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ZULFIKAR ALI BHUTTO 1
— o nouă expresie a dorinței de a dezvolta conlucrarea prietenească româno-pakistaneză, 

în concordanță cu cerințele progresului ambelor țări, cu interesele păcii și colaborării internaționale

Ceremonia 
primirii 

pe aeroportul 
Ofopeni

La invitația secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, precum 
și a primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, Ma
nea Mănescu, miercuri la amiază a 
sosit în Capitala. într-o vizită oficia
lă de prietenie in țara noastră, pre
ședintele Partidului Poporului din 
Pakistan, primul ministru al Repu
blicii Islamice Pakistan, Zulfikar Aii 
Bhutto, împreună cu doamna Nusrat 
Bhutto.

Ceremonia sosirii solilor poporului 
pakistanez a avut loc la aeroportul 
Otopeni, unde oaspeților le-au fost 
rezervate înalte onoruri de stat și 
militare.

Pe frontispiciul aerogării se aflau 
portretele președintelui României și 
primului ministru pakistanez, înca
drate de drapelele de stat ale eelor
(Continuare in pag. a IlI-a)Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea premierului Zulfikar Aii Bhutto și a doamnei Nusrat Bhutto

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, si tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, miercuri, un 
dineu oficial în onoarea președinte
lui Partidului Poporului din Pakis
tan, primul ministru al Republicii 
Islamice Pakistan, Zulfikar Aii 
Bhutto, si a doamnei Nusrat Bhutto.

La dineu au luat parte tovarășii 
Manea Mănescu. Stefan Voitec. Emil 
Bobu. Cornel Burtică. Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Ion

Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Iosif Banc. Nicolae Gio- 
san, Ion Ioniță, Ion Ursu. precum și 
Mihai Marinescu și Angelo Micu- 
lescu. viceprim-miniștri ai guvernu
lui, George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institui ii 
centrale și organizații de masă și 
obștești, personalități ale vieții noas
tre științifice și culturale.

Au participat Aziz Ahmed. Rafi 
Raza. A. G. H. Kazi. Malik Moham

mad Sharif, Habib Khan, Hakam 
Ali Zardari, celelalte persoane ofi
ciale care il însoțesc pe primul mi
nistru pakistanez în vizita în țara 
noastră.

In timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Zulfikar Aii Bhutto 
au rostit toasturi.

Urmărite cu viu interes și subli
niate cu aplauze, toasturile au fost 
marcate, la încheierea lor, de into
narea imnurilor de stat ale Pakista
nului și României.
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începerea convorbirilor 
oficiale

La Palatul Republicii au început. 
In ziua de 22 octombrie, convor
birile oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Zulfikar Aii Bhutto, președintele 
Partidului Poporului din Pakistan, 
prim-ministru al Republicii Islamice 
Pakistan.

La convorbiri participă :
Din partea română — Manea Mă

nescu, prim-ministru al guvernului, 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, general de armată Ion Ioni
ță, ministrul' apărării naționale, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor, Vasile Pungan, 
consilier al președintelui republicii. 
Lucian Petrescu, ambasadorul țării 
noastre la Islamabad.

IN ZIARUL DE AZI:
• întărirea rolului orga
nizațiilor de partid din 
comerț, cerință esenția
lă a înfăptuirii măsu
rilor pentru îmbunătăți
rea aprovizionării popu
lației • Preocupare coti
diană a organelor de 
partid : îndeplinirea pla
nului la toate sortimen
tele • Rubricile noastre: 
Faptul divers ; Sport; 
Din țările socialiste ; De 

pretutindeni

Din partea pakistaneză — Aziz Ah
med, ministru de stat pentru apărare 
și afaceri externe. Rafi Raza, minis
trul producției, A.G.H. Kazi, secretar 
general în Ministerul Finanțelor, 
S.A. Moid, ambasadorul Pakistanului 
la București, Aftab Ahmed Khan, se
cretar în Ministerul pentru Proble
mele Economice, Abdul Fazi, direc
tor general în Ministerul Afacerilor 
Externe, Riaz H. Khokhar, director 
în M.A.E.

Convorbirile au relevat bunele re
lații româno-pakistaneze, care evo
luează sub semnul unei strînse prie
tenii, al stimei reciproce și dorinței 
comune de a realiza o colaborare tot 
mai rodnică si multilaterală. în sluj
ba progresului ambelor țări, de a 
promova pe mai departe conlucrarea 
lor în viața internațională, în folosul 
celor două popoare, al cauzei păcii, 
înțelegerii și cooperării între națiuni.

REZULTATE ECONOMICE 
REMARCABILE

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ Cocs moi mult și mai bun

30 unități industriale 
au realizat cincinalul

Un număr de 30 de întreprinderi 
constructoare de mașini, chimice, 
metalurgice, producătoare de mate
riale de construcții și din alte ra
muri industriale din județul Timiș 
au realizat prevederile planului cin
cinal, iar alte 15 unități industriale 
și economice și-au onorat planul de 
export pe perioada 1971—1975.

Au îndeplinit 
angajamentele anuale
Colectivele unităților industriale 

ale municipiului Hunedoara au 
obtinut peste sarcinile de plan, de 
la începutul anului, o producție su
plimentară în valoare de 225 mili
oane lei, îndeplinind astfel angaja
mentele pe 1975. între altele, au fost 
realizate și livrate în plus econo
miei naționale 118 500 tone fontă, 
oțel și cocs metalurgic, mai mult 
de 65 000 tone laminate finite, în
semnate cantități de minereu de 
fier, dolomită metalurgică si alte 
produse.

200 milioane kWh energie 
electrică peste plan

Lucrătorii din unitățile întreprin
derii electrocentrale Ploiești, care 
realizează circa 10 la sută din pro
ducția de energie electrică a tării, 
au livrat, de la începutul anului si 
pînă acum. 200 milioane kWh ener
gie electrică peste plan. în acest 
fel. ei și-au îndeplinit angajamen
tul asumat pe întregul an.

Există pretutindeni condiții pentru

încheierea Insămlnțărilor
în această săptămînă

Raidul nostru în județe din sudul țârii
Ploile din ultima perioadă au fost deosebit de favorabile pentru 

agricultură, deoarece au refăcut umiditatea din sol pe o adîncime 
destul de mare. Ca urmare, lucrările de pregătire a terenului se desfă
șoară in condiții foarte bune. Din datele centralizate Ia ministerul de re
sort rezultă că, pînă la 22 octombrie, în întreprinderile agricole de 
stat au fost însămînțate cu grîu 61 la sută din suprafețele prevăzute, 
iar în cooperativele agricole — 79 Ia sută. în cuvintarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia recenta consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R. s-a subliniat necesitatea de a se lua toate măsurile pentru 
ca pînă cel mai tirziu la 24—25 ale acestei luni însămînțările să fie 
terminate complet. Ce se întreprinde pentru îndeplinirea acestei 
sarcini ? Astăzi, răspunsuri din județele Dolj. Ilfov și Ialomița.

DOLJ : Pînă sîmbătă — gata ! 
Comandamentul județean a stabilit ca 
semănatul griului să se încheie pînă 
la 25 octombrie ; mai sînt de lnsă- 
mînțat 27 000 ha.

Nu se poate însă însămînța din 
plin deoarece nu există suficient 
teren pregătit pentru semănători. Mai 
precis, pentru grîu mai sînt de arat 
14 000 ha, iar de pregătit — 18 000 ha. 
Pornind de la această situație, co
mandamentul județean a stabilit o 
serie de măsuri. „Este vorba — 
ne informa tov. Grigore Mazilu, di
rector adjunct al direcției agri
cole județene — de mobilizarea for
țelor pentru eliberarea cu priori
tate a terenurilor ce se însămîn- 
țează, de concentrarea tractoa
relor și organizarea muncii în schim
buri prelungite, pînă la ora 23, la 
executarea arăturilor, organizarea 
unor acțiuni de întrajutorare cu forțe 
mecanice în cadrul consiliilor inter- 
cooperatiste și de folosirea tuturor 
semănătorilor, deoarece înainte de 
ploi se lucra doar cu 720 de semănă
tori din cele 937 existente".

Am urmărit cum se desfășoară în
sămînțările într-o zonă din sudul 
județului. în multe comune, co
mandamentele locale acționează ferm 
în vederea grăbirii semănatului, ur
măresc să fie respectate norme
le agrotehnice. La cooperativa agri- 

din cărbune de Valea 
Jiului

Venind în sprijinul acțiunii ce se 
desfășoară sub imperativul „Cocs 
mai mult și mai bun din cărbune de 
Valea Jiului", lucrătorii preparației 
de cărbune de la Coroești au pre
lucrat și livrat peste prevederile de 
plan, de la începutul anului, 45 000 
tone cărbune cocsificabil. Prin uti
lizarea la parametri ridicați a agre
gatelor și instalațiilor, ei au sporit 
substantial ponderea cărbunelui 
pentru cocs.

Noi obiective industriale 
sucevene

Constructorii suceveni au realizat 
pînă Ia această dată circa 79 la sută 
din planul anual de investiții, de- 
pășindu-și sarcinile de construcții- 
montaje la zi. Pe lista obiectivelor 
predate beneficiarilor în ultima pe
rioadă se numără Fabrica de pro
duse lactate de la Scheia, secția de 
mobilă stil din Rădăuți, dezvolta
rea Fabricii de spirt, bere și amidon 
din Rădăuți, modernizarea liniei de 
finisare a mobilei de la întreprin
derea de prelucrare a lemnului din 
Cîmpulung Moldovenesc.

F-500 spre cota 10000 
metri

Sondorii care forează pentru pri
ma dată la noi în țară cu instalația 
F-500. capabilă să ajungă la 10 000 
m adîncime, realizată la întreprin
derea „1 Mai“-Ploiești, au atins, în 
condiții bune de lucru, cota 3 500, 
moment care marchează începerea 
tubajului coloanelor pînă la adîn- 
cimea respectivă. Este vorba de 
sonda ..8 001“. dintr-o zonă petroli
feră a Dîmboviței.

colă Amărăștil de Sus, pe Mar
cel Nițu, inginerul-șef al coope
rativei, și Dumitru Diaconu, secreta
rul comitetului comunal de partid, 
i-am găsit în cîmp, unde controlau 
parcelă cu parcelă pentru a stabili 
unde să se lucreze cu prioritate. Si 
în alte cooperative agricole din a- 
ceastă zonă — Dobrotești, Amărăști: 
de Jos, Prapor, Rojiște, Filiași, Ca- 
lopăr, Mischi, Plenița, ca urmare a 
bunei organizări a muncii, semănatul 
este pe terminate.

Din păcate, nu peste tot se acțio
nează cu răspundere pentru grăbirea 
semănatului. După încheierea re
coltării porumbului unele comanda
mente comunale au slăbit atenția 
pentru organizarea și executarea in 
bune condiții a celorlalte lucrări a- 
gricole. Așa se explică de ce la coo
perativele agricole din comunele 
Castranova și Celaru sînt înțîrziate 
lucrările de recoltare a sfeclei de 
zahăr și tutunului, ca și la cele de 
arat, pregătit și semănat. Comanda
mentele comunale trebuie să desfă
șoare în continuare o activitate stă
ruitoare pînă la executarea tuturor 
lucrărilor agricole, dintre care înche
ierea însămînțării griului constituie 
acum obiectivul primordial. (Aurel 
Papadiuc).
(Continuare în pag. a Il-a)

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule prim-ministru.
Doamnă Bhutto.
Prieteni și tovarăși.
Doamnelor și domnilor.
Este pentru mine si soția mea o deosebită plăcere 

să vă adresăm dumneavoastră si stimatei doamne 
Nusrat Bhutto un călduros salut în numele Consiliului 
de Stat, al guvernului român si al nostru personal, să 
ne exprimăm satisfacția de a vă avea ca oaspeți ai 
României socialiste.

Vizita pe care o faceți astăzi constituie o expresie 
a bunelor relații dintre Republica Socialistă România 
și Republica Islamică Pakistan, o ilustrare a dorinței 
tarilor si popoarelor noastre de a întări si dezvolta 
prietenia și colaborarea dintre ele.

Constituie un prilej de satisfacție faptul că relațiile 
economice, politice si tehnico-științifice româno-pakișta- 
neze cunosc progrese tot mai însemnate. în ultimii 5 
ani. volumul schimburilor economice s-a dublat ; s-au 
initiat sau sînt în curs de finalizare o serie de acțiuni 
de cooperare într-o serie de domenii importante pen
tru progresul economic al celor două țări.

Ne bucură, de asemenea, că s-au intensificat contac
tele politice dintre țările noastre. îmi amintesc cu multă 
plăcere de vizita pe care am făcut-o în ianuarie 1973 
în Pakistan, ca si de vizita si convorbirile pe care le-am 
avut împreună, domnule prim-ministru. în primăvara 
acestui an la Karachi. Ne produce multă satisfacție fap
tul că avem prilejul să continuăm aceste convorbiri. 
Fără îndoială că înțelegerile la care Vom ajunge, acor
durile ce vor fi semnate vor întări si mai mult colabo
rarea româno-pakistaneză.

în timpul vizitei dumneavoastră în România, veți pu
tea cunoaște unele aspecte din munca si preocupările 
poporului român, progresele pe care le-a înregistrat în 
făurirea orînduirii noi. socialiste, dorința sa de a con
lucra fructuos cu toate țările lumii, pentru cauza păcii 
si progresului.

Noi cunoaștem si prețuim eforturile ne care poporul 
prieten pakistanez le depune pentru dezvoltarea sa eco- 
nomico-socială independentă — și. ca prieteni sinceri, 
vă dorim realizări cît mai însemnate pe acest drum.

Domnule prim-ministru.
Trăim într-o epocă de profunde transformări revo

luționare. naționale si sociale, de mutații adinei In ra
portul internațional de forțe, de afirmare tot mai hotărîtă 
a voinței popoarelor de a pune capăt vechii politici de 
dominație și asuprire, de a se dezvolta într-un climat 
international de Încredere si deplină securitate. Ca re
zultat al acestor transformări în viata internațională s-a 
realizat o anumită destindere.
(Continuare in pag. a ID-a)

Toastul premierului 
Zulfikar Aii Bhutto
Excelență, domnule președinte.
Doamnă Ceaușescu.
Distinși prieteni români.
Doamnelor și domnilor.
Permiteți-mi. înainte de toate, să folosesc acest prilej 

pentru a vâ mulțumi. în numele delegației mele, al meu 
personal si al doamnei Bhutto, dumneavoastră, domnule 
președinte, guvernului si poporului României pentru pri
mirea spontană și călduroasă ce ne-a fost acordată in 
această dimineață la sosirea noastră în București.

Onoarea pe care ati acordat-o delegației noastre fn 
această seară si sentimentele pe care le-ati exprimat 
reflectă cu adevărat prietenia sinceră si profundă din
tre Pakistan și România.

Am așteptat cu mult interes această vizită. Deși scurtă, 
ea ne va da prilejul să cunoaștem ceva din frumoasa 
dumneavoastră tară și să vedem ’marile progrese reali
zate de poporul român sub conducerea dinamică a Ex
celentei Voastre. Această vizită ne-a oferit ocazia de 
a împrospăta amintirile deosebit de plăcute ale întîl- 
nirilor si vizitelor noastre anterioare. In special, im! 
amintesc cu multă plăoere de vizita ne care am făcut-o 
în tara dumneavoastră în urmă cu zece ani si pe care 
o consider drept un moment important, deoarece a mar
cat primul nostru contact semnificativ în această re
giune. Aceasta a dus. de asemenea, la instalarea unei 
misiuni diplomatice a Pakistanului în frumoasa dum
neavoastră Capitală. Relațiile dintre Pakistan si Româ
nia s-au întărit de atunci tot mai puternic datorită de
votamentului nostru comun fată de cauza păcii în lume 
și datorită faptului că ne consacrăm progresului ome
nirii.

Domnule președinte.
Noi. cei din Pakistan, admirăm și respectăm curajul, 

tăria și hărnicia poporului român. Ați realizat mari 
succese nu numai în stiintă si tehnică, dar si în toate 
celelalte domenii ale activității umane. Societatea dum
neavoastră este progresistă si dinamică. Ritmul rapid 
al dezvoltării tării dumneavoastră de la sfîrsitul celui 
de-al doilea război mondial este dovada elocventă a 
programului progresist al Partidului Comunist Român 
si totodată un omagiu adus viziunii si spiritului de 
abnegație al conducătorilor săi. Astăzi. România pre
zintă imaginea unei țări care are o industrie în plină 
dezvoltare, o agricultură modernă, un foarte înalt ni
vel al învătămîntului si un înalt nivel de viată material 
si cultural.

Fiind angajată în efortul destinat propriei sale dez
voltări, România nu și-a uitat obligațiile Internaționale 
In efortul de a slăbi Încordarea internațională, de a pro
mova pacea, ridieîndu-si glasul pentru instaurarea 
unei ordini mondiale echitabile, juste. Pentru aceasta, 
domnule președinte, țara dumneavoastră șl-a cîștigat res-
(Continuare in pag. a IlI-a)
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întărirea rolului organizațiilor
DE PARTID DIN COMERȚ

cerință esențială a înfăptuirii măsurilor pentru

Comuniștii din comerț șl, în gene
ral, lucrătorii din acest sector au 
ca obiectiv fundamental și prioritar 
de acțiune îndeplinirea sarcinilor 
stabilite de conducerea partidului în 
legătură cu activitatea comercială și 
buna aprovizionare a populației- 
Transcriem, în cele ce urmează, cî- 
teva acțiuni întreprinse în acest 
sens de organizația de partid de Ia 
I.C.L. Alimentara din sectorul 7 al 
Capitalei, întreprindere care, prin 
cele aproape 200 de unități cu pro
fil variat, desface anul acesta mărfuri 
In valoare de peste un miliard lei.

— Observațiile și criticile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la adresa or
ganelor comerciale au fost primite ca 
un puternic apel la responsabilitate 
partinică — spunea, In cadrul unei 
recente convorbiri, tovarășul Ion 
Dumitru, secretarul comitetului de 
partid de la această întreprin
dere. De aceea, pentru a mo
biliza fără intîrziere colectivul, toți 
membrii comitetului de partid, ai bi
rourilor celor trei organizații de 
bază, cadrele de conducere, agitatorii 
au dezbătut operativ, în fiecare uni
tate, documentele date publicității în 
aceste zile, explicînd tuturor ce în
datoriri le revin. Ținînd seama de 
lipsurile existente, acționînd pentru 
înlăturarea lor cît mai operativă, 
organizația de partid și-a înscris in 
preocupările sale imediate și de per
spectivă întărirea spiritului de răs
pundere al comuniștilor, al celorlalți 
lucrători din unitățile comerciale 
pentru bunul mers al activității, ce- 
rindu-le să acționeze mai organizat, 
mai disciplinat, cu inaltă exigentă.

Una din cerințele hotăritoare ale 
îndeplinirii riguroase a sarcinilor sta
bilite de Comitetul Politic Executiv 
este îmbunătățirea muncii cadre
lor de conducere în organizarea a- 
provizionării magazinelor și piețelor, 
îndeosebi prin controlul direct și 
contactul viu cu terenul. La che
marea organizației de partid, ca
drele de conducere, tehnicienii și 
economiștii, responsabilii de magazi
ne s-au deplasat la furnizori, îndeo
sebi la întreprinderile producătoare 
de carne și preparate din carne, brîn-

îmbunătățirea aprovizionării populației
zeturl, dulciuri, conserve, suprave
ghind personal respectarea graficelor 
de livrare atît din punct de vedere 
cantitativ, cit și al sortimentelor. 
S-au pus astfel în vînzare, în ulti
ma săptămînă. In medie, pe zi. 35 
tone carne, aproape 6 tone pește, 30 
tone zahăr, 13 tone ulei comestibil, 
peste două tone unt etc., in rafturile 
magazinelor găsindu-se astfel și un 
șir de mărfuri care lipseau în ultimul 
timp. Eforturile din aceste zile 
ale comuniștilor din întreprin
derea comercială — ca și din alte 
unități din Capitală — demonstrează 
astfel că atunci cind cadrele de con
ducere stau mai puțin in birouri șl

derea unui număr 
case în magazinele 
orele de vîrf.

Toate acestea se _____ ______
ielnic, ca preocupări pozitive ale or
ganizației. în același timp, realitatea 
evidențiază necesitatea ca atît comi
tetul de partid, cît și cele trei orga
nizații de bază să acorde o a- 
tentie deosebită combaterii manifes
tărilor de formalism care si-au pus 
amprenta asupra unor laturi ale ac
tivității. Atit anul trecut, cît si anul 
acesta, de pildă, pornindu-se de la 
intenția lăudabilă a găsirii unor noi 
soluții nentru scurtarea 
irosit de cumpărători în

suplimentar de 
cu autoservire la
înscriu, neîndo-

timpului 
magazi-

VIAȚA DE PARTIDț.

încheierea
însămînțărilor 

în această
V ■ V A Wsaptamina

(Urmare din pag. I)
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ILFOV : Mai sint de Insăminfat 
griu 36 000 hectare. Rămînerea 
urmă la semănat a fost determinată
de condițiile de secetă în care s-a 
arat și s-a pregătit cea mai mare 
parte din suprafața lnsămînțată pînă 
acum. Există condiții ca această 
întirziere să fie recuperată. „Nici un 
efort nu-i prea mare — ne spunea 
ing. Tudor Negoiță, directorul S.M.A. 
Frăsinet — cind e vorba de asigura
rea piinli pentru anul viitor". In
tr-adevăr, mecanizatorii din acest 
consiliu, care servesc cooperativele 
Tăriceni, Frăsinet, Valea Aragovei, 
Siliștea, Mostiștea și Gurbănești. au 
pregătit terenul in condiții grele, 
arind doar cu două brăzdare la plug, 
discuind și tăvălugind de cîte 7—8 
ori peste 2 000 de hectare care au 
fost însămînțate cu griu. Dar cali
tatea lucrărilor, cu toate condițiile 
grele, este de un bun nivel tehnic. 
După ploi, situația s-a schimbat ra
dical. Faptul că la Frăsinet și în alte 
cîteva consilii intercooperatiste lu
crările sînt rămase in urmă (mai 
sînt de lnsămînțat 1 500 ha aici, cîte 
2 000 ha la consiliile Sărulești și 
Periș, 1 800 ha la Ulmeni, 1 000 ha la 
Condeești, Urziceni, Vinătorii Mici) 
a determinat comandamentul jude
țean să intervină pentru a ajuta 
secțiile de mecanizare cu forțe din 
alte părți ale județului. în primul 
rînd, cel mai mare ajutor îl pot da 
cooperatorii din consiliile enumerate 
mai sus, cei din Curcani, Oltenița, 
Stănești, Drăghiceanu, Greaca, Ște- 
fănești, Ileana și Cartojani, care mal 
au de eliberat de coceni încă mari 
suprafețe — Intre 50 și 200 ha — 
pentru a permite mecanizatorilor 
pregătirea terenului pentru semănat. 
Aceste probleme au fost analizate de 
comandamentul județean, care a sta
bilit măsuri menite să ducă la mo
bilizarea tuturor forțelor pentru a 
grăbi ritmul de lucru. (Alexandru 
Brad).

mai mult pe teren, în depozite șl 
magazine, acolo unde se simte nevoia 
unor îndrumări șl controale perma
nente, atunci cînd se acționează in 
spirit de responsabilitate comunistă, 
se asigură buna organizare a activi
tății la nivelul exigentelor actuale.

