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De pretutindeni

AUTOUTILAREA
se bucură în toate întreprinderile

de atenția

Cu un bogat program de lucru, incluzind numeroase întîlniri și contacte

cu personalități reprezentative ale vieții politice portugheze, a continuat ieri

VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN PORTUGALIA

La palatul Queluz au avut loc, 
Intr-o atmosferă cordială, prietenească, 

Convorbiri oficiale între 
președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele
Francisco da

Joi seara au continuat, Ia palatul 
Queluz, convorbirile oficiale între 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Portugheze, ge
neral Francisco da Costa Gomes.

La convorbiri au participat, din 
partea română, tovarășii Emil Drâ- 
gănescu, viceprim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, general-colonel Ion Coman, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, Nicolae Doicaru, consilier al pre
ședintelui republicii. Constantin Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comerțului' 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Iuliu Dobroiu, director 
în M.A.E., și Marin Iliescu, ambasa
dorul României la Lisabona.

Din partea portugheză au participat 
Erneșto Melo Antunes, ministrul afa
cerilor externe. Antonio Lopes Car
doso, minisStifl 1 agticuihfrii, Jorge 
Cămpinos, ministrul comerțului exte
rior, Walter Rosa, ministrul transpor-

Costa Gomes
turilor și telecomunicațiilor, Luis 
Marques do Carmo, ministrul indus
triei și tehnologiei, Antonio de Al
meida Santos, ministrul comunicării 
sociale, Jose Medeiros Ferreira, se
cretar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, Antonio Luis de Magalhaes 
de Abreu Novais Machado, ambasa
dorul Portugaliei la București, și alte 
persoane oficiale.

Cei doi șefi de stat au avut un 
schimb de vederi privind, posibilită
țile de intensificare a relațiilor de 
prietenie și colaborare, a schimburi
lor comerciale și a cooperării între 
România și Portugalia în diferite do
menii de activitate economică și teh- 
nico-științifică, precum și în alte do
menii, în interesul ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Subliniind importanța Tratatului de 
prietenie și colaborare româno-portq.- 
ghez și a celorlalte’ ințefegdrl cp'riv’t4- 
nite între cele două țări, președinții 
Nicolae' Ceaușescu și Francisco da ■’ 
Costa Gomes au hotărît ca. în scopul

(Continuare în pag. a IlI-a) Cei doi președinți înaintea convorbirilor oficiale

Sînt tot mai frecvente știrile pri
mite din întreprinderi, despre suc
cesele obținute în acțiunea de auto- 
utilare. în trei trimestre din acest an 
— după cum ne anunța o recentă 
știre din Craiova — la între
prinderea „Electroputere" au fost 
realizate, prin forțe proprii, ma
șini și utilaje unicat — mașina 
de sudat prin puncte, cuptoare pen
tru stația de turnat în rășini 
sintetice, mașini de bobinat ș.a. — 
în valoare de peste 12,5 milioane lei. 
într-o altă unitate, la întreprinde
rea „1 Mai" din Ploiești, maistrul 
Iosif Lisovski a gîndit, a pro
iectat și a realizat, împreună cu un 
colectiv, o mașină de danturat de 
mare productivitate. în sfîrșit, ne 
mai oprim la un exemplu : numai 
în anii actualului cincinal, la între
prinderea de tractoare din Brașov 
s-au realizat, prin autoutilare peste 
1 300 utilaje și agregate.

Sînt fapte care pun în evidență 
preocupările stăruitoare, a tot mai 
multe colective, îndreptate spre rea
lizarea cu forțe proprii a unor ma
șini și utilaje necesare producției. 
Este vorba de o acțiune economică 
de largă rezonanță, care s-a verifi
cat, îndeosebi în anii actualului cin
cinal, ca o cale eficientă de înzes
trare tehnică a întreprinderilor, de 
îmbunătățire a tehnologiilor și, ceea 
ce este deosebit de important, de 
economisire a resurselor valutare. 
Bunăoară, numai în acest an, la în
treprinderile „1 Mai“ din Ploiești și 
„Tractorul" din Brașov economiile 
valutare obținute prin autoutilare se 
ridică la peste 25 milioane lei va
lută.

