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Continuînd întîlnirile de lucru

1N ZIARUL DE AZI:
• Mersul recoltării și de
pozitarea porumbului în 
această săptămînă ho- 
tărîtoare • „Dumneata 
poți executa o aseme
nea piesă ?" • Sugestii 
și observații cu privire 
la... condicile de sugestii 
și reclamații • Rubricile 
noastre: Faptul divers ; 
Sport; De la corespon
denții noștri ; De pretu

tindeni

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

SEMĂNATUL GRIULUI
Cîteva probleme legate de 
ritmul și calitatea lucrărilor

Stadiul tnsâmînțâril griului în cooperativele agricole, la data de 8 octom
brie a.c. (Datele au fost furnizate de ministerul de resort)

a vizitat ieri unități industriale și agricole
din județul Prahova

• împreună cu specialiști și 

cadre de conducere din agri

cultură, au fost analizate pro

bleme majore ale dezvoltării 
viticulturii în viitorul cincinal

® Aprecieri pozitive și reco

mandări de primă importanță 
pentru activitatea constructo
rilor de utilaje chimice și pe

troliere românești
La întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești

Ti;:.;-?;-1ir 'ț"! -’T ■ fcj

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a făcut, miercuri 
dimineața, o vizită de lucru în ju
dețul Prahova.

Secretarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășul Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului.

Ca și în vizitele efectuate recent 
tn județele Argeș, Brașov și Mureș, 
in centrul atenției s-au aflat proble
mele creșterii producției agricole și 
Industriale, in condițiile unei efici
ente economice tot mai ridicate, in
troducerii șl generalizării progresu
lui tehnic in vederea sporirii pro
ductivității muncii, utilizării inten
sive a suprafețelor destinate produc
ției agricole și industriale, asimilării 
unor mașini și utilaje moderne de 
mare randament — probleme de care 
depinde într-o măsură hotărîtoare 
realizarea în bune condiții a sarci
nilor actualului cincinal și a cincina
lului următor.

în această arie de preocupări s-a 
înscris vizita întreprinsă la I.A.S.- 
Deglul Mare și la Institutul de cer
cetări pentru viticultură și vinifica- 
ție de la Valea Călugărească, unde 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a e- 
xaminat liniile principale ale pro
gramului național de dezvoltare a 
viticulturii în viitorul cincinal.
'La ampla analiză care s-a desfă

șurat cu acest prilej au luat parte 
Nicolae Giosan, președintele Acade

miei de științe agricole și silvice, 
Angelo Miculescu, viceprim-mi
nistru, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, Ion Cîrcei, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., Ion Ceaușescu, 
adjunct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare, cercetători și 
specialiști din domeniul viticulturii 
și vinificației.

în centrul dialogului de lucru s-au 
aflat căile de realizare a unor culturi 
Intensive de viță de vie și de îm
bunătățire a soiurilor și structurii 
plantațiilor, atit în unitățile de stat 
și cooperatiste, cit și în gospodăriile 
individuale.

O problemă de mare importanță 
în programul de dezvoltare a viticul
turii, subliniată de secretarul gene
ral al partidului în discuțiile cu 
specialiștii, a constituit-o moderniza
rea plantațiilor de viță de vie. în a- 
ceastă ordine de idei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus în fața sta
țiunilor experimentale și cercetăto
rilor sarcina de a studia’și stabili 
cele mai bune tehnologii care să con
ducă la stabilirea unei densități 
sporite si a metodelor de cul
tură pe verticală. Ca o orientare ge
nerală de viitor, indicată de se
cretarul general al partidului, a 
fost creșterea ponderii culturi
lor intensive care să beneficieze de 
cele mai bune soiuri de struguri, de 
irigații, precum si de un grad ridi
cat de mecanizare a lucrărilor. Tot
odată s-a cerut specialiștilor să-și 
Îndrepte eforturile spre ameliorarea 

soiurilor existente și obținerea de noi 
sortimente de struguri de masă . și 
pentru vinificație, soiuri de mare pro
ductivitate, rezistente la variațiile. de 
climă și la acțiunea bolilor și dăună
torilor.

Studiind proiectele de sistematiza
re a culturilor viticole, secretarul ge
neral al partidului a subliniat nece
sitatea folosirii cît mai judicioase a 
suprafețelor agricole, în sensul con
centrării și specializării producției vi
ticole pe terenurile în pantă si. mai 
cu seamă. în zonele cu podgorii con
sacrate ; concomitent, să fie luate 
măsuri de comasare a viilor răs- 
pindite în cîmpie. care împiedică lu
crarea corespunzătoare a pămîntului. 
în suprafețe compacte, ceea ce va 
asigura o creștere importantă a pro
ducției. mai buna folosire a terenu
rilor.

în legătură cu extinderea irigațiilor 
In vii, tovarășul Nicolae Ceausescu a 
recomandat să se adopte sistemul iri
gării în brazdă, care asigură o udare 
mai eficientă a acestor plantații. în 
acest sens s-a arătat că trebuie 
studiată posibilitatea creării de 
acumulări intre dealurile cu vii. ri
dicării apei pe vîrfurile de deal. în 
bazine colectoare, care permit iriga
rea gravitațional a tuturor supra
fețelor de vii. pînă tn vale, deosebit 
de eficientă și cu minimum de 
cheltuieli.

în același cadru de preocupări s-a 
analizat perspectiva mecanizării lu
crărilor în. vii în următorul cincinal. 
Apreciind rezultatele obținute de 

constructorii de mașini agricole și 
mecanizatorii din unitățile agricole în 
domeniul diversificării utilajelor ne
cesare viticulturii, ca și eforturile pe 
linia autoutilării, secretarul general 
al partidului a atras atenția specia
liștilor asupra necesității creării unei 
sisteme de mașini complexe în func
ție de structura terenurilor și mat 
ales a culturilor. S-a evidențiat, tot
odată, faptul că se impun sporirea 
numărului de tractoare viticole, pre
cum și perfecționarea sistemei de ma
șini specializate care să poată exe
cuta mai multe operații simultan. 
Pornind deîa experiența câștigată în 
ultima vreme de viticultorii din a- 
ceastă zonă, s-a indicat utilizarea pe 
scară tot mai largă a elicopterelor la 
lucrările de întreținere a culturilor. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a insis
tat să fie analizată posibilitatea rea
lizării unui tip special de elicopter 
agricol, mai ușor, capabil să trans
porte cantități sporite de substanțe 
necesare întreținerii culturilor.

Analizînd activitatea institutului de 
lă Valea Călugărească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a remarcat necesi
tatea unor perfecționări menite să 
sporească rolul acestuia și al stațiu
nilor experimentale din subordine in 
creșterea producției viticole a țării, 
în mod practic va trebui să se pro
cedeze la o zonare a bazinelor viti
cole, stațiunile experimentale urmînd 
să coordoneze și să îndrume ac
tivitatea tuturor unităților agricole 
de stat și cooperatiste, a producăto
rilor individuali în aplicarea progra

mului național de dezvoltare a vi
ticulturii. din zona ce o va servi fie
care. Stațiunilor experimentale — nu 
numai din domeniul viticulturii, ci 
și din pomicultură, legumicultura si 
cultura cerealelor — le revine sarci
na, pe lingă activitatea de cercetare și 
de pregătire a cadrelor de speciali
tate, de a pune la dispoziția unită
ților producătoare din zonă rezulta
tele cercetărilor efectuate — ma
terial săditor selecționat, tehnologii 
și metode moderne .de lucru — de a 
îndruma și controla întreaga activi
tate din . domeniul agricol respectiv.

Următoarea etapă a vizitei de lu
cru a secretarului general al parti
dului în județul Prahova au consti
tuit-o două din marile unități indus
triale ale Ploieștiului : întreprinde
rea de utilaj chimic și uzinele 
„1 Mai“.

Zecile de mii de ploieșteni care au 
ținut să fie de față la sosirea tova
rășului Nicolae Ceaușescu in orașul 
lor i-au făcut o primire plină de en
tuziasm, exprimîndu-și, prin puterni
ce urale și ovații, încrederea neclin
tită in politica partidului, hotărîrea 
lor nestrămutată de a înfăptui în 
mod exemplar hotărîrile celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.

La locul aterizării elicopterului 
prezidențial se afla aliniată o gardă 
de onoare. Se intonează Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat, după datină, să guste din pii- 
nea ospitalității și plosca cu vin.
(Continuare în pag. a IlI-a)

în ultimele zile, ritmul însămîn- 
țării griului s-a intensificat. Din 
datele centralizate la ministerul de 
resort rezultă că pînă ieri, 8 oc
tombrie, griul a fost semănat in 
cooperativele agricole pe 918 000 ha, 
adică 46 la sută din plan, iar în în
treprinderile agricole de stat — pe 
74 000 ha, adică 19 la sută din su
prafețele prevăzute. în agricultura 
cooperatistă, cele mai bune rezul
tate au fost înregistrate de unită
țile din județul Satu-Mare. care au 
semănat 87 la sută din terenurile 
destinate griului. De asemenea, 
între 70—73 la sută din prevederi 
au realizat unitățile agricole co
operatiste din județele Bihor, Su
ceava. Vîlcea și Bistrița-Năsăud. în 
agricultura de stat, cea mai mare 
suprafață a fost semănată de uni
tățile din județul Timiș.

Ținînd seama de rezervele scă
zute de umiditate din sol, cea mai 
mare atenție trebuie acordată ca
lității lucrărilor atît la pregătirea 
terenului, cit și la semănat. Acum, 
principala sarcină a comandamen
telor comunale, a organizațiilor de 
partid de la sate este să îndrume 
șl să controleze permanent activi
tatea in cimp, să ia măsuri pentru 
întărirea exigenței și răspunderii 
mecanizatorilor față de calitatea 
lucrărilor, astfel ca fiecare hectar 
să fie pregătit și semănat in con
diții cît mai bune. Pregătirea unui 
bun pat germinativ este, în a- 
ceastă toamnă, o cerință hotărî
toare pentru a se obține producții

AU ÎNDEPLINIT SARCINILE 
CINCINALULUI

CENTRALA INDUSTRIALĂ DE FIRE Șl FIBRE CHIMICE 
SĂVINEȘTI

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii unităților Centralei industriale 
de "fire și fibre chimice Săvinești 
au raportat îndeplinirea planului 
cincinal la producția industrială la 
data de 7 octombrie. Ei au creat 
condiții ca pînă la sfîrșitul anului 
să realizeze o producție suplimen
tară de 3,8 miliarde lei, concreti
zată în 10 600 tone fire și fibre chi
mice, 12 600 tone produse macro- 
moleculare, 23 000 tone îngrășămin
te cu azot și alte produse nece
sare economiei naționale, asigurind 
în acest fel o temelie puternică 
realizării sarcinilor ce le revin în 
viitorul cincinal.

în telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, de con
siliul oamenilor muncii din cen
trală, se menționează : Vizita de 
lucru pe care dumneavoastră ați 
făcut-o în vara acestui an la Săvi-

Intreprinderea forestieră 
de exploatare și transport 

Argeș
Harnicul colectiv de muncă al 

I.F.E.T. Argeș a raportat îndepli
nirea cincinalului la toți indicato
rii de plan. Pînă la finele anului, 
colectivul întreprinderii s-a anga
jat să realizeze în plus o producție 
globală și marfă în valoare de 290 
milioane lei, concretizată in 14 500 
mc bușteni pentru furnir, 70 500 mc 
cherestea, 12 000 mp parchet, 35 500 
mp uși și ferestre etc. (Gh. Cir- 
stea). 

sporite de grîu. Iată de ce a- 
ceastă importantă lucrare trebuie 
să se desfășoare sub controlul 
direct al specialiștilor din uni
tăți, al inginerilor-șefi și șefilor de 
fermă, al comisiilor create pe 
comune și unități.

Timpul înaintat obligă la măsuri 
ferme pentru intensificarea ritmu
lui semănatului, fără să se aștepte 
condiții mai bune de lucru. Mi
nisterul de resort recomandă să se 
ia măsuri pentru a se realiza o 
adîncime mai mare de încorporare 
a semințelor, desigur, ținîndu-se 
seama de particularitățile fiecărei 
tarlale. De asemenea, este indicat 
să se mărească norma de sămînță, 
pentru a se asigura o desime co
respunzătoare a plantelor. Acesta 
recomandări, cu caracter general 
trebuie aplicate cu discernămint ; 
rămine ca specialiștii din unități 
să stabilească, cunoscind situația de 
la fața locului și consuitindu-se cu 
cercetătorii de la stațiunea expe
rimentală cea mai apropiată, cum 
trebuie procedat in fiecare caz in 
parte.

Comandamentele comunale, or
ganizațiile de partid de la sate, 
conducerile unităților agricole sînt 
chemate să acționeze energic — 
punind accentul pe buna folosire 
a tuturor utilajelor și a timpului 
de muncă — pentru grăbirea ritmului 
de lucru la semănat, să ia toate 
măsurile pentru respectarea cu 
rigurozitate a normelor de calitate, 
a regulilor agrotehnice stabilite.

nești, aprecierile și orientările pe 
care ni le-ați dat cu acest prilej 
constituie un imbold pentru orga
nizațiile de partid și colectivele de 
oameni ai muncii pentru înfăptui
rea în condiții și mai bune a tutu
ror sarcinilor care ne revin din ho- 
tăririle istorice ale Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român.

Folosim acest prilej pentru a în
credința conducerea partidului, pe 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, alături de 
întregul popor, colectivul de muncă 
al Centralei industriale de fire și 
fibre chimice Săvinești va munci 
cu și mai multă abnegație și ho- 
tărîre pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului, 
pentru a-și aduce din plin contri
buția la construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă- 
mintul României.

întreprinderea 
de transporturi auto 

Piatra Neamț
întreprinderea de transporturi 

auto din Piatra Neamț se aliniază 
celorlalte 15 unități industriale din 
județul Neamț care au atins cotele 
finale ale cincinalului. Pînă la sfîr
șitul anului, colectivul acestei în
treprinderi va transporta, peste 
prevederile planului 1971—1975, mal 
mult de 2 milioane tone mărfuri 
și 5,8 milioane călători.

Discuții fructuoase cu-speoialiști, fa fața machetei uzinei „1 Mai" La l.A.S. Dealul Mare, se examineazâ diferite utilaje destinate viticulturii

j SUCCESE ALE 
PETROLIȘTILOR

• Apropiata sărbătorire a „Zilei pe- 
trolistului‘‘ este întimpinată de deta
șamentul de oameni ai muncii din 
această ramură cu succese de sea
mă în întrecerea socialistă. Pe întrea
ga ramură, de pildă, au fost extrase 
suplimentar sarcinilor la zi, de la 
începutul anului și pînă în prezent, 
mai mult de 10 000 tone țiței, 8 600 
tone gazolină, alte produse și au fost 
forați în plus 39 000 metri. Son
dorii șoselei de foraj Rm. Vil- 
cea au înregistrat la o sondă adînd- 
mea-reeerd de 6 500 metri.

