri
tul muncii brigăzii din Tă
ceai — cere să se genera
lizeze în industrie expe
riența de la Tacin...

Și, intr-adevăr, toate co
lectivele au de invitat din 
experiența de la Tacin. în 
urmă cu 15 ani. citeva mii 
de muncitori veniți in a- 
ceastă regiune aridă din 
nord-estul Chinei, luptînd 
cu natura, luptînd cu nu
meroase greutăți, au pus, cu 
forțele lor, bazele unui pu
ternic și modern centru al 
industriei petroliere. în 
prezent, la Tacin se extra-

...La Fabrica de mașini- 
unelte din Pekin și la în
treprinderea de mașini de 
rectificat din Șanhai am 
putut admira citeva pro
duse realizate aici — ade
vărate bijuterii ale tehni
cii — care funcționau, cum 
ne spuneau gazdele, cu co- 
mandă-program sau co
mandă numerică. ..De unde 
aveți aparatura electroni
că ?“ — am întrebat. ,.O 
parte o realizăm noi, aici, 
cu forte proprii, o parte o 
primim de la întreprinde
rile electronice din tară, 
cu care colaborăm" — am 
primit răspunsul.

Ulterior aflăm că unele 
întreprinderi 
calculatoare 
pentru efectuarea unor o-
perațiuni de programare a 
producției, de evidentă, de 
plată a salariilor. După 
cum și o serie de instituții 
de fnvătămint superior, sint 
dotate și cu aparatura ne
cesară. Bunăoară. într-un 
laborator al Universității 
din Pekin funcționează un 
calculator cu circuite inte
grate care poate efectua 
un milion de operații pe 
secundă. Supus unei pro
be, calculatorul a rezolvat 
în numai 10 secunde o e- 
cuație algebrică 
dul... 200.

. Chiar și numai 
citeva elemente 
măsură să sugereze o ima
gine despre ceea ce în
seamnă azi, pentru China, 
una dintre 
ramuri ale 
lectronica. 
mii 10 ani 
pe cuprinsul tării peste 3 000 
de noi unități electronice. 
Cit despre performantele 
obținute de numeroase în
treprinderi 
lectronicii 
exemplu : 
conjugate 
unități, o I
Șanhai a reușit să fabrice, 
într-un timp record, pentru 
prima dată, cuptorul pe 
bază de monocristal. echi
pament indispensabil pen
tru producerea in mare se
rie a materialului semicon
ductor. în numai trei zile 
proiectul a fost elaborat, iar 
în 8 zile s-a încheiat fabri
carea corpului cuptorului și 
a instalației automate.

Succesele remarcabile 
obținute de poporul chinez 
în edificarea industriei noi. 
socialiste, ii bucură pe. oa
menii muncii din tara 
noastră, care văd în aces
tea o strălucită confirmare 
a tezei că masele eliberate 
de exploatare, înfăptuind 
politica partidului comu
nist, pot transforma din 
temelii tara, economia, se 
transformă pe ele însele, 
pe drumul victorios al so
cialismului.

de gra-

aceste 
sint în

cele mai tinere 
industriei — e- 
Numai în ulti- 

s-au înființat

i in domeniul e-
— un singur 

prin eforturile 
ale mai multor 

întreprindere din

Viorel SALAGEAN
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Mesajul de salut al C.C. al P.C.R.' 
adresat Conferinței Naționale a

Partidului Laburist
din Marea Britanie

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general. 
Nicolae Ceausescu, al tuturor oame
nilor muncii din Republica Socialistă 
România, adresăm participanților la 
Conferința Națională a Partidului 
Laburist din Marea Britanie. clasei 
muncitoare britanice un cald si prie
tenesc mesaj de salut.

Folosim acest prilej pentru a ne 
exprima satisfacția față de evoluția 
pozitivă a relațiilor prietenești din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Laburist, relații la dezvol
tarea cărora o contribuție deosebit 
de importantă au adus-o întilnirile și 
convorbirile rodnice dintre conducă
torii celor două partide. Nicolae 
Ceaușescu și Harold Wilson. Prezen
ța reprezentantului P.C.R. la lucrările 
conferinței dumneavoastră, ca și 
participarea reprezentantului Parti
dului Laburist Ia Congresul al XI-lea 
al P.C.R. constituie o expresie a 
bunelor relații reciproce și. totodată, 
a voinței de a dezvolta în continuare 
raporturile dintre partidele noastre.

Contactele și legăturile dintre cele 
două partide au un rol de seamă în 
Întărirea și diversificarea raporturilor 
româno-britanice. a prieteniei tradi
ționale dintre popoarele României și 
Marii Britanii. Declarația comună 
semnată recent de președintele Româ
niei și primul ministru al Marii Bri
tanii, precum și celelalte documente 
convenite, menite să întărească bazele 
și să deschidă noi și largi perspective 
dezvoltării colaborării dintre cele 
două țări, constituie o expresie eloc
ventă a stadiului înalt al acestor re
lații și, totodată, o afirmare a prin
cipiilor raporturilor noi dintre state, 
consemnate în Actul final al Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
in Europa.