Evidențiind cerința de a spori 
continuu contribuția unităților noas
tre la propria dotare cu mașini 
și utilaje, la valorificarea capa
cității de creație a specialiști
lor și muncitorilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia Ia Plenara din 
21—22 iulie a.c. : „Industria noas
tră trebuie să-și facă un titlu 
de cinste din a asigura, cu forțe 
proprii, mașinile și instalațiile, apa
ratura de măsură și control, utilaje
le de cercetare și piesele de schimb 
necesare economiei naționale. ...Tre
buie să lichidăm cu desăvîrșire men
talitatea greșită care a domnit și se 
mai manifestă încă în unele sectoare 
și care reflectă neîncredere în posi
bilitățile inginerilor, tehnicienilor și 
muncitorilor din România. Aceștia 
au demonstrat și demonstrează că 
atunci cînd li se acordă încredere 
pot face lucruri foarte bune“.‘

Și practica confirmă pe deplin 
acest adevăr. Celor cîteva exemple 
mai sus arătate li se rriai pot adăuga 
altele și altele la fel de sugestive. 
Specialiștii și muncitorii de la în
treprinderea de autocamioane din 
Brașov, bunăoară,- au realizat li- 
nii-agregat și utilaje necesare noi- 
lpr investiții în valoare de 150 mi
lioane lei ; fiind vorba de utilaje 
realizate la un înalt nivel tehnic, s-a 
creat posibilitatea ca acestea să fie 
și exportate. O tînără unitate din ju
dețul Bacău — întreprinderea de 
utilaj chimic Borzești — a avut ne
voie la un moment dat de o serie
de utilaje pentru realizarea unor 
produse. Colectivul n-a așteptat prea 
mujt și șj-a fabricat utilajele nece- 

. «lip cil terțele proprii. Numai în 
semestru al acestui an, în 
iniHstriei construcțiilor de 

grele s-au realizat mașini și

primul

mașini ;

cuvenită ?
utilaje prin autoutilare în valoare de 
peste 400 de milioane lei.

Aceste fapte din viața cotidiană _a 
întreprinderilor noastre sînt în mă
sură să dovedească interesul pentru 
autoutilare, transformarea acestei 
preocupări într-o acțiune de larg 
ecou. Militînd cu hotărire pentru 
extinderea acestei acțiuni, organiza
țiile de partid sînt chemate să pună, 
totodată, mai bine în valoare iniția
tiva, potențialul creator ale munci
torilor și specialiștilor. Important 
este ca asemenea rezultate pozitive 
să fie continuu îmbunătățite ; prin 
extinderea aîitoutilării să se urmă
rească tot mai insistent problemele 
eficienței. Și în această privință este 
esențială coordonarea eforturilor 
specialiștilor pe toată filiera — con
cepție, proiectare, producție. Insistăm 
asupra acestui aspect, întrucît, în li
nele unități, autoutilarea este privită 
încă îngust, ca o acțiune în cadrul 
căreia se poate realiza orice mașină 
și agregat de care are nevoie unita
tea respectivă, chiar dacă acestea se 
fabrică în mod obișnuit în alte 
întreprinderi. Efectele, în acest 
caz, slnt exact contrare celor do
rite : se produc paralelis'hie, se a- 
junge ia o dispersare a forțelor de 
concepție și, în cele din urmă, se 
realizează mașini și utilaje cu 
costuri foarte ridicate.

în ultimul timp, în sprijinul ac
țiunii de autoutilare, s-a luat mă
sura de a se populariza produsele 
realizate pe această cale. Tot atît de 
important este însă ca aceasță popu
larizare să se facă operativ, ca, in 
cel mai scurt timp, o realizare teh
nică a unui colectiv să fie generali
zată în toate unitățile de profil, unde 
aceasta ar putea contribui la crește
rea productivității muncii, reducerea 
prețului de cost, îmbunătățirea teh
nologiilor de fabricație ș.a.

De asemenea, se știe că în Ultima 
vreme se urmărește prin plan, la ni
vel departamental, producția realiza
tă prin autoutilare. Esențial este însă 
să se asigure condiții, în fiecare uni
tate și centrală, ca planul de auto
utilare să fie realizat, astfel ca pro
ducția să poată beneficia efectiv de 
utilajele și agregatele prevăzute a fi 
realizate cu forțe proprii. Iată, de 
pildă, în industria constructoare de 
mașini — ramură care, de altfel, a 
înregistrat importante succese în do
meniul autoutilărli — într-o serie de 
întreprinderi sarcinile înscrise în plan 
la acest capitol nu au fost îndeplinite. 
Nerealizări mai mari se înregistrea
ză, îndeosebi, în unități ale Centra
lei industriale navale Galați, Centra
lei industriale de mașinl-unelte și 
mecanică fină și Centralei industria
le de motoare și materiale electro
tehnice din București. La o ânaliză 
a cauzelor desprindem : greutăți în 
achiziționarea unor materiale, repere 
și subansamble, întîrzieri în elabo
rarea proiectelor de execuție pentru 
unele mașini și utilaje, slaba dotare 
cu utilaje și forță de muncă a sec
toarelor de autoutilare.