• Oolectivele schelei de extracție 
de la Suplacu de Barcău au extras 
peste prevederile de plan 2 900 tone 
țiței și peste 5 milioane metri cubi 
gaze. Aceste succese au fost gene
rate de extinderea la scară indus
trială a unei noi metode de extrac
ție a țițeiului din zăcămînt avînd Ia 
bază intensificarea injecției de abur, 
o mai bună organizare a locurilor do 
muncă.

La rîndul lor, muncitorii rafinăriei 
de la Suplac au livrat peste plan in 
acest an 10 000 tone bitum, înregis- 
trînd la producția globală o depășire 
de 6,5 milioane lei.

• Lucrătorii schelei de petrol 
Boldești, care și-au onorat primii în 
industria petrolului din județul Pra
hova sarcinile planului cincinal, au 
extras tn plus o cantitate de țiței cu

I care rafinăria din Cîmpina poato 
I funcționa aproape o lună.
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FAPTUL Mersul recoltării și depozitarea porumbului
DIVERS în această săptămînă hotărîtoare

Marea carte 
a dragostei de țară

Colectio- 
nărui 
din Tecuci

AU ÎNCHEIAT CULESUL

Profesorul Ștefan Andronache 
din Tecuci are una din cele 
mai bogate și mai variate co
lecții de cărți poștale ilustrate. 
Știți la cit a ajuns numărul lor 1 
La 30 000 ! Din țară și din toată 
lumea. După o muncă migăloa
să (ca a oricărui colecționar 
care se respectă), el și-a grupat 
cele 30 000 de ilustrate pe teme : 
Dunărea de la izvor la vărsare, 
monumente istorice și de arhi
tectură, reproduceri de artă, 
mijloace de transport, costume 
populare, flori, munte și mare, 

. scriitori, artiști, ilustrații la o- 
pere literare. Intre cele 30 000 
se află și exemplare rare (și de 
mare valoare) din secolul trecut. 
Secțiuni din colecția sa au fost 
admirate la numeroase expoziții 
din țară și străinătate. Pe an 
ce trece, colecția crește. Ca și 
pasiunea.

Schimb
de serviete

Gheorghe Lepădat locuiește 
!n Slatina, cartierul Crișan II, 
blocul FA-2, scara A, aparta
mentul 11. Am dat adresa în
treagă și exactă, Ia cererea și 
rugămintea sa, doar-doar va in
tra In posesia unei serviete. 
Despre ce servietă este vorba ? 
In timp ce călătorea cu accele
ratul 132, in ziua de 11 septem
brie, din gara Titu s-a urcat in 
același compartiment cu el un 
cetățean cu o servietă semănind 
ca o picătură de apă cu a lui. 
La coborire, din grabă, și din 
greșeală, cetățeanul care s-a ur
cat din Titu a luat servieta lui 
Lepădat, iar Lepădat a rămas 
cu a celuilalt. Cum în ambele 
serviete se află acte și obiec
te personale de mare importan
ță pentru fiecare, G.L. din Sla
tina îl roagă pe cel suit din 
gara Titu să ia legătura cu cl 
la adresa de mai sus. Nu de 
alta, dar nici unul nu se poate 
servi de lucrurile celuilalt, ser- 
vindu-se numai de... serviete.

Județul Gorj
Oamenii muncii din agricultura ju

dețului Gorj, printr-o organizare ju
dicioasă a muncii, folosirea la întrea
ga capacitate a mijloacelor mecanice 
și a forțelor umane, au încheiat 
miercuri campania de recoltare a po
rumbului.

într-o telegramă adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către Comitetul 
județean Gorj al P.C.R. se scrie între 
altele : în aceeași atmosferă de largă 
mobilizare și de înaltă responsabili
tate se acționează hotărît și la execu
tarea celorlalte lucrări din actuala 
campanie : transportul porumbului la 
bazele de recepție, recoltarea ultime
lor produse agricole, insămînțarea 
păioaselor de toamnă. Sub îndru
marea organelor și organizațiilor de 
partid, comuniștii, toți lucrătorii din 
agricultura județului acționează in 
continuare cu fermitate, in același 
ritm susținut, pentru încadrarea în 
timp optim a însămînțării griului, 
punînd baze trainice recoltelor din 
primul an al viitorului cincinal.

Județul Dîmbovița
Lucrătorii ogoarelor din județul 

Dîmbovița au încheiat recoltarea po
rumbului de pe întreaga suprafață 
cultivată, de aproape 34 000 ha, în 
toate unitățile agricole de stat și coo
peratiste.

într-o telegramă trimisă cu această 
ocazie C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către biroul 
comitetului județean de partid, se 
arată, printre altele : Respectînd in
dicațiile Comitetului Central, ale 
dumneavoastră personal, stimate to

varășe Nicolae Ceaușescu, comuniștii, 
toți locuitorii satelor dîmbovițene își 
exprimă cu acest prilej hotărîrea de 
a munci neabătut pentru înfăptuirea 
exemplară a politicii agrare a parti
dului, pentru pregătirea cu grijă a 
producției anului viitor, pentru dez
voltarea în continuare a tuturor ra
murilor agriculturii socialiste, trans- 
punînd în practică hotărîrile Congre
sului al XI-lea al partidului.

Cooperativele agricole 
din județul Brăila

La 8 octombrie s-a încheiat recol
tatul porumbului de pe întreaga su
prafață de 54 000 hectare cultivată în 
cooperativele agricole din județul 
Brăila.

In telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
comitetul județean de partid, prin 
care se raportează acest succes, se 
menționează : înalta răspundere cu 
care oamenii muncii de pe ogoarele 
județului nostru, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
acționează în actuala campanie, a 
asigurat, totodată, terminarea la timp 
și fără pierderi a strîngerii recoltei de 
struguri de pe cele 3 920 ha. a carto
filor de pe suprafața de 1 367 ha, cu
lesul și livrarea operativă a legume
lor, recoltatul și depozitarea furajelor. 
Raportăm conducerii partidului că în 
prezent toți lucrătorii din agricultura 
județului Brăila, sub îndrumarea or
ganizației județene de partid, desfă
șoară o muncă avîntată. plină de 
dăruire, pentru a pune baze solide re
coltei de grîu din primul an al cinci
nalului viitor.

terminaseră, dar alți cooperatori din 
echipă mai aveau de recoltat. Or, 
tocmai de aceea au fost organizate 
echipele ca oamenii să se ajute între 
ei, iar lucrările să fie terminate o- 
dată pe toată suprafața ce revine 
echipei. La consiliul popular comunal 
am aflat că în ziua de 6 octombrie, 
la cooperativa agricolă Slobozia Co- 
nachi, din 820 de oameni au fost la 
recoltat numai 600, iar la cealaltă 
cooperativă agricolă din comuna 
Cuza Vodă, din 450 — doar 380. Deși 
s-a raportat că s-au recoltat 120 de 
hectare. în realitate nu se strînsese

porumbul nici de pe 70 hectare. $1 
in alte cooperative — Pechea și Cos- 
tache Negri — ne-am convins că re
zultatele la recoltarea porumbului nu 
sînt cele reale. Aceasta, deoarece se 
raportează viteza zilnică planificată 
și nu cea efectiv realizată, care este 
mai mică.

Fiecare zi, fiecare oră bună de 
lucru trebuie folosită intens pentru 
recuperarea întîrzierilor Pentru 
aceasta trebuie utilizate toate mij
loacele mecanice și mobilizată în
treaga forță de muncă a satelor.

Aurel PAPADIUC

SALAJ Ritmul de lucru
poate fi intensificat

GALAȚI Cifrele și realitatea

în multe cooperative agricole din 
județul Sălaj se lucrează intens la 
culesul porumbului. Raidul efectuat în 
cîteva cooperative agricole de pe Va
lea Almașului ne-a convins de acest 
lucru. La ora cînd am fost în coo
perativa agricolă Chechiș, de exem
plu, toți cooperatorii din echipa con
dusă de tovarășa Ana Rus erau în
tr-o tarla de 10 hectare. Pînă seara, 
această formație de lucru a terminat 
de recoltat și transportat în întregi
me porumbul de pe suprafața repar
tizată, a tăiat și depozitat tuleii la 
ferma zootehnică. „Tot așa lucrează 
și celelalte echipe" — ne relata Ghe- 
rasim Cigleneanu. președintele coope
rativei. $1 la cooperativa agricolă din 
Bălan, în aceeași zi se recoltează po
rumbul de pe o parcelă sau alta, apoi 
se taie tuleii și se depozitează la 
marginea tarlalei, de unde sînt trans
portați la locurile stabilite. Pe parce
lele prevăzute a fi însămînțate cu 
grîu intră imediat tractoarele la arat.

La cooperativa agricolă din Almaș, 
în fiecare zi se recoltează șl se elibe
rează 30—35 hectare cultivate cu po
rumb. Bine se lucrează și în coopera
tivele agricole din Letca, Carastelec, 
Bocșa, Zîmbor, Ip, Nușfalău și în 
multe altele care se apropie de sfîrșit 
cu această lucrare. Ca urmare, pînă la 
data de 8 octombrie a.c., în coope
rativele agricole s-a recoltat po
rumbul de pe 57 la sută din su
prafețe. Considerăm însă că rit
mul recoltării porumbului poate și 
trebuie să fie grăbit mai cu seamă 
în cooperativele agricole din Noțig, 
Călacea. Chieșd, Rușinoasa etc. A- 
ceasta se impune cu atit mai mult 
cu cit sînt planificate să fie însămin- 
țate 5 000 hectare de grîu după po
rumb.

Gheorqhe RUSU 
corespondentul „Scînteii"

Literatura se dove
dește a fi responsabi
lă în măsura în care 
Știe să lărgească raza 
de acțiune a conștiin
ței umane. Este vorba 
de o conștiință istori
că. înglobind cele mal 
avansate linii de for
ță ale dezvoltării ei. 
considerată drept apo
geu virtual In clipa de 
fată. în acest prezent 
de care. într-un sens 
mai general, orice om 
răspunde. Această co
muniune de faptă si 
de ideal reprezintă o 
dimensiune spirituală 
pe care numai socia
lismul putea să o 
pună în valoare, con- 
ferindu-i durată și 
statornicie.

Literatura consem
nează dar. de la un 
anumit prag în sus. 
dună o oarecare ex
periență în profunzi
me. ea începe să și 
anticipeze. Dialectica 
acestor doi termeni, 
piatra unghiulară poa
te a responsabilității, 
confundată cu însuși 
destinul patriei noas
tre. relevă o latură 
profund creatoare. A 
oglindi viata încercînd 
să-i oferi spre desfă
șurare lip ia ei mereu 
ascendentă, în care 
dorința devine putin
ță. nu este numai un 
deziderat particular, 
specific : el înglobează 
în același timp nevoia 
universală de fuziona
re a abstractului cu 
concretul, de cuprin
dere a vieții cum este 
si cum poate să fie. 
într-un domeniu al 
realității mereu tulbu
rătoare.

Degajarea cu care 
scriitorul contemporan 
se privește și se ob
servă pe sine, nu ca o

excepție, ci ca un me
diu propice contem
plării si revelației ac
tive, în atingerea cu 
fondul uman colectiv, 
verificat într-o bătălie 
fără precedent pentru 
o lume mai bună, sub
liniază o nouă dimen
siune a creației. Anga
jarea mai lucidă pune 
în lumină îmbogățirea 
de suflet. A te trans
forma pe tine însuți 
în sensul dorit de toți 
ceilalți este un fapt 
absolut responsabil și

însemnări de
Grigore HAGIU

aflat la baza oricărei 
întreprinderi literare. 
Scriitorul beneficiază 
primul de acțiunea 
morală, educativă a 
propriei sale arte. îm
părtășind-o celorlalți 
în deplină cunoștință 
de cauză și efect. Pa
siunea implicată în a- 
cest proces îi conferă 
adevărata intensitate.

Responsabilitatea li
terară. civică in pri
mul rînd. se sprijină 
și-și trage esența din- 
tr-o justă ierarhizare 
a valorilor. Sarcinile 
noi care se impun li
teraturii derivă din 
consecvența unor reali
zări de prestigiu, nu 
puține în acest răstimp, 
astăzi mai ușor de cu
prins. Astfel șl erorile 
se văd mai clar și stă 
la-ndemîna oricărui 
scriitor de bună cre
dință să le înlătura 
fără efort. Bătălia a- 
devărată se dă in di
recția sporirii acestei 
zestre culturale defi
nitiv instalată în mie
zul conștiinței socia

liste. Intr-o societate 
tot mai organizată, 
făcînd din muncă o 
datorie de onoare, 
abnegația literaturii 
nu mai poate fi do
vedită decît prin ope
re de înaltă ținută ar
tistică. mărturie a fe
lului în care am știut 
să devenim ceea ce cu 
siguranță vom deveni 
înțr-un viitor nu prea 
îndepărtat, cînd reali
tatea comunistă va 
constitui opera cea 
mai de seamă a na
țiunii noastre mile
nare.

Epopeea acestor ani. 
scrisă de întregul nos
tru popor si gîndită de 
partid, vegheată de 
cea mai înaltă con
știință. scriitorul o 
trăiește pentru a-i 
putea da cuvînt. O e- 
popee atît de cuprin
zătoare îneît tti este 
greu să-ti închipui un 
singur om capabil să 
o transcrie în între
gime. Literatura noas
tră veche a cunoscut 
efortul cîtorva scrii
tori de seamă care 
năzuiau «ă alcătuiască 
o epopee a neamului, 
întreprindere uriașă, 
dulce utopie, noblețe 
de spirit pe care o 
continuăm noi, scrii
torii generației de azi. 
Pe măsura puterilor 
sale, orice creator își 
aduce fraza, fila sau 
capitolul său în marea 
carte a dragostei de 
țară, timpul, deci oa
menii. urmînd să le 
hotărască importanta 
și locul. Cartea se 
scrie însă ei acest lu
cru este hotărîtor. 
Responsabilitatea li
teraturii năzuie către 
punctul ei de incan
descentă cel mai de 
sus.

Cine este
Adi?