Poporul român, care in cele trei 
decenii de viață liberă a înfăptuit 
realizări remarcabile in dezvoltarea 
economică și socială, în ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
celor ce muncesc, este angajat în pre
zent, sub conducerea Partidului 
Comunist Român. într-o vastă acti
vitate de îndeplinire a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al partidului, a 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Pentru a-și putea îndeplini aceste 
mărețe obiective — se arată în me
saj — România depune ample efor
turi de mobilizare a tuturor resur
selor proprii umane și materiale și. 
totodată, promovează o politică de
pace, înțelegere și colaborare pe
bază de egalitate în drepturi cu
toate popoarele lumii.

Ca tară socialistă în curs de dez
voltare. România extinde larg legă
turile de colaborare și prietenie cu 
toate statele socialiste, acționează 
pentru dezvoltarea relațiilor de coo
perare cu țările în curs de dezvol
tare. cu țările mici și mijlocii. cu 
țările nealiniate, extinde raporturile 
cu țările avansate din punct de ve
dere economic. în spiritul principiilor 
coexistentei pașnice.

România — se subliniază în mesaj 
— consideră că este necesar să se 
acționeze ferm pentru soluționarea 
problemelor majore internaționale 
Intr-un spirit nou. cu participarea ne 
bază de egalitate a tuturor statelor, 
pentru excluderea vechii politici im
perialiste de forță și dictat, a oricărei 
forme de dominație politică sau eco
nomică. pentru statornicirea unor re
lații internaționale bazate pe egali
tate și echitate, ne respectul drep
tului fiecărui popor de a se dezvolta 
liber, corespunzător propriei voințe, 
pe o conlucrare democratică între 
națiuni.

Acționînd cu fermitate și consec
ventă în direcția înfăptuirii unui 
climat durabil de pace și securitate 
în Europa. România a dat o înaltă a- 
preciere rezultatelor Conferinței eu
ropene pentru securitate și coope-

★

LONDRA 30 (Agerpres). — Tova
rășul Gheorghe Radulescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, care reprezintă Partidul 
Comunist Român la cca de-a 74-a 
Conferință națională a Partidului 
Laburist din Marea Britanie. a inmi- 
nat prezidiului conferinței mesajul 
de salut al C.C. al P.C.R.

★
LONDRA 30. — Corespondentul

nostru transmite : Comitetul Execu
tiv Național al Partidului Laburist 
din Marea Britanie a organizat o 
întilnire cu membrii delegațiilor și 
reprezentanții partidelor socialiste, 
social-democrate și comuniste invi
tate la lucrările celei de-a 74-a Con
ferințe naționale ■ a partidului, care 
se desfășoară la Blackpool. A fost 
prezent tovarășul Gheorghe Radu
lescu. însoțit de ambasadorul Româ
niei în Marea Britanie, Pretor Popa.

în cadrul tntîlnirii. liderul parti
dului, primul ministru Harold Wil
son. a salutat pe delegații și repre
zentanții străini prezenți. expri- 
mîndu-ș.i satisfacția deosebită pentru 
participarea lor la lucrările Confe
rinței naționale a Partidului labu
rist. Adresindu-se reprezentantului 
P.C.R., Harold Wilson a subliniat 
bunele relații stabilite intre Partidul 
laburist și Partidul Comunist Român, 
menționînd că aceste raporturi

Creșterea șomajului în țările
Pieței comune

BRUXELLES 30 (Agerpres). — Po
trivit statisticilor publicate de Co
misia C.E.E.. șomajul a continuat să 
crească în toate cele nouă țări mem
bre. Astfel, la sfirșitul lunii august, 
în Piața comună un număr de peste 
4,7 miiioane persoane nu aveau un 
Ioc de muncă asigurat, cifra repre- 
zentind o creștere cu 62 la sută față 
de situația înregistrată în aceeași 
perioadă" din 1974. Datele comisiei 
arată o sporire a numărului celor 
fără de lucru in R.F.G., Franța. Bel
gia. Olanda și Marea Britanie. in 

rare și consideră că. în prezent, se 
impune ca toate statele să depună 
eforturi susținute pentru respecta
rea neabătută și transpunerea in 
viață a angajamentelor asumate la 
Helsinki.

Totodată, ținînd seama că in Eu
ropa există o mare concentrare de 
forte militare și armament, că aici se 
află fată în fată forțele N.A.T.O. și 
ale Tratatului de la Varșovia, ceea 
ce menține pericolul unei confrun
tări militare, este necesar să se acțio
neze cu hotărîre pentru realizarea 
de măsuri concrete pentru retragerea 
trupelor și desființarea bazelor mi
litare străine. înființarea de zone 
denuclearizate. să se creeze condiții 
pentru desființarea blocurilor mi
litare.

România se pronunță consecvent 
și acționează pentru soluționarea po
litică cit mai rapidă a conflictului 
din Orientul Mijlociu, prin retrage
rea trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
1967. rezolvarea problemei poporului 
palestinean, inclusiv crearea unui 
stat palestinean independent, asigu
rarea suveranității și independenței 
tuturor statelor din această regiune.

Ne pronunțăm, de asemenea, pen
tru rezolvarea problemei Ciprului pe 
cale pașnică, pentru respectarea su
veranității și integrității acestei țări, 
pentru crearea condițiilor de convie
țuire a celor două comunități în ca
drul unui stat independent.