Toate aceste neajunsuri pun în e- 
vidență faptul că sînt încă unele u- 
nități unde planul de autoutilare este 
privit cu oarecare superficialitate. 
Aceasta constituie un motiv în 
plus ca ministerele, și centralpie 
să urmărpască mai, riguros , mo
dul în Cțire întreprinderile își rea-

(Continuare în pag. a II-a)Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu membri ai Consiliului Revoluției și ai Mișcării Forțelor Armate din Portugalia
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a intilnit, în cursul după-amiezii de 
joi, cu membri ai Consiliului Revo
luției — amiral Rosa Coutinho, gene
ral Otelo Saraiva de Carvalho, căpi
tan de fregată Manuel Martins Guer- 
reiro, căpitani de infanterie Vasco 
Lourenco, Antonio Marques Junior, 
căpitanul de artilerie Rodrigo Sousa 
e Castro și cu alți ofițeri membri ai 
Mișcării Forțelor Armate (M.F.A.) 
din Portugalia.

Au fost prezenți tovarășii Emil 
Drăgănescu, viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, ministru! afacerilor ex
terne, general-colonel Ion Coman, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, Nicolae Doicaru, consilier al pre
ședintelui republicii, precum și am
basadorul României la Lisabona, Ma
rin Iliescu.

în numele ofițerilor portughezi pre

zenți, la întîlnire și al Mișcării For
țelor Armate portugheze, amiralul 
Rosa Coutinho a salutat cu căldură 
pe președintele Nicolae Ceaușescu, 
exprimînd, totodată, sincere mulțu
miri pentru sprijinul și solidaritatea 
României socialiste, a șefului statului 
român, imediat după 25 aprilie 1974, 
cu lupta forțelor patriotice, a poporu
lui portughez pentru dezvoltarea li
beră și independentă a Portugaliei pe 
o cale nouă.

Vorbitorul a exprimat profunda sa
tisfacție față de vizita de prietenie pe 
care, președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu <f fac în 
Portugalia, apreciind-o ca o expresie 
a solidarității poporului român cu 
forțele patriotice, democratice și pro
gresiste portugheze.

Salutînd pe ofițerii portughezi pre
zenți la întîlnire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus Că încearcă un 
sentiment de deosebită satisfacție de 
a se întîlni cu membri ai Consiliului 
Revoluției, ai Mișcării Forțelor Ar
mate care au jucat un rol determi

nant în victoria revoluției armate de 
la 25 aprilie 1974.

La rugămintea reprezentanților 
armatei portugheze, președintele 
Nicolae Ceaușescu a răspuns la unele 
întrebări cu privire la momentele de 
seamă ale procesului revoluționar 
din România, la modul în care po
porul român a răsturnat dictatura 
fascistă și a trecut la construirea noii 
societăți, la rolul însemnat îndepli
nit de armata română în pășirea 
României pe calea socialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat apoi, pe larg, lupta desfă
șurată de poporul român sub condu
cerea Partidului Comunist Român 
pentru doborîrea dictaturii fasciste 
antonesciene, rolul hotărîtor pe care 
l-a avut Partidul Comunist Român 
în înfăptuirea actului istoric de la 
23 August 1944, unitatea tuturor for
țelor antifasciste, între care și arma
ta, în pregătirea și desfășurarea in
surecției naționale armate antifas
ciste și antiimperialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat principalele etape în dez
voltarea României pe calea con
struirii socialismului, importanța pe 
care au avut-o, și o au unitatea din
tre clasa muncitoare, țărănime, inte
lectualitate, lupta unită a întregului 
popor, inclusiv a armatei, în opera 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în cursul întîlnirii, desfășurată în
tr-o ambianță de prietenie, s-a evi
dențiat însemnătatea slujirii de către 
militari a cauzei libertății, bună
stării și progresului fiecărui' popor, 
a apărării cuceririlor pe calea elibe
rării naționale și sociale, pentru ga
rantarea dreptului fiecărei națiuni de 
a-și hotărî. în mod independent des
tinele, fără nici un amestec din 
afară.

în cadrul discuțiilor s-a eviden
țiat însemnătatea deosebită a dez
voltării raporturilor dintre România 
și Portugalia, dintre armatele celor 
două țări, în interesul întăririi și 
diversificării relațiilor dintre cele 

.două popoare. In acest context, to
varășul Nicolae Ceaușescu a invitat 
o delegație a Mișcării Forțelor Ar
mate să facă o vizită în România și 
a exprimat- dorința ca între militarii 
din cele două țări să se dezvolte 
schimburi de delegații, pentru o mai 
bună cunoaștere reciprocă, pentru 
aprofundarea prieteniei dintre po
poarele român și portughez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urat participanților la întîlnire, tu
turor reprezentanților Mișcării For
țelor Armate multe succese în acti
vitatea de slujire a poporului por
tughez, în apărarea dezvoltării libere 
și independente a națiunii portughe
ze pe calea construirii unei vieți noi, 
în conformitate cu interesele și as
pirațiile fundamentale de progres și 
prosperitate ale poporului portughez.