De patru luni de zile, la Cen
trul de primire al minorilor din 
Ploiești se află un băiat de 13— 
14 ani, a cărui identitate, din 
cauza unor deficiențe de care 
suferă, n-a putut fi încă stabi
lită. Totuși, după stăruitoare în
cercări, s-a reușit să se afle 
că-l cheamă Adi, și că ar mai 
avea patru frați, pe nume Nuța, 
Mioara, Petre și Geta. De ase
menea, prin deducție, se pare 
că pe tatăl său l-ar chema Mir
cea. La un moment dat, a pro
nunțat și numele Tudorache, 
iar in privința domiciliului, s-ar 
putea să fie din București. Spe
răm ca aceste cîteva indicii să 
fie suficiente pentru ca băiatul 
să fie recunoscut de părinții sau 
rudele lui, care se pot adresa 
fie Centrului de primire a mi
norilor din Ploiești, fie miliției 
județului Prahova.

Pînă la 8 octombrie, in cooperati
vele agricole din județul Galați po
rumbul a fost strins de pe 61 la 
sută din cele 68 106 hectare cultivate. 
Despre cauzele intirzierii lucrărilor 
ne-a vorbit tov. Ticu Stoleru. di
rector al direcției agricole : „Coman
damentul județean a stabilit ca in 
unitățile agricole forțele să fie con
centrate mai înțîi la recoltarea stru
gurilor și apoi să se treacă la cu
lesul porumbului. După ce s-au în
cheiat lucrările în vii, ritmul la cu
les a fost de 4 100—4 200 hectare pe 
zi, din care 3 200 hectare în coopera
tivele agricole".

Rezultatele consemnate zilnic la 
direcția agricolă privind desfășurarea 
recoltatului contrazic afirmațiile to
varășului director. Astfel, în perioada 
1—5 octombrie. în cooperativele 
agricole s-a strîns porumbul de pe 
12 000 hectare, ceea ce înseamnă că 
ritmul nu a fost de 3 200 hectare pe 
zi, ci mai puțin de 2 500 hectare.

Trebuie spus că în multe locuri 
comandamentele comunale acționează 
cu răspundere și au luat măsuri co
respunzătoare pentru a se munci in
tens. Lucrîndu-se astfel, in unele

cooperative agricole — Liești și Ser- 
bănești — strînsul porumbului s-a 
încheiat, iar în altele — Schela, Bu- 
joru, Rădești. Cudalbi I, Movileni, 
Braniștea — recoltatul este într-un 
stadiu avansat.

în multe alte locuri, comandamen
tele comunale nu asigură mobilizarea 
tuturor forțelor la recoltatul porum
bului. La cooperativa agricolă Slobo
zia Conachi. pînă la 5 octombrie s-a 
strîns recolta de pe 430 hectare din 
1 485 hectare cultivate cu porumb. 
Inginerul-șef Gheorghe Marin ne în
fățișează programul de lucru : „Azi, 
820 de cooperatori participă Ia re
coltat, Vom strînge recolta de pe 
120 ha". Cum stau lucrurile in cimp ? 
La ferma 2, unde trebuie să fie 4 
echipe a cîte 70 de cooperatori fie
care, erau la lucru mult mai puțini 
oameni, iar la echipa 1 au venit doar 
circa 40 de oameni. Nu-i singura sur
priză. Pe cimp se aflau sute de tone 
de porumb în grămezi mici. De fapt, 
producția de pe 250 hectare recoltate 
se afla în cimp de patru zile. Pe la 
ora 12,30 întîlnim un grup de coope
ratori care plecau acasă. „Noi ne-am 
terminat rîndurile". E adevărat, ei

„DUMNEATA POȚI EXECUTA 
O ASEMENEA PIESĂ?"

Geambașul 
n-a mai băut 
aldămașul

Peste noapte, Dancso Elemer 
din Cluj-Napoca s-a făcut geam- 
baș. A cumpărat 8 vaci, a în
cheiat cu întreprinderea de in
dustrializare a laptelui un con
tract, încasînd 30 000 lei. Peste 
cîteva zile a vîndut vacile și a 
cumpărat 148 (una sută patru
zeci șl opt) de porci. întruclt 
cooperativa de consum „Arde
leana" din Cluj-Napoca nu i-a 
dat avansul cerut de el de 60 000 
lei, D.E. s-a lăsat de... porcărie 
și g-a dus pe la diferite tlrgurl 
din județul Bihor, dlndu-se 
drept delegat de la IJECOOP 
Cluj, calitate în care a cumpă
rat animale în valoare de 32 025 
lei, dar pe care n-a dat nici un 
leu, spunind celor ce 1 le vîn- 
duseră că le va trimite banii 
prin mandat poștal. Nu le-a tri
mis. Dar nici nu s-a astîmpărat. 
A cumpărat de la I. T. un auto
turism cu 39 000 lei, in rate, dar 
nu i-a dat decît 2 000 lei. Apoi 
a obținut din partea lui C.S. o 
procură să-i vîndă autoturismul 
cu 32 000 Iei, dar l-a vîndut cu 
40 000 lei și — culmea ! — cînd 
C.S. aștepta geambașul ca să 
bea... aldămașul, mai ia-1 de 
unde nu-i. L-a luat miliția, iar 
instanța i-a dat șase ani și șase 
luni Închisoare.

După meci
Nu știm cit de tare „s-au în

cins" pe teren jucătorii echi
pei de fotbal din comuna Uni
rea (Alba). Focul a izbucnit 
după aceea. In camera unde-și 
păstrau echipamentul (situată 
într-un imobil în care se mai 
află biblioteca, cinematograful 
și un... bufet), înfierbîntații fot
baliști s-au apucat să tragă cu 
sete cîte o țigară. Apoi, cîțiva 
dintre ei au aruncat neglijent 
chiștoacele aprinse și au pără
sit... terenul. In urma lor, in
cendiul le-a distrus echipa
mentul și cinci mingi de fotbal. 
Au venit pompierii și au sărit 
cu sufletul la gură sătenii, sal- 
vînd clădirea amenințată de 
flăcări. Făcind haz de necaz, 
primarul comunei observa : 
„Este singura..... performanță" a
fotbaliștilor noștri, de care o să 
se ducă vestea. Că despre me
ciurile lor slabe, toată lumea 
tace".

Rubrlcâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
,Scînteii'

CONCEDII Șl EXCURSII
In lunile octombrie și noiembrie, 

oficiile județene de turism din în
treaga țară oferă locuri la tarife 
reduse în stațiuni balneoclimate
rice tuturor celor care doresc să-și 
petreacă concediul sau să efec
tueze cură balneară pentru a-și în
griji sănătatea. Cazarea se face în 
vile și hoteluri prevăzute cu în
călzire centrală. Posesorii biletelor 
beneficiază de reducere cu 50 la 
sută la transportul pe C.F.R. sau 
I.T.A.

LA TARIFE REDUSE
Prin aceleași oficii județene de 

turism se pot face excursii pentru 
vizitarea celor mai interesante o- 
biective și zone pitorești din raza 
fiecărui județ sau de pe alte me
leaguri ale țării.

Procurarea biletelor pentru con
cediu și cură balneară, ca și în
scrierea în excursii — la sediile și 
filialele tuturor oficiilor județene 
de turism.

în excursie — un popas agreabil la motelul „Soveia" din județul 
Vrancea

„Rog să se vadă dacă in atribuțiunile vinzătorului 
(și urmează numele — n.n.) intră și insultarea clien- 
ților atunci cînd aceștia ii solicită o relație. De ase
meni, să se vadă dacă este obligat să fie politicos cu 
clienții și să folosească termenii la persoana a Il-a plu
ral". Semnează : cumpărătorul Constantin Georgescu, 
Aleea Stănilă 6, bl. H 10, ap. 68.

„Intrucit nu se consemnează in ce constă insulta și 
în continuare ce se înțelege prin persoana a Il-a, rog 
să se identifice și să rezolve această sesizare care este 
inumană in relația de la om la om". Semnează : șeful 
unității alimentare nr. 89 din sectorul 4 al Capitalei.

...Atlt de multe semne de 
mirare ne-a provocat un 
asemenea răspuns, — în
scris pe marginea unei se
sizări făcute de un cetă
țean — incit ne-am hotărit 
să-l așezăm drept moto al 
rîndurilor noastre despre 
condicile de sugestii și re- 
clamații din unele unități 
de servire publică.

Instrument al dialogului 
cetățeanului cu organizato
rii de servicii, condica de 
sugestii și reclamații este 
o formă de control, pe care 
clientul are nu numai 
dreptul, dar și îndatorirea 
s-o folosească pentru a in
forma asupra modului cum 
a fost servit și a ajuta prin 
sesizările și sugestiile sale 
la perfecționarea activității 
unității respective. In ace
lași timp, condica repre

zintă și un mijloc prin ca
re organele de conducere 
din întreprinderile și in
stituțiile ce au în subordi
ne unitățile de servire pu
blică pot controla cum își 
face datoria personalul 
care vine în contact direct 
cu cetățenii, stabilind — pe 
baza analizei cauzelor ce-au 
determinat neregulile res
pective — măsurile de în
dreptare și de prevenire a 
lor. Totul — în interesul 
bunei organizări. în intere
sul bunei serviri. Deci, in 
interesul cetățeanului. Iată, 
prin urmare, de ce condica 
de sugestii și reclamat» 
trebuie să fie tratată cu 
seriozitate și răspundere. 
Trebuie, dar...

Continuăm să cităm din 
aceeași condică, de la uni
tatea alimentară nr. 89, 
sectorul 4.

Cel întrebat, muncitor de înaltă ca
lificare dintr-o întreprindere bucureș- 
teană, se uită ușor nedumerit cînd la 
piesa în cauză, cînd la interlocu
torul său, neștiind dacă acesta 
vorbește serios sau în glumă. $i, în- 
tr-adevăr, cum să considere altfel 
decît glumă întrebarea dacă. în con
dițiile unei dotări tehnice moderne și 
ale unei recunoscute experiențe pro
fesionale, poate confecționa o piesă 
mult mai simplă decît cele ce ies 
zilnic din miinile Iul ?

...Dialogul s-a repetat, într-o for
mă sau alta, de zeci și zeci de ori, 
într-una din sălile clubului întreprin
derii „Republica". Aici au fost adu
nate, din întreprinderile sectorului 3 
din Capitală, cîteva sute de piese și 
subansamble care erau procurate din 
import și. împreună cu cîte o scurtă 
fișă tehnică, au fost așezate pe stan
duri spre a putea fi cercetate înde
aproape de vizitatori. După aceasta, 
numeroși muncitori, tehnicieni, spe
cialiști, cadre de conducere din în
treprinderi și centrale industriale au 
fost invitați să le. privească, să le 
examineze cu atenție și să răspundă 
la întrebarea : se poate asigura pro
ducția cu forțe proprii a unor aseme
nea piese și subansamble care ne
cesită însemnate cheltuieli valutare 7 
„Cînd am inițiat această acțiune — 
ne spune tovarășul Marin Enache, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 3 — am avut în 
vedere faptul căjîntreprlnderile noas
tre dispun de un potențial care ar 
trebui să se regăsească într-un grad 
mai înalt de integrare a produselor 
realizate, in reducerea simțitoare a 
volumului de importuri. In consecin
ță, acționind în spiritul indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
ne-am propus să trecem de îndată la 
elaborarea. în toate unitățile, a unor 
măsuri ferme de folosire mai efi
cientă a resurselor lor pentru acce
lerarea ritmului de asimilare a tutu
ror acelor produse care pot fi reali
zate în condiții optime In țară".

La prima vedere se profila o 
dezbatere cu un caracter pur tehnic. 
Cel puțin așa se putea întrevedea din 
intenția de a se examina situația asi
milării fiecărei piese și a fiecărui 
subansamblu in parte. Dar cînd oa
menii au văzut întreaga colecție de 
piese importate, cînd a devenit evi
dent că aducerea de peste hotare a 
multor produse atestă o clară igno
rare a resurselor existente in între
prinderi, discuțiile au depășit acest 
cadru, relevînd că acțiunea trebuie 
să-și propună drept obiectiv crearea 
unei cu totul alte optici față de a-

ceastă problemă. Ce ne-ar putea spu
ne. deci, o eventuală „carte de im
presii" alcătuită cu ajutorul obser
vațiilor făcute de către cei ce au vi
zionat colecția menționată ?

„Am rămas surprins — remarca 
Eroul Muncii Socialiste Gheorghe 
Buruc, muncitor la întreprinderea 
„23 August" — cînd am văzut că se 
aduc din import zeci de piese a căror 
producție poate fi oricînd asigurată în 
orice întreprindere constructoare de 
mașini. Pe o serie de standuri erau 
așezate diverse roți dințate din cele 
mai simple, inele, tije, ba și o tablă 
îndoită, cu găuri pe ea. Astea sînt 
produse care merită să fie importate 
în condițiile tehnice actuale ale in-

tîvitate a unor posibili furnizori, re
fuzul lor de a veni in ajutorul so- 
licitantilor îi determină pe unii din
tre aceștia să renunțe la ideea asi
milării în favoarea importului. „Dacă 
ai nevoie, să zicem, de un tiristor — 
ne relata în acest sens Nicolae Ve- 
limăreanu. inginer principal cu pie
sele de schimb la Centrala indus
trială de prelucrări metalurgice — 
te duci la întreprinderea care ar pu
tea să-1 producă, dar acolo, dacă nu 
apare pe nomenclatorul produselor a- flate în fabricație, nimeni nu stă 
să-și bată capul cu asimilarea sau 
înlocuirea lui cu altceva. Ba îți de
monstrează că asa ceva nu se poa
te. și-ți aplică pe hirtie stampila

Supunem atenției o acțiune a Comitetului de partid 
al sectorului 3 din Capitală pentru producerea 
cu mijloace proprii a unor piese pînă acum 

importate

dustriei noastre 7 M-am întrebat ce 
motive i-au determinat pe unii să 
contracteze asemenea importuri și, 
drept să spun, n-am găsit nici unul. 
După mine, principala răspundere în 
astfel de situații revine celor ce apro
bă cu atîta ușurință astfel de impor
turi, doar din cauză că nu cunosc po
tențialul productiv din întreprinderi".

Un exemplu din multe altele. Fi
latura românească de bumbac pro
cura din import, printre alte piese, 
role de presiune, șuruburi fără sfîr
șit sau diverse garnituri de etan- 
șare. „N-am găsit încă nici o între
prindere în stare să le asimileze" — 
spunea ing. Ion Petrescu, șeful ser
viciului mecanoenergetic. Vecinii lor 
de la Filatura de lină pieptănată le 
produceau însă de cîtiva ani de zile. 
„Minunea" se datora, după cum a- 
veau să ne explice tovarășii Ion 
Merlușcă, directorul filaturii, șl lă
cătușul Florea Bratu, unei prese, 
descoperite într-un depozit de fier 
vechi, cu ajutorul căreia, printr-o so
luție ingenioasă, se recondiționează 
și șuruburi fără sfîrșit. se toarnă și 
role, se fac și garnituri la preturi 
aproape derizorii — multe dintre ele 
chiar mai bune decît cele provenite 
din import. Deci, cînd vrei, cînd sti
mulezi spiritul de creație al oame
nilor. se poate.