Dar ce probleme s-au înscris pe 
agenda de lucru a comitetului de 
partid, a conducerii întreprinderii în 
vederea Întăririi răspunderii tuturor 
lucrătorilor întreprinderii ? O atenție 
deosebită se acordă creșterii rolului 
șefului de unitate, a autorității sale. 
Este combătută cu fermitate poziția 
pasivă. ..plîngăreată". ca s-o numim 
asa. a unor responsabili de magazine, 
al căror rol se limitează la întocmirea 
de referate privind mărfurile ce nu 
se aduc la timp, accentuîndu-se asu
pra obligației acestora nu numai de 
a întocmi comenzile pe baza cunoaș
terii reale a cerințelor de consum. în 
urma unor discuții directe cu cum
părătorii, ci și de a urmări pînă la 
sursă obținerea lor. Pe aceeași linie 
se înscriu si preocupările organizației 
de partid de a indruma pe toti lucră
torii spre lărgirea calificării, aceasta 
permițînd distribuirea lor chiar între 
raioane cu profil diferit. în raport 
cu fluxul cumpărătorilor, sau deschi-

aîne. colective formate din membri 
comisiilor pe probleme ale comitetu
lui de partid si ai consiliului de con
trol muncitoresc au ..studiat", săptă- 
mîni în sir. desfășurarea procesului 
de vînzare în 15 complexe alimentare, 
pentru a se ajunge la concluzia — 
de toți cunoscută — că la anumite 
ore și în zilele sfîrșituluî de săptă- 
mînă trebuie să funcționeze mai 
multe case de plată, iar mărfu-- 
rile trebuie puse mai bine la înde- 
mîna clientilor. S-a consumat, ast
fel, un timp prețios, cu o redusă 
eficiență, în locul unor măsuri efec
tive, practice în toată rețeaua. 
Am vizitat un șir de magazine 
și în multe dintre ele — de e- 
xemplu, la unitatea nr. 45 din Piața 
Iiie Pintilie. șirul de magazine din 
bd. Dinicu Golescu 23—25 (lactate, 
„Delfinul", pline, Alimentara), ba
chiar și la acela din colțul stră
zii pe care se află sediul întreprin
derii (Nuferilor 106) — sînt de re
zolvat probleme elementare de orga
nizare. Este necesar să se asigure 
o mobilizare mai promptă a comu
niștilor, să se acționeze operativ, în 
spiritul indicațiilor conducerii parti
dului, pentru remedierea în primul 
rind a unor asemenea deficiențe or-

ganizatorice. care se răsfring asupra 
condițiilor dc desfacere a mărfurilor.

Nu avem pretenția că spunem un 
lucru inedit atunci etnd afirmăm că 
și unii lucrători ai acestei întreprin
deri comerciale consideră încă atitu
dinea civilizată față de cumpărători 
„un aspect secundar". Un asemenea 
mod de a gîndi este consecința unei 
insuficiente preocupări a comitetului 
de partid pentru desfășurarea unei 
munci politico-educative susținute, 
temeinice, neîntrerupte, în raport cu 
condițiile specifice ale muncii In co
merț și, mai cu seamă, in legătură 
directă cu prezența în întreprindere 
a peste 600 de tineri.

Sarcinile cuprinse în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
programul de măsuri elaborat de con
ducerea partidului impun o mai 
mare preocupare a comitetului de 
partid pentru întărirea vieții interne 
de organizație. Este, desigur, pozitiv 
faptul că anul acesta au fost primiți 
în partid 22 de noi membri, majori
tatea proveniți din U.T.C. ; dar nu 
se poate trece cu vederea că, la ora 
actuală, organizația de tineret nu 
ține nici măcar evidența tuturor 
uteciștilor din întreprindere, nici 
faptul că din cei peste 500 de tineri 
angajați în acest an abia 14 au fost 
primiți în organizație. Este necesar 
ca asemenea probleme să fie incluse 
neîntîrziat în capitolul „perfecționa
rea stilului și metodelor de muncă", 
pe care comitetul de partid l-a enun
țat in planul de activitate pe tri
mestrul in curs.

Am consemnat în aceste însemnări 
doar cîteva din primele acțiuni și 
preocupări ale organizației de partid 
dintr-o mare întreprindere comer
cială pentru traducerea în viață a 
măsurilor stabilite de Comitetul Po
litic Executiv. Cu deosebire înlă
turarea lipsurilor, întărirea controlu
lui ferm și exigent trebuie să devină 
principala sarcină de partid a comu
niștilor de aici, pentru o cît mai bună 
organizare a activității comerciale, 
pentru valorificarea tuturor resurse
lor și mijloacelor existente, pentru 
buna aprovizionare a populației.

Marla BABOIAN

Hidrocentrala de la Rimnlcu-Vîlcea, una din „cetățile" de lumină ale Oltului Foto : Gh. Vințilâ

Preocupare cotidiană a organelor de partid

îndeplinirea planului
LA TOATE SORTIMENTELE

Ziarul nostru a abordat lntr-un șir de anchete modul 
în care organele și organizațiile de partid, colectivele 
de întreprinderi acționează pentru îndeplinirea planu
lui la producția fizică, la sortimentele solicitate de bene
ficiarii interni și la export. Din aceste investigații s-au 
desprins — ca un fir roșu — efectele pozitive ale acti
vității politico-educative și organizatorice a organelor 
și organizațiilor de partid, preocuparea oamenilor 
muncii de a face totul pentru recuperarea unor res
tanțe, pentru a aduce realizările la nivelul prevederi
lor planului, prin punerea în valoare a rezervelor pro
ducției, printr-o activitate rodnică, desfășurată in con
diții de ordine și disciplină în fiecare secție, la fie
care loc de muncă. în continuarea anchetei „Scinteii"care loc de muncă. în continuarea

publicftm astăzi răspunsul tov. Dumitru C1UCLEA, 
secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R., 
la intrebdrjle :

1. Care este situația realizării planului la 
producția fizică în primele trei trimestre ale 
anului ?

2. Ce probleme urgente ridică îndeplinirea 
integrală a planului și cum acționați pentru 
soluționarea lor ?

cu 
in

Două aspecte caracteristice de muncă în aceste zile pe ogoarele |ude- 
țului Dol|: eemânatul griului la cooperativa agrlcolâ Amârăștil de Sus 
(fotografia de sus) și pregătirea terenului la cea din Apele Vii (fotogra

fia de |os)

într-o scrisoare adresată redacție! au fost semnalate un șir de 
neajunsuri petrecute în comuna Ștefan cel Mare, județul Argeș. Scri
soarea cititorului a fost trimisă forului județean de partid, intrucît au
torul ei considera că secretarul comitetului comunal de partid și pri
mar al comunei. Marin Gh. Ciobanu. nu acționează pentru cultivarea 
spiritului gospodăresc, tolerează păgubirea avutului obștesc, manifes
tă îngăduință față de încălcarea Codului etic etc. Primind scrisoarea, 
primul secretar al comitetului județean de partid a dispus in ter
meni limpezi, clari, efectuarea cercetării de rigoare și a cerut să se ra
porteze concluziile, repartizînd-o secretarului cu problemele muncii 
organizatorice. Deoarece în răspunsul primit din partea Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., semnat de doi activiști cu munci de răspun
dere, se acreditează ideea că în comuna respectivă totul ar fi in per
fectă ordine, iar neajunsurile semnalate ar fi imaginare — „nu sint 
probleme care să facă obiectul luării de măsuri" — avind concursul 
unor activiști de partid cu competența și experiența necesară, am con
fruntat la fața locului sesizarea și răspunsul.

î

In județul Bihor

s-au terminat

însămînțăriie de toamnă

într-o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
comuniștii, toți pamenii muncii de pe 
ogoarele județului Bihor raportează 
că planul de stat la însămînțăriie de 
toamnă a fost realizat. Pe cele 90 070 
hectare destinate culturilor de griu, 
secară, orz și legume dc prima apa
riție s-au executat lucrări de un 
înalt nivel agrotehnic. Sub conducerea 
organizațiilor de partid, lucrătorii 
din unitățile agricole de stat și 
cooperatiste au pus o bază trainică 
recoltei anului 1976, primul an al 
cincinalului viitor. S-au făcut pro
grese importante în direcția extinde
rii mecanizării, chimizării 
unor soiuri și hibrizi de 
ductivitate.

Mobilizați de sarcinile
dumneavoastră la consfătuirea 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 17 
tombrie — se scrie în telegramă 
oamenii muncii de pe ogoarele jude
țului nostru s-au angajat ca pînă la 
25 octombrie să) Încheie recoltatul 
culturilor de toamnă.

Prin atingerea cu 136 de zile 
J mai devreme a cotelor finale 

ale planului cincinal, industria 
județului Maramureș și-a creat con
diții pentru realizarea suplimentară, 
pînă la sfîrșitul acestui an. 
producții in valoare de peste 
liarde lei. în cea mai mare 
sporul de producție se obține 
ma creșterii productivității 
indicator la care sarcinile pe Întregul 
cincinal au fost Îndeplinite cu un an 
Înainte de termen. Ca urmare a aces
tor succese, în trei trimestre din 
acest an, producția globală industria
lă a fost depășită cu 3 la sută. în 
produse fizice, aceasta înseamnă 1813 
tone cupru de convertizor, 1 040 tone 
cupru electrolitic, 3 500 tone metale 
neferoase In concentrate. 71 tone 
plumb, piese de schimb auto tn va
loare de 65,5 milioane lei, mobilier 
din lemn in valoare de 12 milioane 
Iei, 334 tone mașini și utilaje pentru 
exploatarea ?
furnire, 2 500 mc produse prefabricate 
din beton, 245 tone fructe conservate 
și altele. Neajunsurile care au exis
tat Insă !n aprovizionarea tehnico- 
materială a unor întreprinderi, ca și 
In organizarea procesului de produc
ție, în cazul altora, au determinat ca 
planul fizic să nu poată fi realizat la 
unele sortimente — și anume : acid 
sulfuric, utilaj minier, tricotaje, anu
mite bunuri ale industriei alimentare, 
la care s-au Înregistrat restante în 
producție si în livrarea către bene
ficiari.

In lumina sarcinilor trasate Ia 
recenta consfătuire de lucru de

a unei 
2,6 mi- 
măsurft 
pe sea- 
muncii,

lemnului, 103 000 mp

In bună măsură, restantele la utilajul 
minier, Ia oxizi de plumb, la sorti
mente din sectorul metalurgic, la 
bușteni de fag și alte produse. Tot 
ceea ce se întreprinde în unitățile 
productive în aceste zile, măsurile pe 
linie organizatorică și politico-edu- 
cativă au In vedere mobilizarea mai 
intensă a forțelor și resurselor în 
scopul îndeplinirii și depășirii pro
ducției fizice la fiecare sortiment și 
obținerii, pe această cale, a unor pro
ducții suplimentare.

S-au intensificat acțiunile de co
laborare și cooperare Intre Întreprin
derile Industriale din județ șl. tn pri
mul rind, intre cele constructoare de 
mașini și de prelucrare a lemnului, 
ceea ce a dus la o încărcare mai 
bună a instalațiilor și utilajelor la 
I.M.M.U.M. și U.U.M.R. Baia Mare. 
C.P.L. Sighet. întreprinderea județea
nă de industrie locală, la identifi
carea de posibilități de a fabrica su- 
Slimentar unele produse solicitate de 
eneficiarii interni și la export. Co

mitetul județean de partid, organi
zațiile de partid din întreprinderi 
urmăresc ca în toate unitățile să se 
desfășoare o activitate ritmică. în fie
care secție si la fiecare loc de muncă 
să fie valorificat integral timpul de 
lucru, pentru aceasta asigurîndu-se o

aprovizionare corespunzătoare și alte 
condiții necesare desfășurării normale 
a activității de producție.

în cîteva unități, cum este cazul 
Filaturii de bumbac din Baia Mare 
și întreprinderii de tricotaje „Uni
tatea" Sighetu Marmației, se mențin 
unele greutăți în realizarea integrală 
a planului de producție și îndeosebi 
a celui pentru export, datorită faptu
lui că nici pînă în prezent nu s-au 
asigurat nominalizarea și contractarea 
integrală a producției, fiind necesar 
ca Centrala industriei bumbacului. 
Centrala tricotajelor, împreună cu 
factori de răspundere din Ministerul 
Industriei Ușoare, să soluționeze cit 
mai urgent aceste probleme, E ade
vărat, in această 
preocupați de 
forțelor pentru 
a planului in 
anului, dar nu 
condițiilor pentru producția primului 
an din viitorul cincinal, domeniu In 
care mai sînt probleme nerezolvate, 
legate de aprovizionarea tehnico- 
materială, desfacerea producției, asi
gurarea documentațiilor și utilajelor 
pentru noile investiții și pentru care 
solicităm sprijinul unor ministere, al 
organelor centrale de sinteză și pla
nificare din economie.

perioadă sîntem 
mobilizarea tuturor 

Îndeplinirea integrală 
ultimul trimestru al 
neglijăm pregătirea

produse uz casnic

si folosirii
mare pro-

trasate de 
de 

oc-

Să ne oprim șl asupra unui alt 
fapt. în scrisoare se afirma că nu 
demult s-a depreciat o mare canti
tate de nutreț din cauza neglijenței și 
modului necorespunzător in care a 
fost însilozat și că pentru „acoperi
rea" prejudiciului au fost Întocmite 
acte false. în răspunsul primit se 
arată că „nu s-au Întocmit acte fal
se, că silozul l-au consumat anima
lele".

Cei ce au întocmit răspunsul nu 
erau nicidecum nevolți să facă să
pături arheologice pentru a desco
peri adevărul. Răsfoind rapoartele 
comisiei de revizie a C.A.P. (proces- 
verbal din 24 martie 1973) — adu-

Ia C.C. al P.C.R., pe baza posi
bilităților existente, precum si a con
dițiilor care trebuie create In vederea 
îndeplinirii integrale a planului fizic 
de către fiecare întreprindere, comi
tetul județean de partid a elaborat un 
program minuțios de măsuri. S-au 
stabilit grafice de recuperare a res
tantelor la fiecare produs în parte, 
măsurile tehnice sl organizatorice ce 
trebuie aplicate, acțiunile politice și 
organizatorice necesare In acest sens, 
urmărirea zilnică a modului de în
făptuire a acestora fiind o îndatorire 
prioritară a organizațiilor de partid Si 
a conducerilor de unități industriale. 
Prin asemenea acțiuni s-au lichidat,

De altminteri. în aceeași ordine de 
idei, atrag atenția alte „omisiuni" de 
pe ordinea de zi a adunărilor de 
partid din comună. Despre Gheor- 
ghe F. Ciobanu se știe că n-a putut 
să dea socoteală de proveniența 
unor bunuri din gospodăria sa și a 
fost sancționat de organele de stat. 
Că-i plăcea să obțină foloase fără 
muncă a dovedit-o și ulterior ; 
văzînd că recolta de porumb de 
pe lotul școlii este foarte bună, 
sfidînd munca elevilor a intrat cu de 
la sine putere pe lotul școlar cule* 
gind aproape două hectare. La 
drept vorbind, acest gest a fost fa
vorizat și de faptul că în Ioc ca

la „Electromureș"
La întreprinderea „Electro- 

mureș" din Tg. Mureș sint In 
fază avansată pregătirile pentru 
fabricația de serie a unor pro
duse noi. Intre acestea se nu
mără fierul de călcat cu urni- 
dificator și termostat, plita 
electrică cu cuptor tip „Terma", 
un ceainic electric, un tip de 
antenă radio care se montează 
direct pe ușa automobilului și 
altele. Cele mai multe din

tre noile produse electrocasni- 
ce se vor găsi in magazinele de 
specialitate chier în primul tri
mestru al anului viitor. De 
menționat că magazinul pro
priu de care dispune Întreprin
derea in orașul Tg. Mureș — 
unitate comercială prin care se 
testează opțiunile largi ale 
cumpărătorilor — va beneficia, 
ca și plnă acum, de o aprovizio
nare ritmică. (Cornel Pogăcea- 
uu).

la care ne-am referit, putem aprecia 
că răspunsul trimis redacției de fo
rul județean nu numai că nu rezistă 
confruntării cu adevărul, dar vrînd- 
nevrînd arată cum nu trebuie „aju
tat" un comitet comunal de pariid.

Desigur, n-am exclus posibilitatea 
ca dintr-un motiv sau altul. In scri
soarea de care ne ocupăm, pe lîngă 
stări de fapt reale să fie inserate și 
unele exagerări sau aprecieri erona
te, sugestii și observații critice for
mulate mai puțin clar, insuficient ar
gumentate. Aceasta nu înseamnă însă 
că autorii sesizărilor pot face rabat 
la corectitudine și bună credință, pot 
să facă afirmații

IALOMIȚA t în C.A.P. «-au Insă- 
mințat cu griu 71 la sută din supra
fețele prevăzute, iar în I.A.S. 
numai 32 la sută. De ce aceas
tă intîrziere ? întrebarea am a- 
dresat-o tov. ing. Gheorghe Cio- 
lănescu, directorul Trustului I.A.S. 
Ialomița, care ne-a răspuns : „A- 
proximativ 60 la sută din tere
nurile destinate păloaselor se află 
în Lunca Dunării, unde nu s-a 
putut acționa datorită terenului 
foarte uscat., Or, tocmai în această 
zonă avem întreprinderi agricole de 
stat care seamănă griu și orz pe cîte 
3 500—5 000 hectare, așa cum sînt cele 
din Vădeni, Făcăeni, Stelnica, Bor- 
dușani etc Recent am avut o 
teleconferință cu toate unitățile 
din județ. S-au reactualizat graficele 
pentru fiecare întreprindere ; toate 
semănătorile au fost echipate cu in
stalații electrice, pentru a se putea 
lucra și noaptea. Din județele 
Brașov, Suceava și Covasna ne-au 
sosit în ajutor 150 tractoare. Da
torită acestor măsuri organizato
rice, 
ajuns la

Ne-am 
Griul se 
din 2 500 
explicații 
rectorul unității : „l 
tate în sol. Vă dați seama că nu 
puteam zvîrli sămînța fără rost. Noi 
vrem să Insămințăm griul, nu să ra
portăm o lucrare terminată oricum. 
Abia după ploile din 11—13 octom
brie ne-am încumetat să ne apucăm 
gospodărește de treabă. La griu rea
lizăm o viteză de 250 hectare zilnic".

Conducătorii unităților agricole de 
stat din județul Ialomița au da
toria de a impulsiona semănatul, 
de a folosi fiecare oră bună de lucru 
în clmp. Orice Intîrziere poate in
fluența nivelul recoltei din anul vii
tor. (Aurel David).

acestor măsuri organizato- 
ritmul zilnic la semănat a 

circa 4 000 hectare", 
deplasat la I.A.S. Făcăenl. 
însămînțase pe 520 hectare 
hectare planificate. Primim 
de la Ing. Ion Nicolae, di- 

,N-a fost umidi-

Desigur, rămtl plăcut Impresionat 
aflind că in comuna Ștefan cel Ma
re comitetul de partid a acționat sis
tematic pentru a asigura creșterea 
producției cooperativei agricole, pen
tru întărirea sectorului zootehnic ai 
C.A.P. S-a redresat considerabil si
tuația sa economică, au fost lichida
te in întregime datoriile pe care le 
avea de achitat cooperativa către 
fondul de stat. In aceste zile forțe
le comunei sînt concentrate pe cîmp: 
s-a asigurat o bună mobilizare la 
lucru, se lucrează cu spor.

Fata comunei s-a schimbat : șo
seaua principală a fost asfaltată, a 
fost extinsă rețeaua de ană potabilă. 
In satul Glavacioc s-a construit un 
nou magazin. Industria locală asigu
ră locuri de muncă permanente pen
tru aproape 300 de oameni. Tn toate 
aceste realizări este încorporată 
munca vrednică a comuniștilor, a ce
tățenilor din comună, mobilizați de 
comitetul comunal de partid, de 
deputați, bineînțeles cu contribuția 
secretarului comitetului comunal de 
partid. înfăptuiri incontestabile, dar 
care, în loc să ambiționeze la noi 
realizări, au generat sentimente de 
automulțumire, credința că pot servi 
ca paravan pentru menținerea sau 
proliferarea unor lipsuri.

Peste drum de primărie — școala. 
Deși extinderea acesteia cu 8 săli 
de clasă a început In primăvara lui 
’72. nici In prezent nu este termi
nată. Ca o lustificare în răspunsul 
trimis redacției se arată că „lucră
rile la școală s-au desfășurat ane
voios din cauza linsei de materiale 
șl a oamenilor calificați". în con
fruntarea cu adevărul afirmația se 
dovedește inexactă : chiar In zilele In 
care eram in comună, deși vicepre
ședintele consiliului popular comu
nal ne-a asigurat că meseriașii lu
crează la grajdurile C.A.P.. i-am 
găsit muncind la locuința care 
și-o construiește mecanizatorul Ion

Gh. Gorcea. La 
adăpostul con
tractului încheiat 
in urmă cu patru 
ani nentru zidirea 
unor noi săli de 
clasă, meseriașii 
au fost scutiti de 
plata impozitului 
pe veniturile rea
lizate la lucrările 
angajate cu alti 
cetățeni. Prin a- 
cest procedeu, atît 
consiliul popular 
(titularul contrac
tului). cît si me
seriașii eludează 
legea. Iar calita
tea lucrărilor este 
deplorabilă, ca și 
cînd școala nu 
ș-ar construi pentru copiii comunei.

Este bine, chiar toarte bine, că a 
crescut producția de lapte în secto
rul zootehnic, că au fost asigurate, 
mai mult decît altă dată, cantități 
suficiente de furaje pentru animale. 
Dar cum să închizi ochii la dezordi
nea din acest sector neimoreimuit. 
la paragina In care se află. Pe aici 
circulă cine si cum vrea. Se face 
risipă de pămînt : în 
de acces — există 5, 
magistrală. Mașinile, 
că în voie terenurile 
trebui cultivate. O asemenea... preo
cupare pentru „folosirea iudicioasă a 
fiecărei palme de pămînt" am tntilnit 
si în incinta unor instituții comuna
le : la primărie, școală etc. Cunoscu
tă fiind insistenta cu care de mai 
multi ani conducerea partidului si 
statului cere instaurarea unei ordini 
desăvîrsite în folosirea si gospodă
rirea pămlntului. a fiecărei suprafe
țe de teren arabil, oricît de mică ar 
fi ea. cum de nu a fost văzută si
tuația existentă in comuna Ștefan 
cel Mara 1

Un răspuns se confruntă cu adevărul

loc de un drum 
unele late cit o 
tractoarele cal- 
agricole care ar

se la cunoștința adunării generale a 
cooperatorilor — rezultă clar, fără 
echivoc, că în actele contabile ale 
cooperativei erau „scăzute" în mod 
fictiv zeci de mii de kilograme de 
nutreț însilozat ca fiind consumate de 
animale, dar care In realitate erau 
duse la rampa de gunoi. După 
evidența contabilității, animalele con
sumau furaje Insilozate cu mult îna
inte ca silozul să fi fost desfăcut...

Acestea sînt probe certe și nicide
cum neajunsuri... imaginare. Mem
brii comitetului comunal de partid, 
secretarul său. care au participat la 
adunarea generală a cooperatorilor, 
de care am amintit, au consemnat ca 
un „fapt divers" falsul care a adus 
grave prejudicii averii obștești, incăl- 
cîndu-se legile si normele eticii si e- 
chitătii socialiste. Așadar, de mal bine 
de doi ani se tergiversează clarifica
rea situației asupra căreia se insista 
si In această scrisoare. N-au fost puși 
nici plnă azi In discuția organizație! 
cel ce s-au dovedit vinovati. n-au 
fost sesizate organele de rigoare.

școala să fie ajutată pentru a-șl or
ganiza o microcooperativă, pe un 
teren precis delimitat, ei i se re
partizează de la an la an alte su
prafețe. Despre Ion Zgîia se știe și 
Ia comitetul comunal că are o repu
tație de scandalagiu și bătăuș, de 
om certat cu disciplina, că nu de 
puține ori a urcat la volanul mași
nii C.A.P-ului în stare de ebrietate. 
Dar nici din răspuns și nici din 
constatările făcute la fața locului 
n-am putut afla că abaterile aces
tora să fi fost puse în discuția co
muniștilor din organizațiile din care 
fac parte. Cum poate fi admisă ati
tudinea pasivă, de Închidere a ochi
lor in fața unor asemenea Încălcări 
ale Codului etic comunist, pe care 
oamenii din sat le cunosc și le co
mentează ? După cum întreaga co
mună știe că cei In cauză sînt cum- 
nații secretarului comitetului comu
nal de partid...

