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\ pentru Încheierea cu succes a acestui an economic^
Șl PREGĂTIREA EXEMPLARĂ A CELUI VIITOR

în următoarele 
trei luni de muncă, 

fiecare zi - mai rodnică 
decit cele de pînă acum

Am Intrat In ultimul trimestru 
al acestui an — perioadă dominată 
pe tărîm economic de sarcini și 
obiective majore, complexe, le
gate de îndeplinirea integrală a 
planului pe anul 1975, de încheierea 
cu succes a întregului cincinal și, 
deopotrivă, de buna pregătire a 
producției din anul viitor — primul 
din noul cincinal 1976—1980. Este 
un moment în care se cuvine, 
pornind de la analiza exigentă a 
rezultatelor de pînă acum în în
deplinirea planului de producție, 
de investiții, de export, a indica
torilor de eficientă, să privim cu 
toată răspunderea perspectiva 
imediată a acestor luni. Pen
tru toate colectivele de între
prinderi, pentru oamenii muncii 
din toate ramurile economiei nu 
există sarcină mai importantă 
decît aceea de a înfăptui integral 
planul pe acest an, asigurînd astfel 
un fundament trainic pentru tre
cerea la realizarea marilor obiec
tive ale dezvoltării economice și 
sociale a țării prevăzute de Directi
vele Congresului al Xl-lea al par
tidului, de viitorul plan cincinal.

Analizele efectuate In aceste 
zile cu privire la stadiul îndeplini
rii planului producției industriale 
relevă cu pregnanță că, în trei 
trimestre, majoritatea întreprinde
rilor au obținut rezultate bune. 
A crescut în ultima vreme numărul 
unităților și centralelor indus
triale, al județelor care au rapor
tat înfăptuirea inainte de termen

• actualului cincinal la producția 
industrială. La multe produse de 
primă însemnătate, între care cocs 
metalurgic, țevi din oțel fără 
sudură, motoare electrice, strunguri 
universale cu diametrul maxim de 
600 mm, mijloace de automatizare, 
autocamioane și tractoare ș.a., au 
sporit cantitățile date peste preve
derile planului. în continuare, po
trivit eșalonării pe luni a planu
lui pe trimestrul IV, concomitent 
cu îndeplinirea zi de zi a sarcini
lor la producția industrială, trebuie 
intensificate eforturile pentru re
cuperarea restanțelor Ia anumite 
produse, cum sînt utilaje tehnolo
gice, excavatoare, aparataj electric 
de înaltă tensiune, unele bunuri de 
larg consum, pentru realizarea în 
anumite întreprinderi a unor pro
ducții suplimentare destinate In 
special exportului și aprovizionării 
populației. Căile și mijloacele de ac
țiune : folosirea deplină a capaci
tăților de producție, mașinilor și 
instalațiilor, a timpului de lucru, 
asigurarea aprovizionării tehnico- 
materiale ritmice a Întreprinderi
lor, întărirea ordinii și disciplinei 
în producție, a disciplinei de plan 
și contractuale.

în această energică șî cuprinză
toare activitate productivă din ul
timul trimestru al anului, perma
nent trebuie să se aibă în vedere 
că planul este un tot unitar — și, 
de aici, cerința ca el să fie înde
plinit Ia toți indicatorii — atît cel 
cantitativi, cit și cel calitativi, de

eficiență. Este In interesul bunului 
mers al economiei naționale. In in
teresul ridicării nivelului nostru 
de trai ca producția indus
trială să se obțină cu precă
dere printr-o productivitate su
perioară, la nivelul prevăzut, să 
fie de bună calitate, continuu 
înnoită și modernizată, să se reali
zeze cu consumuri de materii 
prime și materiale, de combustibil 
și energie mereu mai reduse, prin 
eliminarea pierderilor și întărirea 
regimului de economii In toate 
unitățile, ceea ce asigură creșterea 
rentabilității producției, a venitului 
național. Or. In această privință, nu 
se poate spune că au fost epuizate 
rezervele existente tn anumite uni
tăți industriale, cum sînt Combina
tul de oțeluri speciale Tirgoviște, 
„Autobuzul" din București, între
prinderea de vagoane Arad, „Elec- 
troargeș" din Curtea de Argeș, 
Combinatul de îngrășăminte chi
mice Valea Călugărească.

în lumina indicațiilor conducerii 
partidului, consiliile oamenilor mun
cii din centrale, conducerile de 
ministere și organele de partid 
trebuie să acționeze cu stăruință, 
prin măsuri eficiente, pentru ca 
fiecare întreprindere să-și realizeze 
planul la toți indicatorii, să nu 
considere că dacă centrala, mi
nisterul, municipiul, județul îșl 
îndeplinesc în ansamblu sarcinile 
stabilite, se pot „compensa" ră- 
mînerile în urmă din unele uni-

(Continuare in pag. a IlI-a)

au Îndeplinit 
planul 

CINCINAL
MUNICIPIUL ROMAN 
- la producția globală

Printr-o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetul 
municipal Roman al P.C.R. 
anunță succesul de prestigiu 
obținut de oamenii muncii din 
municipiu : realizarea inte
grală a prevederilor planu
lui cincinal la producția globală 
Industrială cu 92 de zila 
mai devreme. Ca urmare, 
au fost create condiții ca, 
pînă la finele anului, să se rea
lizeze suplimentar față de pre
vederile cincinalului o producție 
globală industrială In valoare de 
1,2 miliarde lei, care se va con
cretiza tn 130 000 tone țevi, 2 300 
tone oțel, 3 000 prăjini grele pen
tru foraj, 50 strunguri carusel, 
7 000 tone piese turnate din 
fontă, 950 tone mașini pentru 
prelucrarea lemnului, 36 000 me
tri cubi prefabricate din beton, 
37 milioane bucăți cărămizi și 
alte produse. (Ion Manea).

JUDEJUL IAȘI 
- la export

La sfîrșitul lunii septembrie, 
economia județului Iași a în
deplinit sarcinile planului cin
cinal la export. în cincinalul 
care se încheie, producția indus
triei ieșene a cunoscut o largă 
diversificare, o îmbunătățire ac
centuată a calității, ceea ce au 
sporit continuu competitivitatea 
produselor. O pondere de seamă 
în exportul ieșean o au între
prinderile din industria chimi
că. care dețin 26,3 la sută din 
producția județului. Se exportă, 
printre altele, fibre și fire sin
tetice, produse din mase plas
tice, o gamă largă de antibio
tice. A sporit simțitor și pro
ducția la export a întreprin
derii metalurgice din Iași, a u- 
nor unități din industria ușoară 
și de prelucrare a lemnului. în 
ultimul timp au început să se 
afirme la export și unitățile in
dustriei constructoare de ma
șini. Astfel. întreprinderea me
canică „Nicolina" livrează la 
export utilaje terasiere. iar în
treprinderea „Tehnoton" apara
te de radio-recepție. (Manole 
Corcaci).

Comuniștii, oamenii muncii din țara noastră, întregul popor român au aflat cu profundă indignare de executarea celor cinci militanți antifasciști spanioli. Acest nou act samavolnic al dictaturii fasciste fran- chiste a constituit o sfidare a apelurilor insistente adresate de numeroase guverne, inclusiv de guvernul român, de cercurile cele mai largi ale opiniei publice internaționale pentru comutarea pedepsei pronunțate de tribunalele militare și a provocat vii reacții șl un puternic val de protest In România și în întreaga lume.Asasinarea celor cinci tineri militanți spanioli reprezintă o încălcare brutală a drepturilor și libertăților democratice unanim recunoscute pe plan internațional, o violare flagrantă a angajamentelor asumate prin Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, document pe care și-a pus semnătura și primul ministru al Spaniei.

IN ZIARUL DE AZI:
• LA SEMĂNATUL GRIULUI, PE PRIMUL 
PLAN - CALITATEA • CUM NE OCU
PĂM DE EDUCAREA COMUNISTĂ A TI
NERILOR • RUBRICILE NOASTRE: 
NOTE, FAPTUL DIVERS, SPORT, DE PRE

TUTINDENI

r
I Mii ni le omeniei

O cheamă Mioara Ivan, are 17 ani și învață o me-
• serie la Grupul școlar al Combinatului siderurgic din 
I Galați. Mioara are numai șaptesprezece ani — tinerețe 

deci și două brațe tinere — și la virsta asta înțelege 
mai bine decît colegele si colegii ei ce înseamnă să te 
bucuri de o asemenea zestre.

I Înțelege mai bine pentru că...
— Aici se afla autobasculanta — va relata mai apoi 

Mihai Cherț, pedagog la școala unde învață Mioara 
Ilvan. Și secundele prețuiau nemaipomenit de mult. Și 

trebuia acționat cu rapiditate, cu maximă grijă.

Da, atunci, mina Mioarei Ivan atirna doar de un 
I infim mănunchi de mușchi — ca prin minune scăpați 

teferi de accident. Și de speranța cistigării unor se
cunde vitale. Iar pentru că deja intrase în „secunda 
58“, pedagogul nu mai are răbdare să aștepte mașina

PICĂTURA DE CERNEALĂ

I „Salvării", care gonea pe străzile orașului spre locul 
cu pricina ; se urcă la volanul autobasculantei din a- 
propiere, urci și fata cu mina aproape retezată, și 

I pornesc spre spitalul județean. Acele cronometrului
marcau iremediabilele secunde. Și mina Mioarei... Mi
na menită să dureze lucruri pentru oameni, să culeagă 

I fructe, să învingă valurile mării la înot, să mingiie,
să stringă alte mîini — era într-un grav pericol. Spe
ranța în salvarea ei aproape că devenise absurdă.

Și, totuși, cîțiva oameni refuzau acest verdict. Cre- 
Ideau. In numele acestui crez au încercat imposibilul.

Intr-un sfert de oră de la accident, autobasculanta a 
ajuns la spital. Chirurgul Eugenia Țapliuc cheamă în 

I ajutor pe doctorul Titu Serban, aflat la contravizită.
Anestezistul Grigore Muzinchievici declară că opera
ția poate începe. Și iată, la 20 de minute de la sosi- 

Irea la spital, chirurgii se lansează și ei in cursa con- 
tracronometru, pentru mina Mioarei. O sută douăzeci 
de minute de chirurgie migăloasă, decisă, în care to- 

Itul a fost pus „la bătaie" : și experiența profesională, 
și dragostea pentru om. După aceste minute, lungile 
ore de zi și de noapte, de gardă ori de zile obișnuite, 

Iîn care cadrele sanitare Vița Simionescu, Constanța
Bourceanu și Veta Onose și-au făcut exemplar dato
ria. Iar ziua în care Mioara a mișcat degetul mîinii 

I operate a fost o adevărată sărbătoare pentru toți cei
amintiți in rindurile de față. Nu mai e nici o îndoială 
că va putea să-și păstreze in continuare meseria și 

Idupă accident.
...Mioara Ivan are șaptesprezece ani. Tinerețe deci și 

două brațe tinere. La virsta asta ea înțelege mai bine 
I decit colegele ei ce înseamnă să te bucuri da o ase

menea zestre.

Iile TANASACHE

Teroarea și represiunile antidemocratice și antipopulare din Spania nu pot stăvili însă lupta poporului spaniol, a forțelor sale progresiste pentru împlinirea aspirațiilor legitime de libertate, democrație și progres social.în numele poporului român, Partidul Comunist Român înfierează acest act inuman, cere să se pună capăt regimului de persecuții și prigoană, să fie restabilite drepturile și libertățile fundamentale ale poporului spaniol și își exprimă și cu acest prilej solidaritatea cu Partidul Comunist din Spania, cu clasa muncitoare, cu forțele democratice patriotice, antifasciste și antidictatoriale în lupta pentru înfăptuirea idealurilor șl aspirațiilor sacre ale poporului spaniol. Partidul Comunist Român își reafirmă convingerea nestrămutată că această luptă grea împotriva dictaturii franchiste, luptă In care se unesc toate forțele ce se pronunță pentru o dezvoltare liberă, independentă și democratică a Spaniei, va triumfa I
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Coborînd de la Lacul 
Roșu către Gheorgheni, cu 
privirea aruncată peste 
desișul codrilor ce băteau 
în ruginiu, mă Întrebam, 
cu serioasă preocupare, ce 
voi găsi nou în această 
parte a țării pe unde nu 
mai trecusem de multă 
vreme, ce mi se va releva, 
ca element inedit, prin 
orașele și satele celor două 
unități administrativ-teri- 
toriale de La curbura Car- 
paților 7

La 30 Iunie, mijlocul a- 
nului în care ne aflăm, 
județul Covasna raporta
se, într-o telegramă a- 
dresată secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în
deplinirea integrală a o- 
biectivelor planului cinci
nal 1971—1975. în Harghi
ta, la aceeași vreme, obiec
tivele cincinalului erau In 
mare parte înscrise la ca
pitolul ÎNDEPLINIT.

Elemente deci care spo
resc Interesul.

Memoria păstra, ca fapte 
de neșters, Imagini, mo
mente de la întîlniri ale 
președintelui țării cu ce
tățenii din Miercurea Ciuc, 
Odorheiu-Secuiesc, Bălan, 
Sfîntu-Gheorghe. Ca pre
tutindeni In țară, pre
ședintelui României socia
liste i s-au făcut aici pri
miri de o vibrantă căldură. 
Că erau rostite în limba 
română ori în grai secu
iesc, urările de bun sosit, 
cuvintele adresate de la 
tribună în cadrul adunări
lor populare exprimau, Ia 
aceeași vibrantă tonalitate, 
sentimentul unanim de 
respect și recunoștință 
pentru tot ceea ce s-a 
făcut și se întreprindea ca 
operă de viitor și de du
rată în județele lor, care, 
In prooesul general de evo
luție a țării, înaintau ver
tiginos pe drumul progre
sului și civilizației socia
liste.

Trecusem prin Harghita 
șt Covasna ctnd se pornea 
la munca pentru realiza
rea cincinalului care se 
termină. La vremea aceea.

In 1971, Harghita ajunsese 
să numere 41 de întreprin
deri industriale. Erau, mal 
de mult sau mai de curlnd, 
puse în funcțiune com
plexul de prelucrare a 
lemnului de la Gălăuțaș, 
Filatura de cînepă de la 
Gheorgheni, fabricile de 
confecții, de tricotaje, de 
ață și altele de la Miercu
rea Ciuc șl Odorheiu-Se
cuiesc. La rindu-i, Co
vasna lșl îmbogățise pale
ta industrială cu o fabrică

stingă la Tg. Secuiesc, 
peisajul s-a schimbat — 
nu ai altfel cum spune — 
la dimensiuni spectaculare. 
Privirea și memoria, 
căutînd puncte de reper 
pentru comparație, ele
mente martor, sînt puse în 
dificultate.

Numeroasele întreprin
deri industriale noi, car
tierele moderne de locuin
țe, adăugate celora mai 
vechi, sau substituindu-se 
integral a ceea ce fusese

La izvoarele
Mureșului 
și Oltului

de confecții la Sf. Gheor- 
ghe, cu o fabrică de șuru
buri Ia Tg. Secuiesc, cu 
noi capacități de producție 
In minerit la Căpeni, Ba- 
raolt și altele.

Acum, în prag de înche
iere a cincinalului 1971— 
1975, coborînd de la Lacul 
Roșu către Gheorgheni, 
mă întrebam, cu privirea 
lunecînd peste desișul co
drilor dați in ruginiu, ce 
mi se va releva, ca ele
mente inedite, prin orașele 
și satele de la izvoarele 
Mureșului șl Oltului, cu 
cît și-au mal pus in miș
care orașele șl satele, aici, 
potențialul lor economic și 
•ocial ?

De la Gheorgheni pînă 
la confluența Rtului Negru 
cu Oltul, trecînd prin 
Miercurea Ciuc, cu e aba
tere In dreapta la Odor
heiu-Secuiesc, și prin Sf. 
Gheorghe, cu o abatere tn

ctndva „orașul", așezămln- 
tele spitalicești și de 
cultură nou construite, ca
sele sportului — palatul de 
gheață din Miercurea Ciuc 
constituind o veritabilă re
velație —. satele întinerite 
și dotate cu electricitate și 
apă curentă, cu școli de 
dimensiuni orășenești nasc, 
toate, imaginea unei alte 
lumi, apărută In această 
zonă a bradului și apelor 
minerale.

în 1965 Harghita con
tribuia la producția globală 
a țării cu un cuantum de 
realizări totallzlnd circa 1 
miliard de lei. în 1975 ea 
produce 6,3 miliarde lei. 
în perioada 1971—1975 în 
Covasna au fost puse în 
funcțiune 15 noi obiective 
industriale, Intre care o 
impunătoare platformă Ia 
Tg. Secuiesc, toate acestea 
aducînd un plus de 7 000 
locuri de muncă. Harghita

numără nouă orașe, tota- 
lizind peste 100 000 de lo
cuitori. în Covasna au fost 
date în folosință în de
cursul actualului cincinal 
6 000 apartamente, iar cen
trul de județ, orașul Sf. 
Gheorghe, aspiră legitim, 
datorită creșterii lui ex
plozive, Ia titlul de muni
cipiu.