In același timp însă nu e mal 
puțin adevărat că și lipsa de recep-

prin care ți ®e dă liber la Import 
Și. odată cu asta. întreprinderea în 
cauză a scăpat de orice obligație. în 
felul acesta, ceea ce în mod nor
mal ar trebui să fie o excepție de
vine regulă, iar fonduri cu care ar 
trebui importate produse strict ne
cesare economiei sînt uneori irosite".

înainte de toate, deci, opțiunea 
pentru import este o chestiune de 
conștiință, de mîndrie muncitorească, 
un act de profundă angajare patrio
tică din partea fiecărui colectiv de 
muncă. Prin această prismă, orice 
import nu reprezintă doar o proble
mă a întreprinderii contractante, ci, 
în egală măsură, si a tuturor celor
lalte care pot si trebuie să ajute la 
înlocuirea iul.

Pentru împlinire» acestui dezide
rat. din discuțiile purtate pînă a- 
cum„ s-au conturat, cum era firesc, 
si o serie de concluzii ce merită să 
fie luate în considerare pentru o cit 
mai rapidă aplicare în practică. „Una 
dintre acestea — releva tovarășul 
Nicolae Florea. secretarul comitetu
lui de partid de Ia „Electroaparataj" 
— ar fi ca ministerele să asigure 
Intr-adevăr o evidentă centralizată a 
importurilor, pe baza căreia orice 
cerere să fie avizată în perfectă cu
noștință de cauză și care să serveas
că totodată și ca instrument de o- 
rientare a eforturilor întreprinderi
lor pentru asimilarea de produse noi.

Pe de altă parte, tehnologiile pre
conizate de proiectantii de produse 
noi să aibă drept principal punct de 
plecare cunoașterea amănunțită a 
potențialului productiv din tară. 
Pînă nu de mult, o asemenea teh
nologie introdusă în întreprinderea 
noastră prevedea aducerea unui praf 
de bachelită de peste hotare. Cu pu
țină insistentă însă din partea noas
tră. acest praf a fost asimilat la 
Făgăraș și am redus importurile cu 
1,2 milioane lei valută. Ce s-ar în- 
tîmpla dacă s-ar proceda peste tot 
așa ? Fondurile valutare ar fl chel
tuite cu mai mult folos".

Dar dincolo de schimbul de opinii 
și de experiență pe care-1 prileju
iește acțiunea inițiată de Comitetul 
de partid al sectorului 3 se dove
dește valoroasă prin rezultatele con
crete determinate. Iată, pe scurt, cî
teva dintre ele. prezentate de tova
rășul Barbu Petrescu, secretar al co
mitetului de partid al sectorului : 
renunțarea imediată la importul u- 
nor produse care se fabrică sau pot 
fi imediat asimilate de întreprinde
rile din sector, introducerea în fa
bricație proprie a unui număr spo
rit de piese sau produse procurate 
din străinătate (la întreprinderea „23 
August" s-au găsit soluții pentru a- 
similarea în acest an a unor repere 
în valoare de 7 milioane lei valută), 
contractarea de către întreprinderile 
specializate a unui mare număr de 
piese și produse incluse în „porto
foliile" de import ale altor între
prinderi (..Electroaparataj" și-a asu
mat sarcina de a fabrica toate ti
purile de microîntrerupătoare ; între
prinderea de mecanică fină a pre
luat majoritatea subansamblelor el 
aparaturii de precizie : întreprinde
rea de aparate de măsură si con
trol Otopenl. din proprie inițiativă, 
s-a angajat să producă pentru între
prinderi ca „Republica" sau „23 Au
gust" diverse tipuri de ventile și a- 
parate de măsură). în total, pe baza 
contractelor încheiate pînă acum, 
întreprinderile din sector vor res’’ ■ 
za o reducere a importurilor cu „ 
proape 50 milioane lei valută.

Acțiunea Insă nu se va opri aici. 
Pentru simplul motiv că inițiatorii 
ei sînt convinși că în întreprinde
rile sectorului mai sînt încă nu
meroase rezerve care trebuie să fie 
puse în valoare. Cum Insă drumul 
pe care se merge este bun. credem 
că in curînd aceste rezerve vor fl 
din plin fructificate. !n folosul eco
nomiei naționale, al nostru, al tu
turor.

Dumitra TÎRCOB

„Tovarășa casieră Jianu 
Cristina a servit preferen
țial un client oare nu a 
stat la rînd. Rog a se lua 
măsuri corespunzătoare". 
Semnează Ion Petre, Șos.

pe alocuri persistă menta
litatea minimalizării rolului 
condicii, a ignorării sesiză
rilor făcute de cetățean. In 
loc să cerceteze în amă
nunt faptele și să rețină

tate de noi, doar în 18 con
dicile erau afișate la loc 
vizibil, la Indemîna clien- 
ților (cum prevede Ordinul 
M.C.I. nr. 414/1968). In rest, 
erau ba sub tejghea, ba

pe care o au beneficiarii 
de servicii de a sesiza 
direct conducerile unități
lor prestatoare privind ne
cazurile ce le-au fost pro
vocate. Cum funcționează

Sugestii și observații cu privire la,., 
condicile de sugestii și reclamații

M. Bravu 116, Bl. D 14, ap. 
195.

La rubrica „Măsuri luate 
de șeful de unitate" : „Sînt 
și cazuri cind forțați de 
împrejurări se încasează 
așa-zis preferențial, pentru 
a evita discuții ce îngreu
nează procesul de ser
vire. Tov. Jianu este o to
varășă ce se orientează 
just, nepracticind favori
tismul".

Exemplele de fată — ce 
se pot adăuga altora simi
lare, întîlnite de noi și în 
alte unități — dovedesc că

Anchetă cetățenească

mobilul sesizării, în loc să 
pornească de la aceste se
sizări la luarea măsurilor 
ce se impun, unii respon
sabili se rezumă la răspun
suri superficiale, afișind 
cîteodată chiar dispreț față 
de cele notate de cetățean.

Din păcate, acesta nu 
este singurul aspect. Din 
200 de unități de servire 
publică din Capitală vizi-

după tejghea, ba în biroul 
responsabilului... Cum func
ționează dialogul cetățean- 
instituție publică în aceas
tă situație — se subînțe
lege.

Există însă și o altă for
mă de exercitare a contro
lului cetățenesc asupra sec
torului de servire publică. 
Este vorba de posibilitatea

In practică acest instru
ment de control 7

...Sediul întreprinderii 
„Nufărul", din cartierul 
Militari. Ora 16,30.

— Am dori să mergem în 
audiență la cineva din con
ducerea întreprinderii — 
ne adresăm noi ofițerului 
de serviciu.

— Degeaba ați venit, pro
gramul s-a terminat. Iar 
conducerea nu ține audien
țe decît în timpul progra
mului !

Cu alte cuvinte, trebuie 
să se învoiască cetățeanul

de la serviciu pentru a veni 
in audiență la conducerea 
unei întreprinderi — prin 
excelență de servire pu
blică ?

De fapt, problema este 
mult mai generală. Nici la 
I.D.M.S., nici Ia I.C.L. Uni
versal, nici Ia I.C.L. Tehno- 
metal, nici la I.L.F., nici la 
I.C.V.A., nici la I.C.L. Ali
mentara 2, nici în multe 
alte întreprinderi care lu
crează cu publicul, progra
mul de audiențe pentru ce
tățeni nu este stabilit pen
tru după-amiaza, cl doar 
pentru dimineața, cînd oa
menii sînt la serviciu (o ex
cepție de la regulă o fac 
cooperativele din cadrul 
Uniunii meșteșugărești de 
confecții-încălțăminte - pre
stări neindustriale, care 
au fixate audiente după- 
amiaza). Mai mult chiar, 
în majoritatea unităților de 
servire publică nu este afi
șată nici măcar adresa de 
la sediul întreprinderii, cu 
numărul de telefon al con
ducerii și orele de audien
tă, pentru ca oamenii să 
cunoască programul și să 
nu bată drumurile degeaba. 
(Și aici am întâlnit o excep
ție, oferită de cooperativa 
„Blănarul" — ceea ce dove
dește că atunci cind există

interes se poate realiza și 
acest aparent „amănunt").

Nu putem Încheia rindu- 
rile de față fără a semnala 
și un alt aspect : în secto
rul comercial există o 
inspecție de profil care 
poate fi sesizată operativ, 
telefonic, sollcitîndu-i-se 
sprijinul ; în schimb, în ce
lelalte sectoare de servire 
publică asemenea organe 
specializate în control nu 
funcționează. Dacă înfiin
țarea lor ar fl ceva mai 
pretențioasă — deși ar me
rita studiată și o asemenea 
posibilitate — nu vedem de 
ce nu ar putea funcționa 
în cadrul actualelor între
prinderi și unități de ser
vire publică și cite un 
„compartiment de relații 
cu publicul", la care cetă
țeanul să se poată adresa 
în permanentă — la orice 
oră din zi.

In legătură cu exercita
rea controlului cetățenesc 
— pornind de la condici, 
dar trecînd și dincolo de 
ele — se pot formula, desi
gur. și alte observații. Ne 
oprim aici, în speranța că 
cei vizați vor continua a- 
ceastă analiză și vor stabili 
și măsurile ce se impun.

Ml hal IONESCU
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI Excelenței Sale mareșal IDI AMIN DADA
Președinte fi Comandant-șef al Republicii Uganda

KAMPALA

NICOLAE CEAUȘESCU IN JUDEȚUL PRAHOVA

de cercetări pentru viticultura șl vinificație din Valea CdlugâreascâSe vlziteazd plantațiile Institutului

(Urmare din pag. I)
Aria problemelor care au reținut a- 

tenția secretarului general al parti
dului cu prilejul acestei vizite în 
municipiul Ploiești a cuprins o sferă 
largă, de Ia cele privind îmbunătăți
rea activității economice a unităților 
industriale pînă la cele referitoare la 
creșterea edilitară a localității. In 
ceea ce privește acest din urmă ca
pitol, reprezentanții organelor locale 
au avut de reținut recomandări va
loroase, care s-au axat, în principal, 
pe ideea necesității de a se trece la 
sistematizarea întregii zone de la in
trarea sudică a orașului.

în discuțiile pe care le-a purtat to
varășul Nicolae Ceaușescu în cele 
două mari unități ale industriei noas
tre constructoare 
abordat problemele majore ale spori
rii și modernizării în continuare a 
producției de utilaje chimice și pe
troliere românești.

Raportînd că întreprinderea de uti-

de mașini s-au

Miercuri, la sediul Centrului euro
pean UNESCO pentru învățămîn- 
tul superior din Capitală a avut loc 
o conferință de presă cu ocazia pre
luării funcției de către noul direc
tor al centrului, Thomas Keller.

Au participat Jean Livescu, pre
ședintele Comisiei naționale a Repu
blicii Socialiste România pentru 
UNESCO, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, Ministe
rului Educației și învățămîntului, 
Centrului de informare al O.N.U. de 
la București, ai presei române și 
străine.

După ce a relevat relațiile bune 
de colaborare cu instituțiile de învă- 
țămînt superior din țara noastră, 
menționînd sprijinul pe care Româ
nia l-a acordat activității Centrului 
european UNESCO pentru învăță- 
mîntul superior, noul director al cen
trului a făcut o expunere asupra 
obiectivelor, sarcinilor șl metodelor 
de lucru ale acestui organism Inter
național, asupra programului activi
tăților sale. în acest context a fost

vremea
Ieri ta țară : Vremea «-a răcit 

ușor. Cerul a fost variabil, mai mult 
noros în Maramureș, Transilvania, 
nordul și centrul Moldovei, sudul 
Olteniei și Dobrogea, unde au căzut 
ploi locale, mai ales sub formă de 
averse. Averse izolate s-au mai 
semnalat în Crișana și în sudul Ba
natului. La munte, precipitațiile au 
fost sub formă de lapoviță și ninsoa
re. în Cîmpia Dunării, izolat, 
semnalat transport de praf.

Timpul probabil pentru zilele de 
10, 11 și 12 octombrie. In țară : Vre
mea va continua să se răcească, ce-

«-a

„ALBUM E-ȘTAFETĂ" 
PIONIEREȘTI

Sub genericul „O floare roșie 
«ub drapelul patriei", In județul 
Vaslui au loc ample manifestări 
ale purtătorilor cravatelor roșii cu 
tricolor organizate în cinstea con
ferinței județene și Conferinței 
naționale ale pionierilor. Din loca
litățile Codăeștl, Laza, Huși, Ne
grești, Puiești, Murgeni, Bîrlad, 
cărora li se va adăuga Vasluiul, 
au plecat spre orașul de reședință 
al județului „albume-ștafetă" cu 
fapte pionierești șl mesaje, care 
vor fi prezentate conferinței Jude
țene. în zilele premergătoare aces
tui eveniment, între alte acțiuni se 
înscriu vernisarea expoziției „Bi
lanț pionieresc ’75", „Carnavalul 
prieteniei" cu participarea pionie
rilor din întreg județul, spectaco
lul muzical-literar-coregrafic „în
floresc cu tine, țara mea". (Crăciun 
Lăluci)

„GLASUL OLTULUI"
La Slatina și Balș s-a desfășu

rat faza finală a celei de-a V-a e- 
diții a concursului de muzică popu
lară „Glasul Oltului". în fazele

Cu prilejul celei de-a XIII-e aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Uganda, am plăcerea Bă vă adresex, în numele guvernului șl poporului român, 
precum și al meu personal, cordiale felicitări, urări de bunăstare și noi suc
cese, de prosperitate și pace pentru poporul din Uganda.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare existente Intre Repu
blica Socialistă România șl Republica Uganda vor continua să se dezvolte 
și în viitor în interesul reciproc al popoarelor noastre, în folosul întăririi 
tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste, al asigurării păcii, libertății și 
progresului în întreaga lume.

laj chimic a îndeplinit sarcinile cin
cinalului încă de la 8 august, direc
torul unității, Vasile Ciornei, a subli
niat că oamenii muncii de aici s-au 
călăuzit permanent dună învățămin
tele desprinse din ultima vizită, din 
octombrie 1973, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

însușindu-și criticile, pe deplin 
justificate, formulate cu acel prilej 
și angajîndu-se 
timpul cel 
semnalate 
produselor,

să remedieze în 
scurt deficientele 

domeniul calității 
#________  . unității a
acționat in așa fel incit a reușit 
să le elimine total, neînregistrînd 
de atunci nici o reclamație din par
tea beneficiarilor.