Ar mai putea fi aduse în discuție 
Si alte aspecte sesizate în scrisoare, 
infirmate în răspuns, confirmate insă 
la fața locului. Recapitulînd aspectele

gratuite care lezează 
cinstea și onoarea 
unor oameni. Di
ferite neajunsuri 
care mal apar In 
activitatea cu
rentă a unor ca
dre trebuie deli
mitate riguros de 
aprecierile 
după 
care 
biu 
lor 
acest 
în 
tul, datoria celor 
care au verificat 
scrisoarea era 
însă de a stărui 
pentru cunoaște
rea cît mai exac
tă a realității, de 
a dovedi spirit 

receptiv, examinînd sesizarea cu 
discernămlnt, pentru a retine simbu- 
rele adevărului.

De această dată — și am dori să 
credem că este vorba de un caz de 
excepție — lucrurile s-au petrecut 
cu totul altfel. Contrar regulilor de 
partid și normelor legale care In
terzic categoric ca sesizările să fia 
verificate și rezolvate chiar de către 
cei vizați în ele, scrisoarea la care 
ne referim a fost încredințată tova
rășului Ion Urecheanu. despre care în 
rîndurile adresate redacției se ara
tă că a efectuat cercetarea unor se
sizări asemănătoare „în mod părti
nitor, cu cei vinovați de față, fără 
consultarea oamenilor din comună", 
că „în loc să stabilească adevărul 
l-a preocupat mai mult al cui este 
scrisul, la ce mașină a fost dactilo
grafiată sesizarea". Este greu de cre
zut că tovarășul nu cunoaște regle
mentările respective, ca si faptul că 
ar fi fost de datoria lui să-si decline 
competenta cercetării scrisorii. A- 
ceasta. cu atît mai mult cu cît este 
vorba de un activist experimentat,

luate 
„ureche1*, 

pun în du- 
trăsăturile 

morale.
caz, 

oricare
In 

ca și 
al-

cu activitate îndelungată și de Ia 
care se așteaptă, în orice împrejura
re, o muncă de înaltă calitate.

Pe de altă parte, conținutul răs
punsului lasă să se înțeleagă că ve
rificarea s-a făcut superficial, din 
birou : de ce oare lucruri evidente 
n-au reținut atenția semnatarilor 
răspunsului? De altfel, și instructo
rul teritorial al comitetului județean 
de partid. Constantin Dumitrache 
(care a mai participat, la verificarea 
unor asemenea scrisori și care mun
cește în comună de trei ani), în tim
pul unei discuții purtate cu noi își 
nota de zor realități și fapte bine cu
noscute de parcă le-ar fi aflat pentru 
prima dată. Evident, dacă la prima 
sesizare aspectele relevate ar fi fost 
clarificate si rezolvate, s-ar fl înlătu
rat neajunsurile, iar oamenii n-ar 
mai fi simțit nevoia de a adre
sa alte sesizări către organele cen
trale.

înainte de a încheia, o veste bună! 
sîntem informați că in ultimele zile, 
la intervenția energică a comitetu
lui județean de partid a fost im
pulsionată activitatea pe șantierul 
școlii, s-au trimis ajutoare pentm 
remedierea lucrărilor de proastă ca
litate, in sectorul zootehnie se face 
ordine. Cu atit mal mult nu poate să 
nu stlrnească surprindere faptul că, 
totodată, se consumă timp și eforturi 
pentru identificarea autorului sau 
autorilor scrisorii prezentați ca oa
meni care ar avea chipurile „interes^ 
să „discrediteze" activitatea din ccf- 
mună. Firește, asemenea practici și 
metede — mal precis asemenea men
talități — nu pot fi în nici un caz 
considerate ea avind un caracter 
partinic și contrastează cu poziția și 
măsurile comitetului județean da 
partid.

Constantin MORARU 
Gheorqhe PÎRVAN

P.S. Nu ne propunem acum să 
discutăm rațiunile care au determi
nat trimiterea la un curs de partid 
a secretarului comitetului comunal 
din Stefan cel Mare. S-au avut, pro
babil. tn vedere acele rezultate ala 
sale de pînă acum, pe care nimeni nu 
i le contestă, perspectivele lui. po
sibilitățile de formare — chiar dacă, 
așa cum s-a putut vedea — în acti
vitatea sa au existat destule lipsuri. 
Altceva atrage insă atenția : trimite
rea sa Ia curs a fost precedată de în
tocmirea unei aprecieri care abundă 
In elogii și laude, dar omite reco
mandările, analiza reală a activității 
sale. Pentru formarea lui ca activist 
de partid o autoanaliză exigentă at 
li binevenită și deloc tardivă.
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Dar cursul destinderii se află nu

mai la început, în lume continuă să 
existe forțe reacționare, surse de în
cordare și conflicte care pot primej
dui pacea și securitatea popoarelor, 
în aceste condiții, întărirea cursului 
nou din viața internațională reclamă 
mai mult ca oricînd întărirea conlu
crării popoarelor, a forțelor înaintate 
de pretutindeni, Intensificarea luptei 
pentru promovarea unei politici noi, 
întemeiate pe încredere și respect 
reciproc, pe asigurarea dreptului fie
cărei națiuni la dezvoltare liberă, de 
sine stătătoare.

Pornind de la realitățile lumii con
temporane, România participă activ 
la viața internațională, promovează 
cu consecvență o politică de largă co
laborare cu țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu toate țările 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială. Așezăm ferm la baza tuturor 
relațiilor noastre internaționale prin
cipiile deplinei egalități, respectului 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, ale re
nunțării la forță și la amenințarea 
cu folosirea acesteia, ale respectării 
dreptului fiecărui popor de a-și făuri 
viața potrivit voinței proprii.

Au trecut aproape trei luni de la 
încheierea cu succes a Conferinței 
europene pentru securitate și coope
rare. Noi considerăm că semnarea do
cumentelor de la Helsinki a marcat 
încheierea unei etape și trecerea la 
o etapă nouă a luptei pentru înfăp
tuirea securității și colaborării, pen
tru transpunerea in viață a angaja
mentelor asumate de statele care au 
semnat documentele de la Helsinki. 
In mod deosebit apreciem că se im
pun eforturi susținute in direcția so
luționării problemelor militare, a 
dezangajării militare și dezarmării. 
Se poate spune că următoarele luni 
și — poate — următorii doi-trei ani 
vor fi decisivi pentru a demonstra 
dacă semnăturile sînt respectate sau 
nu. în ce o privește, România este 
ferm hotărîtă să respecte semnătura 
pe care a depus-o pe documente și 
să acționeze ca angajamentele asu
mate la Helsinki să devină o parte 
integrantă a vieții popoarelor euro
pene, a luptei pentru securitate și 
pace în lume.

Milităm consecvent pentru reali
zarea unor relații de bună vecinătate 
și colaborare între statele din Bal
cani, pentru transformarea acestei 
zone într-o regiune a păcii și înțe
legerii, fără arme nucleare și baze 
militare străine.

Ne pronunțăm, de asemenea, pen
tru soluționarea pe calea pașnică, a 
tratativelor, a conflictului din Cipru, 
care să asigure integritatea, suve
ranitatea și independența acestui 
stat, conviețuirea pașnică a celor 
două comunități cipriote.

Ținind seama de interdependența 
tot mai strînsă între Europa și Orien
tul Mijlociu, de problemele grave 
care continuă să pună în primejdie 
pacea din această zonă, considerăm 
că se impune să fie 'intensificate 
eforturile pentru a se ajunge la re
zolvarea cît mai rapidă a conflictului 
din această zonă, pe baza aplicării 
rezoluțiilor Organizației Națiunilor 
Unite, a retragerii Israelului din te
ritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, a soluționării 
problemei poporului palestinean în 
conformitate cu năzuințele sale na
ționale, inclusiv prin constituirea 
unui stat independent. Avem în ve
dere că toate statele lumii sînt direct 
interesate — și de aceea considerăm 
că trebuie să acționeze pentru in
staurarea unei păci trainice și juste 
în Orientul Mijlociu.

După cum se știe, pe toate conti
nentele se acumulează noi și noi mij
loace de distrugere de o forță fără 
precedent ; desigur, acestea sînt acu
mulate în primul rînd de țările mari, 
care continuă să intensifice produ
cerea armamentelor, îndeosebi a ar
mamentelor atomice. De aceea con
siderăm că trebuie intensificate efor
turile pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și în primul rînd a dezar
mării nucleare. Ne pronunțăm ferm 
pentru măsuri reale de dezangajare 
militară, de reducere a bugetelor și a 
nivelului înarmărilor și a armatelor, 
considerînd că aceasta constituie o 
cerință vitală pentru pace, pentru 
securitate, pentru bunăstarea și feri
cirea tuturor popoarelor.

O altă problemă care preocupă as
tăzi omenirea este aceea a adîncirii 
decalajelor între țările dezvoltate și 
cele subdezvoltate, a acumulării la

Doamna Nusrat Bhutto a vizitat Muzeul 
de Artă al Republicii Socialiste România
Miercuri după-amiază. doamna 

Nusrat Bhutto a vizitat Muzeul de 
Artă al Republicii Socialiste Româ
nia, unde a fost întîmpinată de loan 
Jinga, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii ți Educației Socialiste, de 
alte persoane oficiale. 

un pol a bogățiilor, iar la altul a stă
rii de înapoiere care afectează mai 
mult de două treimi din omenire. 
Este greu să se vorbească de o po
litică de destindere reală atît timp 
cît lumea va continua să fie împăr
țită în săraci și bogați. De aceea, 
considerăm că trebuie intensificate 
eforturile pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale care să asigure deplina egali
tate și echitate în relațiile dintre 
state, să deschidă calea lichidării 
subdezvoltării, a realizării progresu
lui mai rapid al forțelor de producție 
pe scară mondială și în primul rînd 
a dezvoltării susținute a țărilor să
race în direcția unei egalizări relati
ve a nivelurilor de dezvoltare, creînd 
condițiile pentru participarea activă 
a tuturor- națiunilor la viata inter
națională. pentru accesul nestinghe
rit al fiecărui popor la cuceririle 
științei și culturii.

Ca țară socialistă, România consi
deră că este de datoria sa de a întări 
tot mai mult colaborarea cu toate ță
rile în curs de dezvoltare, de a-și 
aduce contribuția la soluționarea a- 
cestor probleme intr-un spirit nou, 
democratic, care să deschidă calea 
dezvoltării independertte a fiecărei 
națiuni.

Este tot mai evident că soluționa
rea marilor probleme ale lumii con
temporane impune participarea, cu 
drepturi depline, la viața internațio
nală a tuturor statelor, indiferent de 
mărimea, de nivelul lor de dezvolta
re economică și de orînduirea lor 
socială. Apreciem că un rol impor
tant în această privință îl au țările 
mici și mijlocii, țările în curs de dez
voltare, țările nealiniate, care sint 
cele mai interesate in promovarea 
unor raporturi noi, cu adevărat de
mocratice și echitabile.

România se pronunță ferm pentru 
îmbunătățirea și democratizarea ac
tivității Organizației Națiunilor Uni
te, pentru creșterea rolului acestei 
organizații în lupta pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună, pentru o 
nouă ordine economică internaționa
lă și pentru pace. Este evident că 
de acum 30 de ani. de cînd s-a creat 
O.N.U., in lume s-au schimbat mul
te lucruri. Dacă ne-am referi numai 
la faptul că în Carta O.N.U. se vor
bește de existența coloniilor, a țări
lor dependente, a țărilor care trebuie 
să fie puse sub tutelă, ar fi sufi
cient spre a ne pronunța pentru li
chidarea acestor anacronisme care 
nu-și mai află nici o justificare as
tăzi, cînd lumea a lichidat colonialis
mul, cînd nici un stat nu mai vrea 
să fie sub tutela nimănui și cînd con
siderăm că fiecare națiune se poate 
conduce singură și nu are nevoie de 
tutela vreunui alt stat. Noile relații 
internaționale trebuie să pornească 
de la realitățile lumii de astăzi, cînd 
popoarele sint hotărîte să fie stăpine 
pe destinele lor, să-și croiască o via
ță proprie, independentă ; toate or
ganismele internaționale trebuie să 
favorizeze și să susțină lupta pentru 
această nouă ordine, pentru aceste 
noi relații internaționale !

Ne. bucură, domnule prim-miflis- 
tru, că România și Pakistanul con
lucrează tot mai strîns. atît pe plan 
bilateral, cît și în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite și in general pe 
arena mondială — și ne exprimăm 
convingerea că și în viitor ele vor 
colabora fructuos in slujba interese
lor celor două popoare, a nobilelor 
idealuri de pace și progres ale ome
nirii, pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă.

Am început astăzi convorbirile, care 
vor continua în zilele următoare. As 
dori să menționez cu satisfacție că 
din cele discutate pînă acum reiese 
dorința comună de a dezvolta colabo
rarea multilaterală dintre țările noas
tre și de a conlucra tot mai strîns pe 
plan internațional.

Iată de ce doresc să exprim spe
ranța — mai mult, convingerea — că 
vizita dumneavoastră, convorbirile și 
înțelegerile la care vom ajunge vor 
marca un moment nou, important, în 
extinderea colaborării, a relațiilor 
româno-pakistaneze în toate do
meniile.

Cu această convingere, vă rog pe 
toți, dragi prieteni și tovarăși, să ri
dicăm paharul

— in sănătatea domnului prim-mi- 
nistru și a doamnei Bhutto.

— pentru prosperitatea si fericirea 
poporului pakistanez,

— pentru colaborarea ș» prietenia 
trainică româno-pakistaneză.

— pentru pace în întreaga lume ! 
în sănătatea dumneavoastră, a tu

turor. (Aplauze).

în timpul vizitei sale, doamna 
Nusrat Bhutto a avut prilejul să cu
noască valori ale artei vechi româ
nești și lucrări ale unor reprezenta
tivi artiști plastici din țara noastră.

(Agerpres)

s b ■
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pectul și admirația țărilor mici și 
mijlocii din întreaga lume.

Este un motiv de profundă satis
facție pentru mine să pot spune că 
relațiile dintre țările noastre s-au 
dezvoltat continuu in ultimii ani, spre 
avantajul nostru reciproc. întotdea
una m-am străduit să promovez în
țelegerea și colaborarea reciprocă în
tre țările noastre și de a realiza o 
și mai mare apropiere între popoa
rele noastre. Consolidarea prieteniei 
dintre țările noastre este, de aseme
nea, o reflectare a călduroasei înțe
legeri personale care s-a statornicit 
și s-a dezvoltat între mine și Exce
lența Voastră în cursul vizitelor 
dumneavoastră în Pakistan, în 1973 și 
aprilie 1975. Relațiile dintre țările 
noastre se bazează în mod ferm pe 
principiile egalității suverane a tutu
ror statelor, respectul independen
ței naționale și integrității teritoriale, 
neamestecul în afacerile interne. 
Credem că toate țările, indiferent de 
sistemul lor economic și social, indi
ferent de mărimea sau puterea lor, 
își pot clădi relațiile pe baza coexis
tenței pașnice.

Excelență,
Sînt deosebit de fericit să amin

tesc aici faptul că Pakistanul a fost 
una dintre primele țâri care a sem
nat o Declarație solemnă cu Româ
nia. Acesta este un document de 
imensă semnificație și valoare și îi 
acordăm o mare prețuire deoarece el 
se pronunță pentru dreptul inaliena
bil al fiecărui popor de a-și decide 
singur șoapta, fără nici un amestec 
din afară, fără nici un fel de con- 
strîngere sau presiune. Acest docu
ment subliniază, de asemenea, drep
tul fiecărui stat la egalitate, dreptul 
său de a juca un rol in comunitatea 
națiunilor.

Pakistanul și România sprijină cu 
hotărîre aceste principii, precum și 
celelalte principii recunoscute _ ale 
conduitei internaționale. Ne dă, de 
asemenea, o mare satisfacție faptul 
că au fost întreprinse măsuri con
crete pentru a așeza pe o bază fermă 
colaborarea economică, științifică și 
tehnică pe termen lung între țările 
noastre. în acest context se înscrie 
și cea de-a doua sesiune a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-pakis
taneze, care a avut loc recent în Pa-, 
kistân, și cred că putem spune că s-a 
efectuat cu acest prilej o treabă 
foarte utilă, identificîndu-se domenii 
noi și mai largi de colaborare între 
țările noastre.

Ajungînd la o colaborare mai strîn
să între țările noastre, am încredere 
că ambele națiuni pot aduce o con
tribuție tot mai importantă la cau
za păcii și prieteniei în lume. A- 
preciem mult sprijinul generos, în 
valoare de 55 milioane dolari, pe care 
România l-a acordat Pakistanului. 
Prețuim în mod deosebit sprijinul 
pe care țara dumneavoastră ni-1 
acordă pentru extinderea rafinăriei 
de la Karachi. Vom saluta întotdeau
na, sprijinul și colaborarea, xm Româ
nia, întrucît avem multe de învățat 
din experiența sa.

Domnule președinte,
Sporirea contactelor între parla

mentele celor două țări, precum și 
la nivel de partid reprezintă o altă 
dovadă a înțelegerii reciproce care 
se adîncește tot mai mult. O dele
gație a Partidului Poporului din Pa
kistan, care a inclus și membri ai 
parlamentului, a participat, la invi
tația dumneavoastră, la cel de-al 
XI-lea Congres al partidului dum
neavoastră in noiembrie 1974. O altă 
delegație a reprezentat Pakistanul la 
Seminarul interparlamentar organi
zat la București, în mai. anul trecut. 
Alți reprezentanți parlamentari ai 
Partidului Poporului din Pakistan au 
vizitat, de asemenea, recent Româ
nia. Schimburile de asemenea vizite 
contribuie puternic la lărgirea în 
continuare a colaborării dintre țările 
noastre.

H ■ H IS H B Ei

Am speranța plină de încredere, 
domnule președinte, că actuala vizită 
și schimburile de păreri pe care 
le-am început în această după-amia
ză vor promova o înțelegere recipro
că și mai profundă, vor spori bună
voința și vor întări în continuare re
lațiile de prietenie existente între 
Pakistan și România.

Și în domeniul politic apreciem și 
înțelegem principiile pe care Româ
nia le promovează cu fermitate în 
relațiile sale internaționale. Am ur
mărit cu multă admirație modul în 
care conștiința națională română a 
reușit întotdeauna să se afirme in 
apărarea patriei. Noi. cei din Pakis
tan, ținem, de asemenea, cel mai 
mult și înainte de toate la indepen
dența noastră națională, la integri
tatea noastră teritorială și niciodată 
nu vom da greș atunci cînd este vor
ba de apărarea acestui principiu fun
damental.

Impresionanta identitate de păreri 
constatată de noi cu privire la pro
blemele care confruntă lumea con
temporană pornește de la prețuirea 
comună pe care o acordăm princi
piilor inalienabile ale moralității in
ternaționale, echității și justiției. 
Ambele țări acționează în favoarea 
destinderii și colaborării în relațiile 
internaționale și urmăresc să se pună 
capăt cursei înarmărilor și să se 
ajungă la o dezarmare reală, înce- 
pînd cu dezarmarea nucleară, deoa
rece armele nucleare creează peri
colele cele mai îngrozitoare pentru 
întreaga omenire. în acest spirit, atit 
România, cît și Pakistanul sprijină 
crearea de zone denuclearizate.

Excelență,
Cunoașteți bine puternicele legă

turi de credință și cultură care lea
gă Pakistanul de țările din Orientul 
Mijlociu. Situația din această regiune 
este in prezent încă plină de grave 
pericole pentru pacea mondială. Este 
în interesul comunității internațio
nale ca această amenințare serioasă 
la adresa păcii să fie eliminată ne- 
întîrziat. Avem credința fermă că 
retragerea imediată a trupelor isra- 
eliene din toate teritoriile arabe ocu
pate rămîne o condiție esențială 
pentru restabilirea unei situații nor
male în această regiune. Sprijinim, 
de asemenea, dreptul inalienabil la 
patrie al poporului palestinean. Isto
rica Conferință islamică, care a avut 
loc în vechiul oraș Lahore, în anul 
trecut, a demonstrat lumii hotărîrea 
fermă a națiunilor musulmane de a 
sprijini lupta justă a poporului pa
lestinean pentru restabilirea dreptu
rilor sale naționale legitime.

Excelență,
De la ultima dumneavoastră vizită 

în Pakistan, in luna aprilie a aces
tui an, s-au petrecut evenimente 
semnificative în subcontinentul Asiei 
de sud. Pakistanul, care Se consacră 
unei politici de pace, a întreprins o 
seamă de măsuri reale în direcția 
normalizării relațiilor între țările din 
Asia de sud ; cu Bangladeshul am 
stabilit relații diplomatice și foarte 
curînd se va efectua schimbul de 
ambasadori între cele două țări. A- 
ceasta, cred, va contribui la insta
urarea unei păci și stabilități în re
giune. Continuăm să acționăm pen
tru îmbunătățirea relațiilor cu India, 
în spiritul acordurilor de la Simla.

în încheiere, permiteti-mi încă o 
dată să vă mulțumesc dumneavoas
tră. Excelentă, guvernului si poporu
lui României pentru generoasa dum
neavoastră ospitalitate.

Am marea plăcere să propun a- 
cum un toast în sănătatea Excelentei 
Voastre si a doamnei Ceaușescu ; a 
Excelentei Sale domnul prim-minis- 
tru și a doamnei Mănescu ;

— pentru progresul si prosperita- 
tea continuă a Republicii Socialiste 
România ;

— pentru pace în lume si pentru 
prietenie veșnică între Pakistan și 
România !\(Aplauze).

Moment solemn, la sosire, pe aeroportul Otopeni

Ceremonia primirii pe aeroportul
Otopeni

(Urmare din pag. I)
două țări. Pe mari pancarte erau în
scrise urările : „Bun sosit in Repu
blica Socialistă România Excelenței 
Sale domnul Zulfikar Aii Bhutto, 
președintele Partidului Poporului din 
Pakistan, primul ministru al Repu
blicii Islamice Pakistan", „Să se întă
rească prietenia și colaborarea dintre 
România și Pakistan, în interesul 
ambelor noastre popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale".

în întâmpinarea premierului pakis
tanez și a soției sale au venit tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășul Manea 
Mănescu, cu soția.

Sint prezenti. de asemenea, tova
rășii Emil Bobu. Cornel Burtică, 
Emil Drăgănescu. Ion Pățan. Ilie 
Verdet. Nicolae Giosan. Ion Ioniță, 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe, și alti membri ai gu
vernului. membri ai conducerilor 
unor instituții centrale, generali. Sînt 
desfată ambasadbrul României la 
Islamabad si ambasadorul Pakista
nului la București.

Pe aeroport se aflau șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditat! în tara 
noastră.

La ora 12,40. aeronava cu' care a 
călătorit primul ministru pakistanez 
aterizează.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
premierul Zulfikar Aii Bhutto își 
string cu căldură mîinile. se îmbră
țișează. Cu aceeași cordialitate. își 
string mîinile. se îmbrățișează tova
rășa Elena Ceaușescu si doamna 
Nusrat Bhutto.

Primul ministru Zulfikar Aii 
Bhutto este însoțit de Aziz Ahmed, 
ministru de stat pentru apărare si 
afaceri externe. Rafi Raza, ministrul 
producției. A. G. H. Kazi. secretar 
general în Ministerul Finanțelor. Ma
lik Mohammad Sharif, senator, colo

nel Habib Khan, membru în Adu
narea Națională. Hakam Aii Zardari, 
membru in Adunarea Națională, alte 
persoane oficiale.

. Compania. militară aliniată pe ae
roport prezintă onorul. Se intonează 
apoi imnurile de stat ale României 
și Pakistanului. în timp ce sînt trase 
21 de salve de salut.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
premierul Zulfikar Aii Bhutto trec 
în revistă garda de onoare.

Are loc, în continuare, prezentarea 
personalităților române, precum și a 
membrilor corpului diplomatic.

Numeroși bucureșteni aflati pe 
aeroport, precum si tineri pakista
nezi care studiază în România, par
ticipă cu însuflețire la reîntilnirea 
dintre președintele României si pri
mul ministru al Pakistanului, acla- 
mînd pentru continua dezvoltare a 
prieteniei si colaborării dintre cele 
două țări, partide și popoare.