Partidul Comunist Român consi
deră că o cerință imperioasă a des
tinderii și păcii în lume o constituie 
dezarmarea generală, în primul rînd 
dezarmarea nucleară, concomitent cu 
asigurarea accesului nestingherit al 
tuturor statelor la folosirea energiei 
nucleare in scopuri pașnice.

România consideră că pentru rea
lizarea unei păci trainice este nece
sar să se asigure rezolvarea proble
melor economice internaționale, li
chidarea subdezvoltării, a împărțirii 
anacronice a lumii în țări sărace și 
țări bogată, crearea unei noi ordini 
economice internaționale. în acest 
sens. România a prezentat recent la 
O.N.U. un document oficial privind 
poziția și propunerile sale pentru e- 
dificarea unei noi ordini economice 
internaționale.

Partidul Comunist Român consi
deră că rezolvarea democratică, in 
interesul popoarelor, a problemelor 
mari și complexe cu care este con
fruntată omenirea impune, pe lîngă 
eforturile constructive ale statelor, o 
mobilizare largă a maselor popu
lare, conlucrarea într-un spirit de 
respect și încredere reciprocă a 
partidelor clasei muncitoare, a for
țelor de stingă, a tuturor organizații
lor democratice și progresiste, uni
rea lor pe plan național și internațio
nal, indiferent de convingerile ideo
logice, religioase, filozofice, pentru 
înfăptuirea țelurilor comune de asi
gurare a păcii și securității, a inde
pendenței și progresului tuturor na
țiunilor.

In acest spirit, partidul nostru dez
voltă raporturile de colaborare și 
prietenie cu toate partidele comu
niste și muncitorești, cu partidele 
socialiste și social-democrate. cu miș
cările de eliberare națională, cu 
partidele progresiste de guvernămint 
din noile state independente, cu toa
te forțele progresiste și democratice 
de pretutindeni. Tn același spirit, 
dorim să dezvoltăm o colaborare cît 
mai fructuoasă cu Partidul Laburist 
din Marea Britanie. în interesul po
poarelor țărilor noastre, al cauzei pă
cii și colaborării internaționale, al 
progresului tuturor popoarelor.

Mulțumind pentru amabila invi
tație adresată Partidului Comunist 
Român de a fi reprezentat la lucră
rile actualei conferințe a partidului 
dumneavoastră, adresăm cele mai 
sincere urări de succes deplin în des
fășurarea lucrărilor acesteia.

★

sint o urmare directă a contactelor 
și convorbirilor fructuoase care le-a 
avut cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

★
In ședința de marți ă. Conferinței 

• naționale a Partidului Laburist din 
Marea Britanie, care se desfășoară la 
Blackpool, a luat cuvîntul primul 
ministru Harold Wilson. liderul 
partidului, care a înfățișat activita
tea depusă de guvernul laburist din 
luna martie anul trecut, cind a pri
mit învestitura.

Primul ministru a anunțat hotărî- 
rea de a supune aprobării parlamen
tului proiectul de lege privind na
ționalizarea industriei aeronautice și 
de construcții navale. Referindu-se 
la problemele economice, liderul la
burist a arătat că Marea Britanie 
trece ..prin cea mai dificilă etapă e- 
conomică din ultimii 40 de ani". Pre
mierul a prezentat liniile generale 
ale politicii economice a guvernului 
și măsurile adoptate îh vederea re
dresării economiei, combaterii in
flației și limitării creșterii șomaju
lui. care au fost sprijinite de con
ferință.

Primul ministru Wilson a subli
niat hotărîrea guvernului său de a 
promova o politică externă activă și 
intensă. In acest context, el a men
ționat că, în prezent, relațiile" Marii 
Britanii "cu toate țările „sint mai 
bune decit oricind înainte".

timp ce în Italia situația în această 
privință se menține relativ stațio
nară. Cei mai multi șomeri totali 
se află la ora actuală în R.F.G.. Ma
rea Britanie și Italia — peste un 
milion —. urmind in ordine Franța, 
Olanda și Irlanda. în același timp, 
statisticile oficiale furnizate comisiei 
de guvernele țărilor membre relevă 
că numărul șomerilor parțiali este 
destul de mare, mai ales în R.F.G. 
(peste 540 000 la sfirșitul lunii au
gust 1975). Franța (peste 200 000) și 
Marea Britanie (128 000).

Sesiunea Adunării Generale
a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 30. — Cores
pondentul nostru transmite : Luni 
după-amiază. plenara Adunării Ge
nerale a O.N.U. a hotărît să includă 
pe agenda actualei sesiuni punctul 
propus de U.R.S.S. referitor la „in
terzicerea fabricării și perfecționării 
de noi tipuri de arme de distrugere 
în masă si de noi sisteme de astfel 
de arme". Acest punct a fost repar
tizat spre dezbatere Comitetului pen
tru problemele politice si de secu
ritate.