în încheiere, amiralul Rosa Cou
tinho a mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru expunerea făcuta, 
rugîndu-1 să primească expresia res
pectului și înaltei considerații pe care 
cei prezenți le au față de bogata sa 
experiență revoluționară, față de ma
rea sa contribuție la întărirea priete
niei dintre poporul român și poporul 
portughez.

Pâri
la tow®l

Moe Ceausescu
IN PAGINA A I11A

Vizitarea 
Laboratorului 

național 
de inginerie civilă

In cursul dimineții de joi, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au vizitat La
boratorul național de inginerie ci
vilă din Lisabona.

La intrare, unde erau arborate 
drapelele de stat ale celor două țări, 
înalții oaspeți români au fost întîm- 
pinați cu cordialitate de președin
tele Portugaliei, Francisco da Costa 
Gomes, și doamna Maria Estela da 
Costa Gomes, de ministrul lucrărilor 
sociale, Alvaro Veiga de Oliveira, de 
directorul Laboratorului național de 
inginerie civilă, ing. Julio Ferry 
Borges, de ingineri și cercetători ai 
acestui prestigios institut, profilat pe 
cercetări aplicate în domeniul ingi
neriei civile — construcții cu diferite 
utilități, structuri hidraulice, poduri, 
drumuri, porturi, mijloace de trans
port, rezistența materialelor și al
tele.

Oaspeții sînt invitați în aula insti
tutului, unde directorul Julio Ferry 
Borges face o scurtă prezentare a 
profilului și a activităților desfășurate

(Continuare in pag. a IlI-a)

în timpul vizitei la Laboratorul național de inginerie civllâ din Lisabona

Au îndeplinit
Industria orașului Pucioasa a în

deplinit integral prevederile planu
lui cincinal, la data de 30 octombrie. 
S-au creat astfel condiții ca, pînă 
la finele anului, să se realizeze su
plimentar o producție industrială in 
valoare de 154 milioane lei, concre
tizată în 8 milioane metri pătrați 
țesături bumbac, in și cînepă, 609 
tone conserve de legume și fructe, 
200 garnituri de mobilă și altele.

în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
către Comitetul orășenesc de pârtid 
Pucioasa se spune :

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din orașul Pucioasa își exprimă 
întreaga recunoștință pentru aju
torul multilateral acordat de dum
neavoastră personal, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cu ocazia 
vizitelor de lucru efectuate în jude
țul nostru, și vă încredințăm că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
a ne aduce din plin contribuția la 
înflorirea și dezvoltarea județului, la 
înfăptuirea sarcinilor majore pe care 
le avem de îndeplinit în viitorul 
cincinal.

★
într-o telegramă adresată Comite

tului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, colectivul întreprinderii 
de utilaj petrolier din Tîrgoviște ra- 

planul cincinal
portează îndeplinirea, la 30 octom
brie 1975, a prevederilor planului 
producției globale pe perioada 1971— 
1975. Prin realizarea cincinalului 
înainte de termen, pînă la sfîrșitul 
anului 1975 se va asigura o produc
ție suplimentară de peste 200 mi
lioane lei, concretizată în 91 instalații 
de intervenție și punere în produc
ție, 183 automacarale, mașini și uti
laje prin autoutilare în valoare de 
peste 5 milioane lei, instalații pen
tru forat puțuri de apă, alte utilaje 
și echipamente pentru forajul și ex
ploatarea sondelor.

în cadrul rezultatelor obținute în 
domeniul producției se înscrie și 
realizarea sarcinilor la export, asi- 
gurîndu-se pină la sfîrșitul lunii de
cembrie livrări suplimentare de peste 
100 milioane lei valută.

Rezultatele pozitive consemnate de 
Întreprinderea noastră centenară, care 
în cursul actualului cincinal a be
neficiat direct de prețioasele dum
neavoastră indicații, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se spune în în
cheierea telegramei — vor constitui 
imbold în activitatea viitoare.

Vă asigurăm că ne vom consacra 
întreaga capacitate creatoare și ela
nul patriotic pentru înfăptuirea mă
rețelor sarcini ce ne revin în viito
rul cincinal.
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ANCHETA 1 Cum se acționează pentru 
traducerea consumului de„SCÎNTEIEENERGIE Ș! COMBUSTIBIL

9. La oțeluri speciale
Metalurgiștii de la Combihatul de 

cțe’uri speciale din Tirgoviște — care 
numai c i doi ani >n iws «■i-'-nran 
prima șrrjă — sînt preocupați in pre
zent de a realiza o gamă cit mai lar
gă de mărci rta oțeluri, la nivelul 
prevederilor planului. în acest sens, 
se cuvine a fi remarcată îndeosebi 
activitatea colectivului oțelăriei elec
trice nr. 1 care, in trei trimestre din 
acest an, a produs peste plan mai 
mult de 1 000 toiie de oțel. La oțelă
ria electrică nr. 2................................
producție nu a 
fost realizat inte
gral. Fapt este 
că, pe ansamblul 
celor două secții, 
a fost înregistrat 
un consum supli
mentar de peste 
22 milioane îtlio- 
svați-oră de ener
gie electrică. Cu 
această cantitate 
de energie elec
trică, echivalentă 
cu producția pe o 
zi a 
mari 
trale In funcțiu
ne — aceea de la 
Ișalnița — s-ar fi 
ca 30 000 foite de oțel.