în încheierea ceremoniei, un grup 
de pionieri oferă buchete de flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. primului 
ministru Zulfikar Aii Bhutto și 
doamnei Nusrat Bhutto.

în uralele mulțimii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și premierul Zul
fikar Aii Bhutto părăsesc aeroportul, 
înareptîndu-se spre reședința rezer
vată înalților oaspeți pakistanezi.

Pe străzile Capitalei asistăm la a- 
ceeași entuziastă manifestare. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
mierul Zulfikar Aii Bhutto, aflați 
într-o mașină deschisă, răspund cor
dial manifestărilor de simpatie ale 
bucureștenilor, care îi salută cu căl
dură, își exprimă convingerea că cel 
de-al treilea dialog la nivel înalt ro- 
mâno-pakistanez va marca o nouă 
dezvoltare a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre țările noastre, spre 
binele și prosperitatea ambelor po
poare. în interesul general al păcii 
și progresului în lume.

(Agerpres)

Rezultate 

economice 

remarcabile
Crește capacitatea flotei 

maritime comerciale
Zilele acestea a intrat în do

tarea flotei maritime comer
ciale românești cea de-a 97-a 
navă. Este vorba de cargoul 
„Bușteni" de 7 500 tdw, construit 
la Șantierele navale din Galați. 
De la începutul anului, în regis
trele navale române au fost, de 
asemenea, înmatriculate petro
lierul „Banat" de 85 250 tdw, 
vrachierele „Tomis" de 55 000 
tdw și „Livezeni" de, 25 000 tdw, 
mineralierul „Cluj" de 12 500 
tdw, cargourile „Olănești" și 
„Căciulata" de 7 500 tdw, precum 
și navele „Plopeni", „Tîrnăveni" 
și „Gheorghieni" de cite 4 500 
tdw.

Dezvoltarea susținută a flotei 
comerciale, finalizarea unor noi 
lucrări în porturile Constanța, 
Galați și Brăila, mecanizarea și 
automatizarea a tot mai multor 
operații de încărcare și descăr
care a navelor permit ca în 45 
de zile ale acestui an navele 
maritime sub pavilion românesc 
să transporte cît în întregul an 
1960. în cincinalul următor, nu
mărul navelor maritime din do
tarea flotei comerciale românești 
va ajunge la circa 200, majorita
tea dintre ele fiind construite 
in țară.

CTMPIA TURZII

Noi mărci de oțeluri
De la începutul anului si pînă 

în prezent metalurgiștii de la 
Cimpia Turzii au realizat o pro
ducție globală suplimentară în 
valoare de peste 92.3 milioane 
lei. Această valoare se materia
lizează in 8 900 tone laminate 
finite. 1 428 tone bare trase, 
9 767 tone produse din sîrmă 
ș.a. Sporurile de producție s-au 
obtinut pe baza Utilizării cu 
randamente superioare a mași
nilor și utilajelor. Astfel indi
cele de utilizare la cuptoarele 
Siemens-Martin și electrice a 
ajuns aproape de sută la sută, 
la laminoare — 96,5 la sută etc. 
De asemenea. în această perioa
dă, prin reducerea consumurilor, 
s-au economisit 1 545 tone de 
metal, 600 000 kWh energie e- 
lectrică și peste 1 000 tone com
bustibil conventional. Metalur- 
gistii de la Cîmnia Turzii au 
asimilat în fabricație în acest 
an 12 noi mărci de oteluri în 
peste 28 de tipodimensiuni de 
produse laminate și trefilate. 
(Alexandru Murcșan).

LA OȚELUL ROȘU

A intrat în funcțiune 
al doilea cuptor 
de 50 tone oțel

La Oțelul Roșu, vechi centru 
siderurgic al țârii, se află în 
construcție o nouă și modernă 
platformă metalurgică ; o oțelă- 
rie cu turnare continuă și un la
minor pentru oțel. Recent, con
structorii și beneficiarii noului 
obiectiv au înregistrat un nou 
și valoros succes : realizarea 
primei șarje la cel de-al doilea 
cuptor cu o capacitate de 50 de 
tone. Toate operațiunile de pu
nere în funcțiune, de elaborare 
și turnare a primei șarje de oțel 
au decurs în bune condiții. în 
final, acest al doilea cuptor asi
gură creșterea producției de o- 
țel a întreprinderii cu 90 000 to
ne pe an. (Nicolae Cătană).

Prin autodotare — 
utilaje și piese 

de schimb
La Combinatul chimic din 

Craiova au fost realizate, în 
cadrul acțiunii de autoutilare, 
aproape 150 schimbătoare de 
căldură, evaporatoare, preîncăl- 
zitoare șl răcitoare, rezervoare- 
colectoare și alte utilaje și in
stalații, care au înlesnit simți
tor desfășurarea proceselor de 
producție în cele 27 unități de 
bază ale acestei platforme. Tot 
aici au fost asimilate în fabri
cație 52 tipuri noi de piese de 
schimb și s-a extins activitatea 
de confecționare a acestora 
pentru alte unități de îngrășă
minte chimice.

Numai în pădurile de 
Stejari miroase totul a ste
jar. Numai in livezile de 
nuci miroase totul a nuc. 
Numai în pădurile de fagi 
aroma fagului umple tot 
aerul. Dar în acest depozit 
lemnele, care au fost atît 
de vii în pădurea lor, sti
vuite aici, de-a valma, nu 
mai au nici o identitate. 
Nu mai știi care e stejarul, 
fagul, nucul, paltinul. Lem
nele din depozitul Fabricii 
de placaj din Deta, jude
țul Timiș, au aici un unic 
miros : de... lemn tăiat. De 
aici încolo trunchiurile a- 
nonime își încep noua 16r 
istorie în halele fabricii, 
descoperindu-li-se astfel i- 
dentitatea lor nobilă : aceea 
de lemn de nuc, de stejar, 
de fag, de paltin...

în vara acestui an, fa
brica a aniversat o jumă
tate de secol de existen
tă. Un jubileu generos. Ia
tă cum descrie vechiul sta
biliment industrial Octa
vian Rain, șef de compar
timent la C.T.C. : „...eram 
tînăr elev la Timișoara, și 
vara, îmi căutam o mun
că. Terminând școala in

dustrială, am intrat mun
citor la chituit placaje, in 
fabrica din Deta. Am lu
crat o vreme ca muncitor. 
Mi-amintesc de acele pri
me legături ale mele cu fa
brica. Intram în zori în 
niște hale sumbre si scun
de. Totul părea întunecat a- 
colo, înăuntru. Și figurile 
oamenilor parcă înotau prin 
aburii grei de la prese. Și 
n-auzeam nimic din prici
na zgomotului infernal. Nu 
era nici ventilație, nici lu
mină în cele 10—12 ore de 
trudă. Veneai in haine de 
lucru. Si așa, cu ele îmbi
bate de praf, plecai acasă. 
Cine se gindea la vestiare 
și la dușuri, ca azi ?“.

...între anii 1950—1975 se 
poate spune că fabrica din 
Deta a cunoscut un salt 
hotărâtor. Halele de pro
ducție — reclădite din te
melii. Instalațiile interioa
re, în întregime, au fost 
dotate cu mașini de înal
tă productivitate. Tehnolo
giile s-au îmbunătățit. 
Toate acestea, în două de
cenii și jumătate. Față de 
producția globală din 1938, 
cea din 1975 o depășește 

cu... sute de procente. Un 
salt aproape miraculos, 
dacă avem în vedere și 
faptul că produsele de aici 
călătoresc spre multe țări 
ale globului.

încep periplul în inte- 

Oameni care înnobilează „aurul verde"
vioarele fabricii din Deta 
chiar din acest laborator, 
condus de șeful comparti
mentului C.T.C., tehnicia
nul Octavian Rain. între 
flacoanele, aparaturile și 
mobilierul de aici domi
nă de asemenea mireasma 
lemnului aburind. Ca mulți 
muncitori ai fabricii, și 
omul din fața mea a in
trat în tradiția locului ale- 
gîndu-și din școală încă o 
meserie legată de prelu

crarea lemnului. în dece
niile de cind el este in fa
brică a trecut prin aproape 
toate sectoarele, ajungînd 
să fie un bun cunoscător al 
produselor. Prin mîinile și 
sub privirile sale s-au de

rulat foile de furnir de 
nuc, în desene de mare 
frumusețe, foile de stejar, 
in desene prelungi, sau ce
le palide, de paltin, cu 
„ochi de pasăre", desene 
interioare ale unui lemn 
rar și atrăgător. „Calita
tea superioară a produsu
lui nostru presupune o va
lorificare superioară a 
lemnului, spune tehnicia
nul. în această muncă mi

găloasă intervine practica 
zilnică a omului". Așadar, 
la baza tuturor frumuseților 
create — munca omului. Pa
siunea lui pentru profesie, 
gindul și fapta novatoare.

...încă de la tratarea ter

mică a marilor trunchiuri 
de lemn începe destinul 
nou al lemnului și buște
nilor aduși din păduri și 
livezi. Aburul înmoaie fi
bra. Datorită acestui pro
cedeu, la derularea în foi, 
în „furnire tehnice", cum 
li se mai spune, buștenii 
decojiți primesc rotunjimi 
perfecte, fiind transfor
mați în cîteva secunde în
tr-o lungă „piele" de lemn 

oare răspîndește aburi cal
zi și a'romitori. Foile lungi 
și foșnitoare, aproape 
transparente, trec apoi prin 
marile uscătorii cu role și 
sint prefăcute în „furnire 
estetice", în paneluri pen

tru mobile, în placaje re
zistente la apă, apreciate 
în industria construcțiilor 
și în alte produse.

în halele fabricii din De
ta i-am văzut pe adevă- 
rațil croitori în lemn. Am 
văzut cum, din trunchiuri
le informe, adunate în ma
rile grămezi din depozit, 
pot ieși, datorită inteli
genței umane aceste pro
duse de lemn fin, căuta

te și apreciate. Aici, în 
aceste hale, am înțdes mai 
bine decît aiurea că in
ventivitatea și interesul 
pentru meserie sînt cîști- 
guri ale unor oameni care, 
prin tradiție, sînt legați de 

prefacerea lemnului în 
produse superioare. Ei pot 
fi intilniți in aceste hale, 
așa cum i-am întâlnit eu 
pe Mîrza Cornel, Virag 
Ecaterina. Stanoie Aurel, 
Egri Ecaterina, Kessler Io
sif, Maria Moldovan, Iere- 
mia Craiu, Ștefan Tănă- 
soaie și alții. Poate fi. de 
asemenea, și loan Hotă- 
ran, cîndva ucenic tîmplar 
pe la diverși stăpâni, ur- 

mîndu-și și el tradiția pă
rintească, ridieîndu-se o- 
dată cu fabrică, care i-a 
deschis și biografiei sale o 
perspectivă luminoasă, de- 
terminindu-1 să absolve o 
școală de maiștri.

...Inginerul loan Rotară 
a intrat în această fabrică 
în 1960. A început să lucre
ze imediat în trei schim
buri. Ani de însușire a 
meseriei. Apoi a fost nu
mit șef cu producția. Iar, 
din 1967, director. Reparti
zat la Deta, la o vîrstă 
mai matură decît alți ab
solvenți ai facultății din 
Brașov, el s-a legat de 
aceste locuri și statornicia 
lui s-a împletit cu stator
nicia fabricii sale. Ingine
rului Ioan Rotaru i se pare 
că a lucra în industria 
lemnului înseamnă a face 
o muncă deosebită. _Flu- 
xul tehnologic in aria in
dustriei lemnului poate fi 
la fel de complicat ca și 
în alte sectoare. Exagerat 
sau nu, el obișnuiește nu 
o dată să spună : „Și lem- 
nul își are personalitatea 
lui. El ne vine din pădure, 

cu calități naturale și de
fecte naturale. Defectele 
trebuie eliminate, iar ca
litățile puse în lumină. Și 
acestea țin de inteligență, 
de muncă migăloasă, ca să 
dai la lumină un produs 
finit, superior". Inginerul- 
director Ioan Rotaru a reu
șit să imprime familiei 
muncitorești, pe care o 
conduce cu elan și inteli
gență, dorința de a fi în 
frunte. Așa se explică fap
tul că Fabrica de placaj 
din Deta și-a îndeplinit 
planul cincinal încă din 
noiembrie anul trecut. La 
încheierea acestui cincinal, 
fabrica va putea să dea 
produse în valoare de pes
te 156 milioane lei. Perspec
tiva ei ? De pe acum se ri
dică o hală destinată pro
ducerii plăcilor aglomera
te de pal. Tot ca o ieșiri 
în viitor este construcția 
unei fabrici de elemente 
mulate din furnire tehni
ce : scaune, fotolii, piese 
de mobilă, care va fi unici 
în felul ei la noi în țară.

Ion AR1EȘANU
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CURSURI VII, ATRACTIVE, 
CÎT MAI EFICIENTE

De curînd, tn cadrul celor două 
cursuri de studiere a Statutului par
tidului, a principiilor și metodelor 
muncii de partid, organizate In sec
ția sculărie a întreprinderii bucu- 
reștene „Timpuri noi“, s-a desfășu
rat prima lecție, avînd ca temă creș
terea rolului conducător al partidului 
In procesul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tării României spre comunism. Un 
subiect de mare actualitate și deose
bit interes — cu atît mai mult cu cit 
participant^ la aceste cursuri sînt în 
cea mai mare parte tineri membri de 
partid și uteciști care doresc să fie 
primiți în rîndurile partidului. Stu
diul acestei teme le oferea posibili
tatea de a cunoaște mai bine atît 
căile prin care se înfăptuiește rolul 
conducător al partidului în societatea 
noastră, cit și modul concret în care 
pot contribui cel mai bine la creș
terea rolului organizației de partid 
din secție, ca nucleu dinamizator al 
Întregului colectiv. Tocmai acestor 
cerințe a căutat să le răspundă propa
gandistul celor două cursuri.

Pregătindu-și expunerea pe care 
urma să o țină la această primă temă, 
el s-a adresat cabinetului de științe 
sociale al întreprinderii, care, pe lin
gă materialul bibliografic necesar, i-a 
pus la dispoziție cîteva planșe înfă- 
țișînd cu claritate, sub forma unor 
scheme, atît factorii care determină 
creșterea rolului conducător al parti
dului in etapa actuală, cit și căile 
de acțiune pentru realizarea acestui 
rol. Schemele au fost xerografiate și 
puse Ia îndemina fiecărui cursant, 
Împreună cu recomandările biblio
grafice.

Ținînd expunerea la primul curs, 
propagandistul a urmărit să explice 
și să argumenteze ideile prezentate 
prin material grafic. Trebuie spus 
însă că el nu a reușit să realizeze 
un echilibru corespunzător între 
diferitele părți ale expunerii. Astfel, 
o pondere dominantă a căpătat pre
zentarea necesității obiective a creș
terii rolului conducător al partidului, 
cu o reliefare a sarcinilor cu carac
ter general, inclusiv o prezentare 
detaliată a obiectivelor viitorului cin
cinal — e drept, interesantă, dar care 
l-a făcut să se îndepărteze de tema 
stabilită. Pentru ceea ce trebuia să 
constituie de fapt miezul lecției, și 
anume înfățișarea căilor de acțiune 
pentru întărirea rolului conducător 
al partidului la locul de muncă, pen
tru sporirea capacității de organizare 
și mobilizare a fiecărei organizații 
de partid, n-a mai rămas decît 
puțin timp, aceste aspecte fiind pre
zentate sumar în finalul lecției.

Această orientare a expunerii a in
fluențat, desigur, și întrebările 
cursanților, care s-au referit mai mult 
la aspecte ale dezvoltării economico- 
sociale a societății noastre în urmă
torii ani. Un caracter mai concret, 
mai la obiect a căpătat discuția nu
mai după ce un membru al comitetu
lui de partid prezent la curs a pus 
în dezbatere problema : ce îndatoriri 
revip membrilor organizației pentru 
ridicarea la un nivel superior a acti
vității acesteia, cum răspund ei exi
gențelor decurgînd din calitatea de 
comunist ?

Din desfășurarea acestei prime lec
ții, din neajunsurile care s-au 
manifestat, propagandistul a tras con
cluziile cuvenite. Prezentînd expu
nerea la al doilea curs din cadrul a- 
celeiași organizații, el s-a concentrat 
tocmai asupra modalităților practice 
prin care se asigură întărirea rolului 
conducător al partidului in etapa ac
tuală. Astfel, au fost larg explicate 
probleme cum ar fi : ce se înțelege

prin integrarea organică a partidului 
în viața societății și care sînt mijloa
cele de realizare a acestei integrări, 
de ce sînt necesare și ce măsuri 
se impun pentru creșterea nume
rică și calitativă a rindurilor parti
dului, intensificarea muncii politico- 
ideologice și educative, perfecționa
rea formelor de conlucrare cu mase
le etc.

Este de relevat faptul că, explicînd 
aceste chestiuni, propagandistul a 
făcut de fiecare dată referiri consis
tente la activitatea organizației de 
partid respective, a comuniștilor din 
secție, asupra căreia se documentase 
temeinic in prealabil, fiind ajutat In

Din experiența organizării 
învâțâmîntuiui politico- 

ideologic ia întreprinderea 
„Timpuri noi"-București

această privință de biroul orga
nizației de bază. Vorbind, bunăoa
ră, despre necesitatea ca fiecare or
ganizație de partid să-și întărească 
legăturile cu masele, să-și sporească 
capacitatea de a uni eforturile celor 
ce muncesc în înfăptuirea politicii 
partidului, el a supus spre meditație 
cursanților asemenea aspecte : cum 
se explică faptul că în secție există 
o mare fluctuație, că se înregistrează 
încă rebuturi, că indicele de utilizare 
a mașinilor este sub cel planificat ? 
Nu reflectă oare toate acestea și de
ficiente ale muncii politico-educati
ve ? Au făcut oare membrii de partid 
totul pentru a-i ajuta pe noii anga
jați să se integreze în colectivul sec
ției, să devină muncitori de nădejde?

Tot astfel, stăruind asupra îndato
ririi comuniștilor de a se afla mereu 
în primele rînduri, a-i mobiliza pe 
ceilalți oameni ai muncii înainte de 
toate prin exemplul propriei lor ac
tivități, propagandistul s-a referit la 
comportarea pilduitoare a unor 
membri de partid din secție ; el s-a 
oprit apoi și asupra unor fapte 
și aspecte ce nu concordă cu aceste 
cerințe, precum slaba preocupare 
pentru ridicarea pregătirii profesio
nale, încălcarea de către unii tineri 
a normelor comportării civilizate in 
societate etc.

în acest fel, expunerea a punctat 
o serie de concluzii cu valoare prac
tică pentru activitatea de zi cu zi. 
Ele aveau însă să se îmbogățească 
in continuare în cursul discuțiilor, 
pe care propagandistul a știut să le 
stimuleze prin întrebări adecvate. A 
reieșit necesitatea unei preocupări 
mai susținute a comuniștilor pentru 
educarea tinerilor din secție, pentru 
modelarea lor ca oameni înaintați, 
cu o înaltă conștiință muncitorească 
și o solidă pregătire profesională.

în ansamblu, meritul principal al 
lecției, ca și al discuțiilor a fost că 
au reușit să imbine string aspectele 
teoretice cu cele practice, să pună 
Intr-o lumină vie răspunderile, obli
gațiile ce revin, pentru creșterea ro
lului conducător al partidului, organi
zației respective, fiecărui membru 
de partid — ceea ce le-a conferit și 
forță de convingere, un caracter mo
bilizator.

Desfășurarea acestor activități în 
cadrul învățămîntului politico-ideo
logic de partid de la uzinele 
„Timpuri noi" arată cit este de 
important ca, încă de la primele 
expuneri și dezbateri, să existe 
atît din partea organelor de partid, 
cit și a propagandiștilor, o pre
ocupare susținută pentru conținu
tul invățămintului, pentru legarea lui 
strinsă de viata organizației respec
tive, de cerințele activității practice 
la fiecare loc de muncă. De fapt, toc
mai o asemenea preocupare, efortul 
de a trage învățăminte din deficien
țele manifestate au permis o substan
țială îmbunătățire a activității la al 
doilea curs în raport cu primul — în 
cadrul organizației de care ne-am 
ocupat în aceste rînduri.

Desigur, propagandiștilor în primul 
rînd Ie incumbă îndatorirea de a-și 
analiza propria activitate, de a-și 
perfecționa pregătirea teoretică și 
metodică, a deprinde priceperea fo
losirii formelor și metodelor în 
măsură să stimuleze gîndirea politi
că a cursanților. Totodată, organele 
de partid trebuie să-și facă o prac
tică de lucru din informarea sistema
tică a propagandiștilor asupra prin
cipalelor aspecte și cerințe ale acti
vității în organizația respectivă, din 
sprijinul direct acordat pregătirii te
meinice și conducerii activităților din 
cursuri, pentru ca fiecare dintre a- 
cestea să constituie momente cu pro
fundă rezonanță în conștiințe.

Silviu ACHIM

„Cîntece pentru

în sălile muzeului, rememorind istoricele momente ale insurecției Foto: E. Dichiseanu

Emoționantă călătorie 
in timpul eroic al patriei

| FAPTUL
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| adevărată

Cu prilejul 
„Săptămlnii economiei" 
Avantaje suplimentare 

pentru cetățenii 
care economisesc 

pe obligațiuni C.E.C.
La tragerea la sorți pentru 

luna octombrie a obligațiunilor 
C.E.C. care va avea loc la 
31 OCTOMBRIE, ultima zi a 
Săptămînii economiei, Casa de 
economii și consemnațiuni va 
acorda, în afara cîștigurilor obiș
nuite. 410 ClȘTIGURI SUPLI
MENTARE în sumă de 545 000 
DE LEI. In total, la această tra
gere la sorți se vor acorda 6 327 
de cîștiguri în valoare de 
6 294 000 de lei.

Printre acțiunile prilejuite de 
Săptămîna economiei se numă
ră și vinzarea obligațiunilor 
C.E.C. Ia valoarea lor nominală, 
în tot cursul lunii octombrie a.c.

Cetățenii care doresc să eco
nomisească astfel vor putea să 
cumpere obligațiuni de la orica
re unitate C.E.C. și unitate poș
tală din țară.

Concurs
„Cine economisește 

cîștigâ"
După cum s-a mai anunțat. în 

cadrul acțiunilor prilejuite de 
„Săptămîna economiei". Casa de 
economii și consemnațiuni or
ganizează un concurs de masă 
avînd ca temă economisirea la 
C.E.C.

La acest concur» se vor acor
da, prin tragere la sorți, ce
lor ce răspund exact Ia cele 8 
Întrebări 35 de premii, astfel : 
un premiu I în valoare de 3 000 
de lei ; un premiu II în valoare 
de 2 000 de lei : un premiu III 
In valoare de 1 000 de lei; 12 men- 
țiuni în valoare de 500 de lei 
fiecare și 20 de mențiuni în va
loare de 200 de lei fiecare.

Formularele pentru participa
rea la concurs se obțin gratuit 
de la toate unitățile C.E.C. de la 
orașe și sate.

Se iau în considerare formu
larele completate și expediate 
pînă la data de 15 noiembrie 
a.c. (data poștei).

Data și locul tragerii la sorti 
a cîștigurilor se vor anunța ul
terior prin presă.