Am făcut apel la aceste 
cîteva elemente de ordin 
statistic întrucît măsurarea 
cantitativă, dimpreună cu 
elementul calitativ pe 
care-1 încorporează cifrele, 
facilitează pătrunderea mal 
adînc în substanța feno
menelor. Ele constituie o 
bază pentru înțelegerea 
dinamicii acestor fenome
ne. Pentru că, la fel cu 
toate compartimentele ță
rii, și cele două județe de 
la izvoarele Mureșului și 
Oltului, prin care am tre
cut acum, la vremea scosu
lui din pămînt a cartofilor 
și a culesului porumbului, 
pe temelia de fapte a pre
zentului, fși proiectează 
propriul viitor. Și iată :

în perspectiva 1976—1980, 
Covasna va realiza obiec
tivul de a da țării o pro
ducție de 10 miliarde lei, 
va crea 25 000 noi locuri 
de muncă, va da In folo
sință 13 000 de noi aparta
mente. Harghita va realiza 
o producție de 11,6 miliar
de lei, îsi va spori poten
țialul industrial cu o între
prindere de piese turna
te pentru mașini șl mo
toare electrice, cu o fa
brică de mobilă, cu una de 
încălțăminte, cu o fabrică 
de caroserii pentru auto
utilitare, va ridica pe un 
plan superior valorificarea 
resurselor naturale.

Peste alți cinci ani, 
venind dinspre Lacul Roșu 
către confluenta Rlului 
Negru cu Oltul, privirii, 
cunoașterii Ii se va înfățișa 
un univers mal amplu ca 
dimensiuni, mal complex 
in toate structurile lui.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

Pe șantierul Combinatului de hîrtle șl celulozd de la Letea (ludețul Bacâu) sînt semne sigure cd punerea tn funcțiune a noilor 
capacități va avea loc peste puțin timp. In prezent, se lucreazâ cu forțe sporite la terminarea montajului utilajelor tehnologice

Dacă ar culege și ei măcar un coș...
O scrisoare venită din co

muna Huruiești, județul Ba
cău, descrie, cu lux de amă
nunte, situații care, după o- 
pinia semnatarei, contravin 
intereselor comunei, ale coope
rativei agricole. Scrisoarea 
conține și adevăruri, și exage
rări, iar mobilul ei... Dar mai 
bine să relatăm cite ceva din 
cele petrecute.

...S-a întîmplat în ziua de 18 
septembrie 1975, în via C.A.P. 
Huruiești : cooperatoarea Că
lin Nica a fost sancționată ds 
către șeful postului de miliție 
din comună cu o amendă de 
500 de lei. Motivul? Ar fi avut, 
după cum este inserat tn pro- 
cesul-verbal de contravenție, 
„comportare jignitoare față 
de organul de control la lucru 
In via C.A.P." I Ce se Intîm- 
plase, de fapt ? Care erau cir
cumstanțele aplicării unei 
sancțiuni contravenționale. în
tr-o asemenea împrejurare și 
Intr-un asemenea loc ?

Acestea erau întrebările. Pri
mele întrebări, fiindcă din cu
prinsul sesizării primite la re
dacție se desprindeau și alte
le. Dar căutarea răspunsului 
— căutare la care reporterul 
a participat, alături de instruc
torul teritorial al Comitetului 
județean de partid Bacău, un 
ofițer superior din cadrul In
spectoratului județean de mili
ție și, bineînțeles, factori de 
răspundere din comună — a 
deschis drum și altor consta
tări. Situații aparent dispara

te, secvențe din viața gatu
lui, la prima vedere, fără a 
avea ceva comun una cu alta. 
Care se încheagă Insă, dinco
lo de aparente, într-o imagine 
multidimensională. Imaginea 
unui sat cu multe izbinzi Și 
bucurii, dar șl cu neîmpâcarea 
față de ceea ce dăunează in
tereselor obștii.

Astfel, chiar tntlmplarea din 
16 septembrie ara tîlcul și în

harbujl și gogonele), iar bri
gadiera era și ea plecată după 
alte treburi prin livadă. Asta 
fiind situația, Călin Nica — 
așa cum o știe satul, harnică, 
dar tare aprigă la vorbă — 
s-a pornit. „Că de cînd încă 
un șef de echipă, că prea ar 
fi pe acolo multi cu privitul 
și număratul" s.a.m.d.

Nu are rost să stăruim asu
pra discuției, care în această

Anchetă socială
vățămintele ei. Fiindcă, Indi
ferent de îngroșările și exage
rările de mai tîrziu. miezul 
conflictului care s-a consumat 
atunci în vie l-a constituit o 
reacție în fond normală și să
nătoasă. Venind la lucru, la 
cules de struguri pe lotul bri
găzii Prădaiș, cooperatoarea 
Călin Nica a găsit aici o si
tuație care batea binișor la 
ochi : pe deal, la cules și că
rat coșurile, doi-trei bărbați 
și restul femei : în schimb, 
jos. la clntar. se aflau doi 
bărbați — magazinerul șl Pe
tre Oriță. Acesta din urmă, pe 
post de șef de echipă, asista 
la cîntărit și trecea în caiet 
numele femeii și greutatea 
coșului. Celălalt șef de echipă. 
Nicu Postăvaru. nu venise la 
lucru în acea zi (mai tîrziu 
fusese văzut prin grădina de 
zarzavat a cooperativei, după

primă fază s-a și închis re
pede. S-a redeschis mai tîrziu, 
după venirea brigadierei și a 
plutonierului Traian Nițu, șe
ful postului de miliție din co
mună, care, aflat pe acolo cu 
treburi, a fost... informat des
pre discuția anterioară. După 
un schimb direct de cuvinte, 
plutonierul T. Nițu se soco
tește jignit de femeia — cum 
spuneam — cam aprigă la vor
bă, își pierde răbdarea și, 
fără a cerceta, fără a judeca, 
dind uitării regulamentele și 
instrucțiunile instituției a 
cărei uniformă o purta, re
curge la carnetul de amenzi. 
Evident, o măsură incorectă, 
abuzivă. în legătură cu care aș
teptăm aprecierea și măsurile 
legale ale organelor compe
tente. Cu atît mai mult cu cit 
nu poate fi negată partea de 
adevăr din spusele femeii. Și

eu atît mai mult cu cit toc
mai cele spuse de femeie dez
văluie o situație gravă, fapte 
și manifestări contrare reguli
lor de muncă și viață din coo
perativele agricole, străine de 
spiritul eticii și echității socia
liste, potrivnice legilor tării. 
Desigur, vorbe cam multe, și 
cam înfierbîntate. și cam pă
timașe, dar nu lipsite de te
mei. Și erau spuse de o fe
meie care se afla la muncă, 
și in mod obișnuit se găsește 
la muncă, despre unii care 
îndrăgesc cam mult statul la 
umbră ; „că In timp ce la re
coltat e atita zor, alții stau 
acasă și toate măsurile împo
triva lor s-au rezumat la o 
banală... amendă de 50 de Iei".

în linii mari, aceasta a fost 
Intîmplarea din 16 septembrie 
din via C.A.P. Huruiești. Din
colo de datele particulare, de 
dilatarea discuțiilor peste li
mita și tonul normal, ea pune 
In lumină o stare pozitivă : 
reacția de neîmpăcare cu lip
surile. cu vorba prea multă și 
cu munca prea puțină. în a- 
celași timp insă, exagerarea, 
tngroșarea unor situații nu 
constituie un lucru sănătos. De 
aceea, nu putem trece cu ve
derea atitudinea celui care a- 
tins. r>e drept ori pe nedrept. 
Intr-un interes personal de-
_______ Dinu POPESCU 
(Continuare in pag. a Il-a)

POEZIE
ȘI CONȘTIINȚĂ

Poezia a fost și 
este dificilă, dar și 
splendidă materie rară 
pentru lucrarea prive
liștii sufletești. O mi
gală a desăvirșiril 
omului. Prin muzica și 
prin cuvîntul poe
ziei, copilul își apro
pie lumea. Energia 
verbului poetic matu
rizează caractere, con
științe. oameni. Marile 
momente istorice ale 
omenirii, luptele eroi
ce. revoluțiile, eliberă
rile de prejudecăți, 
cunoașterea între oa
meni. uriașele salturi 
calitative spre omenie 
sînt însoțite, trăite de 
poezie, regăsite și re
trăite adesea prin 
poezie.

Izvor și dimineață 
este versul tîșnit din 
avuția spirituală și 
sufletească a poetului. 
El apropie simplu, ar
monios oameni, pă
trunde stări de spirit, 
mișcînd imperceptibil 
sau ca un fulger, lu- 
minînd structuri su
fletești. purificindu-le, 
declahșînd aspirații 
superioare de desă- 
vîrșire în societate. 
Nesocotirea. nepre- 
tuirea poeziei ca for
ță materială. forță 
productivă in sinul u- 
nei colectivități, de 
către o colectivitate 
sau de către poet, este 
semn de decadentă 
morală, semn al slă
birii comunicării uma
ne. semn al devitali- 
zării. Fiindcă talentul 
nu se exprimă înain
tea perceperii, cu
noașterii lumii, aderă
rii afective. Si nu în 
zadar naște natura 
fiecare poet necesar 
timpului lui. ei nici in

zadar este poetul sen
sibilizat de societatea, 
de lumea în care tră
iește.

Astăzi pe întreg cu
prinsul tării noastre 
are loc o comunicare 
complexă si diversă 
Intre poezie și om. Nu 
este o întîmplare. nici 
doar o hotărîre în- 
tîmplătoare a poeților 
care nu scriu doar ca 
să scrie ori pentru ei 
numai. Ci. omul con
temporan al tării.

însemnări de
Violeta 

ZAMFIRESCU

vrednicul creator de 
bunuri materiale al 
României noastre so
cialiste îndeplinind în 
mod strălucit Directi
vele celui de-al Xl-lea 
Congres al partidului 
simte poezia ca pe o 
putere de care con
știința lui. întregul lui 
univers spiritual are 
nevoie. Spunerea că 
românul s-a născut 
poet este tocmai a- 
ceastă înclinare, a- 
ceastă recunoaștere a 
poeziei ca izvor cu 
apă vie pentru om. De 
la eroica baladă și li
rică populară la poe
zia cultă — expri- 
mînd fondul filozofic 
al înțelepciunii po
porului. trăsăturile su
fletești. conștiința de 
sine a oamenilor a- 
cestui spațiu geogra
fic. pînă la poezia ce 
dezvăluie ochilor fru
musețile naturii, bună
tățile ei — trecătoare 
prin anotimpuri și

statornice prin exis
tentă — pînă la poe
zia revoluțiilor, poezia 
unirii, a fraternității, 
a rezistentei în fata 
opresiunilor sociale 
ori năvălirilor duș
mane. pînă la poezia 
dragostei de copii, de 
părinți, de casă, rosti
rea poetului a fost și 
este durere și bucu
rie. viată născînd ști
ință a vieții, știință a 
trăirii umane în lume. 
Trec tntîmplările și 
poezia lor rămlne. 
Trec oamenii si poezia 
lor rămlne. Trece tim
pul și poezia lui ră- 
mîne, vorbind și altor 
timpuri, și altor oa
meni, arătînd luminii 
tuturor zilelor miezul 
permanent deschis al 
tăriei spiritului ome
nesc.

Omul are nevoie de 
poezie pentru a-si de
fini personalitatea, 
pentru a-și construi 
noul chip uman la 
care aspiră. Cel ce 
neagă acest aspect nu 
cunoaște omul din el. 
Are nevoie omul de 
înnobilare sufletească, 
de sensibilizare si ri
dicare a conștiinței în 
aerul curat si proas
păt al umanismului 
socialist — prin sensi
bilă dezvăluire a struc
turii artistice de către 
poet. Mărturisirile e- 
motionale de concepte 
devenite sentimente, a- 
titudinea participativă 
a poetului, omenia 
marii arte poetice re
prezintă infuzia In 
conștiințe a omeniei, 
ridicarea conștiinței o- 
mului, modificarea el 
In sens superior, spre 
noi, posibile, energii.

12000 mașini în ajutorul constructorilor
Nivelul mecanizării muncii pe 

șantierele de construcții atinge an de 
an cote tot mai ridicate. Numai in 
actualul cincinal au fost alocate. în 
acest scop, peste 17 miliarde lei. ceea 
ce a avut ca efect sporirea producti
vității muncii in construcții — com
parativ cu anul 1971 — cu 50 la sută.

In prezent. In dotarea trusturilor și 
Întreprinderilor specializate ale Mi
nisterului Construcțiilor Industriale se 
află peste 12 000 de mașini și utilaje

— excavatoare, tractoare, autobascu
lante. autobetoniere amestecătoare, 
macarale de forță, centrale de beton 
ș.a. care au permis înlocuirea unul 
mare volum de muncă manuală cu 
cea mecanizată, precum și adoptarea 
unor numeroase tehnologii avansate. 
S-a ajuns, astfel, să se execute cu 
mijloace mecanice complexe 85 la 
sută din totalul lucrărilor de exca- 
vare, 96 la sută din cele de turnare 
■ betonului. (Agerpreș)
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■FAPTUL!
[DIVERS
I Pilotul de pe 

Dunăre
A Ieșit la pensie Dumitru 

Ganea. Un om despre care, 
de-a lungul anilor, s-a scris și 
s-a vorbit mult. Cine este, to
tuși, Dumitru Ganea ? Vreme de 
43 de ani a muncit pe Dunăre 
ca ofițer, comandant, pilot. Ul
timele trei decenii și mai bine 
le-a petrecut la Administrația 
fluvială a Dunării de Jos — 
Galați. A fost șeful corpului de 
pilotaj. In „jurnalul de bord" al 
meseriei 'ui de pilot se înscriu 
mii și mii de nave sub pavilion 
românesc și străin, conduse cu 
precizie în porturile fluviului. 
Dintre performanțele lui profe
sionale reținem și pe aceea că 
a fost cel dintîi care a condus 
pe apele fluviului, pină la Ga
lați, vase românești și străine 
de cîte 25 000—30 000 tone fie
care, considerate și astăzi re
corduri ale navigației pe Du
năre. Despărțirea de colegi, e- 
moționantă, a avut loc — nici 
nu se putea altfel — pe un va
por, în mijlocul Dunării...

În șapte ani
Acum, țapte ani, cind au fost 

repartizați să lucreze la Muzeul 
de istorie naturală din Dorohoi, 
soții Ioana fi Cornelia Andre- 
escu au făcut mai întli inven
tarul. Zestrea muzeului număra 
628 de exponate. Azi, același 
muzeu are aproape 250 000 I Și 
aceasta datorită, mai ales, celor 
doi soți, amândoi îndrăgostiți de 
profesie și colecționari pasio
nați. In numai șapte ani, cei 
doi soți au reușit să formeze, 
intre altele, o asemenea colecție 
de fluturi și insecte incit este 
considerată acum, prin numărul 
impresionant și varietatea spe
ciilor, drept una din cele mai 
importante colecții de acest 
fel din țară. Ca o curiozitate, 
notăm faptul că muzeul din Do
rohoi dispune de un fluture ciu
dat, care are aripile din dreap
ta maro, iar cele din stingă al
bastre. Potrivit spuselor celor 
doi soți, se pare că este un flu
ture unic in lume.

Foi 
de parcurs 
în... alb

O tntîmplare care confirmă, 
o dată mai mult, cele semnalate 

■In raidul-anchetă pe drumurile 
publice, apărut in ziarul nostru 
de ieri, privind urmările — 
uneori extrem de grave — ale 
încălcării normelor legale la în
tocmirea foilor de parcurs. Ne
controlat de șeful lui de garaj, 
lăsîndu-i-se, cum s-ar zice, 
„mînă liberă", pe motiv că ,.e 
băiat bun", șoferul Vasile Ben- 
țea de pe autobasculanta 31-SB- 
2510, de la întreprinderea ju
dețeană de industrie locală Si
biu, avea permanent asupra lui 
(De unde ? De la cine ? De ce ?) 
un carnet întreg de foi de par
curs......în alb". De aici, tot fe
lul de abuzuri în folosirea ma
șinii statului. Iată-1 însă pe po
sesorul actelor „în alb" devenit 
autorul unui grav accident de 
circulație. Reținem din primele 
constatări ale miliției : un stîlp 
telegrafic doborit, un stîlp elec
tric făcut praf, mașina incen
diată, șoferul fugit de la locul 
accidentului... Și — ceea ce este 
mai tragic — unul din pasage
rii aflați în cabină și-a pierdut 
viața.

Ana de la
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Văzind că vine toamna și 

toate vecinele ei (ca orice gos
podină care se respectă) iși pre
gătesc cămările, s-a gindit fi 
Ana Negreanu din Orșova să 
se aprovizioneze pentru iarnă. 
S-a dus in Drobeta Turnu-Se- 
verin și a intrat in primul ma
gazin. „Sint de la -Sanepid- — 
a spus ea — și am venit in 
control". Apoi, „controloarea“ a 
cerut să i se dea nif'.e „probe" 
pentru... laborator, incărcindu-și 
sacosele cu de toate, spre uimi
rea vinzătoarelor, văzind canti
tățile prea mari pentru nifte 
analize — fie ele la „Sanepid" — 
dar spre bucuria responsabilu
lui că scăpase numai cu atit. 
Dar nu ! „Controloarea" i-a a- 
vertizat că va reveni a doua zi, 
iar responsabilul să aibă pre
gătiți banii pentru amenda de 
rigoare. Intr-un timp record, ea 
a „controlat" un fir întreg de 
unități, din care n-au lipsit fai
mosul magazin „BIG", restau
rantul pieței, bufetul „Expres" 
și laboratorul de cofetărie. Dar 
ce credeți ? Nimeni, absolut ni
meni din unitățile „controlate" 
n-a avut ideea s-o legitimeze, 
A făcut-o miliția.

cd

Cu cine 
te împriete 
nesti...»