Dezbaterile ședinței plenare de 
luni după-amiază au fost deschise 
prin discursul rostit de Seewoosagur 
Ramgoolam. premierul si ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Mauritius, care a subliniat, intre al
tele. că. pentru a deveni un proces 
durabil și ireversibil. destinderea 
trebuie să se extindă asupra tuturor 
zonelor geografice și. în mod nece
sar. să includă măsuri concrete și 
eficiente de dezarmare generală și 
totală. Vorbitorul a insistat asupra 
lipsei de progrese în cadrul negocie
rilor Conferinței Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva si a subli
niat necesitatea revitalizării O.N.U. 
în domeniul menținerii și consolidă
rii păcii și securității internaționale 
prin dezarmare generală si totală.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate privind admiterea 
in O.N.U. a celor două state vietnameze

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a continuat luni dezbaterile "asupra 
raportului președintelui Adunării 
Generale privind admiterea in 
O.N.U. a Republicii Democrate Viet
nam și a Republicii Vietnamului de 
Sud. Numeroase delegații ale state
lor membre ale consiliului și repre
zentanți ai țărilor invitate la dezba
teri, între care și România, s-au 
opus cu fermitate încercărilor de a 
condiționa primirea în organizație a 
celor două state vietnameze de ad
miterea în O.N.U. a regimului dicta
torial de la Seul. Consiliul a respins 
propunerea admiterii Coreei de sud 
în O.N.U.. întrucît Nordul și Sudul 
Coreei s-au angajat, prin Declarația 
comună din 1972, să acționeze pentru 
reunificarea pașnică a țării, urmind 
ca admiterea Coreei în O.N.U. să se 
facă după realizarea reunificării sale 
pașnice și independente.

Luînd cuvîntul la dezbaterile din 
consiliu, reprezentantul României, 
ambasadorul Ion Datcu, a subliniat 
că votul intervenit la 19 septembrie 
în Adunarea Generală a O.N.U. asu
pra rezoluției prin care recomanda 
Consiliului de Securitate să reexami

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ PENTRU SPRIJINIREA 

POPOARELOR DIN FOSTELE COLONII PORTUGHEZE
si-a încheiat lucrările I

LOURENCO MARQUES 30 (Ager
pres). — în capitala Mozambicului 
s-au încheiat lucrările Conferinței 
internaționale pentru sprijinirea po
poarelor din fostele colonii portu
gheze și din Africa australă desfă
șurată sub auspiciile Organizației de 
solidaritate a popoarelor afro-asia- 
tice.

Mesajul adresat conferinței de to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost 
primit cu multă satisfacție și deose
bit interes de participanți.

Ca o expresie a prestigiului de 
care se bucură tara noastră, repre
zentantul Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa a 
fost ales în prezidiul conferinței.

In intervenția sa. reprezentantul

Vizite ale unor delegații 
de activiști ai P. C. R.

In R. P, Chineză
PEKIN 30 (Agerpres). — Membrii 

delegației de activiști ai P.C.R., con
dusă de tovarășul Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc a] Activității 
Economice și Sociale, care face o vi
zită pentru schimb de experiență in 
R.P. Chineză, au fost oaspeții provin
ciei Ciang-su și orașului Sanghai.

Cu acest prilej ei au vizitat un 
mare complex hidrotehnic pentru a- 
menajarea fluviului Huai. o comună 
populară din suburbiile Sanghaiului. 
expoziția industrială guvernamenta
lă. obiective istorice.

în timpul vizitei la Nanchin și 
Sanghai, delegația a avut întilniri si 
convorbiri prietenești cu conducerile 
de partid și de stat locale. Cu acest 
prilej. între gazde și oaspeți a avut 
loc un rodnic schimb de experiență 
în domeniul agriculturii și lucrărilor 
de hidroameliorații. ,

în R. P. Mongolă
ULAN BATOR 30 (Agerpres). — 

între 24 și 30 septembrie, o delegație 
de activiști ai P.C.R.. condusă de to
varășul Gheorghe Moca, secretar al 
Comitetului județean Galați al 
P.C.R., a făcut o vizită de schimb de 
experiență in R.P. Mongolă, la invi
tația C.C. al P.P.R.M.

în timpul vizitei, delegația a avut 
întilniri la organizații ale Partidului 
Popular Revoluționar Mongol din în
treprinderi industriale din Ulan Ba
tor, Nalaiha și Darhan, cu cercetători 
de la Academia de Științe a R. P. 
Mongole, cu cadre didactice și specia
liști de la Universitatea de stat și 
Institutul de cercetări zootehnice.

La 30 septembrie, delegația a fost 
primită de tovarășul D. Cimiddorj, 
secretar al C.C. al P.P.R.M. Cu acest 
prilej, a avut loc o convorbire, des
fășurată într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

Aceeași problemă a fost abordată 
și de ministrul de externe al Indo
neziei. Adam Malik, care, subliniind 
ritmul accelerat al cursei înarmări
lor între marile puteri, ca si perfec
ționarea procedeelor tehnologice de 
producere a acestor arme de către 
diverse alte țări din afara clubului 
nuclear, a făcut apel la toate statele 
să limiteze cursa înarmărilor și tra
ficul de armament, precum si cheltu
ielile militare, care au atins fabu
loasa sumă de 300 miliarde de 
dolari.

Nesti Nașe, ministrul afacerilor 
externe al Albaniei, a evidențiat ro
lul tot mai mare pe care îl joacă ță
rile în curs de dezvoltare pe arena 
internațională, creșterea continuă a 
puterii și capacității lor de a solu
ționa problemele dezvoltării prin 
forțe proprii. în deplină libertate și 
independentă. în conformitate cu 
propriile lor interese naționale, ser
vind astfel cauza consolidării solida
rității și cooperării dintre ele.