Ediție specială a dis
cului românesc : CÎN
TECE PENTRU TI
NERET. Melodii închi
nate tineretului țării 
de către compozitori și 
poeți, melodii, în cin
stea apropiatului Con
gres al U.T.C. și Con
ferinței naționale a 
U.A.S.C.R. Discul reu
nește mărturii despre 
forța vie a tinereții, 
despre visurile îndrăz
nețe ale tinerilor mun
citori, elevi, studenți. 
despre dragostea de 
patrie, de partid, des
pre sentimentele spe
cifice vîrstei. despre 
tinerii făuritori de 
frumuseți. „în as
pre vremi de luptă 
și de împilări / Ur- 
mînd partidul, deschi
zător de drum, / Eroii 
uteciști visau acestei 
țări / Primăvara ce-o 
trăim acum". Despre 
„Tinerețea româneas
că" deapănă muzică și 
versuri Adalbert Win
kler, Constantin Cîr- 
ian : despre tineret — 
chezășie a viitorului, a 
năzuinței de pace, de 
viață adevărată, au 
scris Liviu Ionescu și 
Vlaicu Bîrna. „Noi, ti

nerețea României / Am 
înflorit cu-al țării 
mîndru viitor" spune 
cîntecul lui Laurențiu 
Profeta și Mihai Negu- 
lescu... Un mănunchi 
de 14 coruri în care 
compozitorii Gheorghe 
Dumitrescu, Radu Pa- 
ladi, Gheorghe Baza- 
van, Vasile Donose, 
Radu Șerban... poeții 
Eugen Frunză, Adrian 
Păunescu, Ion Segăr- 
ceanu, loan Meițoiu 
au împletit linii melo
dice generoase, accesi
bile, memorabile de la 
prima audiție, armonii 
limpezi, ritmuri avin- 
tate, mobilizatoare, 
versuri adecvate fioru
lui muzical autentic.

...Tinerilor li se ofe
ră, în acest disc, un 
mănunchi de cîntece 
menite să însoțească 
zborul spre maturitate 
al generației lor. „Că
tre comuniste zări brav 
partidul ne conduce, 
dirz și drept". „Imnul 
tinereții", „Cîntecul ti
nerilor brigadieri", 
„Noi. tinerii din Româ
nia" exprimă, cu mij
loace artistice de cali
tate, angajarea unui

tineret"
tineret năzuind spre 
nobile idealuri.

în interpretarea co
rului și orchestrei sim
fonice ale Radiotelevi- 
ziunii române, a or
chestrei de studio a 
Radioteleviziunii diri
jate de Carol Litvin, 
Iosif Conta, Ludovic 
Baci (maestru de cor — 
Aure] Grigoraș), cele 
14 cîntece sînt tot atl- 
tea invitații către for
mațiile corale studen
țești, către ansamblu
rile corale din marile 
întreprinderi, către co
rurile caselor de cul
tură, ale căminelor 
culturale, ale cluburi
lor tineretului, de a le 
introduce in reperto
riul lor permanent, o 
garanție a succesului 
sigur în rîndurile audi
toriului de orice vîrstă.

Cîntece pentru tine
ret — ediție specială. 
Este cel de-al șaselea 
disc — culegere de co
ruri. realizat de C.C. 
al U.T.C. Sperăm să-și 
împlinească cu eficien
ță rosturile educative, 
să aibă o cît mai lar
gă rezonanță.

Smaranda 
OȚEANU

Două dimineți întregi am vizi
tat un muzeu. Dar parcă nu în 
sălile unei clădiri aș fi fost, ci într-o 
călătorie, cu sufletul învăluit în norii 
timpului, prin istoria neamului româ
nesc. Printr-o istorie aspră, pentru 
că, după cum o dovedesc mărturiile 
epocilor, locuitorii acestui pămînt au 
fost siliți necontenit să se apere. 
Răscolind prin pămîntul României, 
arheologii au găsit vetre de foc, dar 
și vîrfuri de săgeți, oale de lut, dar 
și topoare de piatră, temelii de casă, 
dar mai cu seamă vîrfuri de lance. 
Și săbii de tot felul, și arcuri, batiste 
șl catapulte, pietre de măcinat gr'îul, 
dar și pietre cioplite în chip de cre
nel. Valuri de pămînt cu palisade, zi
duri de piatră, cetăți, castre, orașe 
fortificate, case-cetăți și mînăstiri- 
cetăți... Oamenii acestui pămînt au 
trebuit să se apere, mereu.

Mai ales aici, la Muzeul militar 
central, apare cum nu se poate mai 
evident ideea, la care ne obligă do
cumentele, că întreaga istorie a 
României este, într-o măsură covîr- 
șitoare, istoria a două milenii de 
neobosită luptă, cu arma în mină, 
pentru apărarea pămîntului și a fiin
ței naționale.

între miile de exponate, între ma
chetele cetăților dacice și ale marilor 
fortificații romane, între scuturi, că
măși de zale, coifuri și lănci, a căror 
asociere te face să simți pînă și mi
rosul ierbii pe care au călcat-o cîndva 
vitejii, am văzut într-o vitrină un 
obiect, un amănunt care înseamnă și 
metaforă, și document, și poezie și 
istorie : o cărămidă. O cărămidă ro
mană subțire, în formă de lespede 
pentru ziduri de cetate. în loc de 
marcă, în loc de sigiliu, ea poartă 
urma unei călcaturi. Cînd pasta era 
încă moale, a călcat peste ea, negli
jent, un soldat și a lăsat o urmă, o 
urmă de sanda romană militară (cu 
ținte pe talpă, pentru a se putea că
țăra pe stîncile dacilor), ca să ne 
uităm acum la ea ca la o amprentă, 
inconfundabilă, a unei istorii care pe 
noi ne emoționează. Asemenea amă
nunte, în cel mai înalt grad sugesti
ve, abundă în muzeu. Ele au, desigur, 
darul de a reconstitui, în imaginația 
și în sufletul sensibil al vizitatorului, 
ambianța, contextul firesc al fiecăruia 
dintre marile momente istorice, aerul 
încărcat de zgomote șl praf de pușcă, 
norii negri, coama de deal pe curbu
ra căreia freamătă pădurea de lăncii, 
apoi vaierul marilor bătălii... De la 
Posada și Rovine, de la Cîmpia Mier
lei, de la Podul înalt, Baia, Valea 
Albă șl Vaslui, de la Călugăreni și 
Șelimbăr...

Amănunte... Un „sica" (pumnalul 
arcuit al dacilor), un „pugio" (sabia 
romană), o balistă, o „lorica squa- 
mata". Apoi obiecte care ne vorbesc 
despre voievodatele lui Menumorut. 
Gelu, Glad, Litovoi și Seneslau, Țara 
Maramureșului, Țara Hațegului, Țara 
Brodnicilor, Țara Bolohovenilor, Pa- 
ristrion... Amănunte... „Cronica pic
tată" de la Viena care consfințește

„ROMÂNIA — FILM" prezintă
O producție a Casei de filme 5

„MASTODONTUL

Scenariul : loan Grigorescu. Regia t Virgil Calofescu. Imaginea : Marian Stanciu, Florin 
Paraschiv. Muzica : Laurențiu Profeta. Decoruri și costume t Constantin Simionescu, Ștefan 
Nons. Cu : Toma Caragiu, Gheorghe Dinică, Liviu Ciulei, Olga Tudorache, Jean Constantin, 
Ernest Maftei, Emil Botta, Dan Nuțu, Dorina Lazăr, Constantin Codrescu, Grigore Gonța, Co
lea Răutu.

Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică „București".

„SARMIS ’75“
Festivalul culturii și educa

ției socialiste hunedorene, „Sar- 
mis ’75“, se află în plină desfă
șurare. Un eveniment bogat în 
manifestări literare, artistice și 
științifice, din care desprindem 
cîteva repere. La Clubul sindi
catelor din Călan, siderurgiștii 
s-au întîlnit cu membrii cena
clului literar „Ritmuri" din 
Deva, care au citit din creațiile 
lor închinate muncii și patriei 
socialiste ; la Hunedoara, Brad, 
Hațeg și Petroșani a avut Ioc 
vernisajul unor expoziții de et
nografie și meșteșuguri popu
lare ; la Deva s-au desfășurat 
lucrările simpozioanelor „Școa
la și cultura de masă", „Ocroti
rea naturii în concepția po
porului român", precum și se
siunea de comunicări pe tema 
„Conceptul contemporan de

cultură. Modalități de Îmbinare 
a filonului tradițional cu actul 
de cultură modern". în mai 
multe localități ale Văii Jiului 
au fost organizate seri educati
ve și recreative, cuprinzlnd 
spectacole tematice dedicate 
minerilor. De asemenea, oa
menii muncii aflați la odihnă 
și tratament în stațiunea bal- 
neo-climaterică Geoagiu au pri
mit vizita ansamblurilor folclo
rice ale Liceului pedagogic din 
Deva, cu spectacolul de cîntece 
și dansuri populare românești 
intitulat „Pe magistralele vii
torului". (Sabin Ionescu).

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
„Potențialul social-economic 

și perspectivele organizării teri
toriului județului Mehedinți" — 
sub acest generic s-a desfășu
rat, timp de două zile, la Dro-

CARNET
CULTURAL

beta Tr. Severin, o sesiune ști
ințifică. Organizată din inițiativa 
comitetului județean de partid, 
în colaborare cu Universitatea 
din București, sesiunea a reunit 
cadre didactice și cercetători de 
la universitățile din București, 
Craiova și Timișoara, reprezen
tanți ai Ministerului Turismului 
și ai filialelor locale ale socie
tăților științifice, intelectuali 
din județ. în cadrul celor două 
secții au fost prezentate comu
nicări și referate care au evi
dențiat atît potențialul social- 
economic al județului, cît și

victoria lui Basarab I, primul voievod 
al Țării Românești... ca și documen
te despre victoria de la Ghindăoani... 
O schemă de organizare a armatei 
lui Mircea cel Bătrîn... O scrisoare 
din 1431 a domnitorului Alexandru 
Aldea, de unde se vede că țările 
române, avînd aceiași dușmani, se 
uneau adesea în luptă, încă de pe 
atunci... O hartă a luptelor lui Vlad 
Țepeș... O bombardă scoasă din pă
mîntul plin de oseminte al cine știa 
cărei bătălii... O țeavă de tun, frîntă 
în două în cine știe care urgie șl 
vorbindu-ne, prin stema ce o poartă 
pe trupul ei de bronz, despre instru
itul și generosul domn Petru Cercel... 
Apoi caligrafia cronicarului polonez 
Martin Cromer numindu-1 pe Ște
fan cel Mare „Bărbat demn de me
moria tuturor veacurilor", după care 
cronica polonezului Dlugocz : „El a 
pus în arme nu numai militari și pe 
boieri, dar și pe țărani, făcind pe fie
care să priceapă că trebuie să lupte 
pentru apărarea țării"... Amănunte... 
Un buzdugan... Seraficul albastru de

Invitație la Muzeul 
militar central

Voroneț nu era nici el străin de cu
lorile marilor bătălii. De pe frescele 
Voronețului, muzeul reproduce aici 
un fragment, tocmai acela in care se 
vede că muscheta cu fitil („ultim 
jurnal" în Europa militară) era cu 
iscusință mînuită și în Moldova se
colului al XV-lea.

Apoi o hartă, o simplă hartă a bă
tăliilor lui Petru Rareș. Interpreta
rea ei naște întrebarea dacă nu 
cumva sînt cu mult mai vechi, chiar 
și decît principele Mihai al Țării 
Românești, Transilvaniei și Moldo
vei, nu numai visul, dar și încercă
rile militare de a uni cele trei pă- 
mînturi românești în singurul, fru
mosul și firescul lor trup...

Amănunte... Un desen pe o hîrtie 
Veche : cînd visa cu ochii deschiși, 
cînd era plictisit, cînd se juca cu 
pana pe hîrtie, Despot Vodă desena 
scheme militare de luptă... Apoi ra
cheta în trepte închipuită, calculată, 
proiectată și încercată de către șeful 
arsenalului militar din Sibiul secolu
lui al XVI-lea : Conrad Haas. Ca 
principiu, cele de azi nu sînt deloc 
altele. Atîta doar că racheta de la Si
biu se născuse mult prea devreme...

Știați că cea mai importantă bătă
lie din evul mediu, pentru indepen
dență și integritate națională, „bri
liantul cel mai strălucit al gloriei ro
mânești", cum o numea Bălcescu, bă
tălia de la Călugăreni, a avut loc în 
ziua de... 23 august ? (1595). Și o
hartă : România lui Mihai Vodă Vi
teazul. Apoi săbii celebre purtînd 
monograme celebre: Gabriel Bathory, 
Brîncoveanu...

Amănunte... Primele elemente de 
asigurare materială (cîndva se nu
meau manutanță, acum serviciile ar
matei) introduse in organizarea ar
matei la români au fost și cele rea
lizate de Tudor Vladimirescu. Sigi
liul original al lui Tudor pe cînd era 
comandir al primului batalion de 
panduri din Mehedinți... Revolverul 
dăruit de către Cezar Bolliac lui 
Christian Tell. Sabia și cartușiera ge
neralului Magheru. Mărturii militare, 
purtătoare ale unei grele încărcături 
emotive, despre înflăcărată revoluție 
din Transilvania a lui Avram Iancu.

Amănunte... Primele puști fabrica
te In principate pe vremea lui Cuza. 
Costum de vivandieră : primele uni
forme militare au fost Îmbrăcate de 
către femei încă de acum un secol, 
ideea fiind a celui care nu numai că a 
realizat unirea politică și administra
tivă a principatelor, dar a și pus ba-

rele unei forțe armate comune și mo
derne. Cu armata aceasta avea să se 
avînte România în gloriosul război 
de independență de la 1877. Se află 
tot aici primul tun de oțel adus in 
țară în 1868. Și macheta vasului de 
război „Fulger" din 1873. Și tot din 
mărturii — dar cît de puternice, cit 
de adînc evocatoare 1 — este recon
stituită epopeea Independenței. O in
genioasă machetă a cîmpurilor de 
luptă, căreia i se alătură obiecte au
tentice. De exemplu, tabachera și 
coranul lui Osman Pașa, care s-a pre
dat locotenent-colonelului Pândele 
Cerchez, a cărui uniformă o vedem, 
de asemenea ; o goarnă — e poate 
chiar aceea pictată mereu de Grigo- 
rescu ; crochiurile, desenele, picturile 
de pe front de pe cînd corespondenți 
de război erau Nicolae Grigorescu, 
Sava Henția, Carol Popp de Szath- 
mary...

Știați că primul pilot român de 
război (și poate printre primii din 
lume), care a și executat, în 1911, mi
siuni de recunoaștere intr-o mare 
manevră, a fost, nici mai mult, nici 
mai puțin decît... Aurel Vlaicu ? Cel 
căruia i-a venit ideea aceasta a fost, 
desigur, o mare capacitate militară. 
Numai avînd asemenea capacități 
armata română avea să dobîndească, 
în primul război mondial, răsunătoa
rele sale victorii de la Mărășești, 
Mărăști, Oituz...

în muzeu sînt evocate zilele fier
binți ale insurecției, participarea ar
matei la marele act insurecțional, la 
bătăliile pentru eliberarea Bucu- 
reștiului și apoi, alături de ostașii 
sovietici, la luptele pentru izgonirea 
trupelor hitleriste din partea de nord- 
vest a Transilvaniei și mai departe, 
pînă la victoria finală asupra Germa
niei hitleriste. 538 000 de ostași ro
mâni au participat la războiul antifas
cist. Dintre ei, 167 525 nu s-au mai în
tors acasă... S-au jertfit pentru li
bertatea țării. Din fotografii și hărți 
autentice, din schije de obuz și tunici 
militare găurite de gloanțe, din înfă
țișarea întregii tehnici de luptă, dar 
mai cu seamă din evocarea jertfelor 
pe care le-a dat poporul român pen
tru eliberarea patriei și apoi a orașe
lor și pămîntului altor popoare, reîn
vie în sufletul nostru, aici, în sălile 
Muzeului militar central, sentimentul 
pios de recunoștință pentru eroi ca 
locotenentul Gheorghe Dumitrescu și 
soldatul Pascu Nicolae, ca muncito
rul Nicolae Prosan, infirmiera Elena 
Nicolini și plutonierul major Con
stantin Găucan, ca sergentul-elev 
Gh. Gheorghiu și colonelul Marcu 
Ulpiu, ca soldații Eftimie Croi- 
toru și Lazăr Neguțoiu, ca atîția 
alții, ca cei 11 000 de ostași români 
îngropați în apropiere de Banska 
Bystrica, pentru că acolo au «fîrșit 
ei, în chip eroic, războiul...

Tradiții de eroism și tradiții de 
geniu militar... Avionul cu reacție 
Coandă... Apoi avioane militare de 
mare performanță tehnică purtînd 
marca I.A.R. Revolverul „Diman- 
cea“. Gh. Bănciulescu, primul avia
tor din lume care a pilotat, cu am
bele picioare amputate, un avion...

...Și atîtea și atîtea altele. Muzeul 
militar central, reorganizat în anii 
din urmă, ni se deschide ca o vi
brantă carte de istorie, alcătui
tă din dovezi materiale, palpa
bile și, tocmai de aceea, nu de puține 
ori, răscolitoare. După ce ai lăsat în 
urmă, cu părere de rău, și ultimul 
exponat, pașii te duc pe aleile liniș
tite ale parcului de afară. în minte 
se orînduiesc idei : ideea de perma
nență, de continuitate românească, 
aici, la Dunăre și Carpați. Ideea de 
neobosită luptă pentru independență, 
libertate și progres. Și, peste toate, 
ideea dragostei de țară, a perma
nentei iubiri de țară — forța care 
a determinat toate victoriile militare 
în marile bătălii de apărare a pămîn
tului românesc.

Mihai CARANFIL

— Are marea pește ?
— Are marea pește; dar 

Constanta are pescari unul 
unul.

Argumentul : deși pescari ama
tori, membrii Filialei A.G.V.P.S. 
Constanța și-au făcut din pasiu
nea lor și o îndatorire civică. 
Mai precis, guvizii și stavrizii 
pescuiți in ceasurile de destin
dere petrecute pe malul mării 
au fost cu mult peste nevoile lor. 
Drept care, intrucit marea a fost 
cu ei darnică și norocul le-a 
suris, toți guvizii și stavrizii care 
le-au prisosit i-au predat, con
tra cost, întreprinderii piscicole 
Constanța, care i-a valorificat pe 
piață. Și uite așa, azi un pește, 
miine doi, pescarii constănțeni 
au oferit anul acesta aproape 
100 000 de kilograme. E mult ? E 
puțin 7 Gestul contează.

| Meșterii
de la 
intervenție

Și
Și

f

La uzina electrică din Paro- 
șeni au fost oprite trei grupuri 
electrogene de cîte 50 MW fie
care, pentru înlocuirea .unor 
vane de înaltă presiune la con
ducta de alimentare cu apă. Ale
xandru Rad. Petru Capotă, Iuli 
Man și ceilalți din echipa de in
tervenție au intrat imediat in 
acțiune și astfel în numai trei 
zile — record absolut în materie 
— cele trei turbine au fost puse 
în funcțiune. în timpul cîștigat 
s-au produs peste 1200 000 kWh 
energie electrică.

Vrăjile 
Maricioarei

Despre Biți Maricioara se du
sese vestea in toată Craiova, 
precum că e mare meșteră in ale 
vrăjitor, mai ceva decit Saman- 
ta : ba că prezice viitorul, ba că 
mărită fetele, ba că vinde
că de tot felul de boli... Ma- 
ricioara folosea întregul arsenal 
vrăjitoresc : descintece, cărți de 
joc, bobi, cărbuni, pisici domes
tice, păr de ris, mustăți de a- 
rici... tn privința prețului, nu în
căpea nici o tirguială. Avea tari
fe fixe pentru fiecare caz și cau
ză în parte, de la 300 la... 7 500 
lei ! Trebuie precizat că cei mai 
mulți dintre creduli (unul din 
ei, N.B., venit tocmai din Bistri- 
ța-Năsăud) i-au plătit cît a pof
tit, spre a le ghici viitorul. In 
ce privește viitorul Maricioarei, 
e de ajuns să spunem că pînă 
acum a mai fost condamnată de 
opt ori, tot pentru... vrăjitorii. 
Și, după cum arată noul dosar, 
nici o „minune" n-o mai scapă 
de-a noua...

Stofa 
din drum

Emilian Florea, din Brașov, a 
găsit pe stradă un balot mare de 
stofă (in valoare de 26 000 lei). 
Balotul căzuse dintr-un autoca
mion. în loc să-l ridice și să-1 
ducă la miliție, spre a fi căutat 
păbugașul, E.F. s-a dus la prie
tenul său, Peter Szekely, și 
împreună s-au apucat să taie... 
norocul In bucăți 
metri (cît trebuie 
costum de haine) pe 
ceput să le vindă pe 
cunoscuți. Dar le-a 
cale și un necunoscut,' care a 
vrut să cunoască nu atît calita
tea stofei, cît sursa. Instanța l-a 
condamnat pe E. F. la 7 luni 
închisoare. Nu a fost uitat nici 
amicul P. S., căruia i s-a dat o 
„bucată" de noroc de cinci luni.

de cîte 3 
pentru un 
care au în- 
la vecini și 
apărut în

Relațiile"

de garaj
Autoduba nr. 21—PH—817

t V

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba germană. 
17,00 Telex.
17,05 Gimnastică. Finalele campio

natelor naționale. (Transmi
siune directă de la Bacău).

18,00 Enciclopedie pentru tineret.
18.30 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.

perspectivele organizării terito
riului, căile și modalitățile 
optime ce pot fi folosite în 
vasta acțiune de sistematizare 
a localităților in perioada 1976— 
1980 și pînă în 1990. (Virgil Tă
tara).
FOI VOLANTE, FILME 

DE SCURT METRAJ, 
AFIȘE, BROȘURI...

în vederea încheierii cît mai 
grabnice a lucrărilor agricole 
din campania de toamnă, Comi
tetul județean Timiș al P.C.R. a 
elaborat un bogat material agi
tatoric și de propagandă, menit 
să contribuie la mobilizarea tu
turor forțelor din agricultură 
la recoltarea porumbului și a 
celorlalte culturi tîrzii, la semă
natul griului. Au fost editate 
patru foi volante — în limbile

18,45 Universitatea TV.19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 România viitorului — Orașele 

de mtine.20.35 Cînteceie țării mele (muzică 
populară).

20,55 Revista literar-artistică TV.
21.35 Julie Andrews... și nu numai 

muzică ușoară.
22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

20.00 Concert simfonic.
22,00 Pagini de umor : Ce vrăji ft 

mai făcut nevasta mea.
22,25 închiderea programului.

română, germană, maghiară și 
sirbă — pentru țăranii coopera
tori și mecanizatorii din cadrul 
unui număr de 30 de consilii 
intercooperatiste, precum și o 
foaie volantă destinată lucrăto
rilor din I.A.S. Tot pe teme ale 
campaniei agricole de toamnă 
au fost realizate două filme de 
scurt metraj, cu concursul cine- 
amatorilor de la clubul C.F.R. 
Timișoara și de Ia casa de cul
tură din Sînnicolau-Mare, care 
au fost proiectate in majorita
tea localităților din județ. S-au 
tipărit și difuzat în toate uni
tățile agricole de stat și coope
ratiste un mare număr de afișe 
cu îndemnuri mobilizatoare a- 
dresate locuitorilor satelor, pre
cum și o broșură cuprinzlnd 
fapte, acțiuni și inițiative ale 
lucrătorilor ogoarelor timlșene. 
(Cezar Ioana).

întreprinderii pentru transportul 
și livrare i produselor petroliere 
Ploiești a plecat spre Valea Că
lugărească. La întoarcere, un a- 
gent de circulație i-a cerut șofe
rului Dan Emilian actele la con
trol. Acesta i le-a dat. dar nu 
erau în regulă. Atunci, de pe 
banca de alături a intervenit N. 
Tănase, șeful garajului, deci și al 
șoferului : „Lasă-i actele și dă-i 
drumul la mașină. Le iau 
miine înapoi. Am 
mele".

A doua zi actele mașinii au 
ajuns la întreprindere, dar în 
mina directorului și cu explica
țiile de rigoare ale miliției des
pre hoinăreala celor doi prin 
podgorii, cu mașina și benzina 
statului. In ce-l privește pe șeful 
garajului, „relațiile" nu l-au a- 
jutat. A fost sancționat.

eu
eu relațiile

De la 
o țigară...

La sindrofie, ca Ia sindrofie... 
Un tînăr din Duda-Epureni, ju
dețul Vaslui, a petrecut pînă tir- 
ziu din noapte. Apoi a plecat a- 
casă. Și-a făcut patul și s-a cul
cat. Văzînd insă că nu-1 prinde 
somnul, și-a aprins o țigară. A 
tras de cîteva ori din ea. după 
care a adormit buștean. Țigara 
i-a căzut din mînă și au luat foc 
lucrurile din preajmă. Fiind 
obosit, nu s-a trezit. A decedat 
asfixiat. Avea doar 18 ani...