Principala 
Ion Oaie era 
In fiecare zi 
zență la... un

„ocupație* a Iul 
aceea de a semna 

condica de pre- 
__ ,____  _  bufet sau altul din 
Rm. Vilcea. Atit el, cît și vreo 
cîț;va de teapa lui. Deunăzi, tot 
într-un local, Oaie și... ai săi 
l-au cunoscut pe D. P.. cu care 
au chefuit pină tlrziu. Apoi l-a_u 
condus pe o potecă lăturalnică, 
dintr-o pădure apropiată, și l-au 
golit buzunarele. La fel au 
procedat și cu C. P.. cu deose
birea că, în afară de bani, i-au 
luat și hainele, lăsindu-1 gol 
pușcă. Prins de miliție asupra 
faptului, Oaie a devenit mielu
șel, dar prea tîrziu.

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli*

Cum ne ocupăm
de educarea comunistă a tinerilor

Action! nd sistematic pentru for
marea și educarea tineretului în api- 
ritul concepțiilor înaintate despre 
lume și viată ale partidului nostru, 
aiutînd tinerii să trăiască In confor
mitate cu principiile și normele în
scrise în Codul etic, ca si în întrea
ga tară, organizațiile de partid din 
județul Suceava acordă, în an
samblul muncii de educație comu
nistă, o atenție prioritară creării 
unui adevărat cult al muncii. Si. pu
tem spune, cu bune rezultate. Toți 
cei aproximativ 60 000 de tineri din 
județ încadrați în activitatea produc
tivă au participat cu succes la marea 
Întrecere pentru îndeplinirea actua
lului cincinal in patru ani și jumă
tate și contribuie în prezent la rea
lizarea angajamentelor suplimentare 
asumate de colectivele lor de mun
că. Mii și mii de tineri se situează 
in rindul fruntașilor, se impun aten
ției printr-o serioasă pregătire, par
ticipă Ia concursuri și olimpiade pro
fesionale; In întrecerea patriotică, pre
zența lor se face simțită In acțiunile 
de înfrumusețare și bună gospodărire 
a localităților, de împăduriri, în lu
crările de îmbunătățiri funciare, la 
colectarea deșeurilor și ambalajelor.

Firește, asemenea realități ne 
bucură, dar nu ne pot determina 6ă 
închidem ochii fată de neajunsuri. 
Unii cred că din moment ce un tî- 
năr s-a încadrat în muncă este pe 
deplin educat. Or, nu poate fi uitat 
că atitudinea înaintată fată de mun
că și disciplină se formează sistema
tic. stăruitor, deseori în lupta cu ta
rele moralei vechi care îngăduie 
chiulul, lucrul de mîntuială. lipsa de 
răspundere. După cum nu poate fl 
uitat faptul că în nobila și generoa
sa acțiune de creștere și educare a 
tinerei generații ne mai lovim de 
concepția greșită a unor tineri, 
care consideră că numai societa
tea are obligații față de ei și 
cer de la societate totul, fără a oferi 
nimic în schimb, fugind de muncă. 
Este adevărat că eforturile factorilor 
educaționali, discuțiile purtate cu 
părinții în organizațiile de partid, cit 
si în mod individual, combaterea 
unor astfel de atitudini In organiza
țiile U.T.C., prin ziarul local, gaze
tele de perete și satirice, stațiile de 
ralioficare. precum și Intervenția 
echipelor U.T.C. de ordine și disci
plină au ajutat, în ultimii ani. mulțl 
tineri care așteptau de mai mult

sau mai puțin timp „șansa" de a fi 
primiți într-o facultate ori căutau la 
nesfîrșit un post „convenabil". Dara- 
ceasta nu reprezintă decît un înce
put — bun, e adevărat. Vom acționa 
și de aici Înainte cu toată fermitatea 
în această direcție, călăuză fiindu-ne 
indicația secretarului general al 
partidului, desprinsă și din recenta 
cuyîntare rostită la marea adunare 
populară de la Craiova, potrivit că
reia în societatea pe care o edifi
căm nu Iși au și nu iși vor avea lo
cul cei ce nu muncesc.

mulțumesc să raporteze acțiunile pe 
care le întreprind cu participarea a 
zeci și zeci de tineri, fără să urmă
rească eficienta lor și șă convingă în 
special membrii de partid de cerința 
de a se preocupă zi de zi de tinerii 
din preajmă. Dacă această cerință se 
va realiza In mai mare măsură, fără 
îndoială că și succesele In educație 
vor fi mult mai mari, mai concrete.

în final, un aspect al preocupă
rilor, legat, ca să spunem așa. de e- 
ducarea educatorilor. Ne preocupă 
îndeaproape orientarea fermă a or

VIAȚA DE PARTID
Există și un alt aspect al proble

mei pe care o dezbatem. Comitetul 
județean de partid, prin activiștii săi. 
prin organizațiile de bază, orientează 
organizațiile U.T.C. din unitățile e- 
conomice. instituții si școli, pe toți 
factorii educaționali spre inițierea 
unor acțiuni convergente, care să 
deschidă tinerilor un orizont larg, să 
le dezvolte un sentiment tonic de 
responsabilitate fată de tot ce se în
făptuiește sub conducerea partidului. 
Ele vizează. în primul rînd. însuși
rea temeinică a Programului parti
dului. a documentelor' Congresului al 
XI-lea al P.C.R.. a cuvîntărilor și 
expunerilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a normelor vieții și mun
cii comuniștilor, ale eticii și echită
ții socialiste. Au fost initiate o mul
titudine de acțiuni. Intr-o mare va
rietate de forme : învătămîr.tul po
litico-ideologic, U.T.C., întîlniri cu 
tinerii ale membrilor biroului comi
tetului județean de partid, ale lecto
rilor C.C. al P.C.R. și C.C. al U.T.C., 
consultațiile, expunerile, răspunsuri
le la întrebări. Totodată, au fost or
ganizate dezbateri, simpozioane, con
cursuri, comitetul județean de partid 
combătlnd cu fermitate tendințele de 
formalism și festivism — care, din 
păcate, n-au dispărut încă. Toate a- 
cestea sînt. desigur, importante, ab
solut necesare. Ele nu pot suplini 
însă activitatea cotidiană de mode
lare a fiecărui tlnăr la locul său de 
muncă, de către colegi mai tineri sau 
mai vîrstnici. în familie. în societate, 
îndatorire care nu se onorează întot
deauna. Unele organizații de bază se

ganizațiilor de partid spre cristaliza
rea unei concepții clare asupra mo
dului cum trebuie conduse și îndru
mate organizațiile U.T.C., întrucît 
practica ne demonstrează că lucru
rile nu slnt întotdeauna destul de 
bine înțelese. De cîte ori se manifes
tă, combatem atitudinea celor care 
nu văd In tineri adevărat! și capa
bili colegi de muncă în stare să-și 
asume responsabilități pe măsura 
experienței și priceperii lor. Alteori 
reținem nemulțumirea unor tovarăși 
fată de golurile în educația unor ti
neri. Firește, nemulțumirea lor e 
deseori justificată ; se „omite* însă 
tocmai faptul că în primul rînd 
cei ce critică ar trebui să se întrebe 
în asemenea cazuri cum acționează 
organizația de partid pentru perfec
tionarea muncii de educație, cum în
drumă organizația de tineret șl o 
ajută să-și Însușească un stil propriu, 
activ și eficient. Pentru că Intllnim 
încă și situații cind unele organizații 
de bază se ocupă de tineri numai cu 
ocazii festive sau atunci cind apare

un „caz*, ori care se limitează la a 
întreprinde o dată într-un an o anali
ză a U.T.C.-uIul. considerir.du-și în
datoririle Încheiate la acest capitol. 
Combatem, de asemenea, „metoda* 
de a prelua treburile U.T.C.-ului. a- 
tunci cind se consideră că ele nu sint 
destul de bine duse la îndeplinire. Cu 
prilejul unor instructaje. întîlniri cu 
birourile organizațiilor de bază, sub
liniem datoria lor de a-i invăta cu 
răbdare și tact pe uteciști cum tre
buie să ducă munca de organizație, 
cum să-și însușească un stil de mun
că eficient, transmitîndu-le zi de zi. 
eu orice prilej, experiența înaintată 
și antrenîndu-i efectiv la elaborarea 
și transpunerea în viață a unor de
cizii care privesc colectivul din care 
fac parte.

în lumina exigențelor conducerii 
partidului. în ultimul timp, pe baza 
unor investigații concrete pe teren, 
s-au întreprins analize în biroul ju
dețean și în secretariat cu privire la 
activitatea de educație comunistă a 
tineretului. încheiate cu programe 
concrete de măsuri, cu sarcini, res
ponsabilități și termene precise pri
vind înfăptuirea acestora. Controlul 
îndeplinirii lor constituie un obiectiv 
important al activității noastre. Con- 
tinuind să dezvoltăm exper iența acu
mulată. avem în vedere desfășurarea 
unei munci mai stăruitoare, mai sis
tematice. incit activitatea ne tărîm 
educativ să se ridice la nivelul cali
tativ cerut de Congresul al XI-lea al 
P.C.R. în acest spirit, vom acorda un 
ajutor multilateral, concret tuturor 
organizațiilor U.T.C. pentru a-si per
fecționa stilul șl metodele de muncă. 
In primul rlnd pentru cultivarea răs
punderii și datoriei de a munci cu 
pasiune și devotament, acolo unde 
o cer interesele tării.

Valerian GĂINA
secretar al Comitetului |udețean 
Suceava al P.C.R.

La semănatul griului, 
pe primul plan

• NOTE • NOTE e NOTE e NOTE

Pe Dealul Florilor, la „cules" cutii 
de conserve...

Zilele trecute, la 
sfirșitul unui bogat se
zon turistic, am stră
bătut locurile de po
pas din Împrejurimile 
municipiului Baia 
Mare cu gîndul mărtu
risit de a vedea cum 
sînt folosite și gospo
dărite aceste locuri. Pe 
Dealul Florilor nu în- 
tîlnești decît hîrtii a- 
runcate prin Iarbă, tot 
felul de cutii de con
serve, pungi de plastic, 
sticle, cioburi. Dar de
gradarea acestui loc de 
popas nu se oprește 
aici. Copii nesuprave- 
gheați au rupt pomi- 
șorii din jur. iar pajiș
tea — acoperită de ve
tre de foc — arată ca 
un cîmp de bătălie.

într-o măsură mai 
mare sau mai mică, 
asemenea situații ee 
repetă și In pădurea 
Lăpușel, în jurul La
cului de la Mogoșa. 
sau la barajul Firiza, 
punct turistic admi
nistrat de Oficiul ju
dețean de turism Ma
ramureș. Ba chiar a- 
vem de-a face cu o 
degradare și mai mare 
a respectivelor locuri 
de popas. In preajma

Iacului de acumulare 
de La Firiza *-au ame
najat cu ani In urmă 
un camping cu căsuțe 
din lemn pentru tu
riști, o bucătăria cu 
plită și cuptor, un 
chioșc alimentar cu 
magazie, instalații sa
nitare cu sistem de 
Încălzire a apei In pe
rioada de iarnă. Ce-a 
mai rămas din ele ? 
Două căsuțe cu gea
murile sparte, pe care 
trecătorii de ocazie 
le-au înlocuit cu cîteva 
foi de tablă, clanțele 
de la uși, broaștele, 
becurile șl plita au 
dispărut... în celelalte 
încăperi, aceleași urme 
ale nepăsării și proas
tei gospodăriri. Ca să 
avem o imagine a fe
lului In care se folo
sește această bază tu
ristică, mai adăugăm 
faptul că nava de a- 
grement „Firiza" de 
pe lacul de acumulare 
stă acoperită cu carton 
asfaltat de peste un 
an de zile pentru o 
reparație pe care or
ganizatorii „uită" me
reu s-o facă.

Pentru foarte multe 
din neglijentele sem

nalate sînt vinovați, 
indiscutabil, acei tu
riști — nu puțini la 
număr — pentru care 
— se pare — plăcerea 
de a distruge e mai 
mare decît cea pentru 
care au venit în na
tură. Dar la fel de vi
novate sînt și între
prinderile care au în 
administrare aceste 
puncte turistice: O.J.T., 
I.TECOOP. I.C.S.A.P., 
care nu iau măsuri de 
prevenire a degradării 
acestor locuri, a bunu
rilor, instalațiilor cu 
care sînt amenajate.

Avem o lege care 
aoără cu fermitate me
diul ambiant. care 
stabilește răspunderi 
clare In această pri
vință. atit pentru orga
nizatorii turismului, cît 
și pentru consiliile 
populare. Fată de cele 
relatate, considerăm că 
»9 impune o interven
ție grabnică din partea 
primăriei municipiului 
Baia Mare pentru a se 
asigura o folosire civi
lizată a bunurilor și a 
condițiilor naturale a- 
fectate activității de 
turism. (Gheorghe 
Susai.

Ce i se oferă călătorului
in vagonul restaurant

...Serviciul de aprovi
zionare al Întreprinde
rii care administrează 
vagoanele restaurant șl 
bufetele din trenuri — 
ROMVARED. Am răs
foit mai multe fișe de 
magazie cu mărfurile 
cu care sînt aprovizio
nate aceste „unități de 
alimentație publică pe 
roți*. Transcriem, la 
tntîmplare : In vago
nul restaurant atașat 
la trenul 521, de p» 
ruta București-Sucea- 
va și retur (care trans
portă, in medie, circa 
3 000 de pasageri), s-au 
încărcat, în ziua de 3 
septembrie : 30 ouă, 5 
cutii de mazăre, 4 kg 
ceapă. 1 kg lămii, 4 kg 
făină... Nici un pachet

cu gustări gata prepa
rate sau semiprepara- 
te, nici o băutură ră
coritoare la pahar, nici 
o sticlă cu apă mine
rală, nici un produs de 
patiserie, nici un pro
dus de panificație (cu 
excepția a cîtorva chi
fle)... Dacă nu ni se 
atrăgea atenția că, la 
întoarcere, gestionarul 
vagonului va deconta, 
totuși. 5 000—6 000 lei, 
eram gata să credem 
că vagonul a fost ata
șat la tren doar așa, să 
nu circule trenul fără 
vagon-restaurant !

Pe ce contau specia
liștii de la ROMVA
RED cind ne-au asi
gurat de realizarea su

mei decontabile 3 Re
ținem din aceeași fișă: 
480 sticle bere „Cazi
no", 120 sticle bere 
„București". 62 sticle 
vin. coniac, rom (!?!).

în completare, un 
amănunt : întreprin
derea ROMVARED are 
stabilit un sortiment 
minimal de produse eu 
care trebuie să se 
aprovizioneze fiecare 
bufet și vagon-restau
rant, însă controlul 
respectării acestuia se 
face — după propria 
expresie a tovarășilor 
de la ROMVARED - 
„doar uneori" (și nu 
zilnic, la fiecare tren 
în parte, cum ar tre
bui). (Mlhai Ionescu).

■ ■ ■ b n
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LA C P. L. FOCȘANI

Preocupări stăruitoare 
pentru înnoirea producției

Valorificarea superioară a ma- 
«ei lemnoase și creșterea com
petitivității produselor pe piața 
internă și externă sînt obiec
tive care au polarizat în mod 
permanent preocupările colec
tivului de muncă al Combinatu
lui de prelucrare a lemnului din 
Focșani. Aceste preocupări și-au 
găsit reflectarea și In progra
mul de măsuri privind dezvol
tarea și modernizarea producției 
în sectoarele de fabricație a mo
bilei. Investițiile alocate în acest 
scop s-au materializat în dota
rea cu mașini și utilaje de înal
tă tehhicitate și randament spo
rit, în îmbunătățirea tehnolo
giilor de fabricație a întregului 
flux de producție a mobilei 
corp, cît șl a mobilei stil. Ca ur
mare, producția de mobilă corp 
va crește cu peste 50 la sută, 
odată cu punerea în funcțiune

a întregii capacități moderniza
te, iar ponderea mobilei stil în 
volumul producției destinate ex
portului va cunoaște un spor 
considerabil. în anul viitor, de 
exemplu, volumul producției de 
mobilă stil va fi mai mare cu 
aproape 1 800 de garnituri con
venționale față de nivelul rea
lizărilor din acest an. In cadrul 
combinatului au fost luate mă
suri din timp pentru pregătirea 
unor prototipuri de mobilă stil, 
multe dintre acestea fiind pre
zentate beneficiarilor cu ocazia 
organizării unor expoziții ur
mate de încheierea unor contrac
te de livrare. Mobila executată 
se distinge prin gradul Înalt de 
prelucrare și finisare, prin mul
tiplele calități funcționale și du
rabilitatea ei. în fotografie, • 
imagine din cadrul combinatu
lui. (Dan Drăgulescu).