Conducerea partidului *cere siderur- 
g’șt'Ior țării să producă tot mal mult 
oțel, dar în condiții de eficiență eco
nomică sporită, cu consumuri de ma
terii prime, energie și combustibil cit 
mai reduse. Această sarcină se im
pune cu deosebită stringență in fața 
metalurgiștilor din Tirgoviște. întru- 
cit pentru fabricarea oțelului se uti
lizează o cantitate importantă de 
energie electrică — potrivit normei, 
de 650 kWh pe o tonă de oțel livret. 
Comparativ cu această normă, la oțe
lăria electrică nr. 2 s-au consumat 
în plus 200 kWh energie electrică pe 
fiecare tonă de oțel. Care sînt cau
zele ce au determinat această 
tantă depășire a consumului 
de energie electrică?

Din datele statistice pe trei 
tre rezultă că durata de elaborare a 
unei șarje la oțelăria electrică nr. 2 
este, în medie, de 9 ore și 30 de mi
nute, adică cu trei ore mai mult de
cît cea normală. Consecințele? O pro
ducție de oțel mai mică în unitatea 
de timp, creșterea pierderilor de căl
dură și, implicit, a consumului de 
energie electrică. Analizele și măsu
rătorile efectuate de specialiștii gru
pei dispecerat consumuri din com
binat sînt foarte detaliate, ele con- 
semnînd cu exactitate fiecare mo
ment din timpul elaborării șarjei. De 
asemenea, au fost întocmite și difu
zate în cadrul oțelăriei prescripții 
tehnice pentru a se asigura o func
ționare cit mai rațională a agrega
telor. împreună cu inginerul Petre 
Popescu, din grupa amintită, am cău
tat să desprindem efectul pozitiv al 
acestor preocupări la locurile de 
muncă, Ia cuptoarele electrice. Spre 
surprinderea noastră insă, nu se slia 
nimic despre existența Urtăi- astfel da 
documentații tehnice prețioase, care 
trebuiau să fie afișate la toate pupi
trele de comandă ale cuptoarelor.

Cunoașteți consumul de energie 
electrică normat și cei realizat pc 
tona de oțel? întrebarea am adre
sat-o operatorilor manevranți Mihail 
Gîrlă și Ladislau Varga, maiștrilor 
Ștefan Rohotă și Eftimiu Vrej, de la 
oțelăria electrică nr. 2. Nu am pri
mit nici un răspuns! Din păcate. în
suși secretarul organizației de partid 
a schimbului D, tovarășul Eftimiu 
Vrej, nu cunoștea nimic despre con
sumurile normate și cele realizate 
efectiv. Potrivit propriei afirmații, 
„nici o organizație de partid de la 
oțelăria electrică nr. 2 nu a dezbătut 
problema consumului de energie elec-

insă, planul de

trică". Chiar și la oțelăria nr. 1, unde 
situația este întrucîtva mai bună, se 
ș*te pr.t’-.i ck'fipra consumurile prevă
zută și modul în care sint respectat?. 
Pur și simplu, șeful de echipă Petru 
MoJer* ne-a sous : „Noi nu avem 
nici o tangență cu energia, cu con
sumurile". Se desprinde, deci, că îa 
riadul colectivelor din cele două ățe- 
Iării.nu s-a dezvoltai o puternică 
op'nio de masă penlru gospodărirea 
jud-cioiiă a energiei electrice.

Ce își propun să. întreprindă co

este aprecierea lng. Nicolae Ojovan, 
directorul general al combinatului, 
care ne-a spus :

■— Greutățile pe care le întîmpi- 
năm sînt destul de numeroase, insă 
tot atit de adevărat este faptul că nu 
am reușit să creăm o opinie de masă 
pentru înlăturarea cazurilor de indis
ciplină. Tocmai asupra acestor as
pecte va trebui să insistăm cu 
precădere. Dacă la oțelăria electrică 
nr. 1 rezultatele sînt mai bune, a- 
cestea se datorează faptului că orga
nizațiile de partid, de tineret și de 
sind’cat au zcți'-nit cu nrei muFă 
insistență, prin diferite mijloace ale 
muncii politico-educative, spre a în-
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Celei mai 
termocen-

putut elabora cir-

impor- 
notmai

trimes-

lectivele de oțelari de la combinatul 
din Tirgoviște pfentru înregistrarea 
unui puternic reviriment in acest 
domeniu, Ia care astăzi sînt defici
tari ? îmbunătățirea structurii fle
rului vechi este o primă condiție 
pențru a fi micșorat substanțial con
sumul de energie electrică. Drept 
urmare, se va rieorjtan'Za activitatea 
dă pregătire, îndepsebi sub aspect 
calitativ, a fierului vechi. La aceasta 
"1 contribui și baza de colectare din 
Titu. care a început să livreze baloți 
dă fier vechi ; pînă la sfîrșitul aces
tui an, prin ajungerea la capacitatea 
finală, baza își va îmbunătăți radical 
activitatea. Optimizarea funcționării 