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprl|lnul corespondenților 
„Scînteii"
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încheierea lucrărilor sesiunii

Prezidiului Organizației 
Internaționale a Ziariștilor

Telegrama adresată de participant 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Participant!! la sesiunea Prezidiului Organizației Internaționale a Zia
riștilor vă exprimă profunda lor mulțumire pentru sprijinul acordat sesiunii 
de la București, pentru memorabila întrevedere pe care dumneavoastră ați 
avut amabilitatea de a ne-o acorda, întrevedere care ne-a onorat, în care 
vedem prețuirea pe care o acordați presei democratice și progresiste, ziariști
lor de pretutindeni, care îsi pun condeiul în slujba marilor idealuri de pace, 
prietenie și cooperare între popoarele lumii.

Primiți, vă rugăm, Excelență, sentimentele noastre de gratitudine, de 
stimă și considerație față de dumneavoastră, de înaltă apreciere pentru 
înfăptuirile poporului român, ale României socialiste, pe calea unui progres 
continuu, a unei vieți prospere.

In zilele pe care le-am petrecut la București, au produs o puternică 
impresie asupra noastră preocupările poporului român îndreptate spre 
progresul patriei sale, hotărîrea de a promova în continuare, la fel de activ 
ca și pînă' acum, alături de celelalte popoare ale lumii, o politică menită 
să ducă la făurirea unei păci durabile, a unei conlucrări fertile între toate 
statele, indiferent de sistem social, de nivel de dezvoltare sau de mărime.

Mulțumindu-vă încă o dată pentru calda ospitalitate, vă asigurăm, 
Excelentă, de sentimentele noastre de sinceră prietenie fată de tara dum
neavoastră și harnicul ei popor, de năzuința de a milita, prin scrisul 
nostru, pentru aprofundarea legăturilor dintre popoarele cărora le aparținem 
și poporul român.

Parti cipanții
la sesiunea de la București a 

Prezidiului Organizației Internaționale 
a Ziariștilor

JEAN MAURICE HERMANN
Președinte al O.I.Z.

*
La București s-au încheiat miercuri 

lucrările sesiunii Prezidiului Orga
nizației Internaționale a Ziariștilor 
(O.I.Z.).

In ultima ședință de lucru, discu- 
țîi\» au fost axate pe aspecte ale or
ganizării Congresului al VIII-lea al 
O.I.Z. Reflectînd consensul partici- 
panților, s-a decis ca viitorul congres 
— care va marca și împlinirea a 30 
de ani de existență a organizației — 
să se desfășoare în cursul lunii sep
tembrie 1976 la Helsinki. A avut loc, 
de asemenea, un schimb de opinii 
privind căile de întărire și organizare 
cît mai iudicioasă a activității O.I.Z.

Prezidiul a adoptat apoi o serie de 
rezoluții. într-o moțiune privind si
tuația din Chile se cer încetarea re
presiunilor împotriva ziariștilor de- 
mocrați chilieni, punerea în libertate 
a secretarului general al Partidului 
Comunist din Chile. Luis Corvalan. 
Participanții la sesiune au salutat, 
totodată, victoria finală a poporului

A fost inaugurată „Decada 
cărții sovietice"

„Decada cărții sovietice" (22—31 oc
tombrie), manifestare devenită tra
dițională în relațiile culturale dintre 
țara noastră și U.R.S.S., a fost inau
gurată, marți la amiază, la librăria 
„Dacia" din Capitală. Cele peste 800 
de titluri, cuprinse în expoziția orga
nizată cu acest prilej, oferă o ima
gine sintetică a producției editoriale 
sovietice, punînd la dispoziția publi
cului cititor recente apariții din do
meniul literaturii social-politice, ști
ințifice și tehnice, beletristice clasice 
șl contemporane, al cărții de artă, 
lucrări apărute în limba rusă, pre
cum și în alte limbi. Schimbul de 
valori culturale este ilustrat și de 
prezenta unora dintre volumele 
scriitorilor și oamenilor de știință 
români, editate în U.R.S.S.

Semnificația decadei în cadrul re
lațiilor de colaborare culturală dintre 
cele două țări a fost subliniată, cu 
ocazia deschiderii festive, de Vasile

Momente de o deosebită însemnăta
te în viața pionierilor, a comandanți- 
lor-instructori, a părinților, confe
rințele județene ale Organizației pio
nierilor, care s-au încheiat recent, 
s-au desfășurat sub puternica în- 
riurire a Programului partidului și 
a Directivelor Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român, au 
analizat pe larg conținutul acti
vității pionierești, felul cum au prins 
viață indicațiile tovarășului Nicolae 
L aușescu cu privire la educația re- 
v aiționară a tinerei generații.

La lucrările conferințelor județene 
ale Organizației pionierilor au parti
cipat și au luat cuvintul prim-secre- 
tari și secretari ai comitetelor jude
țene de partid.

în cadrul lucrărilor conferințelor 
au fost aleși membrii consiliilor ju
dețene ale Organizației pionierilor, 
pionieri-locțiitori ai președinților con

S-au încheiat conferințele județene 
ale Organizației pionierilor

Noi forme
Printre formele de asigurare 

practicate de Administrația Asi
gurărilor de Stat este și asigu
rarea de accidente, care se poate 
încheia pentru sume fixe sau 
pentru sume convenite. Ea poate 
fi încheiată de orice persoană in 
vîrstă de la 16 ani împliniți, in
diferent de profesia și de locul 
de muncă. Dintre evenimentele 
neprevăzute, pentru urmările 
cărora ADAS plătește sumele a- 
sigurate. amintim : explozia, lo
virea, căderea, alunecarea, pră
bușirea de teren, trăsnetul, elec
trocutarea, arsura, accidentele 
produse de funcționarea sau fo
losirea mașinilor, instrumente
lor și sculelor, cele întimplate 
ca urmare a circulației mijloa
celor de transport sau din cau
za accidentelor lntîmplate aces
tora.

Asigurările de accidente pen
tru sume fixe se încheie pe du
rate de 3 sau 6 luni (în funcție 
de profesia asiguratului și de 
felul întreprinderii în care lu
crează) sau pe durate consti
tuind multiplul acestora. Asigu
rările de accidente pentru sunie 
convenite se încheie pe durata 
de la 1 la 5 ani, la alegerea ce
tățenilor.

La ambele forme de asigurare 
primele de asigurare sînt foarte 
convenabile și ele se stabilesc in 
funcție de mărimea sumei pen
tru care solicitantul dorește să 
se asigure, de profesia și felul 
unității în care acesta lucrează.

Asigurarea mixtă de viață

*
vietnamez. Adresîndu-se o scrisoare 
secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, se reafirmă hotărîrea 
O.I.Z. de a susține In continuare cau
za nobilă a înțelegerii între popoare, 
de a-și aduce contribuția la consoli
darea păcii în lume. S-a transmis, de 
asemenea, un mesaj de prietenie și 
solidaritate Congresului Mondial al 
Femeilor.

în Încheiere, participanții la sesiu
nea de la București a Prezidiului Or
ganizației Internaționale a Ziariști
lor au adresat o telegramă președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintul de închidere a lucrărilor 
a fost rostit de președintele O.I.Z., 
Jean Maurice Hermann.

• *
Uniunea ziariștilor din România a 

oferit, miercuri seara, un cocteil în 
onoarea participanților la sesiunea 
Prezidiului O.I.Z.

Nicolescu, director în Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, și de 
V.G. Pozdniakov, consilier al Amba
sadei U.R.S.S. la București. A fost e- 
vidențiată, totodată, preocuparea edi
turilor românești de a face cunos
cute cititorilor noștri opere literare 
sovietice de prestigiu.

La manifestare au fost de față Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, funcționari superiori din M.A.E. 
și I.R.R.C.S., directori de edituri, 
scriitori, membri ai Biroului Consi
liului General A.R.L.U.S., alți oameni 
de cultură, un numeros public.

Au fost de față membri ai Amba
sadei U.R.S.S. la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

♦
în aceeași zi, „Decada cărții sovie

tice" a fost deschisă in orașele Con
stanța, Craiova și Galați.

(Agerpres)

siliilor județene, delegați la cea de-a 
IlI-a Conferință națională, precum și 
candidați pentru Consiliul național.

în încheierea lucrărilor, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, par- 
ticipanțil la lucrările conferințelor 
județene au adoptat telegrame adre
sate Comitetului Central al Parjidu- 
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se expri
mă dragostea și recunoștința profun
dă ale purtătorilor cravatei roșii cu 
tricolor, comandanților-instructori, tu
turor cadrelor care lucrează cu pio
nierii față de. secretarul generai al 
partidului, hotărîrea lor de a milita 
neobosit pentru a îndeplini, în mod 
exemplar, misiunea de înaltă răspun
dere ce le-a fost încredințată în edu
carea comunistă, în spirit revoluțio
nar și patriotic, a celei mai tinere 
generații a țării.

de asigurare
este una din cele mai răspîn- 
dite forme de asigurare, care 
oferă cetățenilor posibilitatea de 
a îmbina economia cu prevede
rea. Cu ajutorul ei, asiguratul 
poate economisi, intr-un anumit 
termen, o sumă de bani, al că
rui cuantum și-l stabilește el 
însuși. Pe de altă parte, în cazul 
în care se întîmplă ca el să ră- 
mînă cu o invaliditate perma
nentă din accidente sau înce
tează din viață, indiferent din 
ce cauză, ADAS plătește suma 
asigurată. Așadar, cel mai tîr- 
ziu la expirarea asigurării se 
va primi suma asigurată.

Asigurarea mixtă de viață se 
încheie de persoane în vîrstă de 
la 16 la 60 de ani, pe durate 
care variază de la 5 la 20 de ani. 
Trebuie reținut și faptul că po
lițele de asigurare participă la 
tragerile de amortizare. Pentru 
flecare 1 000 de lei sumă asigu
rată se atribuie cite o combina
ție de 3 litere. Lunar, se trag 
la sorți cîte 8 combinații de li
tere. Pentru fiecare combinație 
de litere ieșită se plătește 1 000 
lei. Asiguratul are dreptul să 
schimbe beneficiarul stabilit ini
țial, să micșoreze sau să majo
reze suma asigurată, durata a- 
sigurării sau amîndouă aceste e- 
lemente.

Corespunzător vîrstel asigu
ratului și duratei asigurării În
cheiate, primele de asigurare 
variază între 4,50 lei și 18,75 lei 
pe lună, pentru fiecare 1 000 de 
lei din suma asigurată.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am fost foarte sensibil la mesajul plin de delicatețe, și prietenie pe care 

Excelența Voastră a binevoit să-l transmită cu ocazia aniversării zilei mele 
de naștere.

Vă mulțumesc și vă rog să primiți sincerele mele urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală, pentru prosperitatea și măreția țării dumnea
voastră.

Cu cea mai înaltă considerație,
FELIX HOUPHOUET BOIGNY

Intîlnire între președintele Consiliului Central al U.G.S.R. 
și președintele Consiliului Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia

în ziua de 22 octombrie a.c. a avut 
loc, la Drobeta Turnu-Severin, o în- 
tilnire între președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, tovarășul 
Gheorghe Pană, și președintele Con
siliului Uniunii Sindicatelor din Iu
goslavia, tovarășul Mika Spiliak.

în cadrul întîlnirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, s-a efectuat un schimb de 
experiență cu privire la principalele 
preocupări ale celor două centrale 
sindicale, la contribuția lor la în

Primire la Marea
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a primit 
miercuri dimineața pe Charles Vanik, 
deputat democrat din partea statului 
Ohio, membru al Comisiei pentru 
căi si mijloace a Camerei Reprezen
tanților din S.U.A.. aflat într-o vizită 
în tara noastră.

A avut loc un schimb de păreri

Vizitele delegației Partidului 
Republican al Poporului din Turcia

Delegația Partidului Republican al 
Poporului din Turcia, condusă de 
Deniz Baykal, secretar general ad
junct al P.R.P.. care face o vizită în 
tara noastră, la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste. s-a întîlnit cu tovarășul Cor- 
neliu Mănescu. vicepreședinte, si 
membri ai Biroului Executiv și ai 
Consiliului Național al Frontului U-

Primire la Ministerul Educației și luvățămintului
Miercuri la amiază, tovarășul Paul 

Niculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul educației și în- 
vățămîntului, a primit delegația de 
președinți ai unor universități fran
ceze, condusă de Pascal Arrighi, pre
ședintele Universității Toulon, care 
ne vizitează țara la invitația Uni
versității din București.

Redactorul-șef al ziarului „Rabotnîcesko Ddo“, 
oaspete al „Scînîeii“

Ieri, tovarășul Gheorghi Bokov, 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. Bulgar, redactor-șef al ziarului 
„Rabotnicesko Delo", organ central 
al C.C, al P.C.B., a fost oaspete al 
redacției ziarului „Scînteia". Cu a- 
cest prilej a avut loc o întîlnire 
prietenească cu cadrele de bază ale 
redacției noastre.
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Finalele campionatelor de gimnastică
BACAU (prin telefon, de la cores

pondentul „Scînteii", Gheorghe Bal
tă). — Ieri au început la Bacău în
trecerile finale ale campionatelor de 
gimnastică. Timp de trei zile, cei mai 
buni gimnaști și cele mai bune gim
naste vor lupta pentru titlul de cam
pioni (la feminin, pe echipe și indi
vidual ; la masculin, numai pentru 
titlurile individuale). Atît întrecerile 
feminine, cît si cele masculine oferă 
cîteva puncte de atracție, dat fiind că 
printre concurenți se numără gim
naști cu reputație Internațională, ca. 
de pildă. Dan Grecu, Nadia Comăneci, 
Mihai Borș, Alina Goreac și Teodora 
Ungureanu.

în prima zi a concursului s-au des

fotbal Dinamo —Rapid 3-1
Pe stadionul Dinamo s-a jucat ieri 

partida restantă din etapa a Vil-a, 
între echipele Dinamo si Rapid. în 
nota obișnuită a întrecerilor dintre 
aceste vechi formații bucurestene 
s-a făcut simtit spiritul de rivalitate 
sportivă bine înțeleasă, iucătorii lup- 
tind cu multă ambiție de-a lungul 
întregii partide. A rezultat un meci 
de o calitate acceptabilă, adesea 
spectaculos în fazele de poartă, fapt 
de subliniat dacă ținem seama de 
vremea potrivnică și de terenul dificil 
pentru ioc. Scorul l-a deschis Dina
mo prin Georgescu (min. 2). după o 
greșeală a portarului Ionită. N-au 
trecut decît puține minute si a fost 
rîndul portarului dinamovist Ștefan 
să greșească, Rapid egalînd prin Le- 
seanu (min. 13). în continuare, apro
ximativ două treimi din partidă, jo
cul a fost relativ echilibrat, totuși si
tuațiile de gol s-au produs_ mai mult 
la poarta echipei Rapid. în aceste 
ocazii evidentiindu-se tînărul Ionită.

Ruperea echilibrului a intervenit 
după intrarea în teren a lui Dumi- 
trache. centru Înaintaș în atacul di

ÎN CÎTEVA
BASCHET

Sala sporturilor Dinamo din Capi
tală a găzduit aseară întilnirea in
ternațională de baschet dintre for
mațiile Steaua București si Dinamo 
Moscova. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 103—96 (51—50) în favoarea 
sportivilor români.

FOTBAL
Rezultate din turul al doilea al cu

pelor europene de fotbal : Cupa cam
pionilor : Ruch Chorzow — Eindho
ven 1—3 ; Dinamo Kiev — Akranes 
Reykjavik 3—0 ; Hajduk Split — Ra
cing Molenbeek (Belgia) 4—0 ; Cupa 
Cupelor : Boavista Portugalia — Cel
tic Glasgow 0—0 ; Ararat Erevan — 

făptuirea sarcinilor construcției so
cietății socialiste.

S-a efectuat, de asemenea, un 
schimb de informații cu privire la 
unele probleme ale mișcării sindicale 
internaționale.

Relevîndu-se cu satisfacție evolu
ția pozitivă a relațiilor ' dintre cele 
două centrale sindicale, s-a exprimat 
dorința comună de dezvoltare pe 
mai departe a legăturilor tradiționale 
de prietenie și colaborare dintre oa
menii muncii și sindicatele din Repu
blica Socialistă România și R.S.F. Iu
goslavia.

Adunare Națională
9

privind evoluția relațiilor parlamen
tare, precum și în alte domenii. Oas
petele a avut, de asemenea, discuții 
cu membri ai Comisiei pentru indus
trie și activitatea economico-financia- 
ră a Marii Adunări Naționale.

în aceeași zi, deputatul american a 
avut o întrevedere cu George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe.

nitătii Socialiste. De asemenea, de
legația a fost primită la Comitetul 
municipal București al P.C.R.. a vi
zitat cartiere si obiective social-cul- 
turale din Capitală.

z în cursul zilei de miercuri, dele
gația a avut convorbiri la Comitetul 
de Stat al Planificării și a vizitat 
Fabrica de elemente de automatizări.

în timpul întrevederii, desfășurate 
într-o atmosferă cordială, au fost 
abordate aspecte ale dezvoltării în- 
vătămîntului în cele două tari, ale 
colaborării interuniversitare.

Au fost de fată George Ciucu, 
rectorul Universității din București, 
precum și Yves Boy. consilier al Am
basadei Franței la București.

Redactorul șef al ziarului „Rabot
nicesko Delo" a fost însoțit de tova
rășii Petko Karadelkov și Alek Gu- 
limanov, activiști ai Uniunii ziariș
tilor din R. P. Bulgaria.

A participat, de asemenea, tovară
șul Ivan Stefanov Abagiev, ambasa
dorul R. P. Bulgaria la București.

fășurat exercițiile impuse. După în
cheierea acestora, clasamentul se 
prezintă astfel : Echipe : 1. Liceul
din orașul Gheorghe Gheorghiu-De.i 
189,05 puncte ; 2. Dinamo București
180,15 puncte ; 3. S.C. Bacău 177,55
puncte. Individual, fete : 1. Nadia 
Comăneci — 39,05 puncte ; 2. Teodora 
Ungureanu — 38,75 puncte ; 3. Ga
briela Trușcă — 37,95 puncte. Băieți :
1. Dan Grecu — 55,20 puncte ;
2. Nicolae Oprescu și Ștefan Gali, la 
egalitate de puncte — 53,85 ; 3. Mihai 
Borș 52,90 puncte.

Astăzi, in cea de-a doua zi a con
cursului, vor fi prezentate exercițiile 
liber alese.

namovist Văzîndu-1 jucînd atît de 
bine, ca „ne vremuri", am avut la 
un moment dat impresia că Dumi- 
trache a lipsit din echipa sa si din 
fotbalul nostru vreo... trei ani de 
zile ! Și nu știu dacă este cazul 
să-i evidențiem jocul sau. mai de
grabă. să-l mustram aspru. încă o 
dată, pentru că si-a irosit talentul 
atîtia ani. fără răspundere fată de 
sine si fată de amatorii de fotbal.

Revenind, pe scurt, la meci. Du- 
mitrache a marcat un gol frumos 
(min. 62). iar la un contraatac ulte
rior a determinat o lovitură de pe
deapsă. transformată de Georgescu 
(min. 80). scorul fixîndu-se la 3—1.

De la Dinamo s-au remarcat : Lu- 
cescu. Sătmăreanu II si Dumitrache. 
iar de la Rapid. Manea. Ionită și 
Pop.

în urma rezultatului de ieri. Dina
mo îsi menține poziția secundă în 
clasament (cu 14 o), după Steaua 
(15 p). iar Rapid rămîne pe locul 14 
(cu 8 p).

V. M.

RÎNDURI
West Ham United 1—1 ; F.C. Karl 
Zeiss Jena — Stal Mielec 1—0 ; Cupa 
U.E.F.A. : Steaua roșie Belgrad —
S.V. Hamburg 1—1 ; Slask Wroclaw 
— Anvers 1—1 ; Athlone Irlanda — 
A.C. Milan 0—0 : Honved Buda
pesta — Dynamo Drcsda 2—2 : Spar
tak Moscova — F.C. Koln 2—0 ; In
ter Bratislava — A.E.K. Atena 2—0.

TENIS
Ieri a început în Capitală meciul 

de tenis dintre echipele Steaua Bucu
rești și Honved Budapesta. După 
prima zi. scorul este de 4—0 în fa
voarea gazdelor : Hărădău — Mes- 
zaros 6—0, 6—4 ; Sotiriu — Sziroki 
6—1, 6—2 ; Valeria Bălaj — Ujllegy 
6—4, 6—3 ; Aurelia Trifu — Lukacs 
6-4, 6—2.

Astăzi au loc partidele de dublu.

Cronica zilei
Cu prilejul prezentării expoziției 

de artizanat din R.P. Chineză, amba
sada acestei țări la București a or
ganizat miercuri seara o gală de fil
me urmată de un cocteil.

Au participat loan Jinga. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, reprezentanți ai I.R.R.C.S., alți 
oameni de artă și cultură, ziariști.

★

Apropiata zi a Armatei Republicii 
Socialiste România este marcată în 
județul Prahova de numeroase ma
nifestări. Astfel, la Casa armatei din 
Ploiești s-a deschis o expoziție de 
filatelie intitulată „Armata în fila
telie", urmată de un concurs cine 
știe cîștigă pe tema „Literatura 
noastră despre faptele de vitejie și 
eroism ale ostașilor români în lupta 
pentru eliberarea patriei de sub do
minația fascistă și obținerea victoriei 
asupra germaniei naziste" și de fes
tivalul brigăzilor artistice ostășești 
„Partidului și patriei — ostași". Cu 
același prilej, ofițeri activi și în re
zervă vorbesc în aceste zile tineri- 
rilor din întreprinderi, instituții și 
școli, despre importanța zilei ar
matei.

★

Miercuri, la sediul A.D.I.R.I., E. A. 
Ambarzumov, Alia Iaskova și M. A. 
Muntean, de la Institutul de econo
mie a sistemului mondial socialist 
din Moscova, au vorbit despre : „Ho- 
tărîrile de la Helsinki, un pas im
portant pe drumul realizării secu
rității și cooperării în Europa".

(Agerpres)

A apărut

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 20/1975

Revista se deschide cu edito
rialul „Pentru om. pentru 
bunăstarea poporului I". în con
tinuare sînt publicate articole
le „Educarea multilaterală a ti
neretului" de Ion Dincă, „Re
partizarea teritorială a forțelor 
de producție" de Alexandru 
Radocea, „Adîncirea caracteru
lui revoluționar al organizației 
pionierilor", de Virgiliu Radu- 
iian, „Exigențe ale valorificării 
patrimoniului cultural științi
fic" de Mircea Mâciu, „30 de 
ani de la Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român din 
octombrie 1945“ de Ștefan La- 
che. „Instaurarea unei noi or
dini economice și politice inter
naționale — cerință obiectivă a 
lumii contemporane" de Vasile 
Gliga.

La rubrica CONSULTAȚII 
este inserat articolul „Revoluția 
socialistă — calea trecerii ome
nirii de la capitalism la socia
lism" de Carol Niri. Rubrica 
CREAȚIA LITERAR-ARTISTI- 
CA cuprinde articolele „Funcția 
educativă a teatrului" de Mar
gareta Bărbuță și „Spiritul critic 
în publicațiile de artă" de Mir
cea Deac.

în cadrul rubricii CURENTE 
ȘI IDEI se continuă dezbaterea 
„Noua fază a crizei capitalis
mului". Revista mai conține cu
noscutele rubrici CĂRȚI ȘI 
SEMNIFICAȚII, REVISTA RE
VISTELOR și CUVINTUL CI
TITORILOR.

volei Turneele finale 
ale campionatelor europene

BELGRAD 22 (Agerpres). — La 
Belgrad au început miercuri turnee
le finale ale campionatelor europe
ne de volei. în prima partidă a com
petiției masculine, selecționata Iu
goslaviei a întrecut cu scorul de 3—2 
(11—15. 15—10. 15—13. 8—15, 15—9) 
formația României. în competiția fe
minină, echipa Ungariei a cîștigat cu 
3—1 meciul cu reprezentativa Ceho
slovaciei.