CALITATEA
In loc să transporte cocenii, încalcă

regulile agrotehnice
în județul, Tulcea, din supra

fața ce va fi semănată cu griu 
de toamnă. In cooperativele agri
cole, peste 8 000 ha urmează după 
porumb. Pentru a putea fi arate și 
discuite, este firesc să se acorde prio
ritate recoltării porumbului de pe
aceste suprafețe și eliberării lor de 
coceni. Această indicație, dată de
comandamentul județean și cunoscu
tă de specialiști, este respectată In 
majoritatea unităților. Ne vom opri 
Insă asupra cîtorva excepții. La co
operativa agricolă 
stabilit să se !n- 
sămînteze 200 ha 
cu griu după po
rumb. Această su
prafață. destul de 
mică de altfel, 
putea fi arată și 
pregătită, întrucît 
recoltat de pe
Dar. după cum ne spunea tov. Adrian 
Nichifor, inginerul șef al cooperati
vei. se va renunța la amplasarea 
griului după porumb pe 160 ha, deoa
rece „terenul nu a fost eliberat de 
coceni și nu cred că îl vom putea e- 
libera nici In zilele următoare". De 
ce s-a luat această măsură care con
travine rotației culturilor ? Lipsesc 
mijloacele de transport sau forța de 
muncă ? Nici una, nici alta. Totul se 
datorește defecțiunilor în organiza
rea muncii . Aici nu s-a lucrat pe 
echipe Ia recoltat. Fiecare om a 
cules porumbul de pe rindurile pe 
care le-a lucrat)!n acord global, fără 
să se organizeze acțiuni de întraju
torare. După strtngerea știuletilor nu 
s-au mal transportat cocenii. Din 
această cauză ctmpnl arată ca o ta
blă de șah : pe unele rtnduri cocenii 
eu fost tăiati, iar pe altele nu. 
Deci, deși s-a recoltat o mare su
prafață cu porumb, nu există par
cele comoecte eliberate, unde tere
nul să poată fi pregătit pentru Insă- 
mtrțaraa griului. Desigur, această 
s'tuatle putea fi prelntlmplnată dacă, 
din vreme, comandamentul corni!" el 
ar fi luat măsuri ca. In cadrul echi
pelor. să se organfzeze întrajutora
rea la recoltat și eliberarea terenu-

din Enisala s-a

TULCEA
porumbul a fost 

aproape 400 ha.

lui. Acum se recurge Ia soluția cea 
mai ușoară : se schimbă amplasarea 
griului pe alte terenuri.

Așa se procedează și în alte uni
tăți. Or, lnsămînțacea mai mulți ant 
la rînd grîu după grîu explică de ce 
unele cooperative agricole au obți
nut recolte cu mult sub posibilități. 
Iată de ce se cere un plus de efort 
la eliberarea și pregătirea terenului 
pentru semănatul griului.

în unele zone din județul Tulcea 
nu a plouat din luna iunie și, de 
aceea, terenul se pregătește greu. 

Cu toate acestea, 
pînă la sfirșitul 
săptămînii trecu
te. în cooperati
vele agricole s-au 
aplicat udări de 
aprovizionare nu- 

din cele 9 300 ha 
— Ni- 
Poșta

mai pe 4 400 ha __ ___ _
prevăzute. în unele unități 
colae Bălcescu, Izvoarele.
— udările nici nu au început, iar în 
altele, suprafețele irigate sint foarte 
mici : Frecăței — 54 ha din 580 ha, 
Nalbant — 40 ha dim 260 ha, Cataloi
— 70 ha din 432 ha. Udări
le de aprovizionare nu se pot e- 
fectua, deoarece terenurile cul
tivate cu porumb nu au fost 
eliberate de coceni. Este cazul co
operativelor agricole din Iazurile. 
Frecăței, Sarichioi. Și totul pornește 
de la deficiențele existente în orga
nizarea muncii. La cooperativa agri
colă din Mihai Bravu, de exemplu, 
care are terenuri amenajate pentru 
irigații, recoltarea porumbului s-a 
făcut exact invers decît trebuia. S-a 
eliberat terenul care nu poate ff iri
gat și a rămas ocupat cel care se putea 
iriga. întirzierea udărilor se da
torește și defecțiunilor de la stațiile 
de pompare, în special In unitățile 
din sistemul de irigații Babadag.

însămlnțarea griului abia a început 
șl multe din neajunsurile semnalate 
mai pot fi înlăturate. Comandamen
tul județean are datoria să intervi
nă operativ pentru ca. în toate uni
tățile. griul să fie lnsămînțat în cele 
mal buna condiții.

Ion TEODOR

0 grăpare in plus costă patru kilograme grîu 
tovarășe inginer?Dar una in minus,

în cooperativele agricole din jude
țul Gorj se însămînțează în această 
toamnă 23 000 ha grîu, 1 500 ha orz și 
1 000 ha cu cereale pentru masă ver
de. Pînă acum a fost însămînțată în
treaga suprafață prevăzută a se cul
tiva cu orz și masă verde, precum 
și 50 la sută din cea destinată griu
lui. Păstrîndu-se ritmul zilnic de 
1 100 ha, semănatul se va putea în
cheia in limitele timpului optim. 
Problema principală o cohstituie 
însă asigurarea unor lucrări de bună 
calitate, astfel Incit 
ția obținerii unor 
producții bune în 
anul viitor.

în cele mai mul
te comune, comi
siile constituite în 
acest scop au 
urmărit pe parcurs cum se pregă
tește terenul pentru ca, la recepție, 
să nu 
plinit, 
tea na 
de 12 
runțit 
cele două cooperative — Peșteana și 
Moi — din comuna Bilteni. ne spu
nea tov. Constantin Văduva, vice
președinte al consiliului popular co
munal — comisia a recepționat eu 
exigentă fiecare porțiune de teren. 
Au fost parcele pe care comisia le-a 
respins la recepție, dispunînd mă- 
runțirea bulgărilor". Aceasta do
vedește responsabilitatea comanda
mentului comunal pentru executarea 
In cele mai bune condiții a lucrări
lor agricole de toamnă. La fel se 
procedează si în multe alte coopera
tive agricole : Valea cu Ană. Roșia- 
Jiu, Borăscu. Livada Telești etc.

Se constată și abateri de la nor
mele de calitate. La cooperativa a- 
gricolă Urdari. 5 tractoare cu discuri 
pregăteau terenul pe o parcelă 
24 ha. Pregăteau, e un fel de a 
ne. pentru că nu reușeau să 
mare lucru. De ce ? S-au făcut 
puțin două greșeli. Prima : la arat, 
tractoriștii s-au grăbit și au tras 
brazde prea late, bolovănoase, care

să existe garan-

G

fie puse în fața unui fapt îm- 
La cooperativa agricolă Peș- 

se semăna grîu pe o parcelă 
ha. Patul germinativ era mă- 
și nivelat ca în palmă. „La

au acoperit terenul nearat. A doua 1 
nu s-a urmărit ca imediat după a- 
rat să se disculască, ceea ce a făcut 
ca brazdele să se întărească. S-a ho- 
tărît să se refacă lucrarea pe toată 
suprafața. Era mult mai bine dacă 
se prevenea această situație. Comi
sia comunală avea datoria să fie pre
zentă la cîmp nu numai la recep
ție. După cum ne spunea Constantin 
Pupăză, inginerul șef al cooperativei, 
comisia comunală nu s-a prezentat 
să recepționeze terenul înainte de 
semănat. Dar Inginerul face parte 

din această comi
sie. Ce ați făcut 
pentru a preveni 
executarea unor 
lucrări necores
punzătoare ? în 
loc de răspuns, 

început să înși- 
Cazul relatat nu 

La cooperativa a-

RJ

de 
spu- 
facă 
cel

Inginerul-șef ■ 
ruie justificări, 
este singular, 
grîcolă din Turceni se semăna griu 
printre bulgări. Era limpede că nu 
se făcuseră destule lucrări pentru 
mărunți rea solului. „Am dat de pa
tru ori cu discul și o dată cu grapa 
— ne spunea Constantin Dinculeasa, 
inginerul șef al cooperativei. N-am 
continuat, deoarece lucrările supli
mentare ne-ar costa prea scump". 
„Prea scump" în cazul de față în
seamnă... 4 kg de griu la hectar, cît 
reprezintă costul unei grăpări In 
plus. E clar că inginerul-șef nu a 
calculat ce spor substanțial de pro
ducție s-ar obține la hectar prin e- 
xecutarea acestor lucrări.

Specialiștii au datoria ca. după 
specificul fiecărei parcele, să asigure 
executarea acelor lucrări de care 
este nevoie, astfel Incit să rezulte un 
teren bine pregătit. Comandamen
tul județean, comandamentele comu
nale. organele agricole trebuie să ia 
măsuri ferme ca nicăieri să nu se 
admită rabat la calitatea lucrări' 
de pregătire a terenului și de k 
mânat. *

Aurel PAPADIUC 
Dumitru PRUNA

Lo cooperativa agricolă Girbov, din județul Gorj, din cauza 
lipsei de umiditate din sol, Imediat după semănat terenul este 

tăvălugii

Pregătirea exemplară a terenului pentru Insămînțări este preocuparea de 
bază din multe unități agricole din județul Gorj. Așa se procedează și la 

cooperativa agricolă Telești
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vine brusc intransigent 
și îngroașă lucrurile pină 
la denaturare. Iar răul 
este cu atit mai mare 
cu cit, intre altele, se in- 
tîmplă ca adevărul să se 
Înăbușe printre exagerările 
făcute din patimă și să de
vină și mai greu de scos la 
lumină. Spiritul de răspun
dere. fermitatea adevărată 
nu au nevoie de neînțele
geri personale pentru a se 
manifesta.

Obștea nu rămîne Indife
rentă la manifestările care 
lovesc In interesele ei. Oa
menii iau și trebuie să ia 
atitudine nu numai cind 
sînt lezate Interesele lor 
strict personale. Așa a 
făcut, tot aici la C.A.P. 
Huruiești, acel sătean 
care a oprit căruța Iui 
Gheorghe Pralea fiindcă 
avea întemeiate bănuieli că 
acesta a luat cu îngăduința

brigadierului Constantin 
Cernat mai mult porumb 
decît I se cuvenea. Că ob
ștea satului nu s-a arătat 
dispusă să tolereze nere
guli ca aceasta și ca altele 
(dintre care unele chiar 
ne-au fost semnalate In se
sizare. deși erau vechi și 
remediate) o dovedește lim
pede faptul că In adunarea 
generală din iarnă au fost 
schimbați și președintele 
cooperativei, și brigadierii 
incorectă Și tot spirit de 
răspundere și grijă pentru 
avutul cooperativei arată și 
gestul paznicului care-și ia 
cu el seara feciorul. Să 
poată tine sub ochi tarlaua 
cu porumb din două părți 
deodată. Cum au t.inut-o și 
tn seara din 20 septembrie : 
au apărut în lan șase um
bre. dar n-au reușit să sca
pe (deocamdată, fiindcă 
cercetările sînt tn curs) de- 
ctt cu fuga, lăslnd sacii pe 
cîmp.

Dar — este cazul «ă spu
nem deschis — ne-am fi 
așteptat și ne așteptăm ca 
In această cooperativă, ca 
de altminteri în oricare al
ta. spiritul de răspundere.

pe care le fac brigadierii 
dintr-un Ioc în altul mai 
rămîne ceva timp și pentru 
culesul unui coș de stru
guri ori de stiuleti. Iată, 
de pildă — ca să rămînem

echipă, un magaziner prin
cipal și alti cîțiva sezo
nieri ; patru socotitoare, 
un merceolog, o secretară... 
Peste 40 de oameni. Sigur, 
multi din acești oameni.

mint. Și totuși, putini din
tre cei cu asemenea funcții 
poi spune cu mina pe ini
mă că-și umplu toată ziua, 
din zori și pînă seara, eu 
treburile lor de organizare

Dacă ar culege și ei măcar un coș...
preocuparea pentru strîn- 
gerea Ia timp a recoltei să 
se manifeste la toți coope
ratorii și la toți cei care aj 
o răspundere sau alta pe 
planul organizării, nu nu
mai sub forma îndemnuri
lor adresate altora. Fiind
că. iată.rezerve interne de 
forță de muncă există. în 
Imediata apropiere : prin 
birourile consiliului popu
lar, pe la sediul C.A.P. si 
chiar între multele drumuri

în cadrul aceluiași exem
plu — ce forte ar putea fi 
puse In valoare numai la 
C.A.P. Huruiești : cinci 
persoane In conducere, re
tribuite și de către stat 
(președinte, inglner-șef, 
contabi]-șef etc) ; opt șefi 
de brigadă (retribuit! cu 
norme fixe, consumlnd o 
mare parte de timp cu 
chestiuni de organizare, 
control, îndrumare și evi
dență) ; douăzeci de șefi de

unii cu atribute de condu
cere, au sarcini bine stabi
lite. Atrage atenția nu atit 
numărul mare — asupra 
căruia ar fi necesar să se 
pronunțe organele compe
tente — cit mai ales faptul 
că prea a intrat în obiceiul 
multora dintre cei investiți 
cu diferite răspunderi în 
comună sau In cooperativă 
să nu mai rupă un știulele, 
să nu mai care un coș ori 
să scoată un cartof din pă

și de birou. Că nu și-ar 
găsi fiecare măcar o oră pe 
zi să culeagă, să zicem, un 
coș, două de struguri. To
talul — cam o tonă pe zi. 
Și, In plus, cu totul altfel 
ar arăta atmosfera, relațiile 
de muncă, alta ar fi și pu
terea de mobilizare a unui 
îndemn, a unei chemări la 
lucru. Am spus măcar un 
coș, două de struguri pe zi. 
după timpul disponibil al 
fiecăruia. Asta nu înseamnă

că ne-am gîndi la o parti
cipare simbolică, de „ochii 
lumii". Această participare 
să devină obișnuința lor de 
fiecare zi și nu una de
monstrativă, să însemne 
însăși modul lor de a-si 
concepe existenta în sat.

Ce să faci însă, cum să 
«peri ca inginerul viticol 
Constantin Răduc să fie 
ascultat, urmat de toți oa
menii ca unul, cind le-ar 
spune, cu pregătirea sa de 
specialist, că via trebuie cu
leasă neîntirziat ? Cum să 
speri să fie urmat cînd 
dumnealui nu numai că n-a 
umplut vreun coș în via 
C.A.P,-ului, dar n-a bine
voit să-și culeagă singur 
nici cele 27 coșuri de 
pe lotul dat în folosință ? 
Toamna trecută a trimis 
șase cooperatori să-i cu
leagă via. Și tot în același 
stil nu binevoise pînă la 
data investigațiilor noastre 
să achite nici contravaloa

rea lucrărilor prestate pe 
lotul său și nici transportul 
strugurilor cu mașina coo
perativei la Bacău.

Chemarea „tot satul la 
muncă" înseamnă. înainte 
de toate, ca absolut fiecare 
locuitor de aici, după posi
bilitățile lui — ținînd sea
ma și de răspunderile pe 
care le are — să lucreze 
efectiv pe cîmp, în livadă, 
în grădina de legume. Este 
firesc să fie așa deoarece 
locuitorii satului nu pot fi 
împăxțiti rigid în două 
părți : cei care au exclusiv 
muncă de organizare și în
drumare, și cei care ex
clusiv se ocupă cu produc
ția. Colectivitatea sătească 
este una singură, de ne
despărțit în efortul pentru 
a lucra mai bine, pentru a 
smulge pămîntului roade 
tot mai bogate, pentru fău
rirea bunăstării clădite 
trainic pe munca tuturor.
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ir la primul ministru al guvernului Vizita ministrului afacerilor externe SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu, a primit, miercuri diminea
ța, in vizită protocolară de prezentare 
pe ambasadorul Republicii Burundi 
— Gaspard Emery Karenzo. Republi

cii Cuba — Humberto Castello Al
danas, Republicii Islamice Pakistan 
— S. A. Moid. Republicii Populare 
Congo — Joseph Gampouo, ți Repu
blicii Indonezia — Sukahar.

(Agerpres)

Sosirea tovarășului K. F. Katușev,
secretar al C. C. al P. C. U. S.

în cursul aceleiași zile, tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. s-au 
lntîlnit cu tovarășul K. F. Katușev. 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

în timpul convorbirii, desfășurată 
Intr-o atmosferă sinceră, de caldă 
prietenie, au fost abordate probleme 
de interes comun.

La invitația C.C. al P.C.R., miercuri 
a sosit în Capitală tovarășul K. F. Ka
tușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
care face o vizită de prietenie in tara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față N. V. Maslennikov, 
însărcinat cu afaceri a.i. al U.R.S.S. 
la București, membri ai Ambasadei 
sovietice. (Agerpres)

al Belgiei, Renaat van Elslande A REPUBLICII GUINEEA

Miercuri dimineața a sosit In Ca
pitală Arnaldo Forlani, ministrul ■- 
parării al Republicii Italia, care, la 
invitația ministrului apărării națio
nale al Republicii Socialiste Româ
nia. face o vizită oficială în tara 
noastră.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de generalul de armată 
Ion Ioniță, ministrul apărării națio
nale, generalul-colonel Ion Coman, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale si șef al Marelui Stat Ma
ior, adjuncti ai ministrului apărării 
naționale, generali și ofițeri superiori.

Au fost de față Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei în Româ
nia. generalul de brigadă Mario dl

Palma, atașatul militar, aero și naval 
al acestei țări la București.

După intonarea imnurilor de «tat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Italia. Arnaldo Forlani și 
generalul de armată Ion Ioniță au 
trecut în revistă garda de onoare 
aliniată pe aeroport.

La amiază. Arnaldo 
o vizită protocolară 
armată Ion Ioniță.

In cursul aceleiași__ , ______
Forlani a depus coroane de flori la 
Monumentul eroilor patriei și Ia Ci
mitirul militar italian și a vizitat car
tiere noi din Capitală și Academia 
militară.

Forlani a făcut 
generalului de

zile. Arnaldo

(Agerpres)

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală ministrul afacerilor externe 
al Belgiei, Renaat van Elslande. îm
preună cu soția, care, la invitația 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, face o vizită oficială în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost întîmpinat de George 
Macovescu, cu soția, Vasile Gliga. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Alexandru Lăzăreanu. amba
sadorul României la Bruxelles, func
ționari superiori din M.A.E.