Problemele dezvoltării și necesita
tea lichidării decalajelor au fost, de 
asemenea, abordate de miniștrii afa
cerilor externe din Madagascar. Le
sotho și Volta Superioară.

neze favorabil cererile R.D.V. șl 
R.V.S. de a fi primite în organizație, 
între coautorii căreia se numără și 
România, dovedește în mod convin
gător că statele membre ale O.N.U., 
în cvasiunanimitate, sprijină ferm 
admiterea în organizație a celor două 
state vietnameze.

Fără îndoială — a continuat vor
bitorul — că prezența în O.N.U.. în 
calitate de membri deplini, a celor 
două state ar fi un act conform cu 
prevederile Cartei O.N.U. și ar con
stitui o contribuție importantă la e- 
forturile organizației îndreptate spre 
menținerea păcii și securității inter
naționale și dezvoltarea cooperării 
între popoare.

Reafirmind. și cu această ocazie, 
sprijinul ferm pe care guvernul 
României îl acordă cererilor de ad
mitere în O.N.U. prezentate de 
R.D.V. și R.V.S.. reprezentantul tă
rii noastre a adresat un apel Con
siliului de Securitate pentru ca. ți
nînd seama de opinia exprimată de 
Adunarea Generală — forul suprem 
al O.N.U. — să recomande fără în- 
tîrziere admiterea în O.N.U. a aces
tor două state.

român. Lucian Petrescu, a evidențiat 
politica consecventă a P.C.R. și gu
vernului român de sprijinire activă, 
pe toate planurile, a popoarelor și 
mișcărilor de eliberare din fostele 
colonii portugheze, dorința sinceră a 
României de a promova cu acestea 
raporturi noi, bazate pe deplina e- 
galitate în drepturi, respectarea su
veranității naționale și avantajului 
reciproc, de a dezvolta relații de co
laborare si cooperare economică.

Noi și semnificative fapte vin să 
confirme trăinicia legăturilor fră
țești dintre popoarele român și iugo
slav. evoluția fertilă și continuu as
cendentă a relațiilor dintre cele 
două țări socialiste. Este știut că, în 
ansamblul activității internaționale a 
României, statornic orientată spre 
dezvoltarea necontenită a prieteniei 
și colaborării cu toate țările socia
liste — orientare programatică, re
afirmată de Congresul al XI-lea al 
P.C.R. — partidul și statul nostru 
acordă o înaltă prețuire relațiilor cu 
R.S.F. Iugoslavia vecină și prietenă. 
Constituie, de asemenea, un motiv 
de deosebită satisfacție faptul că ra
porturile dintre România și Iugo
slavia, dintre popoarele român și 
iugoslav — ale căror destine s-au 
îngemănat nu o dată de-a lungul 
veacurilor în lupta pentru apărarea 
ființei naționale, pentru cucerirea 
libertății și neatîrnării — cunosc în 
acești ani luminoși ai construcției 
Socialiste o continuă dezvoltare, in 
deplină concordanță cu aspirațiile 
lor comune, cu cerințele întăririi u- 
nității țărilor socialiste, cu interese
le păcii și progresului in lume.

O inriurire pozitivă. hotăritoare 
asupra dezvoltării colaborării multi
laterale dintre țările și popoarele 
noastre au avut și au. așa cum se 
știe, multiplele întilniri și convorbiri 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito — devenite o prac
tică statornică, o modalitate tradi
țională de conlucrare între vecini și 
prieteni. Se poate aprecia că fiecare 
întilnire dintre cei doi conducători 
de partid și de stat — pe meleagu
rile României sau Iugoslaviei, pre
cum și cu ocazia unor evenimente 
internaționale, cum a fost. recent, 
faza finală, de la Helsinki, a Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa — a marcat, prin spiritul 
prieteniei și solidarității în Care s-au 
desfășurat, prin hotărîrile adoptate, 
noi jaloane, de amplă perspectivă, 
pe calea adîncirii colaborării fră
țești. La traducerea în viață a con
cluziilor întîlnirilor la nivel înalt 
contribuie în mare măsură dezvolta
rea contactelor la nivel guvernamen
tal și la alte niveluri, care au de
venit si ele tot mai frecvente.

în sfera acestei orientări constan
te se înscrie și vizita prietenească 
întreprinsă în Iugoslavia de primul 
ministru al guvernului român. Ma
nea Mănescu. la invitația președin
telui Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia. Gemal Biedici. Un 
moment remarcabil in desfășurarea 
vizitei l-a constituit primirea oaspe
telui român de către președintele 
Iosip Broz Tito. primire care a pri
lejuit un călduros schimb de mesaje 
între cei doi președinți.

ÎN SPANIA ȘI ÎN ÎNTREAGA LUME

Largă mișcare de protest împotriva 
executării celor cinci militanți 

antifasciști spanioli
Executarea celor cinci militanți spanioli condamnați la moarte de 

tribunalele militare spaniole a trezit dezaprobarea și cea mai vie indig
nare în opinia publică din tara noastră, ca și din lumea întreagă.