Echipa feminină a României, care 
participă la turneul de consolare, a 
învins cu 3—0 (15—4, 15—6. 15—11) 
selecționata R. F.; Germania.

BOX Competiția pentru 

centurile tricolore 

în fața semifinalelor

La gala de ieri după-amiază au 
fost desemnați semifinaliștii la cate
goriile muscă, mijlocie și grea. Nu 
s-au mai petrecut surprize, însă unu 
dintre favoriți au obținut calificarea 
cu prețul unor eforturi speciale. Ast
fel s-au petrecut lucrurile cu Alee 
Năstac care, înainte de a cîștiga prin 
abandon meciul cu Al. Hiera, a fost 
nevoit, în primul rund, să suporte 
un K.D.

Semifinaliștii de la categoria mus
că sînt : C. Gruiescu (Steaua). Robu 
Niță (B.C. Brăila), T. Dinu (Dinamo) 
și I. Fahredin (Farul). La „mijlocie":
AI. Năstac (Steaua). M. Culineac (Ra
pid), S. Tirîlă (B.C. Galați) și C. Chi- 
racu (B.C. Galați). La categoria 
grea : M. D. Simon (din nou învin- 
găton prin K.O. în rundul I), I. Alexe 
(ambii, de la Dinamo), I. Dascălu 
(Farul), G. Axente (Steaua).

în cadrul reuniunii care a avut loc 
seara s-au stabilit întîi semifinalis- 
tii la categoria cocoș. Cel mai fru
mos meci l-a oferit lupta dintre fos
tul campion european Aurel Dumi
trescu (Steaua) si Tone Mircea (B.C. 
pala ți), deținătorul centurii în 1974. 
Pugilistul bucurestean a reușit încă 
din prima repriză să-l trimită la po
dea pe adversarul său. în continua
re. Tone Mircea a atacat insistent, 
dar nu a putut reface diferența de 
puncte, juriul acordînd victoria (5—0) 
lui A. Dumitrescu. Ceilalți semifi- 
nalisti la „cocos" sînt : Al. Dobăeș 
(Bocșa Română). Șt. Duminică (B.C. 
Galati) si N. Popa (Metalul Bucu
rești). La categoria semimuscă : T. 
Ghinea (Steaua). P. Ganea (B.C. 
Galați). AI. Turei (Cluj-Napoca) și 
R. Cosma (Dinamo).

Astăzi, de la ora 18.00 se desfă
șoară prima reuniune a semifinale
lor.

Mișcarea internațională a femeilor —factor important în lupta pentru pace, securitate și progres 
Cuvîntarea conducătoarei delegației române 

la Congresul Mondial al Femeilor
BERLIN 22 — Corespondentul nos

tru transmite : Miercuri au conti
nuat dezbaterile pe comisii în cadrul 
Congresului Mondial al Femeilor pen
tru Anul internațional al femeii, găz
duit de capitala R.D. Germane.

Luînd cuvintul în comisia „Feme
ia și dezvoltarea — contribuția la 
viața socială, la independența politi
că și economică a țării sale, la de
mocratizare și progres social", tova
rășa Lina Ciobanu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președinta Consiliului Național 
al Femeilor, a arătat că tematica 
congresului, ca și a celorlalte mani
festări care s-au desfășurat în acest 
an, evidențiază faptul că nu se poa
te discuta despre condiția femeii, 
despre afirmarea ei în afara proble
melor păcii și cooperării, ale dezvol
tării, ale lichidării tuturor formelor 
de exploatare, inechitate și discrimi
nare.

Ne aflăm într-o perioadă — a spus 
vorbitoarea — cînd în lume au loc 
mari transformări revoluționare, 
schimbări profunde în raportul 
de forte în favoarea progresu
lui social, a forțelor care se pro
nunță pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă, în rîndul cărora masele 
de femei se manifestă cu tot mai 
multă vigoare. Este necesar, tot
odată, să nu pierdem din vedere fap
tul că în lume sînt încă multe pro
bleme de soluționat, cursul destinde
rii este abia la început, mai există 
zone de încordare, focare de tensiune 
și conflicte care pot duce la ciocniri 
militare, la războaie cu consecințe 
grave pentru umanitate, mai sînt 
încă forțe imperialiste, reacționare, 
care nu au renunțat la vechea poli
tică și care continuă să se opună cu
rentelor și tendințelor pozitive din 
viața internațională. Pornind de la 
aceste realități, considerăm că se 
impune unirea tot mai strînsă a for
țelor înaintate de pe întreg globul, a 
tuturor popoarelor, inclusiv a femei
lor, pentru consolidarea și continua
rea cursului destinderii, pentru ex
cluderea definitivă din viața inter
națională a politicii imperialiste de
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R. P. BULGARIA

Inițiativa Miriștilor din Vidin: 

„Modernizare din mers"
în aceste luni de 

toamnă, activitatea în 
toate sectoarele eco
nomiei bulgare — în 
întreprinderi și in
stituții, pe șantiere și 
ogoare — cunoaște 
o deosebită eferves
centă. Chemările con
ducerii de partid la 
o și mai intensă 
mobilizare a forțe
lor pentru încheierea 
cu succes a celui de-al 
șaselea cincinal și pre
gătirea temeinică a 
următorului, pentru 
întîmpinarea cu cinste 
a celui de-al XI-lea 
Congres al P. C. Bul
gar trezesc un larg e- 
cou și sporesc substan
țial spiritul de iniția
tivă al colectivelor da 
oameni ai muncii.

Căutările și eforturi
le sînt multilaterale și 
complexe, antrenînd 
cela mai largi mase 
ale salariaților. Un 
nou cincinal bate la 
ușă, iar, odată cu el, în 
fața colectivelor de 
muncă din economia 
țării se pun noi sar
cini privind ritmurile 
de dezvoltare și spori
rea producției — în 
condițiile unei efi
ciente economice spo
rite. Ce căi pot con
duce la aceasta 1 —
este o întrebare la or
dinea zilei. Răspunsul, 
în etapa de dezvolta
re în care se află în 
prezent economia bul
gară, are în primul rînd 
în vedere o amplă ac
țiune de reconstrucție 
și modernizare a între
prinderilor. de înnoire 
a bazei tehnico-mate- 
riale existente. De alt
fel, această preocupare 
se reflectă si în preve
derile viitorului cinci
nal, care va aloca, din 
fondurile investițiilor 
capitale, doar 25 la 
sută pentru construc
ții noi : restul de 75 la 
sută vor sta la dispo
ziția întreprinderilor 
pentru materializarea 
programelor lor de re
organizare tehnologică 
și tehnică a producției 
pe baza celor mai noi 
cuceriri ale stiintei.

Am vizitat zilele a- 
cestea combinatul chi
mic de la Vrata. Aflat 
în dreapta șoselei ce 
pornește de la Sofia.

la Intrarea în cochetul 
orășel de la poalele de 
nord ale Balcanilor, 
combinatul se anunță 
de departe prin coloa
nele sale argintii, spe
cifice. în interiorul că
rora complexe pro
cese chimice trans
formă carbonul și hi
drogenul din gazul na
tural în albe granule 
de îngrășăminte. Re
marcăm pe ambele la
turi ale aleilor nume
roase panouri noi. Pe 
unul dintre ele, aflat 
chiar la intrare, cuvin
tele : „Modernizarea să 
fie un principal mijloc

CORESPONDENȚA 
DIN SOFIA

de creștere a calității și 
eficientei producției !“ 
— sună ca o deviză și 
un îndemn adresat oa
menilor acestei între
prinderi. Si. într-ade- 
văr, directorul combi
natului, inginerul Si
meon Mitev. ne con
firmă că așa și stau 
lucrurile. „Sîntem în 
plină modernizare a 
tuturor instalațiilor 
noastre și în această 
acțiune ne-am propus 
să antrenăm întregul 
colectiv. Mai ales după 
ce colegii noștri de la 
Combinatul chimic din 
Vidin au lansat che
marea ca reconstrucția 
și modernizarea pro
ducției să fie efectuate 
cu forțele proprii ale 
întreprinderilor, noi 
am ajuns să realizăm 
80 la sută din lucrările 
de montaj la noile in
stalații numai cu spe
cialiștii combinatului". 
Așa s-a întîmplat și 
cu construirea, în in
cinta combinatului și 
pentru prima oară în 
Bulgaria, a noii si mo
dernei instalații de 
producere a argonului. 
La realizarea ei par
ticipă, alături de con
structori, 1 250 de chi- 
miști si alți specialiști 
in diverse domenii. La 
intrarea în funcțiune a 
instalației, a cărei ca
pacitate va fi de două 
milioane metri cubi ne 
an. necesarul econo
miei bulgare în acest

vremea
Ieri in (ară : Vremea a fost tn gene

ral închisă. Au căzut burnițe șl ploi 
intermitente în Moldova, Maramureș, 
estul Transilvaniei șl al Munteniei șl 
în Dobrogea. In jumătatea de vest a 
tai'll s-a produs ceață frecventă dimi
neața și s-au semnalat ploi locale în Banat șl averse Însoțite de descărcări 
electrice în Oltenia. Vîntul a suflat slab 
pină la potrivit. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 8 grade la Joseni 
șl 17 grade la Calafat, Bechet, Drobe
ta Turnu-Severin, Apa Neagă, Tîrgu- 
Jiu și Tîrgu-Logrești. In București î 
Vremea a fost închisă, temporar a plouat. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a fost de 14 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 25 
șl 26 octombrie. In țară : Vremea va 
continua să se răcească ușor, mai ales 

inegalitate și asuprire, pentru instauJ 
rarea unor relații noi, bazate pe de
plina egalitate în drepturi, pe respec
tul independenței și suveranității 
naționale, pe neamestec în treburile 
interne și avantaj reciproc, pe 
nerecurgerea la forță și la amenin
țarea cu folosirea ei, pentru instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, care să asi
gure respectarea dreptului fiecărei 
națiuni la dezvoltare economico-so- 
cială independentă.

în continuare, conducătoarea dele
gației române a arătat că este o cerin
ță expresă a vremii de azi ca miș
carea feminină internațională, făcînd 
parte din forțele cele mai înaintate 
ale omenirii, să acționeze cu toată 
convingerea pentru menținerea și 
consolidarea păcii.

Tovarășa Lina Ciobanu a subliniat 
că documentele pe care le va adopta 
congresul vor trebui să se adresez» 
sutelor de milioane de femei din lu
mea întreagă, pentru a acționa cu și 
mai multă tărie în vederea lichidării 
decalajelor, a subdezvoltării, pentru 
o nouă ordine economică și politică 
— condiție esențială pentru rezolva
rea tuturor obiectivelor pe care ni 
le propunem în vederea îmbunătă
țirii muncii și vieții femeilor de pe 
toate continentele. Conducătoarea 
delegației române a propus apoi ca 
acest congres să se adreseze guver
nelor tuturor statelor, O.N.U., forțe
lor înaintate din întreaga lume, ca să 
acționeze cu mai multă hotărîre pen
tru adoptarea de măsuri concrete și 
eficiente care să ducă în final la 
dezarmarea generală și completă, în
deosebi la dezarmarea nucleară, și 
să sprijine concret înfăptuirea pro
gramelor vizînd îmbunătățirea con
diției femeii.

*
Membrii delegației noastre au luat, 

de asemenea, cuvintul în comisiile 
„Egalitatea femeii în societate", „E- 
ducația femeii — femeia, știința și 
cultura" și „Influența mijloacelor de 
comunicare în masă, a literaturii și 
artei asupra atitudinii opiniei publi
ce față de femeie".

domeniu va fl satisfă
cut în întregime din. 
producție proprie, re- 
nunțîndu-se, astfel, la 
un import costisitor.

Multe alte măsuri 
întreprinse în combi
nat pe linia recon
strucției și moderni
zării vor asigura. în 
final. în cursul urmă
torului cincinal, o ca
pacitate productivă su
plimentară de îngrășă
minte azotoase și de 
amoniac — 80 000 de 
tone și. respectiv. 
60 000 de tone pe an. 
Important pentru eco
nomia tării este că a- 
ceste noi capacități ce 
se vor realiza prin 
lucrări de moderniza
re nu vor solicita în
treruperea procesului 
de producție.

în aceasta si con
stă marea valoare a 
inițiativei chimiștilor 
din Vidin. După lan
sarea ei. multe între
prinderi din Bulgaria 
au trecut la revizui
rea proiectelor de re
construcție si moder
nizare, elaborate cu 
ani In urmă. Astfel, la 
Fabrica de mobilă din 
Sofia, primul proiect 
de modernizare pre
vedea oprirea activi
tății de producție pe 
timp de 13 luni, ceea 
ce ar fi pricinuit o 
pierdere în economia 
națională de peste 8 
milioane leva. Acum 
a fost elaborat un 
proiect care prevede ca 
toate lucrările pregăti
toare și de montaj să 
fie executate de spe
cialiștii și muncitorii 
fabricii, fără ca proce
sul de producție să 
sufere.

Inițiativa de a efec
tua acțiunea de re
construcție și moder
nizare cu propriile 
forte ale întreprinde
rilor a primit o înal
tă apreciere din par
tea conducerii de 
partid si de stat din 
Bulgaria ; în legătură 
cu aceasta s-a hotărît 
ca experiența chimiș
tilor de la combinatul 
din Vidin să fie larg 
popularizată și susți
nută pentru a deveni 
un bun al întregii țări.

C. AMAR1ȚE1

la începutul Intervalului, îndeosebi In nordul țării. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi locale în jumătatea de sud 
a țării șl izolate în rest. La munte va 
ninge. Vînt moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 0 șl 10 gra
de, mai coborîte in Maramureș, nor
dul Moldovei șl în Transilvania, iar maximele între 4 șl 14 grade, pe alocuri 
mai ridicate. In București : Vremea va 
continua să se răcească ușor. Cerul 
va fi temporar noros, favorabil ploii. Vînt moderat.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA
DIN 22 OCTOMBRIE 1975

Extragerea I : 17 1 28 33 9 2 ,
Extragerea a Il-a : 7 10 45 27 21

FOND GENERAL DE ClSTIGURIt 
672 153 lei
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România sprijină cu hotărire lupta 
justă a poporului coreean pentru 

reunificarea pașnică și independentă 
a patriei sale

Cuvîntarea ambasadorului României la O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 22 — Cores

pondentul nostru transmite : Comi
tetul pentru problemele politice și de 
securitate, principalul organism al 
Adunării Generale, a trecut la abor
darea problemei coreene, care are ca 
unul din subpuncte inițiativa unui 
grup de 42 de state, incluzi nd Româ
nia. ce vizează „Crearea condițiilor 
favorabile pentru transformarea ar
mistițiului într-o pace durabilă in 
Coreea și accelerarea reunificării in
dependente și pașnice a Coreei".

Cele 42 de state au prezentat co
mitetului și un proiect de rezoluție 
la acest subpunct — document care 
are drept scopuri principale înceta
rea amestecului străin în afacerile 
interne ale poporului coreean și asi
gurarea unei păci trainice în zonă, 
crearea condițiilor pentru stimularea 
procesului pozitiv generat de iniția
tivele politice și eforturile R.P.D. 
Coreene tinzînd spre reunificarea in
dependentă și pașnică a țării.

Luînd cuvîntul la dezbateri, amba
sadorul României la O.N.U., Ion 
Datcu, a subliniat necesitatea ca Na
țiunile Unite să contribuie în mod 
efectiv la eforturile poporului co
reean de realizare a aspirațiilor sale 
naționale pe baza celor trei principii 
ale independentei, reunificării pașni
ce și unității naționale.

România, care a militat întot
deauna pentru respectarea dreptului 
inalienabil al poporului coreean de 
a-și decide singur destinele — a sub
liniat ambasadorul țării noastre — 
sprijină cu hotărire lupta justă a po
porului coreean pentru reunificarea 
pașnică și independentă a patriei

Propunerea unei zone 

denuclearizate 

în Pacificul de Sud
Reprezentanții din Noua Zeelan- 

dă. Papua-Noua Guinee si Fiji au 
prezentat. în cadrul Comitetului po
litic special al Adunării Generale a 
O.N.U.. un proiect de rezoluție pri
vind crearea unei. zone lipsite de 
arme nucleare în regiunea sudică a 
Oceanului Pacific. Documentul subli
niază că „proliferarea armelor nu
cleare si continuarea cursei înarmă
rilor atomice constituie una dintre 
cele mai grave amenințări a păcii 
și securității popoarelor".

Adoptarea unei rezoluții privind „Transpunerea în viața 
a Declarației asupra întăririi securității internaționale"
Comitetul pentru problemele politice 

Si de securitate al Adunării Generala 
a adoptat — cu 87 de voturi pentru, 
1 contra și 16 abțineri — un proiect 
de rezoluție la punctul „Transpune
rea în viață a Declarației asupra 
întăririi securității., internaționale'.', 
proiect suptis dezbaterilor de, un 
grup de 37 da state, între care și 
România.

Documentul cheamă ca toate sta
tele să-și intensifice eforturile în 
vederea identificării unor soluții 
juste și durabile problemelor inter
naționale, astfel îneît pacea și secu
ritatea să fie într-adevăr bazate pe 
respectarea efectivă a principiilor 
fundamentale ale dreptului interna
țional. De asemenea, rezoluția re
afirmă atît legitimitatea luptei po

DECLARAȚIA SOLEMNA COMUNĂ A ROMÂNIEI Șl MEXICULUI
-publicată ca document oficial al O.N.U.

Declarația solemnă comună a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. și a președin
telui Statelor Unite Mexicane, Luis 
Echeverria Alvarez, semnată la Ciu
dad de Mexico la J0 iunie 1975 cu

Recent, la Paris a fost semnat acordul de constituire a Institutului 
pentru problemele unei noi ordini economice internaționale. în legă
tură cu această importantă inițiativă, „Scinteia" a solicitat, prin inter
mediul corespondentului său la Roma. R Bogdan, un interviu prof. 
Giancarlo Elia Valori, secretar general al Institutului italian pentru re
lații internaționale, care a fost desemnat secretar general al forului 
științific nou creat. După cum este știut, prof. Valori este autor al unor 
lucrări consacrate gîndirii politice și activității președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
— Vă rugăm să ne spuneți 

cum s-a născut inițiativa creării 
Institutului pentru problemele 
unei noi ordini economice inter
naționale.

— Inițiativa aparține unul grup de 
personalități ale vieții politice, eco
nomice și științifice din numeroase 
țări ale Europei, Americii de Nord șl 
Americii Latine, interesate în cel mal 
Înalt grad de problemele păcii și co
laborării internaționale. Conștiente 
de faptul că multiplele și acutele 
probleme ale lumii contemporane 
sînt indisolubil legate de imperativul 
instaurării unei noi ordini economi
ce internaționale și pornind atît de 
la exemplu, cît și de la contribuția 
concretă pe care România și, în 
primul rînd, președintele Nicolae 
Ceaușescu au adus-o la fundamen
tarea și cristalizarea acestui concept, 
grupul de personalități de care amin
team, și din rîndul cărora am onoa
rea să fac parte, a hotărît să înfiin
țeze Institutul pentru problemele u- 
nei noi ordini economice internațio
nale. Așadar, inspiratorul acestei ini
țiative este țara dv., gîndirea și ac
tivitatea politică a președintelui Ro
mâniei socialiste. Este bine știut că 
de mai mult timp președintele 
Nicolae Ceaușescu a inițiat o dezba
tere în jurul acestei probleme la ni
vel internațional. Punctele sale de 
vedere în această privință reflectă 
principiile generale ale politicii ex
terne românești și, ceea ce este foar
te important, ele se află în deplină 
concordanță cu linia generală de an
gajare în acțiunea pentru dezvoltare 
și pace care face parte integrantă 
din Programul adoptat de sesiunea 
extraordinară a Organizației Națiu
nilor Unite.

— Considerați ci există o le
gătură intre linia generală de 
dezvoltare a României și aceste 
probleme ? 

sale pe baza celor cinci puncte a- 
vansate de guvernul R.P.D. Coreene 
și respinge încercările autorităților 
sud-coreene vizind crearea a „două 
state coreene" și permanentizarea 
scindării Coreei.

Consecventă poziției sale de prin
cipiu privind imperativul lichidării 
bazelor militare străine și retragerii 
tuturor trupelor de pe teritoriile 
altor state. România se declară pen
tru retragerea neîntîrziată a tuturor 
trupelor străine staționate în Sudul 
Coreei* sub drapelul Națiunilor Unite.

în încheiere, vorbitorul a făcut 
apel la delegațiile statelor membre 
ale comitetului să adopte proiectul 
de rezoluție al celor 42 de state, 
document care propune măsuri con
forme scopurilor și principiilor Cartei 
O.N.U., drepturilor legitime și inte
reselor fundamentale ale poporului 
coreean. în acest fel — a subliniat el 
— O.N.U. ar face o dovadă concretă 
a capacității sale de a stimula pro
cesele pozitive din Coreea și de a 
contribui la edificarea unei păci 
juste și durabile în zonă.

Ri Zong Moc, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R.P.D. Co
reene. a declarat că cheia soluționă
rii problemei coreene constă în re
tragerea tuturor trupelor străine din 
Sudul - Coreei, care ar pune astfel 
capăt amestecului străin în afacerile 
interne ale poporului coreean. Vor
bitorul a subliniat necesitatea înlo
cuirii armistițiului din Coreea cu un 
acord de pace, creindu-se in acest fel 
condiții pentru accelerarea reunifi
cării independente și pașnice a Co
reei. Cînd se va fi încheiat acordul 
de pace intre R.P.D. Coreeană și Sta
tele Unite — care să stipuleze obli
gația ambelor părți de a nu invada 
cealaltă parte, și de a înceta spori
rea forțelor lor armate și cursa 
înarmărilor, înlăturîndu-se astfel pe
ricolul unor conflicte armate, anga
jamentul S.U.A. de a nu interveni 
în afacerile interne ale Coreei, retra
gerea trupelor străine aflate în 
Sudul Coreei sub paravanul O.N.U. 
și interzicerea creării de baze mi
litare pe teritoriul coreean — vor fi 
înlăturați factorii fundamentali ai 
stării de confruntare militară din 
zonă.

în încheiere, vorbitorul s-a pro
nunțat pentru dizolvarea așa-numi- 
tului comandament al Națiunilor 
Unite din Coreea de Sud și a 
făcut apel la adoptarea proiectului 
de rezoluție al celor 42 de state.

poarelor aflate sub dominația colo
nială, cit și opoziția față de orice 
amenințare cu forța sau folosirea 
forței, față de intervenție, agresiune, 
ocupație străină și presiuni econo
mice și politice prin care se încearcă 
violarea suveranității, integrității te
ritoriale, independentei și securității 
statelor.

în vederea asigurării păcii, secu
rității și cooperării internaționale, 
rezoluția recomandă adoptarea de 
măsuri menite să ducă la oprirea 
cursei înarmărilor și promovarea 
dezarmării, desființarea bazelor mi
litare străine de pe teritoriile altor 
state, crearea de zone denuclearizate 
și orientarea eforturilor spre dezar
marea generală și totală, subliniind, 
totodată, necesitatea creșterii rolului 
O.N.U.

prilejul vizitei oficiale a șefului sta
tului român în această țară latlno- 
americană, a fost publicată ca docu
ment oficial al Adunării Generale a 
O.N.U., la punctul „Transpunerea în 
viață a Declarației asupra întăririi 
securității internaționale".

„Contribuția României, a președintelui
Nicolae Ceaușescu la promovarea 

unei noi ordini internaționale se bucură 
de o largă și binemeritată apreciere*

— Interviul acordat „Scînteii" de prof. Giancarlo Elia VALORI —

— în cei 30 de ani care au trecut 
de la eliberare, România a fost pro
tagonista unui extraordinar salt 
înainte, atît în producția industrială, 
cît și în cea agricolă. Acest salt, care 
a dus la ridicarea ei pe noi trepte de 
dezvoltare materială și spirituală, s-a 
realizat, fără îndoială, prin serioase 
eforturi, angajînd toate forțele pro
ductive ale țării. După părerea mea, 
această experiență a României este 
deosebit de prețioasă pentru țările 
din Asia, Africa și America Latină 
interesate în dezvoltarea lor armo
nioasă. în marea lor majoritate, aces
tea sînt țări chemate să depășească 
stadiul monoculturii și să devină 
conștiente de resursele lor efective 
materiale și umane.