Examinind, în continuare, mache
tele și planșele care înfățișează pla
nurile de extindere a întreprinderii, 
secretarul general al partidului apre
ciază că ele au fost gindite judicios 
și eficient, dar recomandă în același 
timp să li se aducă corectările lm-

mai
In
colectivul

puse de necesitatea ca întreaga su
prafață disponibilă să fie folosită în 
scopul creșterii producției de utilaje 
complexe. Faptul că o astfel de va
lorificare a rezervelor existente este 
cit se poate de profitabilă pentru în
treprindere îl dovedește și existența 
unei noi hale, în curs de execuție, 
realizată în lumina indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
timp ce parcurge hala, ca și în cursul 
vizitării cazangeriei. secretarul gene
ral al partidului se interesează în
deaproape de caracteristicile utila
jelor care au completat zestrea teh
nică a unității, ca și de cele ale pro
duselor finite. Dînd o apreciere po
zitivă progreselor înregistrate și în 
acest domeniu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere să se grăbească pro
cesul de modernizare a structurii pro
ducției, să se accelereze dotarea uti
lajelor cu instalații de automatizare, 
printr-o colaborare mai strînsă între 
specialiștii întreprinderii și cei de la

institutul central profilat pe proiec
tări și cercetări în acest sector.

Secretarul general al partidului se 
oprește apoi cu interes in laborato
rul de sudură, dotat cu aparate șl 
utilaje complexe, care permit omolo
garea noilor procedee și crearea con
dițiilor pentru folosirea acestora in 
fabricația curentă, instruirea și au
torizarea personalului calificat să 
execute asemenea operații, verifica
rea, testarea și punerea în funcțiune, 
la locurile de muncă, a noilor apa
rate ce intră în dotarea unității. 
Apreciind această realizare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu examinează cu 
atenție o serie de aparate și utilaje 
de înaltă productivitate aflate aici în 
funcțiune și cere specialiștilor să 
treacă Ia producerea lor în serie.

— Ați înregistrat progrese frumoa
se de la ultima mea vizită — spune 
secretarul general al partidului, feli- 
citînd. înainte de plecare, cu căldură, 
colectivul uzinei și urîndu-i noi 
succese.

Aceleași probleme ale sporirii și 
diversificării producției de utilaje 
complexe sînt dezbătute și în cursul 
vizitei la uzinele „1 Mai" — una 
din cele mai mari de acest profil 
din lume. Capacitatea ei va crește 
și mai mult în cursul viitorului cin
cinal, prin materializarea planurilor 
de extindere ce prevăd mărirea prin
cipalelor secții, reorganizarea depo
zitelor și instalațiilor anexe.

Și aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se declară mulțumit de. modul cum 
au fost gindite amplasamentele prin
cipalelor construcții, dar, confruntînd 
machetele și planșele prezentate cu 
realitatea de pe teren, identifică, în 
cursul discuțiilor pe cate le poartă 
cu specialiștii, posibilități de spori
re a capacităților proiectate în limi
tele aceluiași perimetru. Astfel, se
cretarul general al partidului cere 
ca hala de utilaje metalurgice să fie 
considerabil mai mare decît cea pre
conizată, mai ales că solicitarea de 
asemenea produse este în creștere. 
Rezultă, de asemenea, că se va pu
tea extinde considerabil, prin siste
matizarea unor construcții anexe 
reducerea la necesar a spațiilor 
fectate pentru drumuri interioare, 
secția de pompe.

într-o conexiune firească sînt 
bordate problemele diversificării 
producției, gazdele relevînd, între 
altele, că a fost executat și expe
diat la Șantierul naval din Galați e- 
chipamentul pentru prima platformă 
de foraj marin, s-au asimilat insta
lații capabile să foreze pînă la 10 000 
m adîncime și se pregătește intro
ducerea în producție, în cincinalul 
următor, a unor tipuri de capacita
te și mai mare. Apreciind aceste 
succese, rod al priceperii tehnice și 
al hărniciei proiectanților și con
structorilor români, secretarul gene
ral al partidului arată că, la nivelul 
experienței ciștigate, se impune, în

și 
a- 
șl

a-

virtutea criteriilor eficienței econo
mice, o specializare a uzinelor noas
tre de profil pe producerea unei a- 
numite game de instalații.

Pe parcursul vizitării unor secții 
de producție, directorul întreprinde
rii, Gheorghe Dinu, raportează că 
indicațiile date cu prilejul celor pa
tru vizite de lucru efectuate aici de 
secretarul general al partidului în 
cursul actualului cincinal au fost în
deplinite integral. Datorită hotărîrii 
cu care a acționat în această direc
ție harnicul colectiv ploieștean, au 
sporit considerabil producția de uti
laje petroliere și livrările la export, 
s-au redus substanțial importurile 
prin intensificarea acțiunii de auto- 
utilare.

Cîteva exemple semnificative pen
tru această arie de preocupări îi sînt 
preze ntate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la secția de pompe, unde 
sînt apreciate pozitiv și succesele do- 
bîndite pe calea sporirii capacității 
produselor și ridicării performanțe
lor tehnice ale acestora.

Poposind în fața unora dintre com
plexele 
tate de 
general 
ros pe 
a creat, Împreună cu un colectiv, 
o mașină pentru danturat de mare 
productivitate, și pe inginerul Cris
tian Teodorescu, conducătorul unui 
alt colectiv, care are mîndria de a fi 
realizat o modernă mașină de filetat. 
Semnificativ pentru succesele înscri
se la acest capitol de unitatea plo- 
ieșteană este faptul că numai utila
jele realizate în acest an prin forțe 
proprii vor diminua importurile cu 
circa 15 milioane Iei valută.

Cuvinte de apreciere sînt formula
te si la adresa colectivului de la 
secția de sane cu role. înzestrată, și 
ea. cu numeroase instalații complexe 
de concepție proprie. Retine, de ase
menea. atenția și un alt succes al 
destoinicului, colectiv ploieștean : 
noua hală de 10 000 mp. Executată în 
regie proprie, ea a fost ridicată în 
termenul record de numai 9 luni. 
Deși nu este încă finisată, ea a fost 
dată în folosință, in noul spațiu de 
producție desfăsurîndu-se. de ne 
acum, o bună activitate.

Sintetizînd aprecierile sale, secre
tarul general al partidului adresează, 
înainte de plecare, călduroase felici
tări colectivului de la „1 Mai". îm
preună cu urări de noi succese.

Răspunzînd acestor aprecieri, cit și 
celor adresate organizației județene 
de partid, primul secretar al comi
tetului județean mulțumește călduros, 
în numele tuturor comuniștilor, al 
oamenilor muncii din localitățile 
prahovene, pentru această vizită de 
lucru, subliniind că indicațiile pe 
care le-au primit vor constitui încă 
un îndemn de a acționa cu toată 
fermitatea pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității în toate domeniile.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI:

„30 de ani de la crearea
Partidului Muncii din Coreea"

Cronica zilei

utilaje concepute și execu- 
specialiștii de aici, secretarul 
al partidului felicită căldu- 
maistrul Iosif Lisovski, care

La Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare șl 
democratice din România s-a des
chis, miercuri la amiază, expoziția 
„30 de ani de la crearea Partidului 
Muncii din Coreea". Numeroase ima
gini fotografice prezintă drumul glo
rios de luptă al Partidului Muncii 
din Coreea în cele trei decenii de 
la crearea sa, succesele remarcabile 
obținute, în acești ani, sub conduce
rea partidului, a tovarășului Kim Ir 
Sen, de către oamenii muncii din 
R.P.D. Coreeană. Sînt ilustrate con-' 
vingător progresele înregistrate în 
dezvoltarea forțelor de producție, pe 
linia industrializării socialiste, coo
perativizării agriculturii, înfăptuirii 
revoluției ideologice, tehnice și cul
turale, a ridicării nivelului general 
de viață al poporului coreean, mun
ca lui plină de dăruire, frumuseții® 
țării.

La festivitatea inaugurală au luat 
parte Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Constantin Dăscălescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Neculai Agachi, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei metalurgice, președintele 
Asociației de prietenie româno-co- 
reeană, Dumitru Ghișe, membru al

C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Constantin Matei, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Con
stantin Oancea, adjunct al ministru- 

de 
pu-

lui afacerilor externe, activiști 
partid și da stat, un numeros 
blic.

Au fost, de asemenea, prezenți 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Cu acest prilej. Ion Popescu-Pu- 
țuri, membru al C.C. al P.C.R., di
rectorul Institutului de studii istori
ce și social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., și Iang Miăng Sul, însăr
cinat cu afaceri ad-ințerim al R.P.D. 
Coreene la București, au rostit alo
cuțiuni în care au evocat luptele șl 
izbinzile Partidului Muncii din Co
reea în cei 30 de ani de Ia crearea 
sa, aspecte din opera de construcția 
socialistă desfășurată de poporul co
reean, rodnicele relații de prietenie, 
colaborare și solidaritate dintre par
tidele, guvernele și popoarele Româ
niei și R.P.D. Coreene, subliniln- 
du-se faptul că în cronica acestei 
prietenii frățești momente memora
bile le-au constituit întîlnirile de Ia 
București și Phenian dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen.

(Agerpres)

„ROMÂNIA — FILM" prezintă

șefi

între 10—15 octombrie 1975 la Casa Filmului din Capitală

SĂPTĂMÎNA FILMULUI
DIN R.P.D. COREEANĂ

evocat rolul centrului in promovarea 
cooperării europene in domeniile în- 
vățămîntului superior, științei și cul
turii.

Răspunzînd întrebărilor ziariștilor, 
directorul centrului a prezentat o se
rie de acțiuni care vor reuni specia
liști și cxperți pe tărîmul educației 
din țările europene și a menționat 
metodele de stimulare a activități
lor de cooperare : reuniuni interna
ționale, . schimburi de informare și 
documentare, editarea unor publica
ții etc. Printre apropiatele acțiuni 
ale centrului a fost menționat coloc
viul cu tema „Noile forme de îrj- 
vățămînt superior in Europa", care 
va avea loc la București la începu
tul anului viitor. Vorbitorul a evi
dențiat, de asemenea, contribuția pe 
care UNESCO o va aduce la dez
voltarea cooperării regionale In do
meniile educației, lnvățămîntulul și 
culturii, în spiritul Actului final al 
Conferinței pentru «ecuritate și coo
perare in Europa.

(Agerpres)

nil va fl variabil, înnorări mai ac
centuate se vor semnala în jumăta
tea de nord-est a țării, unde vor că
dea ploi locale mai ales sub formă 
de aversă. în rest, averse izolate. 
Vînt potrivit, cu intensificări mai 
ales în zona de munte, predominînd 
din sectorul nordic. în zona de mun
te, precum ?1 izolat în nordul extrem 
al țării, precipitațiile vor fi și sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între —2 grade și +8 grade, izolat 
mai coborîte In depresiuni, iar ma
ximele între 7 grade și 17 grade, pe 
alocuri condiții favorabile producerii 
de brumă. în București : Vremea lri 
răcire. Cerul va fl schimbător, favo
rabil ploii de scurtă durată. Vînt po
trivit cu intensificări. Temperatura 
în scădere.

preliminare au fost selecționați cei 
mai buni 15 concurenți. din 57 de 
participanți. Această ediție, orga
nizată de comitetul județean U.T.C., 
consiliul județean al sindicatelor și 
comitetul județean pentru cultu
ră șî educație socialistă, se înscrie 
în cadrul manifestărilor dedicate

CARNET
CULTURAL

celui de-al X-lea Congres al 
U.T.C. și celei de-a X-a Conferințe 
a U.A.S.C.R. (Emillan Rouă).

TABĂRĂ DE CREAȚIE
A devenit o tradiție ca în flecare 

an, la începutul toamnei, artiști 
plastici din Capitală și din Bacău 
să-și dea întîlnire la Combinatul 
de celuloză și hîrtie Letea, într-o 
tabără de creație. Și în acest an, 
timp de 10 zile, 16 graficieni și 
pictori au realizat peste 50 de lu
crări, pe care le-au expus la gale
riile de artă din orașul de la văr
sarea Bistriței. Tematica care a

Miercuri după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Democrat 
din Coasta de Fildeș (P.D.C.I.), for
mată din Alphonse Diby, membru al 
Biroului Politic, și Anzouau Kacou, 
membru al Comitetului director al 
P.D.C.I., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită de prietenie 
în țara noastră.

La plecare, delegația a fost salutată 
de tovarășii Emil Drăgănescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Uganda, George Macoveșcu, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a transmis 
o telegramă de felicitare locotenent- 
colonelului Juma Oris, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii U- 
ganda.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macoveșcu. a primit o telegramă de 
mulțumiri din partea ministrului da 
externe al Republicii Cipru. Ioanis 
Cristophidis. pentru felicitările adre
sate cu ocazia sărbătorii naționale a 
Ciprului.

★
Potrivit prevederilor planului de 

colaborare culturală dintre România 
și Bulgaria, miercuri dimineața a 
sosit în țara noastră Orchestra sim
fonică a Filarmonicii din Varna. 
Formația, sub conducerea dirijorului 
Emil Glavanakov, va participa la 
festivalul „Toamna muzicală clu
jeană", după care va concerta în o- 
rașele Satu-Mare și Baia Mare, iar 
în încheiere va fi oaspetele publicu
lui bucureștean. în programul tur
neului figurează lucrări de Brahmș, 
Pancio Vlaaigherov și Alexandr Rai- 
cev, solist fiind pianistul bulgar Ivan 
Drenikov.

•k
Operei Române din 

plecat in R.D. Germană.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 8 OCTOMBRIE 
1975

Extragerea I : 41 29 34 1 22 32.
Extragerea a Il-a : 33 39 19 8 44.
FOND GENERAL DE CÎSTIGURI: 

2110 398 lei.

PRONO-OIIMPIC
CÎSTIGURILE TRAGERII

DIN 21 SEPTEMBRIE 1975
Cat. 1 : 4 variante „Dacia 1 300“ 

sau, Ia alegere, o excursie la MONT
REAL — CANADA și diferența în 
obiecte ; cat. 2 : 33 variante a 5 685 
lei ; cat. 3 : 464 variante a 404 lei ; 
cat. 4 : 5 343,00 variante a 50 lei.

inspirat aceste lucrări a consti
tuit-o poezia lui Bacovia. Titlul 
expoziției : „Omagiu lui Bacovia"). 
(Gheorghe Baltă).