Au fost prezenți ambasadorul 
Belgiei la București, Jacques Graeffe, 
ți membri ai ambasadei.

*
La Ministerul Afacerilor Externe 

au început, in cursul aceleiași zile, 
convorbirile oficiale dintre ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România. George Macovescu. 
și ministrul afacerilor externe al 
Belgiei, Renaat van Elslande.

Cei doi miniștri au subliniat că vi
zita în Belgia a președintelui Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, s-a înscris în ansamblul 
relațiilor dintre cele două țări ca un 
moment remarcabil, avlnd un puter
nic rol stimulator pe terenul dezvol
tării multilaterale a raporturilor ro- 
mâno-belgiene de prietenie si colabo
rare.

A avut loc. de asemenea, un schimb 
de păreri asupra unor probleme in
ternaționale de interes comun, evi- 
dentiindu-se importanta încheierii cu 
succes a Conferinței pentru secu
ritate si cooperare în Europa si a 
traducerii în viată a măsurilor în
scrise in Actul final, necesitatea in-

tensificărfi eforturilor pentru solutio
narea grabnică, pe căi pașnice, a con
flictelor din Orientul Apropiat și din 
Cipru. S-a relevat, totodată, impor
tanta pe care guvernele celor două 
țări o acordă adoptării unor măsuri 
efective de dezarmare și. în primul 
rînd, de dezarmare nucleară. Cei doi 
miniștri au apreciat că soluționarea 
problemelor complexe ce confruntă 
omenirea impun o participare pe 
bază de deplină egalitate a tuturor 
țărilor, instaurarea unor noi rapor
turi între state, indiferent de siste
mul lor social-politic.

La convorbiri participă, din partea 
română, Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Alexan
dru Lăzăreanu. ambasadorul Româ
niei la Bruxelles, 
ambasador în M.A.E.. 
director în Ministerul 
terne.

Din partea belgiană 
ques Graeffe, ambasadorul Belgiei la 
București, J. Van Den Blook. amba
sador, director general al Relațiilor 
politice din Ministerul Afacerilor Ex
terne, J. Herpin, ambasador pentru 
problemele păcii în Ministerul Afa
cerilor Externe, alte persoane ofi
ciale.

Valentin Lipatti. 
Iuliu Dobroiu, 
Afacerilor Ex-

participă Jac-

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a oferit un dineu in 
onoarea ministrului afacerilor exter
ne al Belgiei, Renaat van Elslande.

Au participat Bujor Almășan, Flo- 
rea Dumitrescu, Radu Păun, miniștri, 
adjuncti de miniștri, alte persoane 
oficiale române și belgiene.

în timpul dineului, miniștrii de ex
terne ai celor două țări au toastat în 
sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu șl a Maiestății Sale Bau- 
douin, regele belgienilor, pentru 
prosperitatea popoarelor român ți 
belgian, pentru prietenie ți colabora
re între cele două țări.

Vorbitorii și-au exprimat convin
gerea că există toate condițiile pen
tru a da un nou impuls raporturilor 
bilaterale, a ridica pe o treaptă mai 
înaltă și a intensifica dialogul româ- 
no-belgian, în interesul celor două 
popoare, al păcii, securității și Coope
rării în Europa ți în lume.

♦
Tn aceeași zi, ministrul afacerilor 

externe al Belgiei. Renaat van Elslan
de, a depus o coroană de flori Ia Mo
numentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului ți a patriei, pentru 
socialism.

(Agerpres)

Cronica zilei
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FOTBAL: Echipele noastre eliminate A

In cîteva rînduri

Excelenței Sale AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea, 

Președintele Republicii Guineea

Aniversarea a 17 ani de la proclamarea independentei patriei dumnea
voastră îmi oferă plăcutul prilej ca, in numele poporului român, al Partidu
lui Comunist Român, al guvernului ți al meu personal, să vă adresez dum
neavoastră, Partidului Democrat din Guineea, guvernului și poporului gui- 
neez prieten, un călduros mesaj de solidaritate, sincere felicitări, urări de noi 
succese în munca dumneavoastră viitoare.

Poporului român îi sln-t cunoscute rezultatele obținute de poporul guineez, 
sub conducerea Partidului Democrat din Guineea, a dumneavoastră personal, 
în opera de dezvoltare a patriei pe calea progresului și bunăstării și se bucură 
de toate acestea ca de propriile sale succese.

Sărbătoarea dumneavoastră națională îmi oferă în același timp ocazia, 
să-mi exprim convingerea că relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre țările, popoarele și partideie noastre se vor dezvolta mereu și să vă 
asigur că vom face totul, ca și pină acum, pentru traducerea In viață a înțe
legerilor convenite împreună cu prilejul vizitei pe care am făcut-o anul trecut 
în frumoasa dumneavoastră țară.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Româr..
Președintele

Republicii Socialiste România

Conakry, 
faima de 
economic 

favorabile.

lși 
cel 
al 
pe 
de

din primul tur al cupelor europene
Dinamo-sub nivelul cerințelor

BOX • Clay, învingător 
prin k.o. tehnic

Ieri, la București. în „Cupa cam
pionilor europeni", s-a jucat meciul 
retur dintre echipele Dinamo și Real. 
După ce în prima partidă Dinamo 
pierduse cu 4—1. ieri a obținut, pe 
teren propriu, un cîștig limitat, scor 
1—0 ; astfel, campioana României a 
fost eliminată, încă din primul tur al 
celei mai importante competiții eu
ropene intercluburi.

Faptul acesta nu se întîmplă pen
tru întîia oară : echipele noastre, 
inclusiv Dinamo, s-au mai compor
tat total nesatisfăcător în ediții pre
cedente. fiind eliminate, de obicei, 
din fazele de început ale „Cupei 
campionilor".

Amărăciunea publicului, sentimen
tele de insatisfacție încercate de 
spectatori și telespectatori au fost ge
nerate. ca ți altădată, de neputința 
manifestă a echipei noastre cam
pioane de a realiza un ioc de cali
tate tactică, tehnică ți fizică la ni
velul cerințelor performantei interna
ționale.

Rezultatul înregistrat ieri — rezul
tat de altfel fără valoare reală, dată 
fiind eliminarea, ți încă detașată, din 
competiție — îndreptățește criticile 
amatorilor de fotbal care reproșează

echinel Dinamo, conducerii sale, 
«laba calitate a formației ți a pre
gătirii acesteia. încă de la meciul în de
plasare și. mai ales, insuficienta pu
tere de luptă, incapacitatea ei de a 
se impune si de a da tonul partidei 
pe clmpul de ioc propriu, din Bucu
rești.

Nu e prima oară cînd opinia pu
blică sportivă critică sever asemenea 
comportări cenușii, submediocre, 
tuși, prestații necorespunzătoare, 
parte de cerințele exprimate față 
fotbalul nostru continuă să aibă 
Așa s-au comportat echipa Dinamo 
în actuala ediție a „Cupei campioni
lor". precum și celelalte echipe — 
Rapid. A.S.A.. Universitatea Craiova 
care, de asemenea, au părăsit compe
tițiile internaționale încă din primul 
tur. Se impun, deci, din partea 
C.N.E.F.S.. a federației de specialita
te și a cluburilor fruntașe măsuri 
energice, cu adevărat eficiente, spre 
afirmarea echipelor noastre în com
petițiile internaționale, spre crește
rea puterii lor de luptă, a dorințe) 
de a învinge în marile confruntări 
sportive.

To- 
de- 
de 

loc.

MANILA 1 (Agerpres). — Pentru a 
patra oară de cînd a recucerit titlul 
mondial la categoria grea. Cassius 
Clay ți-a apărat cu succes centura, 
învingîndu-1, de data aceasta, prin 
k.o. tehnic în reprima a 15-a pe pu
ternicul său rival Joe Frazier. Desfă
șurată pe ringul arenei „Coliseum" 
din Manila, in prezența a peste 25 000 
de spectatori. întîlnirea a prilejuit o 
luptă spectaculoasă în care Clay, ex
celent pregătit și la capitolul condi
ție fizică, și-a pus cu siguranță 
valoare cunoștințele sale tehnice.

în penultima repriză, Frazier 
fost dominat copios, aflîndu-se la_
pas de k.o. în pauza dinaintea repri
zei a 15-a, antrenorul lui Frazier. 
Eddie Fuch, ți-a abandonat elevul 
care nu mai era capabil să termine 
meciul, astfel că arbitrul întilniril. 
filipinezul Carlos Padilla jr„ l-a de
clarat- învingător prin k.o. tehnic pe 
Cassius Clay. înaintea acestei decizii* 
Clay conducea detașat : toți trei ofi
cialii consemnînd în buletinele lor un 
avantaj între 4 ți fi puncte.

Cu prilejul celei de-a 17-a ani
versări a proclamării independentei 
Republicii Guineea, ambasadorul 
acestei țări la București, Ibrahima 
Camara, a oferit miercuri o recepție 
în saloanele ambasadei.

Au participat Iosif Uglar. membru 
al Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Bujor Almășan 
și Emil Nicolcioiu, miniștri. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, general-colonel Ma
rin Nicolescu. adjunct a! ministrului 
apărării naționale, membri ai con
ducerii unor instituții centrale, orga
nizații de masă ți obștești, generali 
șl ofițeri superiori. Au luat parte șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
tara noastră, alti membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Guineea. Filly 
Cissoko. cu prilejul celei de-a XVII-a 
aniversări a proclamării indepen
dentei naționale a acestei țări.

rit miercuri seara • recepție în sa
loanele hotelului Athenâe Palace.

Au participat Emil Nicolcioiu și 
Radu Păun, miniștri. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministruluf afacerilor ex
terne. membri ai conducerii unor in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, oameni de cultură si artă, 
ziariști.

Au fost prezenți 
diplomatice 
alti membri

țefi de misiuni 
acreditați la București, 

ai corpului diplomatic.
★

Provinciei Socialiste Au- 
~ 6 Nedelkovici,

in
a

un

V. M1RONESCU

TENIS

ALTE REZULTATE
Rezultate înregistrate ieri în me

ciurile retur din prima manșă a 
Cupelor europene de fotbal. Cupa 
U.E.F.A. : Dynamo Dresda — A.S.A. 
Tg. Mureț 4—1 (1—0) ; Steaua Roșie 
Belgrad — Universitatea Craiova 
1—1 (1—0) ; Stal Mielec — Holbaek 
(Danemarca) 2—1 : Slask Wroclaw — 
Gais Gdteborg 4—2 ; Eskisehir — 
Levski Spartak Sofia 1—4 : Dunav 
Ruse — A.S. Roma 1—0 ; Napoli — 
Torpedo Moscova 1—1 : Vasas Buda
pesta — Voest Linz 4—0 ; A.E.K. Ate
na — Voivodina Novi Sad 3—1 ; S.V. 
Hamburg — Young Boys Berna 4—2 ; 
Aston Villa — Anvers 0—1 ; Gaiata 
Saray Istanbul — Rapid Viena 3—1 : 
Ipswich — Feyenoord 2—2 ; Honved 
Budapesta — Bohemians Praga 1—1.

Cupa cupelor: Zwickau (R.D.G.)
— Panathinaikos Atena 2—0 ; Anor- 
thosis (Cipru) — Ararat Erevan 1—1: 
Boavista (Portugalia) — Spartak 
Trnava 3—0 : Slavia Sofia — Sturm 
Graz 0—1; Anderlecht — Rapid Bucu
rești 2—0 ; Celtic Glasgow — Valur 
Reykjavik 7—0.

Cupa campionilor europeni : Di
namo Kiev — Olimpiakos Pireu 1—0; 
Fenerbahce — Benfica Lisabona 1—0 ; 
F.C. Magdeburg — Malmoe (Suedia) 
2—1 ; Wacker Innsbruck — Borussia 
Moenchengladbach 1—6 : Hajduk Split
— Floriana La Valetta 3—0.

Echipele subliniate se califică pen
tru turul al doilea.

în orașul olandez Kerkrade se des
fășoară un turneu demonstrativ in
ternational de tenis. Campionul ro
mân Ilie Năstase l-a învins cu 6—3, 
6—4 pe suedezul Bjorn Borg. Ame
ricanul Martin Riessen a ciștigat cu 
4—6. 6—3 (abandon) în fata olande
zului Tom Okker, care s-a accidentat.

★
După turneul de tenis de Ia San 

Francisco, în clasamentul „Marelui 
premiu F.I.L.T." se menține lider 
G. Vilas (Argentina), cu 700 puncte, 
urmat de Orantes (Spania) — 589 
puncte. Ashe (S.U.A.) — 475 puncte, 
Borg (Suedia) — 430 puncte, Ilie 
Năstase (România) — 385 puncte, 
Connors (S.U.A.) — 300 puncte, Ra
mirez (Mexic) — 285 puncte, Kodes 
(Cehoslovacia) — 268 puncte.

La București a fost semnat, 
miercuri, Protocolul sesiunii Comisiei 
mixte româno-suedeze pentru comerț, 
care prevede extinderea ți diversifi
carea în continuare a schimburilor 
comerciale dintre cele două țări, căile 
și modalitățile 
treprinse în 
acestora.

Documentul 
partea română, de Constantin Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, iar din partea suedeză 
de Curt Lei ion. ambasadorul acestei 
țări la București.

♦
Cu prilejul celei de-a XV-a ani

versări a independentei Republicii 
Federale Nigeria. Însărcinatul cu a- 
faceri ad-Interim al acestei țări la 
București. Spiff Micah Taribo. a ofe-

ce urmează a fi in- 
vederea promovării

a fost semnat, din

Delegația
tonome Kosovo din R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de Bogoliub ..,2,
președintele Consiliului Executiv al 
acestei provincii, a vizitat, miercuri 
dimineața, întreprinderea de utilaj 
petrolier „1 Mai" din Ploiești.

In aceeași zi, membrii delegației au 
vizitat la Brașov întreprinderea de 
autocamioane.

Seara, președintele Consiliului 
popular al municipiului Brașov, 
Gheorghe Dumitrache, a oferit un di
neu tn onoarea membrilor delegației.

♦
Tn cadrul acțiunilor întreprinse de 

Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România prin care se face tot 
mai cunoscut, publicului nostru iubi
tor de frumos, valorosul său patrimo
niu, se înscrie ți o interesantă ex
poziție de gravură japoneză deschisă 
în sălile muzeului. O selecție de circa 
120 de stampe din fondul muzeului 
familiarizează pe vizitator cu acest 
gen care a înregistrat in Japonia o 
deosebită înflorire de la sfîrșitul se
colului al XVII-Iea pină la mijlocul 
secolului al XlX-lea, gen ilustrat de 
artiștii Utamaro, Hokusai, Utagawa, 
Toyokuni, Kunisada, Hiroshige și al
ții. prezenți în expoziție cu mai mul
te lucrări. Avînd ca sursă de inspira
ție viata cotidiană a Japoniei, stam
pele au răspuns unui larg interes 
popular. Ele impresionează si astăzi 
prin ineditul temelor, prin forma de 
expresie ți măiestria tehnicii.

Capitala Guineei, 
datorează existența și 
mai însemnat centru 
țării poziției sale 
țărmul Atlanticului, fiind punct 
legătură în vasta rețea a căilor ma
ritime din această parte a globu
lui. Orașul-grădină etalează un 
peisaj luxuriant, caracteristic între
gii țări. Pentru că Guineea însăși 
este o adevărată grădină. Subsolul 
guineez adăpostește inestimabile 
bogății. Guineea se numără prin
tre marii depozitari de bauxită ai 
lumii (peste 20 la sută din rezer
vele globului), dispune de uriașe 
cantități de minereuri de fier (a- 
preciate la peste un miliard de 
tone), diamante, alumină.

Devenit stăpîn pe propriile des
tine, în urmă cu 17 ani, poporul 
guineez a trecut la valorificarea In 
interes propriu a avuțiilor naționa
le. După secole de înrobire străi
nă. oamenii acestor meleaguri își 
unesc eforturile pentru lichidarea 
sechelelor trecutului, accelerarea 
înaintării tării pe calea progresu
lui economic si social.

Mărturii ale prefacerilor înnoi
toare intervenite în viata poporu
lui guineez. după preluarea de că
tre stat a principalelor ramuri ale 
economiei, sînt debutul unei in
tense activități constructive ne plan 
industrial, măsurile vizînd dezvol
tarea agriculturii, campania pentru 
extinderea rețelei de învătămînt.

România. animată de sentimente 
de prietenie «i solidaritate fată de 
popoarele Africii, urmărește cu 
caldă simpatie eforturile poporului 
guineez pentru edificarea unei 
vieți noi și prospere. Constituie un 
fapt Îmbucurător că relațiile ro- 
mâno-guineeze cunosc o puternică 
dezvoltare. O contribuție de cea 
mai mare importantă in acest sens 
a adus vizita întreprinsă în pri
măvara anului trecut de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Con
vorbirile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Sekou 
Tourâ, Tratatul de prietenie ți 
colaborare. celelalte documente 
semnate au pus bazele unei largi 
ți fertile colaborări pe multiple 
planuri. Pe linia transpunerii în 
viată a înțelegerilor la nivelul cel 
mai înalt, au fost Inițiate o serie 
de acțiuni de cooperare în diver
se domenii — prospectări geologi
ce în mai multe regiuni ale Gui
neei. exploatarea zăcămintelor de 
bauxită din zona Boke. partici
parea României la activitatea so
cietății mixte „Mifergui-Nimba". 
pentru valorificarea unor ză
căminte de fier, și altele. Este con
vingerea poporului român că exis
tă condiții dintre cele mai priel
nice pentru adîncirea relațiilor de 
prietenie si colaborare româno- 
guineeze. corespunzător intereselor 
celor două țări si popoare, cauzei 
păcii si colaborării internaționale.