Așa cum este știut, poporul român, animat de sentimente de priete
nie și solidaritate față de poporul spaniol, față de lupta lui dreaptă 
pentru libertate și democrație, a protestat din primul moment împotriva 
sentințelor de condamnare la moarte a militantilor antifasciști — cere
rea și dorința opiniei publice din tara noastră de a fi anulate aceste 
sentințe fiind exprimate și în telegrama adresată de primul ministru 
al guvernului român președintelui Consiliului de Miniștri al Spaniei, 
precum și în numeroase telegrame ale organizațiilor de masă și ob
ștești din România. Faptul că. în pofida largii mișcări internaționale, 
cinci sentințe de condamnare la moarte au fost aduse la îndeplinire 
constituie o flagrantă sfidare la adresa opiniei publice mondiale, a 
principiilor umanitariste și de justiție socială.

în urma acestor execuții, mișcarea de protest și "condamnare a repre
siunilor antidemocratice a luat o amploare și mai mare în Spania și în 
lumea întreagă.

Demonstrațiile de protest șî gre
vele declanșate în Spania după exe
cutarea. sentinței de condamnare 1a. 
moarte a tinerilor militanți au conti
nuat, extinzîndu-se. luni. în provin
ciile Guipuzcoa și Biscaya aproape 
în toate sectoarele economice. Marți, 
grevele au fost reluate. La Barcelona 
și Bilbao, poliția a intervenit împrăș- 
tiindu-i pe participanții la demon
strații.

„Junta democratică" — grupare cu- 
prinzînd partidele comunist, socia
list popular, monarhiști liberali, 
membri ai Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol, democrat-creștini și 
reprezentanți ai patronatului — a 
dat publicității un comunicat în care 
condamnă executarea celor cinci mi- 
litanți antifasciști. Documentul expri
mă. totodată, recunoștință guvernelor 
și opiniei publice pentru solidaritatea 
manifestată fată de poporul spaniol.

într-o declarație dată publicității, 
secretarul general al Partidului Co
munist din Spania. Santiago Carrillo, 
subliniază că executării celor cinci 
militanți antifasciști trebuie să i se 
răspundă, pe plan intern, prin greve, 
manifestații și alte acțiuni. Referin
du-se la protestele care se ridică 
acum în întreaga lume, declarația 
subliniază că acestea sîtjt considerate 
de societatea spaniolă ca un act în 
apărarea Spaniei.

Secretarul general al P.C. din Spa
nia a subliniat că „în actualele con
diții. acordul unitar — pe care îl 
elaborează „Junta democratică" si 
„Platforma de convergențe" — tre
buie să fie larg deschis tuturor spa
niolilor care nu doresc să se repete 
tragedia ce a avut loc și care ac
ceptă necesitatea libertăților poli
tice fără excluderi". „Numai un ase
menea acord —.apreciază Santiago 
Carrillo — va permite mobilizarea 
întregului popor și va putea găsi un 
ecou pozitiv în rîndul forțelor ar
mate. Un acord care să accelereze

Tovarășul Todor Jivkov 
a vizitat standul românesc 

la Tîrgul de carte
SOFIA 30 — Corespondentul Ager

pres transmite : La 30 septembrie, 
în ultima zi a Tîrgului internațional 
de carte de la Sofia, Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, alti conducători de 
partid și de stat bulgari au vizitat 
standul românesc. Oaspeții au fost în- 
timpinați de ambasadorul României 
la Sofia.

Apreciind bogata participare a 
României la tîrg, Todor Jivkov a a- 
dresat felicitări reprezentanților tării 
noastre și le-a urat succes în activi
tatea lor.

Trăsătura definitorie a acestei vi
zite. a convorbirilor pe care le-a pri
lejuit o constituie caracterul lor pro
nunțat de lucru, derivînd din însuși 
obiectivul propus — examinarea sta
diului actual al relațiilor româno- 
iugoslave și a posibilităților de dez
voltare în continuare a colaborării 
pe multiple planuri. Și este, desigur, 
cit se poate de îmbucurător că o pri
mă concluzie ce s-a impus în cursul 
convorbirilor oficiale de la Belgrad 
a fost aceea că înțelegerile și măsu
rile convenite în cadrul întîlnirilor 
la cel mai înalt nivel se îndeplinesc 
cu succes. Totodată însă, după cum 

Pe temelia trainică a prieteniei 
româno-iugoslave-colaborare 
multilaterală, cu largi orizonturi
s-a subliniat și în timpul primirii 
primului ministru al guvernului ro
mân de către tovarășul Iosip Broz 
Tito, există încă mari posibilități 
pentru amplificarea substanțială a 
colaborării româno-iugoslave pe mul
tiple planuri. Această apreciere are 
temeiuri obiective : ritmul susținut 
de dezvoltare și modernizare a eco
nomiilor României și Iugoslaviei, 
creșterea rapidă a potențialului lor 
industrial și tehnologic. progresele 
remarcabile obținute în dezvoltarea 
științei și tehnicii oferă o bază lar
gă și favorabilă pentru adîncirea și 
intensificarea permanentă a conlu
crării reciproc avantajoase. Pentru 
stadiul nou, superior. în care au a- 
vansat relațiile reciproce este sem
nificativ că, în timpul actualelor con
vorbiri. s-a decis ca un rol tot mai 
important în dezvoltarea raporturilor 
economice să revină formelor moder
ne și de durată de colaborare și spe
cializare în producție. Pe această li
nie de preocupări. în cursul convor
birilor s-a convenit asupra unor mă
suri de dezvoltare a colaborării și 
cooperării în perioada 1976—1980 cu- 
prinzînd un larg evantai de obiective 
din ramuri de bază, purtătoare ale 
progresului tehnic, cum ar fi în- 

schimbarea regimului trebuie să ga
ranteze un sistem democratic, să în
depărteze amenințătile cu acte grava 
de violentă".

Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, și-a exprimat regretul 
profund față de faptul că numeroa
sele apeluri pentru salvarea vieții 
celor condamnați, adresate guvernu
lui spaniol, au fost ignorate de aces
ta — a declarat purtătorul de cuvînt 
al O.N.U.

Noi proteste au fost exprimate de 
guvernele Greciei, Elveției și Cipru
lui, iar cancelarul federal al Aus
triei, Bruno Kreisky, și primul mi
nistru al Israelului, Yitzhak Rabin, 
au făcut declarații în care au de
nunțat execuțiile comise ca acte 
inumane. Secretarul de presă al Ca
sei Albe a făcut cunoscut luni. în
tr-o convorbire cu ziariștii, regretul 
președintelui S.U.A., Gerald Ford, 
față de cele cinci execuții.

Mitinguri de amploare și demon
strații de protest, precum și încetări 
ale lucrului simbolice, pe perioade 
determinate, au loc într-o serie de 
țări. Noi manifestații și marșuri de 
protest s-au desfășurat în numeroa
se orașe ale Franței, în Portugalia 
și în țările scandinave. Mitinguri de 
protest s-au desfășurat, de aseme
nea. în U.R.S.S. — la Moscova și în 
alte orașe, in Polonia și in Iugo
slavia.

Secretariatul P.C. Italian a dat pu
blicității o declarație în care con
damnă asasinarea tinerilor militanți 
și exprima solidaritatea cu forțele 
democratice și antifasciste din 
Spania.

La rîndul său, Comitetul director 
al P.S.D. din R.F.G. a condamnat 
executarea celor cinci tineri spa
nioli. Sindicatele din Italia, Franța, 
R.F.G., Olanda, Norvegia, Suedia și 
din alte țări au chemat la acțiuni 
de protest împotriva execuțiilor din 
Spania.

SOFIA

Întilnire prietenească
SOFIA 30 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Delegația Co
mitetului municipal București al 
P.C.R.. condusă de tovarășul Gheor
ghe Cioară, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R.. a avut 
marți o întilnire cu Gheorghi Ior- 
danov. membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. Bulgar, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Sofia al P.C. 
Bulgar.

în cursul aceleiași zile, delegația 
Comitetului municipal București al 
P.C.R. a depus o coroană de flori 
la Mausoleul lui Gheorghi Dimitrov.

dustria construcțiilor de mașini, 
industria chimică. De asemenea, 
în domeniul asigurării necesarului 
de materii prime al celor două țări 
s-a convenit lărgirea cooperării în 
valorificarea unor zăcăminte mine
rale de pe teritoriul Iugoslaviei — 
negocierile în acest sens între diver
se organisme economice din cele 
două țări fiind in curs de desfășu
rare.

Totodată, potrivit hotărîrii adopta
te la cel mai înalt nivel. România și 
Iugoslavia vor continua să , conlu
creze pentru folosirea complexă a 
potențialului hidroenergetic al Du

nării. Grandioasa realizare de la 
Porțile de Fier, capacitatea științifi
că și tehnică dovedită de specialiștii 
români și iugoslavi, experiența valo
roasă dobîndită în ridicarea acestui 
edificiu — una din cele mai mari 
construcții de acest gen din Europa 
— reprezintă o garahție că efortu
rile viitoare pentru a supune apele 
Dunării în vederea sporirii potenția
lului de energie și lumină al celor 
două țări vor fi încununate de 
succes.

Semnificativă pentru amploarea 
colaborării economice româno-iugo
slave este și amplificarea continuă a 
schimburilor comerciale. Se are ast
fel în vedere ca, prin transpunerea 
în practică a măsurilor convenite cu 
ocazia convorbirilor de la Belgrad, 
volumul acestor schimburi să ajungă 
în 1980 la 1 miliard de dolari. în
țelegerile la care s-a ajuns cu pri
vire la dezvoltarea colaborării in 
domeniile culturii. învățămîntului, 
informațiilor reprezintă, desigur, o 
nouă contribuție la mai buna cu
noaștere reciprocă a valorilor spiri
tuale. la apropierea dintre cele două 
popoare și la stringerea legăturilor 
de prietenie dintre ele.

Dorința fierbinte a popoarelor

agențiile 

de presă 

transmit:
întilnire E. Berlinguer — 

G. Marchais. La Paris a avutlo° 
o întilnire între Enrico Berlinguer, 
secretar general al P.C. Italian, și 
Georges Marchais, secretar general al 
P.C. Francez. La întilnire au parti
cipat, de asemenea, Pierro Pierali, 
membru al Secretariatului P.C.I.,' șl 
Jean Kanapa, membru al Biroului 
Politic al P.C.F.