„COLIERUL DE ARGINT”
Efectuînd un 

țări europene : 
Danemarca și 
pînd la a 30-a ediție —jubiliară — 
a Festivalului internațional 
clor de la Dijon (Franța), 
blul folcloric al Județului 
Severin, „Semenicul", s-a
din nou un strălucit mesager al 
folclorului nostru : în competiție 
cu 28 de ansambluri din 17 țări, el 
a cucerit prețiosul trofeu „Colierul 
de argint". (Nicolae Cătană).

turneu în patru
Elveția, Franța, 

Suedia și partid-

de fol- 
ansam- 
Caraș- 

dovedit

SIMPOZION
„Femeia — prezență activă în 

viața economică și socială" se inti
tulează simpozionul organizat la 
Timișoara, în cadrul manifestărilor 
dedicate Anului internațional al fe
meii. Au participat un mare nu
măr de muncitoare, tehniciene, in
ginere, economiste, medici, cadre 
didactice, din întreprinderile și In
stituțiile timișorene. (Cezar Ioana)

tv

PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limbă germană.
17,00 Telex.
17.05 Cabinet juridic.
17,25 Din țările socialiste.
17,35 Opereta clasică românească,
17,55 Enciclopedie pentru tineret.

Muzica — emisiune de actua
litate muzicală. 
Universitatea TV.
1001 de seri.
Telejurnal.
Cadran economic mondial.
Concert perpetuum extraor
dinar — W. A. Mozart.
Revista literar-artistică TV e 
Artă, știință, tehnologie. 
Vedete ale ctnteculul.
Univers științific.
24 de ore.

18,20

18,45
19.20
19.30
20,00 

' 20,15

20.50

21.50
21,40
22,10

PROGRAMUL 1

Colectivul
București a ,___  _____  _______ _
Marele ansamblu, alcătuit din ele
mente valoroase din toate comparti
mentele primei noastre scene lirice, 
ia parte la „Zilele festive ale Ber
linului", prezentînd patru spectacole 
cu operele „Oedip" de George E- 
nescu, „Don Carlos" de Verdi Și 
„Boema" de Puccini.

10,00
20,55

Recital Yves Montand. 
Pămîntul caută soarele —re
portaj.
Bucureștlul necunoscut: „Po
lifonie la iinlson" — colecția 
de artă comparat* Alexandru 
Slătipeanu.
Concert perpetuum extraor
dinar : W. A. Mozart.

12,00 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mal făcut nevasta mea.

*

organizată cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări 
a creării Partidului Muncii din Coreea

Vor fl prezentate filmele t
10-11

12
13
14
15

oct. 
oct. 
oct. 
oct. 
oct.

— Soarta Aurel ți Argentinei
— Drumul spre satul natal
— Pentru noua generație
— Fiul mecanicului de locomotivă
— Linia de înaltă tensiune

Săptămina filmului din Republica Populară Democrată 
Coreeană se va desfășura și in orașele Pitești (12—17 

oct.) șl Sibiu (13—18 oct.)

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Meci de antrenament al echipei

reprezentative A
Patru handbaliști români 

selecționați în echipa 
mondială

mânce au obtinut victoria cu scorul 
de 3—1 (15—6, 15—11, 10—15, 15—13).

în ansamblul . __ ___  , ____
meciul cu echipa Turciei (duminică, 
12 octombrie), echipa reprezentativă 
a României a jucat ieri, pe stadio
nul „23 August", un meci de antre
nament cu divizionara B Autobuzul 
—• București.

In prima repriză, tricolorii au in
sistat mai mult în părțile finale ale 
acțiunilor ofensive $i au înscris de 
două ori prin Georgescu. Pe par
cursul reprizei secunde (care a durat 
numai vreo 35 de minute), jucătorii 
echipei naționale s-au angajat mal 
puțin în zona careului advers, fapt 
pentru care scorul nu s-a majorat, 
în schimb, echipa Autobuzul a mar
cat și ea un punct. Rezultat: 2—1.

Echipa noastră națională a intrat 
Ieri pe teren în următoarea alcă
tuire : Moraru-Cheran, Sătmăreanu 
II, G. Sandu, Anghelini-Dumitru,

pregătirilor pentru Dinu, Georgescu-Crișan, Dobrin, Ior- 
dănescu. După zece minute, Purima 
l-a înlocuit pe Cheran, iar, după 
pauză. Răducanu (în prima repriză, 
în poarta echipei Autobuzul) a făcut 
schimb de locuri cu Moraru. Fazekas 
l-a schimbat pe Crișan si Sameș pe 
Sătmăreanu II.

Jucătorii Mircea Lucescu și Mircea 
Sandu, indisponibili fizic pentru 
meciul de duminică, au plecat de la 
lot.

DORTMUND 8 (Agerpres). — La 
2 noiembrie se va disputa la Dort
mund un meci de handbal masculin 
intre o selecționată internațională și 
reprezentativa R. F. Germania. De 
la secretariatul Federației internațio
nale de handbal s-a anuntat că în 
lotul echipei mondiale au fost selec
ționați 14 jucători, între care și ro
mânii Penu. Gatu. Licu si Kicsid.

BOX: Mate Parlov, din nou 
victorios

★
Biletele de intrare la meciul amical 

România — Turcia se vor pune In 
vînzare începind de astăzi la casele 
de bilete ale stadioanelor ..23 Au
gust". Republicii. Dinamo și Giulesti, 
la agenția C.C.A.. la agenția Loto- 
Pronosport (pasajul subteran de la 
Universitate) și la patinoarul „23 Au
gust".

TIR s Încheierea 
campionatelor naționale

de la Tunari au luat 
întrecerile campiona- 
de tir. In proba de 

(feminin) victoria a

MUNCHEN 8 (Agerpres). — Presa 
sportivă vest-germană critică în ter
meni severi echipa de fotbal Bayern 
Miinchen care a fost învinsă cu 2—0 
în meciul „super-cupelor". disputat 
cu Dinamo Kiev. „Evoluția echipei 
Bayern a fost deprimantă — scrie co
mentatorul Iul „Bild Zeitung". Un 
singur om. atacantul Blohin din 
Kiev, l-a făcut k.o. pe jucătorii lui 
Bayern. Dar Dinamo Kiev este la 
ora actuală una dintre cele mai re
dutabile formații de club din Euro
pa" — adaugă același comentator.

★
MUNCHEN 8 (Agerpres). — Asea

ră, la Duisburg «-a disputat intilni-

rea internațională de fotbal dintre 
selecționatele secunde ale R.F. Ger
mania și României. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 2—0 (0—0). 
Jocul a fost urmărit de 8 000 de 
spectatori.

★
Pe stadionul Giulești s-a disputat 

Ieri meciul internațional de fotbal 
dintre echipa Rapid București și for
mația poloneză Widzew din Lodz. 
Fotbaliștii români au terminat în
vingători cu scorul de 3—2 (1—2) 
prin punctele marcate de Ronțea, 
Leșeanu și Manea.

Pe poligonul 
sfîrșit miercuri 
telor naționale 
pistol standard 
revenit Sportivei Ana Cîobanu cu 582 
puncte. Pe echipe, primul loc a re
venit formației U.T. Arad cu 1726 
puncte (nou record național). La 
pistol calibru mare 60 focuri a termi
nat victorios țintașul dinamovist Lu
cian Giușcă cu 587 puncte. Pe echipe, 
a cîștigat Steaua cu 2 307 puncte. Pro
ba de armă standard 3x20 focuri 
(masculin) a fost dominată de Nicolae 
Rotaru, care a realizat 572 puncte. 
Primul loc pe echipe a fost cucerit de 
I.E.F.S. cu 2 250 puncte.

(Agerpres)

BELGRAD 8 (Agerpres). — Cunos
cutul pugilist iugoslav de categorie 
semigrea Mate Parlov. fost camoion 
olimpic si mondial, a obtinut a șasea 
victorie consecutivă ca profesionist, 
în gala disputată la Zagreb, Parlov 
l-a învins prin abandon în repriza a 
V-a pe americanul de culoare John 
Griffin. Meciul a fost urmărit de 
peste 8 000 de spectatori.

★
Iată cîteva rezultate înregistrate la 

meciurile finale : Gedo (Ungaria) 
b.p. Schultz (R.D.G.) : Andrjeikovskl 
(Bulgaria) b.p. Vesninski (U.R.S.S.) ; 
Beyer (R.D.G.) cîștigă prin abandon 
rănire la Bachfeld (R.D.G.) ; Kurikov 
(U.R.S.S.) învinge prin k.o. 
tenberg (R.D.G.) ; Sachse 
cîștigă prin k.o. la Halder

pe Wit- 
(R.D.G.) 
(R.D.G.).

ȘAH

vicepre-

VOLEI

Echipa feminină de volei Universi
tatea Craiova, aflată în turneu în 
Bulgaria, a jucat la Vrata cu forma
ția locală Botev. Voleibalistele ro-

Florencio Campomanes.
ședințe al F.T.D.E., a anunțat că unul . 
dintre turneele interzonale pentru 
campionatul mondial de sah se va 
desfășura anul viitor în luna iulie la 
Manila. Celălalt „interzonal" se va 
disputa probabil în Elveția. Primii 
trei clasați în fiecare turneu inter
zonal. împreună cu fostul campion 
al lumii Robert Fischer și cu Viktor 
Kbrcinoi vor participa în 1977 la tur
neul candidatilor. învingătorul ur- 
mînd să-l întîlnească. în anul 1978, 
pe actualul deținător al titlului, A, 
Karpov (U.R.S.S.),



PAGINA 4 SClNTEIA — joi 9 octombrie J975

LA PARIS A LUAT FIINȚĂ

Institutul pentru problemele unei 
noi ordini economice internuționule 

organizarea unei mese rotunde cu tema:

În spiritul relațiilor de 

prietenie și colaborare 

româno-elene

întilniri prietenești

0 primă inițiativă

Modul in care este concepută noua ordine economică
internațională de președintele Nicolae Ceaușescu1*
La Paris a fost semnat recent ac

tul de constituire a Institutului pen
tru problemele unei noi ordini eco
nomice internaționale.

La reuniunea de înființare a insti
tutului au luat parte personalități de 
frunte ale vieții politice, economice 
și științifice din numeroase țări ale 
Europei, Americii de Nord. Ameridi 
Latine. Participanții au ales consi
liul de conducere al noului institut. 
Președinte al consiliului a fost de
semnat dr. Arturo Frondizi, fost 
președinte al Argentinei, iar secre
tar general, prof. Giancarlo Elia Va
lori (Italia).

Institutul pentru problemele unei 
noi ordini economice internaționale 
a luat ființă, după cum s-a precizat, 
în scopul de a acționa în direcția 
intensificării eforturilor pentru îm
bunătățirea relațiilor internaționale, 
în special în domeniul economic, în 
concordanță cu preocupările de 
stringentă actualitate ale unui mare 
număr de state, îndeosebi ale țări
lor în curs de dezvoltare, ale O.N.U. 
și altor organizații internaționaie. 
în acest scop, institutul nou creat 
și-a anunțat intenția de a pune în 
aplicare un amplu program de stu
dii și de reuniuni, de a contribui la 
organizarea de școli șl centre de per
fecționare și de a Întreprinde alte 
măsuri menite să contribuie la edi
ficarea unui nou sistem de relații e- 
conomice internaționale.

în cadrul reuniunii de la Paris s-a 
hotărît — ca primă inițiativă a insti
tutului — organizarea, în luna no
iembrie a.c., a unei importante mese 
rotunde cu tema : „Problemele unei 
noi ordini economice internaționale. 
Modul in care este concepută noua 
ordine economică internațională de 
președintele Nicolae Ceaușescu". Lu
crările mesei rotunde se vor desfă
șura în cadrul a două sesiuni, care 
vor avea loc la Paris și, respectiv, 
București.

Cu prilejul constituirii Institutului 
pentru problemele unei noi ordini 
economice internaționale, președin
tele Consiliului de administrație si 
secretarul general au adresat o te
legramă președintelui României. Pu
blicăm alăturat această telegramă, 
precum și răspunsul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Constituindu-se aici, la Paris — centru ideal al politicii, culturii și eco
nomiei europene — „Institutul pentru problemele unei noi ordini economice 
internaționale", al cărui principal inspirator sînteți dumneavoastră, domnule 
președinte, vă trimit — în numele meu și al Consiliului de administrație pe 
care am onoarea să-l prezidez — un salut cordial și întreaga mea admirație.

în dumneavoastră, domnule președinte, noi toți salutăm pe principalul 
făuritor al unei politici externe noi, care a arătat întregii lumi un mod di
ferit și mai just de înțelegere a relațjilor economice internaționale.

ARTURO FRONDIZI
Președintele Consiliului 

de administrație

ATENA 8. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Președintele Re
publicii Elene, Constantin Tsatsos, a 
primit, miercuri, pe ambasadorul 
tării noastre la Atena, Ion Brad. Cu 
acest prilej, ambasadorul român a 
transmis șefului statului elen, din 
partea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul NIcc™c 
Ceaușescu, un 
bune urări 
succese.

Mulțumind, 
tin Tsatsos a 
său, președintelui Nicolae Ceaușescu 
călduroase urări de sănătate și fe
ricire personală, de prosperitate 
pentru poporul român prieten. Pre
ședintele Republicii Elene a ex
primat înalta sa apreciere pentru 
contribuția personală pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu o aduce 
la dezvoltarea continuu ascendentă 
a relațiilor prietenești dintre Româ
nia și Grecia, precum și pentru po
ziția sa activă și constructivă în 
abordarea marilor probleme ale 
contemporaneității, în eforturile pen
tru crearea unui climat de înțele
gere, cooperare și pace în Balcani, 
în Europa și în lumea întreagă.

cordial salut, 
de sănătate

Nicolae 
cele mai 

și noi

președintele < 
transmis, la

Constan- 
i rindul

în R. S. F.
BELGRAD 8. — Corespondentul 

nostru transmite : Continuînd vizita 
de prietenie pe care o face în Iugo
slavia la invitația C.C. al U.C.I., to
varășul Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a avut, 
miercuri, o întîlnire cu Colegiul de 
redacție al agenției Taniug. Direc
torul agenției, Pero Ivacici, a pre
zentat aspecte ale activității agen
ției, referindu-se, totodată, la cola
borarea cu Agenția română ds presă 
Agerpres.

In aceeași zi, tovarășul Cornel 
Burtică a vizitat Muzeul militar și 
muzeul „25 Mai", iar la prînz a 
participat Ia o masă oferită de am-

l ugoslavia
basadorul român Ia Belgrad. La 
masă au participat, de asemenea, 
Todo Kurtovici, secretar in Comite
tul Executiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., Dușan Popovici, membru al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., Ibrahim Hadjicl și 
Miro Terjan, șefi de secții la C.C. al 
U.C.I., Pero Ivacici, directorul agen
ției Taniug, și alte persoane oficiale.

După-amiază, la Novisad, tovarășul 
Cornel Burtică a avut convorbiri cu 
Dușan Alimpici, președintele Comi
tetului provincial al Uniunii Comu
niștilor din Voivodina, și alți condu
cători de partid din această provincie.