X

Noi unități comerciale 
, Rețeaua comercială a județu
lui Covasna s-a îmbogățit cu 
noi unități. Tn cursul acestui an. 
numai in orașul Sf. Gheorghe 
i-a dat în folosință un nou 
complex comercial cu o supra
față de peste 1 100 mp, au fost 
modernizate o serie de unități 
comerciale și se află în construc
ție altele noi. Astfel. în cartie
rul Simeria IV se construiește 
un complex comercial format 
dintr-un magazin alimentar cu 
autoservire, un magazin de le-

in orașul Sf. Gheorghe
gume și fructe, cofetărie, o uni
tate t^p „Gospodina" și o bu
cătărie de bloc. Tot în acest 
zartier s-a început construcția 
unui complex de alimentație 
publică • (restaurant, cofetăria, 
bar), iar în centrul orașului — 
a unuf magazin cu autoservire.

Paralel cu înnoirea și moder
nizarea rețelei comerciale 
acordat o atenție deosebită 
gătirii corespunzătoare a 
drelor. (Geza TSmSri).

HANDBAL

Cu prilejul competițiilor preolim- 
pice „Montreal-75“. la Palatul Sportu
rilor din Sherbrooke (Quebec) în 
cadrul turneului de handbal (mascu
lin), echipa U.R.S.S. a învins cu sco
rul de 21—16 formația Poloniei. Ja
ponia a întrecut cu 24—15 echipa Ca
nadei. în clasament conduce echipa 
U.R.S.S. cu 8 puncte, urmată de re
prezentativele Poloniei — 6 puncte, 
Danemarcei — 5 puncte. Japoniei — 
2 puncte. S.U.A. — 1 puncte 
nadei — zero puncte.

FOTBAL

Si Ca-

Fiecare zi mai rodnică
(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

20.» Ecran-dise — «mSztun. mu-
zicală.

jL .. 80.35 Teatru pentru tineret : „UnT V răspuns pentru Ana“.
21,30 Avanpremieră.
21.85 O mie de lumini — emisiune

muzicală realizată tn stu-
diourile RAI din Roma.

82.10 24 de ore.
PROGRAMUL I

PROGRAMUL II
15.S0 Fotbal : Sportul studențesc

— Flamengo (Brazilia). 20,00 Deschiderea stagiunii de con-
Transmisiune directă de la certe 1975—1976 a formațiilor
Stadionul Republicii. muzicale ale Radioteleviziu-

17.M Telex. nii. Program susținut de or-
17.43 Enciclopedie pentru tineret. chestra simfonică a RTV.
18,15 Muzica — emisiune de actua- în pauză : • Telex Casa

litate muzicală. Dosoftei. Film documentar
13.45 Universitatea TV. realizat de studioul de film
19,20 1001 de seri. TV la Casa memorials Do-
19,30 Telejurnal. softei din Iași.
20.00 Energia și fizic» — emisiune 22.04 Pagini de umor : „Ce vrăU

de știință. a mai făcut nevasta mea".

tăți prin depășirile altora. Efectiv, 
pentru flecare comitet județean sau 
municipal de partid, pentru fiecare 
prim-secretar. pentru fiecare minis
ter șl ministru, lista întreprinderilor 
restanțiere să se afle acum pe masa 
de lucru, să constitute un „memento" 
al activității din aceste zile. Iar ur
mărirea măsurilor întreprinse In ve
derea lichidării 
neriior tn urmă 
mordială.

Este cunoscut 
tentialul economic el tării a cres
cut prin intrarea tn funcțiune a sute 
de noi obiective șî capacități pro
ductive dotate cu tehnică modernă, 
iar unele dintre ele — în scurt timp 
— au ți atins parametrii proiectați. 
Dar și în domeniul îndeplinirii pla
nului de investiții, de constructii- 
montaj și. mai ales, de punere în 
funcțiune, rezultatele puteau fi mai 
substanțiale dacă nu se manifestau 
un șir de neajunsuri pe diferite șan
tiere. Ca atare, eforturile si preocu
parea factorilor cu răspunderi în 
procesul de realizare a investițiilor 
trebuie îndreptate. în aceste ultime 
trei luni ale anului, in direcția in
tensificării ritmului de execuție p« 
șantierele care au înregistrat res
tante în realizarea planului de con- 
structii-montaj. precum si la ob'ec- 
tiveie unde există condiții să fie date 
în exploatare In avans. O atenție 
deosebită se imnune acordată capa
cităților productive care nu au fost 
puse la termen în funcțiune din in
dustriile chimică, metalurgică, con
strucția de mașini, materialelor de 
construcții, pe a căror producție con
tează întreaga economie. Tn acest 
sens, unitățile Ministerului Con-

neîntîrziate a rămî- 
— o preocupare pri-

că. in acest an. po-

LISTA OFICIALĂ LISTA F I C I A L Â

Con- 
seara.

s-« 
pre- 
ca-

cinema UNIREA — 1B; 1»,
19,45, MUNCA — 16; 
— 15,30: 17.45: 20. la

Pe stadionul „1 Mai" din 
stanta s-a disputat, miercuri 
meciul amical de fotbal dintre echi
pele M.T.K. Budapesta și F.C. Con
stanța. Partida s-a terminat cu 
scorul de 3—2 în favoarea gazdelor.

a libretelor de economii cu cîștiguri 
ieșite cîșttgătoare la tragerea la «orii 

pentru trimestrul III 1975
• libretelor de economii cu dobtndă ți cîștiguri ieșite cîștigătoare la tragerea 

la sorți pentru trimestrul III 1975

• File de epopee — Ani de luptă, 
ani de glorie ; TIMPURI NOI — 
9.15: 12: 14.30: 17,15; 20.
> Noaptea artificiilor : SCALA — 
0.15; 11,30; 13.45: 16,15; 18.30: 20.45.
• De ce este ucis un magistrat :
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 5271) — 17.15, (5272) — 20.15, 
PATRIA — 9; 11,15: 13,30: 15,45;
18.15; 20,30, FESTIVAL — 8.45: 11: 
13.30; 16: 18,30; 21, la grădină — 
19,45.
• Ferma Iui Cameron î LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30: 16: 18,15; 
20.30, BUCUREȘTI — fi; 11.15: 13,15: 
16.15; 18.30: 20,30, Ia grădină —
19.15, FAVORIT — 9.15: 11.30: 13,45. 
16; 18,15; 20,30.
• Departe de lumea dezlănțuită 
(ambele serii) : CASA FILMULUI
— 10; 13; 16; 19.
• .Piciul — Trîntorii : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16; 18.15: 20,30. la 
grădină — 19, GRADINA LUCEA
FĂRUL — 19.
• Romanță despre îndrăgostiți : 
CENTRAL — 9,30; 12; 15.30; 17,30; 
20.
«r Omul din Laramie : VICTORIA
— 9.15; 11,30: 13.45; 16: 18,15: 20,30, 
GRADINA TITAN — 19.
• Elixirul tinereții : GRIVITA — 
9: 11,15: 13.30; 16; 18.15; 20.30, AU
RORA — 9: 11,15; 13.30: 15.45 r 18;
20.15, la grădină — 19. TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.15. la 
grădină — 19.
• A fost odată un Hollywood :

FEROVIAR — 8,45: 11,36 16.30;
19.30, FLOREASCA — 9: 12: 16,30;
19.30,

Evadarea : 
la grădină — 
18: 20. ARTA 
grădină — 19.
• Calvarul unei femei : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18.15; 20,30, MODERN — 9:
11.15; 13.30: 16: 18.15: 20,30, la gră
dină — 19.
• Epilog Ia graniță î LIRA — 
15.30; 18, la grădină — 19.45.
• întoarcerea Iui Colț Alb : DOI*
NA — 11; 13.15: 15,30; 17.45; 20.
PACEA — 15,30; 18: 20.
• Program pentru copii : DOINA
— 9.43.
• Alo, taxi ! : DRUMUL SĂRII — 
16: 18; 20.
• Scufundare la mare adincime ? 
DACIA — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
20,15, FLACARA — 13,30; 18: 20.13.
• Defileul legendelor uitate : FE
RENTARI — 15.30: 18; 20.15.
• Fluviul fără întoarcere : VOL
GA — 9.30; 11.30; 13,30; 15,45; 18; 
20, GLORIA — 9: 11: 13: 13: 17; 19; 
20,45, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18: 20,15.
• Omul din Londra : CRÎNGAȘI
— 17.
• înfrîngerea lui L. Wllkison : 
BUCEGI — 15.30: 17,45: 20. la gră
dină — 20.
• Ziua cea mai lungă ; MOȘILOR
— 15.30: 19, Ia grădină — 19.
• Domnișoara Robinson : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Delict din dragoste : FLAMURA
— 9: 11.15: 13.30: 15.45 : 18; 20.15.
VIITORUL — 15,30 : 18 ; 20.
• Nu te voi iubi : COSMOS — 

15,30: 18: 20.15.

• Emigrantul : GIULESTI — 15.30: 
18; 20,15.
• Comedie fantastici : RAHOVA 
— 16; 18.
• Soția lui Jean : COTROCENI — 
io: 12: 14: 1«; 18: 20.
• Ați chemat doctorul 7 : VITAN 
— 15.30: 18.
• Urme fierbinți : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
• Timpul s-a oprit • clipă t 
LUMINA — 18.15; 20.80.
• Cerul incepe la etajul HI 
LUMINA — 9: 11,15: 13.30: 16.
• Secretul planetei maimuțelor s 
GRADINA VITAN — 19.

N». ert.

Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

câștigătoare

l 1

Procentele de 
cîștig

1 617 250%
3 867 200%
3 932 100%
4 527 30%
5 114 25%
6 790 25%
7 309 25%
8 897 25%
9 736 25%

10 548 25%
11 958 25%
12 307 25%
13 699 23%
14 746 25%
15 515 25%

teatre
9 Orchestra simfonică a 
televiziunii :
(deschiderea stagiunii).
Iosif Conta — 20.
• Opera Română : Lacul lebe
delor — 19.

Teatrul de operetă : Victoria și 
al ei husar — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu >Tă- 
gureanu) : Hedda Gabler — 19, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Ti
tanic vals — 19,30.
• Teatrul satîric-muzical ,,C. Tă- 
nase* (sala Savoy) ; Cer cuvîntul 
Ia... diverse — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Prințesa și ecoul 
— 19.
• Circul București : Circul mare 
din Varșovia — 16; 19.30.

Concert
Radio- 

simfonic 
Dirijor :

Calcularea ți Înscrierea ciștiguri- 
lor în librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

PRONOEXPRES
NUMEHELE EXTRASE LA TRAGE

REA DIN l OCTOMBRIE 1975
EXTRAGEREA I : 43 16 18 22 3 24
EXTRAGEREA a II-a : 31 12 41 21 45
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI :

2 209 506 lei din care 1591 074 lei 
report
Plata cîști gurilor «e va face !n Ca

pitală inceoind din 9 octombrie oină 
la 1 decembrie, tn tară aproximativ 
din 13 octombrie oină la 1 decembrie 
1975 inclusiv, iar prin mandate poș- 

. tale aproximativ din 13 octombrie 
1975.

Numărul ciștigurilor Nr. libretu
lui ciștigător

Valoarea ctștigurilor
parțială 1 totală

1 2 687 384 50 000 50 000
1 811 003 40 000 40 000
1 409 671 30 000
1 l 345 603 30 000
1 2 540 134 30 000 90 000
1 3 577 573 20 000
1 2 396 184 20 000
1 30 870 20 000
1 943 227 20 000
1 1 658 724 20 000 100 000

Terminația 
libretului

36 98 230 10 000 720 00036 45 927 10 000
36 67 105 5 000
36 81 689 5 000
36 49 829 5 000
36 39 479 5 000
36 56 412 5 000
36 68 545 5 000 1 0R0 000

3S8 6 742 2 000
338 9 407 2 000
358 3 969 2 000
358 6 840 2 000 2 864 000
358 5 003 1 000
358 6 883 1 000
358 I 425 1 000
358 6 603 1 000
358 3 574 1 000
338 0 193 1 000
358 4 014 1 000 2 306 000
358 1 025 500
358 1 293 500
358 1 954 590
358 3 097 500
353 0 375 500358 4 943 500
333 9 179 500
358 3 416 500
358 1 513 500 I 611 000

TOTAL : 7 458 ciștiguri tn obiecte în valoare de lei : 9 061 000

structiilor Industriale, celelalte mi
nistere — în calitatea lor de titulari 
de investiții — au datoria de a asi
gura extinderea lucrului In cel 
puțin două schimburi prelungite, 
întărirea eu noi forte a forma
țiilor de montaj, în scopul grăbirii 
ritmului de montaj al utilajelor teh
nologice aflate pe șantiere.

Sarcini thajore, de importanță deo
sebită pentru fiecare întreprindere, 
centrală, minister și județ se ridică 
în ultimul trimestru din actua
lul cincinal în domeniul expor
tului. Corespunzător ritmului im
petuos de lucru ți activității mai 
rodnice, mai bogate în rezultate din 
toate unitățile, in octombrie și în 
lunile următoare se vor fabrica can
tități sporite de produse, de bună 
calitate, ce urmează să fie livrate în 
străinătate. în asemenea condiții, în
treprinderile, centralele industriale 
și ministerele, împreună cti unitățile 
de comerț exterior, trebuie să ia 
toate măsurile pentru asigurarea li
vrării ritmice și a transportului cit 
mai rapid al fondului de marfă des
tinat exportului, precum și pentru 
realizarea în întregime a obligațiilor 
asumate prin acordurile și conven
țiile de cooperare internațională.

Ceea ce trebuie avut în vedere de 
către toti cei ce muncesc — de la 
muncitori, ingineri, directori de în
treprinderi și centrale, pină la mi
niștri — este că încheierea cu un 
bilanț economic cît mai rodnic a ac
tualului cincinal ți pregătirea con
dițiilor favorabile, sub toate aspec
tele, pentru trecerea la înfăptuirea 
sarcinilor primului an din noul cin
cinal interesează profund întreaga 
societate și pe fiecare membru al ei 
în parte, fiind în folosul prosperi
tății necontenite a patriei, al bună- 
stărij poporului. Prin această pris
mă, pornind de la exigentele acestei 
perioade, trebuie organizată activita
tea din întreprinderi a colectivelor 
de muncitori, tehnicieni și ingineri, 
a comisiilor pe domeriti, trebuie in
tensificate acțiunile politico-educa
tive întreprinse de organizațiile de 
partid pentru mobilizarea și concen
trarea energiilor și capacităților crea
toare ale oamenilor muncii spre obi
ectivele prioritare, spre pîrghiile cu 
rol decisiv in atingerea acestora. 
Specialiștii din centrale și ministere, 
activiștii organelor locale de partid 
au datoria de a muta centrul activi
tății lor în întreprinderi, acolo unde 
se hotărăște realizarea planului, de 
a conlucra strîns cu conducerile 
unităților industriale și șantierelor, 
cu organizațiile de partid, pentru so
lutionarea cu operativitate și răspun
dere a tuturor problemelor ce apar 
sau pot apărea în această perioadă.

Stă în puterea colectivelor noastre 
industriale, a constructorilor și mon- 
torilor de pe șantiere să obțină re
zultate superioare în acest ultim 
trimestru al anului, să depășească 
hotărît media realizărilor pe zile, 
decade și luni a primelor trei trimestre. 
Important este să se lucreze pretu
tindeni cu tenacitate și răspundere. 
Buna organizare, ordinea și discipli
na să fie ferm încetățenite în toate 
întreprinderile, pe toate șantierele, la 
fiecare loc de muncă, astfel ca anul 
economic 1975 să fie încheiat eu re
zultate cît mai bune In toate unită
țile și toate ramurile economiei na
ționale.

vre a
Timpul probabil pentru zilele de S, 

4 și 5 octombrie. In țar» s Vreme căl
duroasă șt In general frumoasă, cerul, 
variabil, va prezenta înnorări mai ac
centuate tn nordul țării, unde, izolat, 
se vor semnala ploi slabe. Vînt slab 
pină la potrivit. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse Intre 7 st 17 gra
de, Izolat mal coborîte In depresiuni, 
iar cele maxime intre 18 și 28 de gra
de. In București : Vreme călduroasă șl 
frumoasă, mai ales la începutul Inter
valului. Cerul va fi variabil. Vlnt slab 
pină la potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.
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Sporirea rolului și eficienței O.N.U. 
in soluționarea problemelor 

majore ale omenirii
- în centrul dezbaterilor actualei sesiuni 

a Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 1 — Cores
pondentul nostru transmite : în ple
nara Adunării Generale a O.N.U. 
continuă dezbaterile de politică ge
nerală, la care au luat cuvîntul, pină 
în prezent, 69 de șefi de delegații. 
Discursurile Iot au avut ca princi
pale puncte de referință dezarmarea 
generală și totală, dezvoltarea și 
cooperarea economică internațională, 
decolonizarea și eliminarea practici
lor rasiste, democratizarea raportu
rilor interstatale și creșterea rolului 
și eficienței O.N.U. In lume.