Primul ministru ui Por- 
tUgaliOÎ, Josa Pinheiro de Aze
vedo, a rostit un mesaj radiotelevi
zat în legătură cu situația internă 
și hotărîrea guvernului de a institui 
controlul militar asupra posturilor 
de radio și televiziune. Precizînd că 
s-a evitat, astfel, instituirea stării 
de urgență, el a apreciat că princi
palul inamic îl constituie, in mo
mentul de față, forțele reacțiunii, 
atrăgînd atenția că ar constitui o 
lipsă de realism scăderea vigilenței 
față de grupurile care se lasă 
manipulate de aceste forțe sau care 
le fac în mod inconștient jocul.

Convorbiri italiano-gre- 
COȘti» Pr*mul ministru al Greciei, 
Constantin Karamanlis, care a sosit 
luni la Roma într-o vizită oficială l 
două zile, a avut o întrevedere ' 
omologul său italian. Aldo More.

Agenția China Noua infor‘ 
mează că un purtător de cuvînt al 
conducerii unităților Armatei Popu
lare de Eliberare Chineze de pe 
frontul din Fuțien a anunțat că. pen
tru a permite compatrioților. ofițeri
lor și militarilor forțelor gomindanis- 
te de pe insulele Quemoys. Oatan șl 
Erhtan și de pe alte insule să sărbă
torească, împreună cu poporul între
gii țări. împlinirea a 26 de ani de la 
proclamarea Republicii Populare Chi
neze, Armata Populară de Eliberare 
a ordonat suspendarea bombardării 
acestor insule în perioada 1—3 oc
tombrie.

împăratul Japoniei, Hir°- 
hito, însoțit de împărăteasa Nagako, 
a sosit marți în orașul Williamsburg 
(statul Virginia) — prima etapă a vi
zitei pe care o efectuează în S.U.A..

Președintele Franței, Va- 
lâry Giscard d’Estaing. a avut luni 
după-amiază. la Palatul Elysee, o în
trevedere cu ministrul american al 
apărării, James Schlesinger, care se 
află în vizită oficială la Paris.

Accident de aviație. Un 
avion al întreprinderii ungare de 
transporturi aeriene ..Malev" s-a 
prăbușit ieri în mare înainte de a 
ateriza pe aeroportul din Beirut. 
Cauzele accidentului nu au fost încă 
stabilite. La bordul avionului se a- 
flau 60 de persoane. între care 10 
membri ai echipajului. La locul ac
cidentului s-au deplasat mai multe 
ambarcațiuni pentru a salva pe 
eventualii supraviețuitori.

Secretarul de stat al
conS.U.A., Henry Kissinger, a

ferit marți la New York cu ministrul 
sirian al afacerilor externe. Abdel 
Halim Khaddam, care a transmis se
cretarului de stat american poziția 
guvernului sirian în legătură cu evo
luția situației in Orientul Apropiat. 
Totodată. Henry Kissinger a avut o 
convorbire cu arhiepiscopul Makarios.

noastre, vecine și prietene, de a in
tensifica conlucrarea lor în opera de 
edificare a orînduirii noi, socialiste 
— dorință ce și-a găsit an de an o 
tot mai amplă concretizare — are 
un cadru fertil de manifestare prin 
așezarea relațiilor româno-iugoslave 
pe temelia trainică a principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale. neamestecului în treburile it r 
terne, egalității depline în dreg 
și avantajului reciproc.

Colaborarea româno-iugoslpv; 
spiritul acestor principii. c<. 
totodată o contribuție import--, , Ja 
afirmarea unor noi raporturi^ intre 
state. Manifestind o inaltă răspun
dere față de destinele păcii și secu
rității in lume. România și Iugosla
via acționează neobosit pentru con
solidarea proceselor pozitive inter
venite in viața internațională. în re
petate rinduri a fost evidențiată uni
tatea de vederi a țărilor noastre in 
problemele securității și cooperării 
în Europa — ceea ce s-a reflectat în 
buna lor colaborare în cadrul Confe
rinței general-europene — ca și în 
problemele privind colaborarea și 
destinderea in Balcani, ca o contri
buție substanțială la securitatea în
tregului continent. Legăturile de 
prietenie și colaborare pe care cele 
două țări, le întrețin cu țările în 
curs de dezvoltare, cu toate statele 
mari și mici, sprijinul pe care ele 
îl acordă luptei popoarelor pentru 
consolidarea independentei națio
nale corespund intereselor progre
sului social, destinderii și păcii,'afir
mării unei politici noi. de egalitate 
și respect reciproc, cerințelor instau
rării unei noi ordini politice și eco
nomice internaționale. Toate acestea 
constituie premise pentru o conlu
crare cit mai rodnică intre cele două 
țări pe plan internațional in vede
rea găsirii soluțiilor la problemele 
ce frămîntă omenirea contempo
rană.

înscriindu-se pe linia Înțelegerilor 
la cel mai inalt nivel, actualele con
vorbiri de la Belgrad dintre șefii 
guvernelor celor două țâri, măsurile 
convenite de comun acord vor marca, 
fără îndoială, o contribuție insemna- 
tă la lărgirea, și adincirga colaboră
rii multilaterale româno-iugoslave.

Cu viu interes este așteptată apro
piata întilnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
de opinia publică din țara noastră, 
care nutrește convingerea că, ase
meni întîlnirilor precedente, ea va 
deschide noi orizonturi relațiilor 
frățești româno-iugoslave. spre bi
nele ambelor popoare, cauzei socia
lismului. păcii și progresului general.'

D. ȚINU
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