, cuptoarelor — o altă direcție de ac
țiune păntru reducerea simțitoare a 
consumurilor de energie electrică — 
va fi asigurată prin stabilirea unor 
instrucțiuni precise în acest dome
niu, printr-o mai judicioasă pregăti
re a șarjelor. în acest sens se au în 
vedere atit mai buna folosire, a 
timpului de lucru, ceea ce. va duce la 
scurtarea duratei șarjelor, cit și per
fecționarea activității de întreținere, 
pentru prevenirea neajunsurilor 
serioase de pînă acum, care au de
terminat nenumărate ore de stațio
nare a agregatelor Totodată, prin- 
tr-o aprovizionare corespunzătoare 
cu piese de schimb și materiala re-

— ca, do plidi. r'olom'ta — 
se vor elimina strangulările existente 
în diferitele faze ale procesului teh
nologic de producere a oțelului. Mult 
preț sa pune pe utilizarea procedeu
lui de insuflare în cuptoare a oxige
nului, care se vă aplica de la In-, 
ceputul anului viitor, odată cu in
trarea în funcțiune a primelor Capa
cități de la fabrica de oxigen d’n 
combinat. Astfel se va consemna o 
cl minuare evidentă a timpului da 
elaborăt'tUă șarjelor de oțel, care îh 
prezejiț, ,csțe cu aproape trqî ore, rtai,, 
mar? c-1 norrm't. O nrobh’^S
acută o constituie calitatea electrozi
lor livrați de către Fabrica de pro
duse c'rhuioas# dia S'atina. De la 
începutul anului și pînă în prezent, 
la Combinatul de oțeluri speciale din 
Tirgoviște. din cauza ruperii repetate 
a electrozilor, fiecare șarjă a fost 
prelungită cu circa 14 minute. Dar și 
colectivele celor două oțelării vot 
trebui s i mi?'și și utilizeze 
electrozii cu mai multă grijă.

Toate aceste măsuri nu reprezintă 
decît acțiuni de ordin tehnic și orga
nizatoric. Ele se vor putea înfăptui 
numai prin instaurarea unei ordini și 
discipline ferme în procesul de pro
ducție. Concludentă în acest sens

Autoutilarea
(Urmare din pag. I)
lizează propriul plan de autoutilare 
și să intervină prompt pentru a asi
gura toate condițiile pentru recupe
rarea restanțelor și realizarea tutu
ror mașinilor și utilajelor incluse în 
plan și care sînt absolut necesare 
producției. Ținînd seama că cele mai 
serioase deficiențe în realizarea pla
nului de autoutilare se manifestă in 
domeniul aprovizionării cu piese, 
materiale, subansamble este necesar 
ca, în fiecare am pornind de la pla
nurile concrete 
bate, centralele 
preocupe și 
melor legate 
teriale.

Extinderea 
este dictată 
economiei. Bine concepută, bine or
ganizată această acțiune trebuie să

de 
de

de autoutilare apro- 
și ministerele să se 
soluționarea proble- 
asigurarea bazei ma-

hotărită a autoutilării 
de interese majore ale
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contribuie, în continuare, la crește
rea mai accentuată a eficienței acti
vității productive. Organizațiile de 
partid, stimulînd puternic inițiativa 
creatoare a muncitorilor și specialiș
tilor, trebuie să manifeste o preocu
pare mai susținută pentru a menține 
în atenția colectivelor exigențele sta
bilite de conducerea partidului in 
acest domeniu, să acționeze, prin 
toate mijloacele muncii politice, 
pentru ca și rezultatele să se situeze 
la nivelul acestor cerințe.

rădăcina în con
știința oamenilor 
răspunderea pen
tru respectarea 
disciplinei tehno
logice, pentru e- 
conomisirea re
surselor energeti
ce. Nu același lu
cru se poate spu
ne despre activi
tatea de la oțelă
ria electrică nr. 
2. în același timp, 
o răspundere im
portantă au ca
drele de conduce
re — maiștrii și 
inginerii — care 

asistentă tehnică 
au urmărit înde-

nu au acordat o 
permanentă, nu 
aproape evoluția consumurilor de e- 
nergie electrică și combustibil. Că 
atare, nimic nu este mai important 
în momentul de față decît o acțiune 
cuprinzătoare, pe plan organizatoric- 
și politico-educativ. pentru a lichi
da neajunsurile semnalate, pentru a 
instaura o disciplină riguroasă în ce 
privește respectarea consumurilor 
normate de energie electrică și com
bustibil.