Abdul Halim Khaddam, adjunctul 
ministrului afacerilor externe al 
Siriei, a declarat că justiția interna
țională reclamă instaurarea unei noi 
ordini economice și politice în lume, 
care să permită lichidarea subdez
voltării și a decalajelor economice 
care separă țările dezvoltate de cele 
în curs de dezvoltare. Vorbitorul a 
insistat apoi — referindu-se la si
tuația din Orientul Apropiat — a- 
supra imperativului retragerii tuturor 
trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate prin forța armelor și 
recunoașterii drepturilor legitime ale 
poporului palestinean.

A urmat la cuvînt Phoun Sipra- 
seuth, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri și ministrul afa
cerilor externe al Laosului, care 
a declarat că țara sa este gata să 
stabilească relații cu toate statele 
occidentale, inclusiv cu S.UA., 
atît timp cit acestea respectă 
drepturile fundamentale naționale 
ale Laosului, independența sa.

Yigal Allon, vicepremierul și mi
nistrul de externe al Israelului, a 
vorbit despre importanța recentului 
acord de dezangajare în Sinai, în
cheiat între Egipt și Israel. El a ară
tat că acesta reprezintă numai un în
ceput și că „Israelul este gata să 
angajeze negocieri cu toți vecinii 
săi, îndeosebi cu Siria, fără condiții 
prealabile. în orice loc și în orice 
moment". De asemenea, el a arătat 
că Israelul este de acord cu o even
tuală redeschidere a conferinței de 
la Geneva pentru pace în Orientul 
Apropiat, după o pregătire adec
vată.

Imperativul transpunerii Integrale 
și imediate în viață a prevederilor 
Declarației privind acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor colo
niale a constituit tema principală a 
discursului ministrului de externe al 
Camerunului, Jean Keuicha. Vorbi
torul s-a pronunțat pentru adopta
rea de către O.N.U. a unor sancțiuni 
contra regimurilor rasiste și colonia
liste și pentru sporirea ajutorului 
multilateral acordat mișcărilor de 
eliberare națională.

Jamal Mohamed Ahmed, ministrul 
de externe al Sudanului, a eviden
țiat necesitatea creșterii rolului 
O.N.U. în viața politică și economi
că internațională. Acest organism, 
a precizat vorbitorul, trebuie să răs
pundă schimbărilor mari intervenite 
în lume, să contribuie cu eficiență 
sporită la soluționarea problemelor 
majore care confruntă umanitatea.

Contrar spiritului și principiilor Cartei Națiunilor Unite
Admiterea celor două state vietnameze

în O.N.U. a fost din nou blocată
NAȚIUNILE UNITE 1. — Cores

pondentul nostru transmite : în Con
siliul de Securitate s-au încheiat 
dezbaterile asupra raportului pre
ședintelui sesiunii Adunării Gefie- 
rale a O.N.U. în legătură cu rezolu
ția din 19 septembrie a plenarei 
adunării, prin care se cerea con
siliului să examineze imediat și in 
mod favorabil cererile Republicii 
Democrate Vietnam și Republicii 
Vietnamului de Sud de a li admise 
In O.N.U.

După cum s-a mai anunțat, a- 
ceastă rezoluție a fost supusă ple
narei de un grup de 65 de state, 
între care și România, după ce Con
siliul de Securitate a fost împiedicat, 
la 13 septembrie, ca urmare a veto- 
ului Statelor Unite, să recomande 
Adunării Generale admiterea celor 
două state vietnameze în organiza
ție. în plenară, rezoluția celor 65 a 
Întrunit 123 de voturi favorabile, 
nici unul contra și 9 abțineri.

Peste 40 de vorbitori, reprezen
tanți ai statelor socialiste, nealiniate 
și occidentale, cu excepția ambasa
dorului Statelor Unite la O.N.U., 
s-au pronunțat în mod hotărît în 
favoarea admiterii imediate și ne
condiționate a R.D.V. și R.V.S. în 
O.N.U., subliniind că acestea înde
plinesc absolut toate condițiile pre
văzute în Cartă pentru dobîndirea 
calității de state membre ale orga
nizației. Membrii Consiliului de 
Securitate au respins ca neconformă 
normelor Cartei condiționarea admi
terii în O.N.U. a celor două state 
vietnameze de primirea în organizație 
a regimului dictatorial din Coreea 
de Sud.

Numeroși reprezentanți ai statelor 
mici și mijlocii. între care ai Româ
niei, Mexicului, Algeriei, Ghanei, 
Australiei, Cubei, au subliniat că in
tr-adevăr Carta conferă marilor pu
teri dreptul de veto în Consiliul de 
Securitate, însă este contrar spiritu
lui și principiilor sale de a folosi 
acest drept pentru comiterea de 
injustiții și alte acte contrare inte

reselor organizației, păcii ți secu
rității în lume. De asemenea, vorbi
torii au făcut apel la delegația 
S.U.A, ca. luînd în considerație po
ziția cvasiunanimă a Adunării Ge
nerale, favorabilă admiterii în O.N.U. 
a celor două state vietnameze, să 
se abțină de a mai opune veto ce
rerilor lor de intrare în organizație.

Supuse votului, cererile R.D.V. și 
R.V.S. au obținut toate voturile sta
telor membre ale Consiliului de 
Securitate, cu excepția celui al dele
gației Statelor Unite. Astfel, vetoul 
delegației americane a blocat pentru 
a doua oară în decurs de numai 
două săptămîni intrarea în O.N.U. 
a celor două state vietnameze, lip
sind organizația de aportul lor po
zitiv la dezbaterea și soluționarea 
problemelor care confruntă omeni
rea si înaintarea Națiunilor Unite 
pe calea spre Înfăptuirea universa
lității sale. De asemenea, prin acest 
veto se comite o mare injustiție față 
de eroicul popor vietnamez, care 
timp de 30 de ani a luptat cu arma 
în mînă pentru a putea trăi în pace, 
libertate și neatîrnare.

Refugiați sud-vietnamezi 
revin în patrie

WASHINGTON 1 (Agerpres). — în 
urma unor puternice demonstrații și 
a unei serii de cereri adresate pre
ședintelui Gerald Ford, Statele Unite 
au hotărît să permită unui număr de 
1 600 de persoane care au fost refu
giate din Vietnamul de sud în Insula 
Guam să revină in patrie — anunță 
agenția Reuter. După cum au recu
noscut oficialitățile americane, prin
tre cei care au părăsit Vietnamul de 
sud in momentul prăbușirii fostului 
regim saigonez se află și membrii 
echipajelor unor nave, obligați să pă
răsească apele teritoriale sud-vietna- 
meze de către ofițeri ai fostei arma
te marionetă.

IN CLIMATUL GENERAT DE CONFERINȚA

GENERAL-EUROPEANA

Înțelegeri privind înlăturarea litigiilor din relațiile 
ingoslavo-italiene

BELGRAD 1 — Corespondentul
Agerpres transmite : Adunarea R.S.F. 
Iugoslavia a fost informată de Milos 
Minici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe, că Iugosla
via și Italia au ajuns la înțelegeri 
precise de natură să garanteze înlă
turarea definitivă a litigiilor de pină 
acum care. în cursul unui șir de 
ani, au afectat relațiile reciproce, de 
altfel bune. Concomitent. sau fost 
convenite o serie de acorduri care 
vor permite dezvoltarea în conti
nuare a colaborării multilaterale a 
celor două țări în diferite domenii.

Aceste înțelegeri sînt menite să re

glementeze definitiv problemele de 
frontieră dintre cele două țări, pre
cum și alte probleme.

Reglementările convenite — a ară
tat Miloș Minici — se înscriu în spi
ritul climatului generat de Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa, contribuind la îmbunătă
țirea și dezvoltarea relațiilor iugo- 
slavo-italiene.

★
ROMA 1 (Agerpres). — Primul mi

nistru italian, Aldo Moro, a informat 
miercuri cele două camere ale Parla
mentului despre înțelegerile la care 
s-a ajuns prin acord comun între 
Italia și Iugoslavia.

„Baza de plecare pentru noi progrese 
pe calea făuririi securității în Europa"

— Declarația președintelui Confederației elvețiene —

BERNA 1 — Corespondentul nostru 
transmite : Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor de politică externă din 
parlamentul elvețian, președintele 
Confederației și șef al Departamen
tului politic federal, Pierre Graber, a 
declarat că Actul final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa are, în primul rind, meritul de a 
afirma sau reafirma în mod solemn 
principiile ce trebuie să guverneze 
relațiile dintre statele participante. 
Actul final — a adăugat el — „are 
meritul de a sublinia legăturile care 
trebuie să existe între aspectele poli
tice și militare ale securității în 
Europa". Vorbitorul a exprimat spe
ranța că semnarea Actului final va 
da un nou impuls negocierilor pentru 
reducerea trupelor și armamentelor 
și măsuri adiacente în Eurooa cen
trală, de la Viena. El a adăugat că

documentul semnat reprezintă „o bază 
de plecare și un punct de referință 
pentru noi progrese pe calea trasată 
de conferință și, în același timp, 
testul, piatra de încercare a bună
voinței fiecărui stat participant". In 
context, președintele a subliniat im
portanța stabilirii urmărilor conferin
ței „sub forma unui mecanism suplu 
dar eficace, destinat să verifice apli
carea dispozițiunilor convenite".

Actuala situație în Europa — a spus 
în încheiere Pierre Graber — presu
pune eforturi hotărîte și perseverente 
din partea tuturor guvernelor intere
sate pentru ca rezultatele obținute să 
fie consolidate și extinse. „în acest 
sens, opera conferinței trebuie să fie 
o creație continuă, astfel incit spe
ranțele pe care le-a generat să fie 
traduse in fapte".

Vizita delegației C.C. al P.C.R. 
in Belgia

BRUXELLES 1 (Agerpres). — 
Miercuri a sosit la Bruxelles o de
legație a C.C. al P.C.R. formată din 
tovarășii Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Suceava al 
P.C.R., și Constantin Drăgoescu, 
membru al C.C. al P.C.R., secretar 
al Comitetului județean Gorj al 
P.C.R., care face o vizită în Belgia 
la invitația Partidului Socialist 
Belgian.

La sosirea pe aeroportul din 
Bruxelles, delegația a fost lntîmpi-

nată de Jos van Eynde, ministru de 
stat, membru al Biroului Național 
al Partidului Socialist Belgian, res
ponsabil cu relațiile internaționale, 
și de alți membri ai conducerii Parti
dului Socialist Belgian.

A fost prezent Dimitrie Stănescu, 
însărcinat cu afaceri a.i. ai României 
la Bruxelles, membri ai ambasadei.

★
Delegația a fost condusă, la ple

carea din București, de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinte al U.G.S.R., de 
activiști de partid.

INTILNIRI ALE DELEGAȚIEI COMITETULUI
MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. LA SOFIA
SOFIA 1 — Corespondentul Ager

pres transmite : Delegația Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., a avut miercuri 
o întîlnire la Comitetul raional de 
partid „Vasil Kolarov" din Sofia, în 
cadrul căreia s-a făcut un schimb de

experiență privind activitatea și sar
cinile ce revin unui comitet raional, 
sau de sector de capitală. In spe
cial în domeniul conducerii activită
ții economice.

In cursul aceleiași zile, au fost vi
zitate uzina și Institutul Uniunii Eco
nomice de Stat „Z.M.M.", specializate 
în construcția de mașini-unelte, și 
baza de cercetare a Uniunii Econo
mice de Stat „Balkankar".

BUDAPESTA

Convorbiri româno-ungare
BUDAPESTA 1 — Corespondentul 

nostru transmite : Miercuri, a sosit 
la Budapesta tovarășul Dumitru Po
pescu. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, care, la 
invitația C.C. al P.M.S.U., face o vi
zită de prietenie în R. P. Ungară. Pe 
aeroportul Ferihegy erau prezenti to
varășii Gyorgy Aczel, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Orban Lâszlo, ministrul cultu
rii, Kornidesz Mihăly, șef de secție 
la C.C. al P.M.S.U., Marczali Lâszlo, 
adjunct al ministrului culturii, Roska 
Istvân, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și alte persoane 
oficiale.

Au fost de fată loan Cotoț, amba
sadorul României la Budapesta, mem
bri ai ambasadei.

★
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

tovarășul Dumitru Popescu a fost 
salutat de tovarășul Iosif Uglar, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. Au 
fost de față dr. Gyorgy Biczo, am
basadorul R.P. Ungare la București, 
membri ai ambasadei.

★
Miercuri după-amiază au Început 

la Budapesta convorbirile între tova

rășii Dumitru Popescu și Gyorgy 
Aczel.

Din partea română au participat 
tovarășii Ion Dodu Bălan, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, președintele păr
ții române în Comisia mixtă de co
laborare culturală româno-ungară, 
Stefan Pascu. membru supleant al 
C.C. al P.C.R., președintele părții 
române în Comisia mixtă româno- 
ungară de istorie, și ambasadorul loan 
Cotoț.

Din partea ungară au participat 
tovarășii Orban Lâszlo, membru al 
C.C. al P.M.S.U.. ministrul culturii, 
Roska Istvân, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Marczali Lâszlo, 
adjunct al ministrului culturii, prof. 
Csatari Daniel, secretarul părții un
gare a Comisiei mixte ungaro-româ- 
ne de istorie.

în cursul convorbirilor au fost dis
cutate probleme ale dezvoltării co
laborării româno-ungare în domeniul 
învățămîntului. științei, culturii și 
artei, probleme ale dezvoltării schim
burilor de informații și valori cultu
rale in scopul unei mai bune cu
noașteri și aprecieri a celor două po
poare. al prieteniei și solidarității 
internaționaliste.

Convorbirile s-au purtat lntr-o 
ambiantă de înțelegere reciprocă și 
caldă prietenie tovărășească.

ÎN ÎNTREAGA LUME

Amplă mișcare de protest împotriva 
represiunilor din Spania

în Spania și în întreaga lume con
tinuă cu intensitate mișcarea de pro
test și condamnare a represiunilor 
la care au recurs autoritățile fran- 
chiste.

In provinciile Guipuzcoa și Vizcaya 
s-au extins pentru a doua zi conse
cutiv demonstrațiile Si grevele or
ganizate în semn de protest, față de 
executarea celor cinci tineri mili- 
tanti antifasciști spanioli. In Guipuz
coa numărul muncitorilor aflați 
marți în grevă se ridica la 100 000, 
printre care cei de la importantele 
întreprinderi din Legazpia și Zu- 
marraga. S-au aflat în grevă și mun
citorii de la marile întreprinderi 
metalurgice din Bilbao. în total, se 
apreciază că în Vizcaya au întrerupt 
lucrul peste 30 000 de persoane.

In același timp, organizații Inter
naționale, reprezentanți ai guverne
lor, sindicatelor, partidelor din nu
meroase țări ale lumii continuă să-și 
facă cunoscută via dezaprobare fată 
de execuțiile care au avut loc în 
Spania. Organizația internațională a 
ziariștilor, Organizația internațio
nală a juriștilor democrati și Uniu
nea internațională a studenților au 
condamnat curmarea vieții celor

ROMA 1. — Corespondentul Ager
pres transmite : Secretarul general 
al P. C. Italian, Enrico Berlinguer, a 
primit pe Manuel Azcarate. membru 
al Comitetului Executiv al P. C. din 
Spania. în cursul convorbirii, secre
tarul general al P.C.I. a exprimat 
sentimentele de solidaritate frățească 
ale comuniștilor italieni cu lupta co-

cinci tineri militanti. Consiliul Fede
ral al Adunării R.S.F. Iugoslavia a 
condamnat ferm, intr-un comunicat 
adoptat miercuri, actele inumane ale 
regimului franchist din Spania. Tot 
în semn de protest, secretariatul 
Parlamentului vest-european a hotă
rît întreruperea oricăror discuții pri
vind viitoarele relații între Spania si 
țările Europei occidentale.

Alte trei țări — Austria. Finlanda 
si Grecia — și-au rechemat ambasa
dorii acreditați la Madrid. De aseme
nea. ministrul ecuadorian al afacerilor 
externe a exprimat regretul guver
nului său fată de evenimentele sur
venite în Spania. Președintele sena
tului italian. Giovanni Spagnolli. a 
exprimat în numele senatului „con
damnarea cea mai fermă și cea mai 
vie indignare fată de executarea 
celor cinci tineri militanți".

La chemarea Federației internațio
nale a muncitorilor din transporturi, 
organizațiile sindicale din Londra. 
Stockholm. Anvers, Copenhaga. Bru
xelles, Berna, Viena au hotărît să 
boicoteze, timp de trei zile, orice fel 
de trafic cu Spania.

(Agerpres)
★

muniștilor ți a tuturor forțelor de
mocratice și antifasciste spaniole. 
Manuel Azcarate s-a referit la ac
tuala situație din Spania și la pro
gresele înfăptuite pe calea realizării 
unității între toate forțele democra
tice și antifasciste și. în special. între 
„Junta democratică" și „Platforma 
de convergentă democratică".

Încheierea vizitei președintelui Portugaliei 
in Polonia

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — La 
încheierea convorbirilor oficiale 
dintre Edward Gierek, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P.. și președin
tele Portugaliei. Francisco da Costa 
Gomes, la Varșovia a fost semnată 
declarația cu privire la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și a fost dat pu
blicității comunicatul comun.