Dezvoltarea cooperării economice 
româno- iordaniene

Pregătiri în vederea primului Congres 
al Partidului Comunist din Cuba

AMMAN 22 (Agerpres). — La în
cheierea lucrărilor celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de cooperare economică și 
tehnico-științifică dintre Republica 
Socialistă România și Regatul Hașe- 
mit al Iordaniei, la Amman a fost 
semnat un protocol în care se sta
bilesc măsuri menite să contribuie 
la dezvoltarea cooperării economice 
și extinderea schimburilor comercia
le româno-iordaniene, în lumina pro
gramului de lucru elaborat cu ocazia 
vizitei întreprinse în Iordania de

Acord pe termen lung 

sovieto-ungar

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Se
cretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
L. Brejnev. a avut miercuri la Krem
lin o convorbire cu Gyorgy Lazar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Ungare, aflat într-o vizită 
oficială în Uniunea Sovietică.

în aceeași zi, informează agenția
T.A.S.S., la Moscova a fost semnat 
un acord pe termen lung, pînă în 
1990, privind livrarea unor produse 
agricole de către Ungaria — Uniu
nii Sovietice.

MOSCOVA

Vizita unei delegații 

de activiști ai P. C. R.
MOSCOVA 22 — Corespondentul 

Agerpres transmite : O delegație de 
activiști ai Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Stefan 
Boboș, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
Neamț al P.C.R., a făcut o vizită 
pentru schimb de experiență în
U.R.S.S., la invitația C.C. al P.C.U.S.

Membrii delegației au avut convor
biri la C.C. al P.C.U.S., la Consiliul 
Central al Sindicatelor din U.R.S.S. 
și au vizitat unități economice și in
stituții culturale din orașul Moscova 
și regiunea Belgorod.

Delegația a fost primită de I. V. 
Kapitonov, secretar al C.C. al P.C.U.S. 
Cu acest prilej, a avut loc o convor
bire, desfășurată într-o atmosferă 
caldă, prietenească. A fost de fată 
Gheorghe Badrus, ambasadorul țării 
noastre în Uniunea Sovietică.

agențiile de presă transmit:
Ambasadorul României 

în U.R.S.S., Owrgh# rBMWfr-» 
avut o Întrevedere cu N. K. Baiba
kov. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R S.S.. președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, 
în cadrul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
discutate probleme ale colaborării și 
cooperării economice dintre România 
și U.R.S.S.

întrevedere româno—un
gară. Havasi Ferenc, vicepreședinte
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, președintele părții ungare în 
Comisia mixtă guvernamentală ro
mâno—ungară de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, l-a primit 
miercuri pe Mircea Popescu, vice
președinte al C.S.P., vicepreședinte 
al părții române în comisia mixtă, 
în cursul convorbirii au fost discu
tate probleme ale dezvoltării rela
țiilor economice și tehnico-științifice 
româno—ungare.

Aceste țări înțeleg, tot mai mult, 
că. pe baza efortului propriu și al 
sprijinului și colaborării internațio
nale, se vor putea reduce actualele 
decalaje economice, ceea ce va fi în 
avantajul tuturor țărilor. Desigur, 
aceasta presupune un nou mod de a 
concepe relațiile internaționale și co
operarea dintre state, care să ducă la 

eliminarea folosirii forței, presupune 
un sistem nou de relații, în care nu 
își au loc ignorarea suveranităților 
naționale, lipsa de egalitate dintre 
națiuni. Iar România, și în primul 
rînd președintele Ceaușescu au for
mulat cum nu se poate mai bine a- 
cest concept. Președintele României 
este un susținător convins al necesi
tății instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, a unor relații 
noi, cu adevărat echitabile între state, 
care să asigure progresul rapid al 
tuturor popoarelor și, în primul rînd, 
al celor rămase în urmă. Documentele 
Congresului al XI-lea al P.C.R. și 
recenta Declarație prezentată de Ro
mânia la O.N.U. reprezintă măr
turii elocvente în acest sens. 

președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Protocolul a fost semnat, din par
tea română, de Nicolae Ionescu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, iar din par
tea iordaniană de Hanna Odeh, vi
cepreședinte al Consiliului Național 
al Planificării. Tot la Amman a fost 
semnat acordul dintre guvernele ro
mân și iordanian cu privire la trans
porturile rutiere.

Comunicat comun 
al delegațiilor 

P.C. Japonez și P.C. Francez
TOKIO 22 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : La Tokio a fost 
dat publicității Comunicatul comun 
semnat la încheierea convorbirilor 
dintre delegația Partidului Comunist 
Japonez, condusă de Tomio Nishi- 
zawa, membru al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.J., și delegația 
Partidului Comunist Francez. con
dusă de Paul Laurent, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.F.. care a întreprins o vizită în 
Japonia. Documentul subliniază că 
întărirea cooperării dintre cele două 
partide, pe baza principiilor indepen
dentei, egalității, neamestecului in 
treburile interne și solidarității inter
naționale, corespunde intereselor cla
sei muncitoare din ambele țări și 
este, de asemenea, în acord cu In
teresele mișcării comuniste interna
ționale.

Convorbiri 
italo-portugheze 

la nivel înalt
ROMA 22 — Corespondentul nos

tru transmite : Președintele Portu
galiei, Francisco da Costa Gomes, a 
sosit miercuri la Roma într-o vizită 
de 24 de ore. în cursul după-amiezii, 
Costa Gomes a avut convorbiri cu 
președintele Republicii Italiene, Gio
vanni Leone, la care au luat parte 
miniștrii de externe ai celor două 
țări, Melo Antunes și Mariano Ru
mor. Președintele portughez s-a în- 
tilnit apoi cu primul ministru italian 
Aldo Moro. în cadrul convorbirilor 
a fost examinat stadiul actual al re
lațiilor dintre cele două țări, abor- 
dindu-se. în același timp, o serie de 
aspecte ale situației internaționale, 
printre care și raporturile dintre 
Portugalia și Piața comună.

în aceeași zi, președintele portu
ghez a fost primit de Papa Paul al 
VI-lea.

Convorbiri chino-ameri- 
COnO. Den siao'Pin' vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
și Ciao Kuan-hua. ministrul chinez 
al afacerilor externe, au continuat, 
miercuri, la Pekin, convorbirile cu 
Henry Kissinger, secretarul de stat 
al S.U.A. — informează agenția Chi
na Nouă.

La Amman a fost semnată în
țelegerea de colaborare între Radio- 
televiziunea română și Radiodifuziu
nea și televiziunea iordaniană. Do
cumentul a fost semnat de Vasile 
Potop, directorul general al Radio- 
televiziunii române, și de Dia Eddin 
Rifai. secretar general în Ministerul 
Culturii și Informațiilor al Iordaniei.

„Moștenirea culturală în 
societatea socialistă", este 
tema colocviului international care a 
început la Weimar. Participă invitați 
din Cehoslovacia. Polonia. România. 
Ungaria și IJ.R.S.S., precum și din 
R.F. Germania, Franța și Berlinul 
occidental.

Mărturii care pot fi prețioase nu 
numai pentru cine este interesat 
în a conduce un dialog în legătură 
cu aceste perspective de pace și co
laborare între popoare, dar și, în ge
neral, pentru toți cei care trebuie 
să înțeleagă că formulele vechi de 
colaborare sînt depășite, că se im
pune adoptarea unor raporturi noi.

— Care sint principalele o- 
biective ale institutului ?

— Scopul principal al institutului 
este acela de a acționa în direcția in
tensificării eforturilor pentru îmbu
nătățirea relațiilor internaționale, in 
special în domeniul economic, por
nind tocmai de la preocupările de 
stringentă actualitate ale unui mare 
număr de state și în primul rînd ale 
țărilor în curs de dezvoltare, ale 
O.N.U. și ale altor organizații inter
naționale. în acest scop, institutul in
tenționează să promoveze o serie de 
inițiative cum ar fi : conferințe și se- 
minarii cu participarea unor perso
nalități europene și extraeuropene, 
organizarea de școli și centre de per

HAVANA 22 — Corespondentul
Agerpres transmite : în pregătirea 
primului Congres al Partidului Co
munist . din Cuba, ce va avea loc la 
sfirșitul lunii decembrie a acestui 
an. în întreaga țară au loc în aceste 
zile adunări de dări de seamă, de 
alegere a delegaților la congres și 
a candidatilor pentru organele su
perioare ale conducerii de partid.

La adunarea de partid a provinciei 
Havana, prezidată de Fidel .. Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, au fost aleși 163 de candidați 
pentru Comitetul Central și 617 dele

Stafia automată sovietică 
„Venus-9" — primul satelit 
artificial al planetei Venus
9 Imagini ale suprafeței planetei transmise pe Pămînt

MOSCOVA 22 (A-
gerpres). — Stația au
tomată interplanetară 
sovietică „Venus-9“ 
a devenit primul sa
telit artificial al pla
netei Venus, după ce 
a parcurs. în 136 zile 
de zbor, distanta de 
peste 300 milioane ki
lometri — relatează 
agenția T.A.S.S.

Un aparat lansat de 
stația automată a e- 
fectuat o coborire lină 
pe Venus. Pentru pri
ma oară au fost ob
ținute imagini ale su
prafeței planetei de la 
locul în care a coborît 
aparatul în condi
țiile atmosferei de 
pe Venus — pre
siunea de 90 de ori 
mai mare în compa
rație cu cea de pe 
Pămînt și temperatură 
de 485 grade Celsius.

Potrivit agenției
T.A.S.S.,’ la 20 octom
brie, cu două zile 
înaintea intrării în 
atmosfera planetei Ve
nus, aparatul s-a des
prins de stația auto
mată, aceasta din urmă 
fiind apoi plasată, la 
22 octombrie, pe o

orbită eliptică de sa
telit artificial al pla
netei Venus, avînd la 
apogeu distanța ma
ximă de 1 500 km și 
perioada de rotație de 
circa 48 de ore.

Miercuri, la ora 6,58 
(ora Moscovei), apa
ratul lansat de la 
bordul stației auto
mate a intrat în atmo
sfera planetei cu o 
viteză de 10,7 km pe 
secundă. în procesul 
frînării aerodinamice, 
viteza de zbor a ajuns 
pînă la 250 metri pe 
secundă.

La înălțimea de 
50 km, sistemul de 
parașutare a fost de
tașat și din acel mo
ment aparatul și-a 
continuat înaintarea u- 
tilizînd sistemul aero
dinamic de frînare. 
La ora 8,13 (ora Mos
covei). aparatul a co
borît lin pe suprafața 
planetei. Timp de 53 
de minute au fost 
făcute cercetări ale 
atmosferei cu ajutorul 
instalațiilor științifice 
de la bordul aparatu
lui și au fost transmi

Peste 1 400 000 de per
soane au PaJticiPat, marți agara, 
la mitingurile și demonstrațiile ce 
au avut loc în 20 de prefecturi din 
Japonia, cu prilejul Zilei de acțiu
ne unită, din inițiativa P.C.J., P.S.J., 
Sohyo și a altor 14 organizații.

Președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F.
Iugoslavia, Gemal Biedici, a pri
mit delegația parlamentară turcă 
condusă de Kemal Giiven, preșe
dintele Adunării Naționale a parla
mentului turc. Părțile au efectuat un 
schimb de opinii privind dezvoltarea 
relațiilor de colaborare dintre cele 
două țări în diferite domenii.

Comisia militară mixtă 
egipteano-israeliană s a !n* 
trunit. miercuri, la postul 512 al for
țelor O.N.U., situat în nordul zonei- 
tampon din Sinai, pentru a proceda 

fecționare, asigurarea de burse de 
studiu pentru tineri proveniți din di
ferite țări ale lumii și, în principal, 
din țările în curs de dezvoltare, rea
lizarea de studii și lucrări etc. Aceste 
inițiative, ca și altele, vor avea în 
centrul lor problemele dezvoltării, 
completează problematica acestora, 
își propun să contribuie la edificarea 
unui nou sistem de relații economice 
internaționale.

— După cum s-a anunțat, în 
cursul lunii noiembrie va avea 
loc la Paris și București 0 masă 
rotundă cu tema : „Problemele 
unei noi ordini economice inter
naționale. Modul in care 
este concepută noua ordine 
internațională de președintele 
Ceaușescu". Ce importanță acor
dați acestei prime inițiative a 
institutului ?

— De la început doresc să vă spun 
că această masă rotundă — ale că
rei lucrări vor începe la Paris la 25 
noiembrie și se vor încheia la Bucu
rești — constituie un omagiu adus 
personalității care a dat practic 
viață, prin propria sa activitate 
politică, acelor „fermenți" de voință 
și de idei care au dus la fondarea 
institutului. Căci nu se poate trece 
cu vederea faptul că președin
tele Nicolae Ceaușescu a fost primul 
dintre liderii europeni care s-au in
teresat de aceste probleme, primul 
care a luat și ia parte activă la se
sizarea și dezbaterea problemelor 
dezvoltării. Acțiunea sa este atît de 
consecventă și obiectivă în ce privește 
indicarea modalităților pentru rezol
varea acestor probleme, îneît ea nu 
poate fi ignorată de cei preocupați 
de destinul umanității, destin ame
nințat de perpetuarea unor injustiții 
și inegalități între țările bogate și cele 
sărace. De la președintele Ceaușescu, 
liderul unei națiuni care trăiește chiar 
în acești ani — prin abnegația și efor
turile tuturor membrilor săi — marea 
epopee a dezvoltării, au venit indi
cațiile cele mai precise, legate direct 
de stările reale de fapt. 

gați la congres. în unanimitate, 
adunarea i-a ales pe tovarășii Fidel 
Castro. Raul Castro, al doilea secre
tar al C.C. al P.C. din Cuba, ceilalți 
membri ai Biroului Politic, ai Secre
tariatului și ai actualului Comitet 
Central, candidați în viitorul Comitet 
Central. A fost ales, de asemenea, 
noul Comitet provincial de partid.

Luind cuvîntul. Fidel Castro a dat 
o înaltă apreciere muncii desfășurate 
de comuniști, de toți oamenii muncii 
din provincia Havana pentru tradu
cerea în viată a sarcinilor revoluției 
în dezvoltarea economică și socială a 
tării.

se Imagini de la locul 
coboririi. Semnalele au 
fost recepționate la 
bordul satelitului ar
tificial al planetei, de 
unde au fost retrans
mise pe Pămînt.

în cursul acestor 
prime cercetări s-au 
obținut date despre 
stratul de nori al pla
netei Venus, caracte
risticile optice și pa
rametrii planetei, con
dițiile de luminozitate 
de la suprafață, pre
cum și date privind 
proprietățile fizice și 
caracteristicile rocilor 
de pe planetă.

La bordul stației au
tomate a fost instalat 
un fanion cu bustul 
lui V. I. Lenin, iar pe 
aparatul lansat — un 
fanion cu stema
U.R.S.S.

După cum transmite 
agenția T.A.S.S., cea
laltă stație automată, 
..Venus-10“. își conti
nuă zborul. Miercuri, 
22 octombrie, ea se afla 
la 872 000 km de pla
neta Venus, urmînd să 
ajungă în apropierea 
acesteia la 25 octom
brie.

la examinarea modalităților practice 
de realizare a prevederilor celui 
de-al doilea acord interimar de 
dezangajare militară în Sinai.

Tratativele S.A.L.T. La 22 
octombrie, la Geneva a avut loc 
o nouă întilnire între delegațiile 
U.R.S.S. și S.U.A. care participă la 
convorbirile sovieto-americane pri
vind limitarea armamentelor strate
gice ofensive — informează agenția 
T.A.S.S.

Comisie mixtă portughe- 
ZO-bulgară. La Lisationa au În
ceput lucrările primei sesiuni a co
misiei mixte portughezo-bulgare de 
colaborare economică, industrială și 
tehnico-științifică. Delegațiile sînt 
conduse de miniștrii comerțului ex
terior ai celor două țări, Jorge Cam- 
pinos și Ivan Nedev.

Departamentul Apărării 
a! S.U.A. a anunțat, marți, că va 
vinde regimului de la Seul alte 18 
avioane de vinătoare de tipul „Phan- 
t.om-4 E“, valorînd 177,9 milioane do
lari. Este a treia tranzacție privind 
vînzări de avioane militare moderne 
încheiată în ultimele două luni între 
guvernul de la Washington și cel de 
la Seul.

A încetat dm viață, 
vîrstă de 86 de ani. istoricul brita
nic de renume internațional Arnold 
Toynbee. El a dobîndit o faimă mon
dială grație lucrării sale în 12 volu
me „A Study of History", scrisă în
tre anii 1927 și 1961.

Parafarea unui acord 
americano-sovietic

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
După cum informează agenția U.P.I., 
președintele S.U.A., Gerald Ford, a 
anunțat că Statele Unite și U.R.S.S. 
au parafat un acord pe cinci ani re
feritor la livrarea de cereale ame
ricane către Uniunea Sovietică, acord 
ce va intra în vigoare în anul viitor. 
Valoarea anuală a acestor livrări — 
care se ridică la 6—8 milioane tone 
— este de aproximativ un miliard de 
dolari.

Pe de altă parte, președintele Ford 
a arătat că sînt în curs negocieri 
sovieto-americane privind achizițio
narea de către Statele Unite a unor 
cantități de petrol din U.R.S.S.

0 declarație a ministrului 
de externe al Turciei

ANKARA 22 (Agerpres). — La An
kara a fost dată publicității o decla
rație a ministrului afacerilor exter
ne. Ihsan Sabri Caglayangil. in care 
se anunță că Turcia și Statele Unite 
vor angaja, săptămîna viitoare, ne
gocieri în problema viitorului baze
lor militare americane de De terito
riul turc.

în document se apreciază, pe de 
altă parte, că este posibilă reluarea, 
„într-un context mai larg", a con
vorbirilor intercomunitare din Cipru. 
„Guvernul turc, se menționează, a 
hotărît să sprijine negocierile ce vor 
avea loc în problema cipriotă, sub 
toate aspectele acesteia, pentru de
gajarea unei soluții politice".

Q[ PRETUTINDENI
• UN NOU TIP DE 

MICROSCOP ELECTRO
NIC a fost realizat la Uzina 
de instrumente de precizie din 
Pekin, în colaborare cu Acade
mia de Științe a R. P. Chineze. 
Microscopul poate mări pînă la 
100 000 de ori, fiind totodată 
capabil să producă imagini tri
dimensionale, să examineze 
direct structura în secțiune a 
metalelor, suprafața catalizato
rilor etc. El poate fi dotat cu 
echipamente suplimentare în 
vederea examinării, cu ajutorul 
razelor X și difracției electro
nice, a compozițiilor chimice și 
structurilor cristaline ale obiec
telor, ale elementelor care in
tră în componența semiconduc- 
torilor și circuitelor integrate. 
Calități remarcabile fac posi
bilă utilizarea sa in cele mai 
moderne domenii ale științei și 
tehnicii, industriilor metalurgiei 
și cărbunelui, semiconductori- 
lor, chimiei, medicinii și indus
triei ușoare.

• CONGRESUL PA
TRIMONIULUI ARHI
TECTONIC, organizat sub 
egida Consiliului Europei, și-a 
deschis lucrările la Amsterdam. 
Dezbaterile sînt menite să sen
sibilizeze opinia publică pentru 
a determina adoptarea unor 
măsuri efective în vederea pro
tecției și conservării fondului 
arhitectural european. în ace
lași scop, anterior a fost adop
tată de cele 18 țări occidentale 
membre ale organizației o car
tă în care se relevă că patri
moniul arhitectural european, 
constituit din monumente izo
late, ca și de ansamblurile re
prezentate de așezările cu sem
nificație istorică, este o „corn- ' 
ponentă esențială a memoriei 
umanității“. Tezaurul arhitecto
nic — subliniază documentul — 
se cuvine păstrat în scopul edu
cării oamenilor, mai cu seamă
a tinerelor generații, în spiri
tul respectului pentru valorile 
trecutului. Dezbaterile, la care 
participă reprezentanți din pes
te 20 de țări, se vor axa pe for
mularea măsurilor practice — 
de ordin administrativ și legis
lativ — destinate salvgardării, 
integrării și punerii în valoare 
adecvate a monumentelor arhi
tectonice în condițiile vieții 
moderne.

• PROCEDEU INEDIT 
DE CONSERVARE A 
LAPTELUI. în viitor nu va 
mai fi necesar să se țină lapte
le la frigider — declară savan- 
ții americani H. Swaigood, V. 
Janolino și H. Horton. Grație 
procedeului pus la punct de că
tre ei și care constă în adăuga
rea unei enzime — sulfhidril 
oxidaza — laptele se conservă 
pe durată nelimitată, atîta timp 
cit sticla nu este deschisă ; tot
odată, el își recapătă gustul 
bun, natural, pierdut în bună 
măsură în urma pasteurizării 
sau sterilizării la temperaturi 
foarte înalte. Această enzimă 
nu adaugă nici o substanță în 
plus laptelui, avînd doar rolul 
de „reactor biocatalitic".

• LUCRĂTORII DE LA 
FERMELE DE PERLE SE 
RECALIFICĂ. Japonia nu
măra pînă nu de mult peste 
3 000 de producători de perle 
naturale. Mulți dintre ei au în
ceput să îmbrățișeze alte pro
fesii din cauza „recoltelor" tot 
mai slabe (de la 116,25 kg de 
perle în 1965, la 36,5 kg în 1973). 
Fermele submarine de scoici, 
instalate mai ales în golfurile 
Toba, Ago și Nagasaki, erau 
din totdeauna expuse pericolu
lui furtunilor și valurilor seis
mice, care tulburau procesul 
lent al creșterii perlelor. (Mi
nusculele globuri de sidef pre
țios se formează în scoici că
rora li se aplică un tratament 
special). Mult mai nocivă s-a 
dovedit a fi însă poluarea lito
ralului japonez prin deversarea 
reziduurilor industriale. Și tu
rismul are de suferit, deoarece, 
datorită împuținării amintitelor 
ferme, se reduce și numărul vi
zitatorilor dornici să asiste la 
munca — atît de interesantă, 
dar și atît de aspră — a celor 
ce se scufundă în adîncuri (în
deobște fete, antrenate de la 
vîrsta de 12 ani), pentru a adu
ce la suprafață prețioasele 
scoici.

• TELEFON PENTRU 
SURZI. Un telefon racordat 
la o mașină de scris și un 
ecran de televiziune. Iată păr
țile componente ale unui nou 
aparat denumit „tevefon", rea
lizat la Institutul pentru pro
blemele invalizilor din Stock
holm. Modul său de funcționa
re a fost demonstrat pentru 
prima dată în fața participan- 
ților la o conferință a surzilor, 
ținută la Washington. După o 
convorbire obișnuită prin tele
fon, tehnicienii aflați la ambe
le capete ale firului — Suedia 
și S.U.A. — au conectat apa
ratul pe regim de funcționare 
pentru surzi. Pe ecranul TV 
din Stockholm a început să a- 
pară textul dactilografiat la 
Washington. „Tevefonul" este 
mai ieftin, mai simplu și mai 
comod decît un aparat telex.

• TESTUL ALCOOLU
LUI... PE APĂ. La conferin- l 
ța anuală a Societății medicilor 
vest-germani din domeniul 
transporturilor s-a propus ca și
în circulația pe apă să se in
troducă testul privind consumul 
de alcool. în sprijinul acestei 
propuneri au fost invocate re
zultatele unor observații "înde
lungate asupra accidentelor 
survenite în navigație. De pil
dă, în 78 la sută din cazurile 
de înec ale marinarilor din na
vigația fluvială a fost descope
rită o cantitate excesivă de al
cool în sîngele victimelor. Pe 
mare, procentul este mai mic, 
dar nu mai puțin îngrijorător. 
Aplicarea testului, au arătat 
specialiștii, ar preîntîmpina in
trarea în cart a „delincvenților".
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