Un nou obiectiv, de investiții din 
industria chimică : instalația de 
cauciuc sintetic, din cadrul 
Combinatului petrochimic Bor- 
zeștl, a cărei Construcție se 

apropie de cotele finale

Foto : E. Dichiseanu

Ion LAZĂR

MERSUL LUCRĂRILOR AGRICOLE
® Recoltatul porumbului se apropie de sfîrșit • Mai sînt 
de însărtiîntat 100 000 hectare cu grîu o Cocenii de pe cîmp 
trebuie grabnic strinși și depozitați © Tractoarele—concen-

trate
Săptămina aceasta timpul a fost 

excepțional de frumos, astfel încit 
lucrările agricole — strîngerea recol
tei și însămîflțările — au putut ii 
mult intensificate. Culesul porumbu
lui poate fi considerat, practic, în
cheiat. această lucrare executtndu-se 
pe ultimele 30 000 hectare. Pînă la
29 octombrie au încheiat semănat”! 
griului cooperativele agricole din 22 
județe, precum și un mere număr 
de întreprinderi agricole de stat.

Ieri, corespondenții noștri județeni 
au transmis noi vești privitoare la 
desfășurarea acestor lucrări. Astfel, 
în județul Buzău. în ultimele Zile 
tractoarele au fost concentrate în 
'unitățile din consiliile intercoonera- 
tiste Rusetu. Stilou, Padina. Măgura, 
Puiești. în care mai erau de însămîn- 
țat suprafețe mai mari. Ca urmare, 
mierejiri seară s-ă încheiat semăna
tul griului pe tonte cete 78 400 ha 
prevăzute a se cultiva în întreprin
derile agricole de stat Si cooperati
vele agricole. Si lucrătorii ogoarelor 
din județul Arad ^au raportat. că nu 
încheiat receRat”!'rtoriirnbv'ni si in- 
ătmînțările de toamnă pe toate su- 

J prefețele planificate. în județul 
Vrancea, ca urmare a măsurilor luate 
pentru mal buna folosire a miiloa- 
celor mecanice, în cursul zilei de
30 octombrie s-a terminat semănatul 
griului pe cele 36 000 hectare plani
ficate. în prezent se lucrează intens 
la efectuarea arăturilor de toamnă. 
IntCnsiflcînd lucrările agricole 
toamnă, mecanizatorii, lucrătorii 
întreprinderile agricole da stat,' 
renii cooperatori și specialiștii 
agricultura județului Brăila, sub
drumarea permanentă a organelor și 
organizațiilor de partid, raportează 
că, la 30 octombrie, au încheiat

l

de 
din 
ță- 
din 
în-

*

la arăturile de toamnă
semănatul griului pe întreaga supra
față de 81 300 ha planificată. 
Dacă in cooperativele agricole din 
județul Ialamlța s-a încheiat in 
curstii zilei de ieri însămînțatul cul
turilor păioase pe intreaga suprafață 
planificată, in unitățile agricole de 
stat mai erau de semănat 3 100 hec
tare — amplasate mai ales în zona 
din Balta Ialomjței. Specialiștii trus
tului I.A.S. apreciază Că cel tirziu 
miine, 1 noiembrie, semănatul griu
lui se va termina. Tractoarele din 
S.M.A. și I.A.S. sînt grupate pe te
renurile unde urmează să se exe
cute ogoare de toamnă.

Din datele centralizate la ministe
rul de resort rezultă că, pînă la 29 
octombrie, se însămînțaseră cu griu 
95 Ia sută din suprafețele prevăzute 
a se cultiva in cooperativele agricole 
și 91 la sută în întreprinderile agri
cole de st?.t. Se apreciază că pe ce'e 
peste 100 000 ha care au mai rămas 
de Insămfnțat. lucrările se not ter
mina pînă slmbătă, 1 noiembrie. Ce 
se întreprinde în acest scop ? Iată 
ce relatează corespondenții noștri : 