în cele două documente se reafirmă 
hotărîrea ambelor părți de a înde
plini și respecta prevederile înscrise 
în actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa.

pentru consolidarea procesului des
tinderii, întărirea securității și încre
derii între state. Se evidențiază ne
cesitatea adoptării unor măsuri efec
tive pentru încetarea cursei înarmă
rilor și realizarea unor pași pe calea 
dezarmării, atît pe plan mondial, cit 
și pe plan regional. Părțile consideră 
necesară creșterea rolului O.N.U. 
pentru a se ajunge la dezarmarea 
generală și totală.

Au fost semnate, de asemenea, a- 
corduri privind colaborarea in dome
niile culturii și științei și cu privire 
la transporturile aeriene.

întrevederi sovieto-portugheze
MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 

Kremlin a avut loc, miercuri, o pri
mă rundă de convorbiri între pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, 
ministrul afacerilor externe, Andrei 
Gromîko, și Francisco da Costa Go
mes, președintele Portugaliei, aflat

Intr-o vizită oficială la Moscova. în 
cadrul convorbirilor a avut loc un 
schimb de păreri asupra evoluției 
relațiilor bilaterale și asupra princi
palelor aspecte ale situației Interna
ționale actuale — informează agen
ția T.A.S.S.

■ ■■■■■■■■■■■■

agențiile de presă
Convorbirile oficiale lntra 

președintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito, și președintele Indiei, 
Fakhruddin Aii Ahmed, aflat în vi
zită în Iugoslavia, au început la 
Brioni. Cei doi președinți — relatea
ză agenția Taniug — au procedat la 
un schimb de păreri in principalele 
probleme ale situației internaționale 
actuale, au examinat modalitățile de 
consolidare a politicii de nealiniere, 
precum și alte chestiuni de interes 
reciproc.

Arhipelagul Seychelles 
și-a obținut, miercuri, autonomia in
ternă totală, după două secole de 
administrație britanică.

Comunicat ungaro—in
dian* Comunicătul dat publicității 
la încheierea vizitei președintelui In
diei, Fakhruddin All Ahmed, subli
niază importanta acordată de ambe
le părți extinderii relațiilor bilate
rale pe baza avantajului reciproc. Do
cumentul relevă însemnătatea Con
ferinței pentru securitate și coopera
re în Europa și necesitatea de a se 
depune, în continuare, eforturi pen
tru ca procesul de destindere să aibă 
un caracter ireversibil și să se extin
dă și asupra altor regiuni ale lumii.

Părțile au reafirmat necesitatea unor 
măsuri eficiente pentru limitarea și 
încetarea cursei înarmărilor, pentru 
dezarmarea generală și totală.

Primul ministru al Gre
ciei, Constantin Karamanlis, și-a 
încheiat marți, la Roma, convorbiri
le oficiale cu omologul său italian, 
Aldo Moro. în legătură cu relațiile, 
din Europa, cei doi șefi de guvern au 
reafirmat importanta Actului final al 
Conferinței general-europene pentru 
securitate și cooperare, subliniind, 
totodată, necesitatea de a se realiza 
noi progrese pe calea destinderii in
ternaționale, îndeosebi în domeniul 
dezarmării nucleare.

Primul ministru al Por
tugaliei, Jose Pinheiro de Aze
vedo, a anunțat, printr-un comuni
cat dat publicității, miercuri, retra
gerea unităților militare care prelua- 
seră controlul asupra posturilor de 
radio și televiziune. întrucît aceste
posturi și-au reîncadrat programele 
„în coordonatele politice și sociale 
ale procesului revoluționar ac
tual", informează agenția portugheză 
A.N.O.P. Paza clădirilor radiodifu
ziunii și televiziunii va fi asigurată 
de unități de politie.

Conferința Partidului Laburist din Marea Britanie

OPȚIUNI PENTRU REDISTRIBUIREA MAI ECHITABILA 
A VENITURILOR

LONDRA 1 — Corespondentul
nostru transmite : în ședința de 
miercuri a Conferinței anuale a 
Partidului Laburist din Marea Brita
nie, președintele Fred Mulley a a- 
dresat, în numele conducerii parti
dului, a conferinței, un călduros sa
lut tuturor delegațiilor și reprezen
tanților partidelor și organizațiilor de 
peste hotare, mulțumindu-le pentru 
participarea la reuniunea de la 
Blackpool. El a asigurat partidele In
vitate. care au trimis delegații si re
prezentanți la conferință, de întreaga 
simpatie și solidaritate a partidului 
laburist. Partidul Comunist Român 
este reprezentat la Conferința labu
ristă de tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al- C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului.

în continuarea lucrărilor, confe
rința a dezbătut problemele referi
toare la poziția partidului fată de 
situația din industria britanică. Luînd 
cuvîntul în numele Comitetului exe
cutiv, Anthony Wedgwood Benn, mi

nistrul energiei, a subliniat că în 
prezent situația se caracterizează 
„prin nivelul inacceptabil de ridicat 
al șomajului, prin declinul produc
ției și al standardului de viată al 
populației și prin dificultățile create 
de acestea". Vorbitorul a evidențiat 
hotărîrea guvernului de a acționa 
ferm în direcția redresării econo
miei, regenerării Industriei, combate
rii inflației și a creșterii șomajului, 
în documentul prezentat conferinței 
de Comitetul executiv national, do
cument care a fost aprobat de dele
gați, se subliniază că scopul partidu
lui laburist este „să acționeze în di
recția efectuării de schimbări funda
mentale și ireversibile, în balanța 
bogăției și a puterii în favoarea oa
menilor muncii și a familiilor lor". 
Rezoluția adoptată de conferință 
menționează necesitatea extinderii 
naționalizărilor și a controlului sta
tului In industrie. El a făcut apel la 
unitate pentru a Infringe „opoziția 
acerbă a puternicelor grupuri care 
dirijează industria britanică".

Succese ale economiei R.P. Chineze
PEKIN 1 (Agerpres). — în primele 

opt luni ale anului 1975 — ultimul 
an al celui de-al patrulea cincinal 
de dezvoltare economică a R.P. Chi
neze — valoarea totală a producției 
industriale a fost cu 17,3 la sută mai 
mare decît în perioada corespunză
toare a anului precedent, relatează 
agenția China Nouă. Au fost, de ase
menea, înregistrate succese impor
tante în ceea ce privește creșterea 
producției agricole și a circulației 
mărfurilor pe piața internă a țării.

Dintre domeniile citate spre ilus
trare de agenția China Nouă se re
marcă industria petrolieră, care a 
înregistrat — al 15-a an consecutiv 
— un spor global de 20 la sută. De 
asemenea, producția de energie elec
trică a fost, in primele opt luni ale

anului curent, cu 15,7 la sută mai 
mare decît în intervalul corespun
zător al anului trecut. In domeniul 
construcțiilor capitale, investițiile au 
fost, de asemenea, superioare cu 20 
de procente.

în ceea ce privește agricultura. In 
actualul cincinal producția de ce
reale — îndeosebi de grîu — a cres
cut constant. în fiecare an cu circa 
10 la sută.

In paralel. în perioada lanuarie- 
august a.c., cantitatea de bunuri 
cumpărate, vîndute și stocate în 
China a fost mai mare decît în ace
eași perioadă a Iui 1974. Cetățenii 
Chinei populare au consumat anul 
acesta cu 10 la sută mai multe ali
mente și alte bunuri de larg consum 
decît anul trecut.

Expoziție internațională 
de artă la Berlin

BERLIN 1 — Corespondentul nos- 
tru transmite : In capitala Republicii 
Democrate Germane a fost inaugu
rată expoziția internațională de artă 
„30 de ani glorioși", la care partici
pă Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., 
Mongolia, Polonia, România, Unga
ria, Uniunea Sovietică și R.D. Viet
nam. Expoziția cuprinde, de aseme
nea, retrospectiva sub titlul „Arta 
in lupta împotriva fascismului — 
1930—1945".

în sălile rezervate României sînt 
expuse lucrări de pictură, sculptură 
și grafică semnate de nume presti
gioase de artiști, printre care Corne- 
liu Baba. Brăduț Covaliu, Constantin 
Piliuță, Ion Pacea, Camil Ressu, Ion 
Irimescu, Vida Gheza, Ion Jalea, Paul 
Erdos, Gheorghe Ivancenco, Vasile 
Kazar. Exponatele prezintă, intr-o 
largă gamă de forme de exprimare 
artistică, momente din lupta poporu
lui român pentru eliberarea de sub 
dominația fascistă, precum și as
pecte de muncă și viață din Româ
nia socialistă.

Noi incidente ia Beirut
BEIRUT 1 (Agerpres). — Miercuri 

au fost semnalate la Beirut puternice 
incidente, punind din nou în pericol 
acordul de încetare a focului inter
venit recent între grupările rivale din 
Liban. în cartierele sudice ale capi
talei au avut loc schimburi intense 
de focuri, forțele rivale făcînd uz de 
rachete, mortiere și mitraliere. Cioc
nirile — relatează agenția Reuter — 
s-au soldat cu opt persoane ucise, cu 
aceasta bilanțul violentelor din ulti
ma lună ridicindu-se la 325 de morțl 
și circa 700 de răniți. Căile de acces 
spre Beirut au redevenit nesigure, 
datorită reapariției barajelor și a oa
menilor înarmați. Numeroase maga
zine și toate băncile din Beirut au 
rămas închise.

Cabinetul libanez s-a întrunit în 
ședința sa săptămînală de lucru, sub 
președinția șefului statului. Suleiman 
Frangieh. pentru a examina ultimele 
evoluții interne. La încheierea re
uniunii. premierul Rachid Karame a 
declarat că guvernul a adoptat mă
suri vizînd „restabilirea calmului el 
securității In tară". Acordul de înce
tare a focului realizat săptămîna tre
cută între forțele rivale din Liban — 
a spus el — se menține în vigoare.

transmit:
Președintele Consiliului 

Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, Gemal Biedicl>8 s°- 
sit intr-o vizită la Colombo, unde 
va avea convorbiri cu primul minis
tru al Republicii Sri Lanka, Sirimavo 
Bandaranaike. Cei doi premieri vor 
examina aspecte ale situației inter
naționale actuale, diverse probleme 
referitoare la Conferința țărilor ne
aliniate, programată pentru august 
1976 la Colombo, și vor acorda o 
atenție deosebită problemelor dez
voltării relațiilor bilaterale. în drum 
spre Colombo, Gemal Biedici a făcut 
o escală la Delhi, unde a avut, timp 
de aproape o oră, convorbiri cu pre
mierul Indira Gandhi.

0 noua întîlnire a dele
gațiilor U.R.S.S. și S.U.A. 
participante la negocierile privind 
reducerea înarmărilor strategice ofen
sive a avut loc miercuri, la Geneva.

„Cultura și arta în Româ
nia" es*;e ‘ema expoziției deschi
se la Ottawa. Ea prezintă publicului 
din capitala Canadei diferite aspecte

ale vieții culturale și artistice din 
tara noastră.

Expoziția va rămîne deschisă pină 
la 12 octombrie a.c.

A 25-a Adunare plenara 
a Federației Mondiale a Asociațiilor 
pentru Națiunile Unite s-a deschis 
la Moscova. La lucrări participă 
delegații din 71 de țări, între care o 
delegație a Asociației Române pentru 
Națiunile Unite.

La Tokio 8 constituită o 
asociație de promovare a relațiilor 
de prietenie între popoarele japonez 
și chinez. în actul constitutiv se 
subliniază că scopul asociației este 
de a depune eforturi pentru realiza
rea prevederilor comunicatului co
mun japono-chinez semnat la Pekin, 
la 29 septembrie 1972, și promovarea 
înțelegerii reciproce și prieteniei în
tre cele două țări.

Autoritățile Insulelor Co
moro, stat care și’a declarat inde
pendența în iulie a.c., au adresat se
cretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, o scrisoare în care soli
cită primirea in Organizația Națiu
nilor Unite — s-a anunțat la Moroni, 
capitala tării.

Ploi torențiale de 0 lnten* 
sitate neobișnuită pentru această 
perioadă a anului s-au abătut, marți, 
asupra unei zone din desertul Iu- 
deei (Israel), provocînd moartea a 
șase persoane.

DE PRETUTINDENI
•MASURI ANTI

DROG. Paris s-a desfă
șurat o conferință Internaționa
lă în problema luptei antidrog, 
la care au participat miniștri 
ai afacerilor interne, sănătății, 
justiției și educației din țările 
membre ale Pieței comune și 
Suedia. Conferința a hotârit 
crearea unui organism perma
nent însărcinat cu coordonarea 
tuturor acțiunilor de luptă îm
potriva traficanților. de prote
jare a tineretului și de recupe
rare a celor intoxicați. La în
cheierea reuniunii, ministrul de 
interne al Franței, Michel Po- 
niatowski, a făcut cunoscut, în 
cadrul unei conferințe de pre
să, că din cele circa 2 950 de 
persoane anchetate anul trecut 
în Franța ca fiind consumatoare 
de stupefiante, 2 650 au sub 25 
de ani, iar 40 sub 15 ani. O 
mare parte dintre acestea con
sumă cannabis (70 la sută), de 
proveniență marocană, pe care 
îl procură la prețuri fabuloase. 
Pe de altă parte, ministrul 
francez a relevat că 184 din cei 
239 de traficanti arestat! de la 
începutul acestui an în Franța 
sînt membri ai unor rețele in
ternaționale.

• COMERȚ CU... APA. 
Seceta a provocat în ora
șele italiene o gravă penurie 
de apă potabilă. La Palermo 
robinetele au fost „moarte" pe 
parcursul unei luni întregi. 
Speculanții, profitînd de caren
țele unor administrații locale, 
au început să distribuie apă 
potabilă cu cisterne — la pre
țuri de speculă. Motiv în plus 
pentru ca populația să-și expri
me nemulțumirea în cadrul 
unor „marșuri ale setei".

• VA ÎNCETA MERCU
RUL SA FIE TOXIC ? Un 
profesor de la Universitatea 
din Geneva experimentează, 
deocamdată pe animale, un 
produs care permite eliminarea 
mercurului care a pătruns în 
corpul omenesc prin inhalare 
din aer. Administrarea acestui 
nou produs, DMS (acid dimer- 
captosuccinic). permite fixarea 
metalelor grele (mercur, plumb 
etc.), cit și eliminarea lor din 
corp. „în momentul în care a- 
cest produs va fi pe piață — dă 
asigurări savantul respectiv — 
omul va fi pur și simplu elibe
rat de coșmarul mercurului 
care a făcut atîtea victime, mai 
ales printre muncitorii care lu
crează în medii toxice".

• ORAȘ IN MIȘCARE. 
De la înființarea sa. In 1325. 
Ciudad de Mexico s-a cufundat 
cu aproximativ 10 metri față de 
nivelul Inițial și această miș
care continuă, în medie cu 
7—15 cm pe an, s-a anunțat de 
curînd In capitala mexicană. 
Lacul Texcoco. din apropierea 
orașului, a ajuns astfel să se 
afle în prezent cu 5—7 metri 
deasupra nivelului capitalei. 
Pericolul de inundare a orașu
lui este însă exclus — aprecia
ză specialiștii — datorită exis
tenței unul sistem de canalizare 
foarte bine pus la punct.

•BRIGĂZI ANTI- 
ZGOMOT. începînd din 
luna octombrie, drumurile din 
Franța se vor afla sub supra
vegherea unor brigăzi speciale 
de combatere a zgomotului. Au 
fost organizate în acest scop 58 
de brigăzi ; 21 aparțin jandar
meriei și 37 polițiilor urbane. 
Ele vor fi formate din 3—4 oa
meni, echipați cu aparate spe
ciale : sonometre. Acestea vor 
înregistra zgomotele care depă
șesc, In cazul motocicletelor, 
76 decibeli ; al mașinilor parti
culare — 85 decibeli ; al auto
camioanelor — 94 decibeli. Con
ducătorii de vehicule găsiți vi- 
novați vor fi sancționați. în 
plus, proprietarii vor trebui să 
se prezinte la centre special 
utilate pentru a se constata că 
au luat efectiv măsuri pentru 
repararea defecțiunilor care 
provoacă zgomot. Aceste măsuri 
se înscriu în cadrul unei ofen
sive împotriva poluării fonice. 
In general, si a zgomotului pro
dus de vehicule, în special.

•INCEPIND CU 
ADAM... Primul ciclon care 
se va abate asupra Australiei 
nu va mai purta nume de fe
meie ci de bărbat. încălcarea 
„tradiției" a fost anunțată de 
directorul Biroului de meteoro
logie din Canberra, care a pre
cizat că decizia în acest sens a 
fost adoptată în cadrul Anului 
International al Femeii. Ea răs
punde, totodată, protestelor re
petate ale unor reprezentante 
ale sexului frumos. Pentru a 
calma spiritele și a împăca 
„ambele părți", s-a hotărît ca 
taifunurile să fie botezate, al
ternativ, cu nume de femei și 
de bărbați. Începînd cu... Adam.

• GUSTUL Șl MIRO
SUL Oamenii de știință fran
cezi apreciază că omul zilelor 
noastre își pierde din ce în ce 
mai mult acuitatea simțurilor 
gustului și mirosului. Un test 
efectuat pe mai multe persoane 
a stabilit că din cele 22 de grade 
de finețe ale mirosului și gus
tului, cei mai multi deosebeau 
doar 11, unele persoane chiar 
mai puțin — pină la trei. Re
zultă că majoritatea celor 
testați a pierdut cam jumătate 
din intensitatea acestor simțuri. 
O explicație care s-a dat aces
tui fenomen ar fi aceea că 
omul modarn consumă In can
titate din ce în ce mai mare a- 
limente obținute pe cale artifi
cială. care nu mai au mirosu
rile și gusturile specifice.
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