La întilnire și convorbiri a fost 
prezent ambasadorul țării noastre la 
Belgrad, Virgil Cazacu.

DE PRETUTINDENI
• „NUCLEX — *75. 

La Basel, în Elveția, s-a des
chis cel de-al IV-lea Tirg al in
dustriei nucleare, la care iau 
parte 433 de firme din 25 de țări 
din Europa, America și Asia. 
Prezentînd o gamă largă de 
instalații nucleare în scopuri 
pașnice, tîrgul permite un stu
diu comparat al celor 157 de 
centrale nucleare aflate în 
funcțiune în lume.

(Agerpres)

Delegația P.C.R. și-a încheiat
vizita în Belgia

GIANCARLO ELIA VALORI
Secretar general

Institutul pentru problemele unei noi ordini 
economice internaționale

Domnului ARTURO FRONDIZI
Președintele Consiliului de administrație

Domnului GIANCARLO ELIA VALORI
Secretar general

PARIS

★
ATENA 8. — Corespondentul Ager

pres transmite : în cadrul vizitei pe 
care o întreprinde la Atena, cu pri
lejul consultărilor dintre ministerele 
afacerilor externe ale României și 
Greciei, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului de externe, a fost primit, 
miercuri, de Dimitrios Bitsios, mi
nistrul de externe elen. Cu acest 
prilej s-a făcut un schimb de opinii 
privind evoluția relațiilor dintre cele 
două țări, unele aspecte ale colabo
rării balcanice și alte probleme de 
interes comun.

Tot miercuri s-au încheiat consul
tările dintre reprezentanții ministe
relor de externe român și elen, care 
au fost concentrate asupra studierii 
și depistării unor noi căi_și modali
tăți pentru transpunerea în viață a 
hotărîrilor adoptate la București. în 
luna mai anul acesta, de președintele 
Nicolae Ceaușescu și premierul Con
stantin Karamanlis. în vederea pro
movării pe mai departe a colaborării 
dintre România si Grecia.

Evenimentele

din Portugalia
MSABONA 8 (Agerpres). — Apro

ximativ 250 000 muncitori portughezi 
din industriile metalurgică si con
strucții de mașini au declanșat o 
puternică acțiune antioatronală. în 
urma acestor acțiuni, ministrul 
muncii a semnat un document care 
garantează satisfacerea revendicări
lor muncitorilor. Prin respectarea de 
către patronat a termenilor contrac
tului de muncă colectivă, aprobat de 
guvern.

Pe de altă parte, mai multe sute 
de militari au ocupat cazarma regi
mentului de artilerie de la Serra do 
Ilar, în semn de protest față de ho
tărîrea comandamentului regiunii 
militare de nord privind dizolvarea 
unui regiment de transporturi.

Actuala situație politică din Por
tugalia face obiectul unei decla
rații a Comisiei Politice a C.C. al 
P.C. Portughez, care se pronunță cu 
fermitate împotriva haosului și a a- 
narhiei, în sprijinul ordinii demo
cratice. pentru întărirea puterii re
voluționare. pentru respectarea dis
ciplinei cetățenești, militare si pu
blice. reînnoind propunerea cu pri
vire la organizarea unei întâlniri a 
reprezentanților tuturor forțelor de
mocratice. ia care să se caute mo
dalitățile de soluționare a probleme
lor acute.

>

Am primit cu multă plăcere mesajul prin care îmi anunțați constituirea 
Institutului pentru problemele unei noi ordini economice internaționale și 
doresc să vă exprim pe această cale mulțumirile mele călduroase pentru 
omagiul adresat și aprecierile pe care le formulați asupra politicii externe a 
Republicii Socialiste România.

Fiind pe deplin convins că oamenilor de știință și cultură le revine un 
rol de majoră importanță in rîndul forțelor progresiste, al opiniei publice, 
în lupta dusă de popoarele de pretutindeni pentru afirmarea idealurilor de 
pace și progres, pentru reglementarea în folosul popoarelor a problemelor 
cardinale ale vieții politice și economice contemporane, pentru triumful ra
țiunii și civilizației umane, vă urez succes deplin, dumneavoastră și colabo
ratorilor institutului, în realizarea nobilelor obiective pe care vi le-ați propus.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U

în sprijinul unor relații economice
juste, echitabile

NAȚIUNILE UNITE 8. — Cores
pondentul nostru transmite : în 
cursul dezbaterilor generale din ple
nara adunării au luat cuvîntul doi 
șefi de stat — președintele Mexicu
lui, Luis Echeverria Alvarez, si pre
ședintele Ciprului, arhiepiscopul Ma
karios.

Președintele Mexicului a propus 
crearea unui sistem economic pentru 
dezvoltarea lumii a treia, care să 
constituie un instrument de conti
nuă apărare a prețurilor și comer
cializării materiilor prime, inclusiv 
a petrolului. Sistemul este menit să 
asigure participarea țărilor în curs 
de dezvoltare, care constituie trei 
sferturi din omenire și la controlul 
schimburilor mondiale și la luarea 
hotărîrilor care ne privesc pe toți — 
a subliniat președintele mexican, 
precizînd crearea. în acest cadru, a 
două organisme fundamentale : un 
fond financiar, orientat în mod pre
cis spre obiectivele anunțate și o u- 
nitate de informatică, destinată a 
furniza elementele în vederea acțio
nării operative asupra fluxurilor co
merciale și financiare.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
LIMA

Ziua demnității naționale
La 9 octombrie, po

porul peruan aniver
sează un eveniment de 
mare însemnătate în 
istoria sa modernă, 
eveniment care a mar
cat începutul transfor
mărilor structurale re
voluționare, al unei 
perioade noi de afir
mare deplină a suve
ranității si demnității 
naționale — recupe
rarea zăcămintelor pe
trolifere de la Brea și 
Parinas, ce aparțineau 
monopolului transna
tional ..International 
Petroleum Company".

De atunci, actul, de 
la 9 octombrie 1968, 
prin care s-a ous ca
păt intervenției aces
tui monopol în viata 
politică si economică 
a tării, este sărbătorit, 
în fiecare an. ca „Zi a 
demnității naționale". 
Cu atît mai largă este, 
în prezent, această 
semnificație, cu cit 
procesul revoluționar 
peruan — care a ope
rat mari prefaceri în
noitoare în viata na
țiunii — a intrat acum 
într-o fază nouă, de 
consolidare 
fundare a 
obținute.

Cei șapte
au trecut din 
brie 1968 au adus mo
dificări esențiale în 
fizionomia politico-so- 
cială si economică a 
Republicii Peru. îna- 
intînd pe o cale pro
prie. determinată de

Si anro- 
cuceririlor
ani care 

octom-

condițiile specifice ale 
realităților naționale, 
procesul revoluționar 
peruan a îmbinat e- 
manciparea economică 
cu promovarea justi
ției sociale. Naționali
zarea aproape în tota
litate a resurselor na
turale, înstrăinate în 
trecut, «i preluarea de 
către stat a comerțu
lui exterior, concomi
tent cu sectoarele de 
bază ale industriei au 
imprimat ritmuri noi 
dezvoltării economiei, 
diversificării produc
ției. Prin comunitățile 
industriale. oamenii 
muncii din întreprin
deri participă la con
ducerea. gestiunea și 
beneficiile acestora. în 
același timp, reforma 
agrară a desființat ex
ploatarea și asuprirea 
moșierească si a de
terminat noi realități 
economice si sociale 
pentru milioanele de 
țărani peruani.

Pe plan internațio
nal. politica tării, 
călăuzită de principiul 
nealinierii, și-a găsit 
expresie într-un șir de 
acțiuni constructive 
pentru așezarea, pe 
baze noi. a raporturi
lor interamericane. ca 
si într-o serie de ini
țiative în sprijinul e- 
galitătii în drepturi și 
respectului mutual în
tre toate statele.

Noul președinte al 
republicii, general de 
divizie francisco Mo-

rales Bermudez, subli
nia foarte recent, cu 
prilejul celei de-a 7-a ' 
aniversări a revoluției 
(3 octombrie), hotări- 
rea guvernului de a 
Dromova. in continua
re. cu fermitate pro
cesul revoluționar, a- 
rătind, totodată, că în 
fata problemelor Com
plexe ale perioadei 
actuale — inclusiv cele 
determinate de efec
tele fenomenelor de 
criză din economia 
mondială — se ridică 
..necesitatea de a se 
folosi metode noi. de 
a efectua anumite 
schimbări în conduce
rea politică. care, 
printr-o mai mare des
chidere către popor, 
prin practicarea unor 
canale mai largi ale 
participării, să permi
tă solutionarea acestor 
probleme".

,.Ziua demnității na
ționale" constituie pen
tru cercurile largi ale 
opiniei publice, pentru 
diferitele organizații 
de masă, sindicale si 
țărănești, centrale si 
iocale, prilejul de a-și 
reînnoi sprijinul fată 
de politica de adînci- 
re a procesului revo
luționar. a cărui esen
ță președintele Ber
mudez. a definit-o ca 
..voința suverană de a 
hotărî de sine stătător 
Si în mod demn desti
nul societății noastre".

Eugen POP

„Noi — a arătat vorbitorul — avem 
obligația să creăm condițiile istorice 
ale noii ordini economice, în care 
producția și preturile să fie ajustate 
potrivit unor planuri compatibile cu 
interesele generale ale omenirii".

Problemele dezvoltării și situația 
din Cipru au constituit dominantele 
discursului arhiepiscopului Makarios. 
Vorbitorul a subliniat că sesiunea 
extraordinară precedentă a Adunării 
Generale a marcat progrese esențiale 
în direcția restructurării ordinii eco
nomice internaționale și a instituirii 
unui sistem de relații mai echitabil 
și mai just, aducînd, astfel, o contri
buție majoră la eforturile spre eli
minarea decalajului dintre 
industrializate și cele în curs 
voltare.

Problemele edificării unei 
dini economice internaționale 
creării unui viitor mai bun omenirii 
sînt strîns legate de problemele de
zarmării și, în special, de încetarea 
cursei înarmărilor. Dacă numai o 
mică parte din cheltuielile pentru 
înarmări ar fi repartizate dezvoltă
rii, dificultățile economice 
decalajele dintre state ar 
remediate.

Referindu-se la conflictul 
președintele Makarios a arătat că re
zoluția Adunării Generale, votată la 
sesiunea trecută și însușită de Con
siliul de Securitate, constituie cadrul 
de soluționare a situației din insulă. 
Rezoluția cheamă la respectarea su
veranității, independentei, integrită
ții teritoriale și poziției de stat nea
liniat a Republicii Cipru. Vorbitorul 
și-a exprimat regretul că negocie
rile dintre reprezentanții celor două 
comunități cipriote nu s-au soldat 
pînă in prezent cu rezultate pozitive,

PEKIN 8 (Agerpres). — Președin
tele Mao Tzedun l-a primit, miercuri, 
pe Gemal Biedici. președintele Con
siliului Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia, aflat în vizită în R.P. Chi
neză, cu care a avut o convorbire 
prietenească — informează agenția 
China Nouă. După cum relatează 
agenția Taniug, convorbirea a inclus 
o trecere în revistă a unor probleme 
din sfera relațiilor internaționale, 
precum și a altor probleme care in
teresează cele două țări. La con
vorbire a fost prezent Den Siao-pin, 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze.

In aceeași zi, in capitala chineză au 
continuat convorbirile dintre Den 
Siao-pin și Gemal Biedici.

BRUXELLES 8 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei pe care o efectuează 
în Belgia, la invitația Partidului So
cialist Belgian, delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu o delegație a 
Partidului Comunist din Belgia, con
dusă de tovarășul Louis Van Geyt, 
președintele partidului.

Președintelui Partidului Comunist 
din Belgia i-a fost transmis din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj de caldă prietenie, îm
preună cu urări de noi succese în 
activitatea P.C. din Belgia.

Mulțumind pentru mesaj, preșe
dintele Louis Van Geyt a adresat, 
la rîndul său, secretarului general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
un călduros salut tovărășesc din par
tea sa și a conducerii P.C. din Bel
gia, precum și urări de sănătate și 
fericire.

Cu ocazia întîlnirîî s-a procedat 
la o informare reciprocă asupra ac
tivității celor două partide, precum 
și în legătură cu unele probleme ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, exprimîndu-se dorința 
comună de a extinde și diversifica, 
în continuare, raporturile tovărășești, 
de prietenie existente între P.C.R. 
și P.C. din Belgia.

★
BRUXELLES 8 (Agerpres). — Dele

gația Partidului Comunist Român 
și-a încheiat vizita făcută în Belgia 
îa invitația Partidului Socialist 
Belgian.

în timpul șederii în Belgia, delega
țiile celor două partide au avut con
vorbiri, în cursul cărora s-a realizat 
o informare reciprocă asupra activi
tății și preocupărilor celor două 
partide și s-a efectuat un schimb de 
păreri cu privire la unele aspecte ale 
vieții politice internaționale actuale.

Cele două delegații și-au exprimat 
satisfacția față de evoluția pozitivă a 
relațiilor prietenești dintre P.C.R. și 
P.S.B., relații la dezvoltarea cărora 
o contribuție deosebit de importantă 
au adus-o întâlnirile și convorbirile 
rodnice dintre conducătorii celor 
două partide. A fost reafirmată do
rința intensificării schimburilor de 
delegații în diferite domenii, precum 
și a diversificării formelor de colabo
rare între cele două partide. Evo- 
cindu-se vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Belgia, din 1972, con
vorbirile care au avut loc cu acest 
prilej, s-a subliniat importanța pe 
care o are transpunerea în viață a 
documentelor semnate pentru extin
derea și diversificarea colaborării

multilaterale dintre România 
Belgia.

în cursul convorbirilor s-a dat 
apreciere pozitivă rezultatelor 
semnării Actului final al Conferin
ței europene pentru securitate și 
cooperare și s-a exprimat convinge
rea ambelor partide că sînt necesara 
eforturi reciproce și susținute din 
partea tuturor participantelor la con
ferință pentru transpunerea în prac
tică a angajamentelor asumate la 
Helsinki, pentru instaurarea pe con
tinentul nostru și în întreaga luma 
a unui climat trainic de înțelegere, 
încredere și colaborare, pentru sta
tornicirea unor relații internaționale 
noi, bazate pe egalitate și echitate, 
pe respectul dreptului fiecărui popor 
de a se dezvolta liber, corespunzător 
propriei voințe.

în acest sens, s-a subliniat im
portanța acțiunilor conjugate ale for
țelor democratice și progresiste, ale 
opiniei publice, ale maselor largi 
populare pentru asigurarea unei păci 
durabile, a securității internaționale, 
independentei și progresului tuturor 
națiunilor.

Vizita delegației P.C.R. în Belgia, 
întîlnirile și convorbirile avute cu 
acest prilej au contribuit la apro
fundarea cunoașterii și înțelegerii 
reciproce, în interesul prieteniei tra
diționale dintre popoarele român și 
belgian, al mișcării muncitorești 
internaționale, al cauzei păcii și în
țelegerii între popoare.

în numele conducerii
Comunist Român s-a adresat Parti
dului Socialist Belgian invitația de 
a trimite o delegație în vizită ofici
ală în România. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere.

Convorbirile dintre cele două de
legații s-au desfășurat într-o atmos
feră prietenească și constructivă.

★
Miercuri, Andre Cools, președinte 

al P.S.B., a oferit un dejun în onoa
rea delegației P.C.R.

în aceeași zi. delegația P.C.R. a 
plecat spre București. La plecare, 
delegația a fost condusă de Jos Van 
Eynde. membru al Biroului național 
al P.S.B., Andră Leonard, secretar na
țional al P.S.B., de activiști de partid.

Au fost prezenți Dimitrie Stănes
cu, însărcinat cu afaceri a.i. al Româ
niei la Bruxelles, și membri ai am
basadei.

La sosirea la București, pe aeropor
tul Otopeni. delegația a fost saluta
tă de tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului, de activiști 
de partid.

o 
si

Partidului

statele 
de dez-

noi or- 
și

grave și 
putea fi

cipriot,

Lucrările sesiunii Consiliului General al F.S.M
Salutul transmis de președintele Consiliului Central al U.G.S.R.

PARIS 8 — Corespondentul nos
tru transmite : Lucrările sesiunii 
Consiliului General al F.S.M. au con
tinuat miercuri prin intervențiile 
delegațiilor participante.

Transmițînd salutul călduros, in
ternaționalist al clasei muncitoare, al 
tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră, tovarășul Gheorghe Pană, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, a evdeat marile schimbări 
în raportul de forțe în favoarea miș
cărilor progresiste și a socialismului, 
survenite in cel 30 de ani de la crea
rea F.S.M., contribuția mișcării sin
dicale mondiale la organizarea luptei 
oamenilor muncii pentru apărarea 
intereselor lor vitale, pentru conso
lidarea cuceririlor democratice și re
voluționare, pentru pace și progres 
social.

După ce a evidențiat faptul că sin
dicatele din România și-au dat în
treaga adeziune la propunerile pre
zentate recent de țara noastră la 
O.N.U., privind instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, vor
bitorul a arătat că mișcarea sindicală 
mondială este chemată ca, alături de 
celelalte forțe progresiste, să acționeze 
prin forte proprii pentru înfăptuirea 
acestui deziderat. în acest context, 
vorbitorul a relevat că lupta organi
zațiilor sindicale împotriva efectelor 
actualei crize economico-financiare. a 
societăților multinaționale, pentru li-

chidarea șomajului, a inflației, pen
tru apărarea puterii de cumpărare a 
maselor muncitoare și satisfacerea 
celorlalte revendicări privind condi
țiile de muncă și de trai ale celor ce 
muncesc, nu poate fi despărțită de 
lupta pentru realizarea unor relații 
noi, democratice pe plan interna
țional și instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale. 
Totodată, el a subliniat că interesele 
vitale ale clasei muncitoare, ale oa
menilor muncii din întreaga lume 
cer ca destinderea pe plan politic să 
fie completată cu destinderea mili
tară, ca factorii de răspundere să 
treacă neîntîrziat la înfăptuirea de 
măsuri concrete de dezarmare și. în 
primul rînd, de dezarmare __
în acest sens, vorbitorul a reafirmat 
necesitatea ca mișcarea 
împreună cu toate forțele 
de pace, să desfășoare acțiuni ener
gice în vederea transpunerii în via
ță a angajamentelor asumate în Ac
tul final 
ritate și 
ședințele 
U.G.S.R. 
dicatelor 
tut și în viitor pentru 
colaborării și unității de acțiune in
tre toate organizațiile sindicale na
ționale șl internaționale în lupta 
pentru apărarea intereselor vitale 
ale celor ce muncesc, pentru pace si 
cooperare între popoare.

nucleară.
sindicală, 
iubitoare

al Conferinței pentru secu- 
cooperare în Europa. Pre- 

Consiliului Central al 
a reafirmat hotărîrea sin- 
române de a milita neabă- 

dezvoltarea

Comunicat comun
ungaro-vietnamez

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — Co
municatul comun publicat la încheie
rea vizitei oficiale de prietenie în 
Ungaria a delegației de partid și gu
vernamentale a R.D. Vietnam, con
dusă de Le Duan, prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, evidențiază hotărîrea 
părților de a depune pe mai departe 
eforturi comune în scopul dezvoltă
rii colaborării, a legăturilor în do
meniile politic, diplomatic, econo
mic și cultural. în cursul vizitei au 
fost semnate acordul privind dezvol
tarea colaborării economice șl teh- 
nico-științifice bilaterale pe anii 
1976—1980 și un acord de credit pe 
termen lung.

Noi incidente la Beirut
BEIRUT 8 (Agerpres). 

din capitala Libanului a 
gravă deteriorare începînd de marți 
seara. Beirutul fiind. în zorii zilei 
de miercuri, zguduit de repetate ex
plozii în câteva cartiere din zonele 
sud-estice. Incidentele dintre grupă
rile rivale au reizbucnit și în partea 
centrală a orașului. Un bilanț pro
vizoriu semnalează că ultimele inci
dente s-au soldat cu moartea a 20 
de oameni, alti 64 fiind răniți.

— Situația 
cunoscut o

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT
Partidul Comunist din 

Argentina c°ndamnă vaiui de 
violență recent 
elemente extremiste, care caută 
pună piedici în calea procesului 
transformări inițiat de guvern, 
arată într-o declarație a P.C.A.. dată 
publicității la Buenos Aires.

declanșat în țară de 
să 
de 
se

Delegația Ministerului E- 
ducației și Invățămîntului 
din Republica Socialistă România, 
condusă de Maria Stănescu. adjunct 
al ministrului, care face o vizită in 
Austria, a fost primită de Fred Si- 
nowatz, ministrul învățămintului și 
artei al Austriei.

Convorbiri polono-ameri- 
CUI16. E^ward Gierek, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit 
pe Rogers Morton, ministrul comer
țului al S.U.A.. cu care a avut o con
vorbire referitoare la posibilitățile 
dezvoltării comerțului polono-ameri- 
can.

Comitetul pentru relații 
externe al Senatului S.U.Â. 
a aprobat, marți, trimiterea a două 
sute de tehnicieni civili americani în

Sinai. pentru posturile de supra
veghere electronică din zona-tampon 
dintre forțele egiptene și cele is- 
raeliene.

Lu Pekin a avut loc 0 c°nvor* 
bire între Den Siao-pin, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze. si lordul Peter Carrington, li
der conservator britanic și Eric 
Drake, președintele firmei „British 
Petroleum Co.“, aflați in vizită în 
R. P. Chineză — relatează agenția 
China Nouă.

Autoritățile franchiste își 
intensifică represiunile împotriva ad
versarilor regimului. Un comunicat 
oficial al poliției spaniole anunță că 
în ultimele zile au fost arestate 17 
persoane, intre care nouă basci învi- 
nuiți de apartenență la organizația 
ilegală E.T.A. și opt membri ai orga
nizațiilor sindicale ilegale — Comi
siile muncitorești — acuzați de pro
pagandă antiguvernamentală.

Premiera unei piese ro
mânești în Turcia. Pe scena 
Teatrului de stat din Ankara a avut 
loc premiera îrt limba turcă a piesei 
„Preșul" de Ion Băieșu. in regia lui 
Asuman Korad. Spectacolul a întru
nit aprecieri elogioase din partea pu
blicului șl a criticii teatrale.

Perspective puțin îmbucurătoare pentru consumatorii
din țările occidentale

CURBA CREȘTERII
Statisticile oficiale 

indică în ultimul 
în principalele țări 
capitaliste. creșteri 
substanțiale ale pre
turilor la toate bunu
rile și serviciile, ca 
urmare a inflației, ale 
cărei efecte se fac tot 
mai mult simțite asu
pra maselor de consu
matori. Potrivit grafi
cului alăturat, repro
dus 
naiul 
press", chiar și în țări 
considerate a avea o 
situație economică mai 
stabilă, cum ar fi 
R.F.G., prețurile au în
registrat anul trecut un 
spor de 6,5 Ia sută. De 
asemenea, în S.U.A. 
prețurile în ansamblul 
lor au crescut cu 9,5 la 
sută. în Franța cu 12 
la sută, în Japonia cu 
14 la sută, în timp ce 
în alte țări, cum ar fi 
Italia sau Marea Bri
tan ie, sporurile au în
registrat salturi fără 
precedent, de 20 la

an.

după săptămi- 
francez „Ex-

PRETURILOR SE ACCENTUEAZĂ

PRIX
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sută și, respectiv, 25 la 
sută. Departe de a se 
diminua, fenomenele 
inflaționiste se mani
festă cu tot mai mul
tă acuitate ; presa oc

cidentală este unani
mă in a aprecia că 
pentru oamenii muncii 
nu se conturează cîtuși 
de puțin tendințe Îm
bucurătoare.

• DOUA NOI CO
METE Un grup d9 astronomi 
amatori din Japonia a anunțat 
descoperirea a două noi come
te — a comunicat Observatorul 
astronomic din Tokio. Prima a 
fost descoperită de Hiroakl 
Mori, profesor din localitatea 
Mugegawa. El a precizat că a 
identificat cometa în zorii zilei 
de luni, aproximativ la jumă
tatea distanței dintre constela
țiile Hydra și Caniș Minor. 
După circa o oră, ea a fost ob
servată de un alt astronom a- 
mator din Japonia. Cea de-a 
doua cometă a fost descoperită 
de Shigenorl Suzuki, astronom 
amator din localitatea Kira.

• POPULAȚIA BRAZI
LIEI a ajuns, la 1 iulie a.c., la 
107 145 168 locuitori — se arată 
într-un raport al Institutului 
brazilian de geografie și statis
tică. Dintre aceștia, 78 153 000 
trăiesc în zone urbane, ceea ce 
reprezintă 63,5 la sută din 
populația totală. Din totalul 
populației, 61 774 000 sînt femei 
și 61 258 000 bărbați. Orașele 
Sao Paulo șî Rio de Janeiro 
concentrează 10 041 132 și, res
pectiv, 8 328 784 locuitori.

• 80 DE ANI DE CI
NEMATOGRAFIE CEHO
SLOVACĂ. în curînd cine
matografia cehoslovacă va îm
plini 80 de ani de existență. Pe
rioada cea mai rodnică aparți
ne ultimelor trei decenii. Stu
diourile „Barrandov" de lîngă 
Praga și, în perioada mai re
centă, studiourile „Koliba" din 
Bratislava au realizat, în anii 
de după eliberare, 950 de filme 
artistice de lung metraj. Bilan
țul acestei perioade cuprinde, 
de asemenea, mii de filme de 
scurt metraj, de informare, do
cumentare. de popularizare a 
științei, didactice, desene ani
mate etc.

• CEL MAI MIC RE
GAT DIN LUME, instaIat 
în insulele Cocos (populația 654 
locuitori), este pe punctul dc a 
fi desființat. „Monarhul" 
un 
al 
din 
a • NML__  _____ ___ _____
pînire perpetuă" asupra aces
tor mici insule de corali situa
te în dreptul Australiei. Prin
cipalul produs al insulelor este 
copra, care aduce proprietarului 
insulițelor un venit frumos, în 
timp ce „supușii" săi sînt men
ținuți într-o stare de totală îna
poiere, situație denunțată, da 
altfel, la O.N.U. în urma aces
tor proteste, autoritățile austra
liene au hotărît înlăturarea 
„monarhiei", băștinașii urmind 
să beneficieze de acum înainte 
de asigurări sociale și dreptul 
la învățămînt.

este 
scoțian, John Clunies-Ross. 
cărui bunic a 
partea reginei 

Angliei, dreptul
obținut. 
Victoria 

de „stă-

• MASURI PREVENTI
VE ÎMPOTRIVA EPIDE
MIILOR DE GRIPĂ. Potri- 
vit Organizației Mondiale a Să
nătății (O.M.S.), în iarna 1975— 
1976 există pericolul unei epi
demii de gripă. Reluînd această 
știre, săptămînalul „Paris 
Match" relevă ravagiile făcute 
de gripă în Franța, arătînd că 
într-un an de „epidemie me
die" se înregistrează 4 milioane 
de cazuri, dintre 
mortale ; 50 000 de 
cesită spitalizarea, 
se anunță destul 
întrucît ea va fi 
trei viruși diferiți 
zeelandez", „scoțian" și „Hong 
Kong"). O veste îmbucurătoare 
totuși : institutele de specialita
te au pus la punct un vaccin 
„trivalent", care asigură Imuni
tatea față de cei trei viruși in
criminați.

care 8 000 
persoane ne- 
Noua gripă 
de virulentă, 
provocată de 
(de tip „neo-

f
• TELEVIZIUNE ;,1N 

MERS". Pasagerii trenului 
expres care face legătura între 
Delhi și Madras pot urmări de 
acum înainte programe de tele
viziune. în dorința de a face că
lătoria mai plăcută — distanța 
între cele două orașe este 
parcursă în prezent in două zi
le — s-a introdus un sistem 
TV cu circuit intern. Specialiștii 
au avut de soluționat o serie de 
probleme dificile, intre care e- 
liminarea efectelor vibrațiilor și 
a zgomotului produs în timpul 
mersului.

• DE CE DISPAR UL
MII. Marea majoritate a ulmi
lor Parisului vor trebui tăiați 
datorită așa-numitei „boli olan
deze" de care suferă. Această 
boală, semnalată pentru prima 
oară în Olanda, in 1921, este 
cauzată de o ciupercă ce se lo
calizează sub coaja copacului și 
ai cărei spori sînt răspîndiți de 
către insecte. După cum a a- 
nunțat municipalitatea capitalei 
franceze, ulmii „bolnavi" vor fi 
înlocuiți prin tei, platani ți 
castani.

• REUNIUNE IN DO
MENIUL ARHITECTURII, 
între 11 și 20 octombrie, capi
tala sudaneză, Khartum, va 
găzdui lucrările unei conferințe 
pe tema „Arhitectura și mediul 
Înconjurător în lumea arabă", 
organizată de Centrul de cerce
tări naționale din Sudan. Parti- 
cipanțîi la reuniune vor discuta 
o serie de probleme legate de 
elaborarea unor proiecte în sfe
ra construcției de locuințe la 
orașe și sate, în funcție de me
diul ambiant și de condițiile de 
viață ale populației din statele 
arabe.
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