Pe ogoarele județului Prahova, 
forțele umane și mecanice au fost 
concentrate pe terenurile unde lucră
rile nu s-au 'încheiat. în consiliile 
intercooperatixte Mlzil, Inotești, Clo- 
rani și Drăgănești, în dimineața zi
lei de 30 octombrie lucrările de în- 
s'mînțare pe toate suprafețele pla
nificate erau terminate ; peste 80 de 
semănători și 45 de tractoare au fost 
dirijate în Zonele Ploiești, Băicol și 
Stoenești. La ora actuală se lucrea-

ză în schimburi prelungite, cu peste 
280 de semănători și cu 1 300 de 
tractoare. Viteza de lucru atinsă în 
cursul zilei de Ieri a fost de 2 800 
de hectare în cooperativele agricole 
și 600 hectare' în I.A.S. La direcția 
agricolă județeană se apreciază ca 
însămînțatul culturilor de toamnă se 
va încheia in seara zilei de 31 oc
tombrie. In județul Dolj, măsurile 
întreprinse de comitetul județean de 
partid, precum și ameliorarea vremii 
au permis ca ritmul însămințărilor 
să sporească simțitor, atingîndu-se în 
prezent O viteză zilnică de 7 000 hec
tare. Pe ansamblul județului au mai 
rămas de Insămințat mai puțin de 
20 000 hectare, care vor fi terminate 
în cîteva zile. în acest scop s-a e- 
fectuat o amplă redistribuire de 
forțe mecanice — semănători și 
tractoare — spre zonele unde ploile 
au fost mai abundente și există ră- 
mîneri în urmă la însămînțări.

în aceste zile, după încheierea 1n- 
sămînțării griului, tractoarele trebuie 
concentrate la executarea arăturilor 
de toamnă. Pentru' ca această lucra
re să se desfășoare nestingherit, este 
necesar să fie eliberate terenurile de 
coceni, subproduse agricole care con
stituie un bun furaj pentru animale. 
Or, pe Ogoarele multor unități a- 
gricole există mari cantități de co
ceni. Strîngerea lor nu mai suferă 
aminare din două motive : în pri
mul rînd, pentru Că orice zi întîr- 
ziere duce la diminuarea calităților 
nutritive ale cocenilor ; în al doilea 
rînd. pentru a se crea cale liberă 
tractoarelor la arat.

Din „piatră seacă“...

ZOOTEHNIA IN ARGEȘ
Progrese care pun in evidență o bună experiență,

demnă de urmat in primul rind de... argeșeni
Crescătorii 

ultimii ani o r___  ___ _________ ,
acestora și creșterea producției de carne și lapte. Sarcinile stabilite de 
Congresul al XI-lea al P.C.R., cit și de Plenara C.C. al P.C.R. din 
iulie a.c. au fost concretizate în programe pentru fiecare sector, uni
tate și fermă în parte, iar îndeplinirea lor a fost urmărită îndeaproape. 
Comitetul județean de partid, direcția agricolă au controlat la fața 
locului, în unități și ferme, cum se înfăptuiesc sarcinile stabilite, au 
sprijinit efectiv conducerile unităților în rezolvarea problemelor le
gate de sporirea efectivelor șl asigurarea bazei furajere. Iată cîteva 
date și fapte care probează aceste preocupări meritorii.

de animale de pe meleagurile atgeșene au obținut în 
seamă de succese în sporirea efectivelor, ameliorarea

în județul Argeș există 29 000 hec
tare cu pajiști și finețe ; potrivit- ' 
programului întocmit, această su
prafață se fertilizează,, și însămin* 
țeaZă din cinci în cinci arii, efec- 
tuindu-se anual asemenea lucrări pe 
5 000—6 000 ha. în felul acesta, s-a 
reușit ca producția de masă ver
de să sporească simțitor pînă Ia 
dublare și să se prelungească 
perioada de pășunat. Din Cele 14 000 
ha teren arabil afectate zootehniei 
s-a ajuns, în prezent, ca 56,8 la sută 
să fie cultivate cu trifoliene, plante 
care contribuie la buna hrănire a a- 
nimalelor. Este în curs de amena
jare o pajiște alpină în masivul Ru- 
căr, pe o suprafață de 15 000 ha. Aici 
au început lucrările de fertilizare și 
reinsămințare, se construiesc drumuri 
de acces. De la o cantitate neînsem
nată de masă verde se va ajunge la 
10 000—12 000 kg la hectar; pe aceas
tă pajiște vor pășuna anual circa 
300 000 oi, față de numai 150 000 oi în 
trecut.

Datorită acestor acțiuni, precum și 
altora, producția de furaje depozitată 
pentru perioada de stabulație a spo
rit simțitor. Rină la jumătatea lunii 
octombrie s-au însilozat 175 000 tone 
diferite furaje, cu 6h 000 mai mult 
decît în aceeași perioadă a anului 
trecilt. Mai menționăm faptul că îh 
cooperativele agricole s-au recoltat 
peste 35 000 tone finuri și continuă 
stringerea tuturor furajelor. Be pre- 
tonizează ca, pînă la finele lanului, 
să fie adunate și depozitate canti
tăți suficiente de furaje, pentru a se 
asigura o hrană abundentă animale- 

-lor în perioadă de stabulație, cteîn- 
du-se chiar și o rezervă de 15 000

tone siloz, 8 800 tone finuri și însem
nate cantități de grosiere.
...Ș-a „intensificat preocuparea ■■ pen
tru sporirea efectivelor și* îmbunătă
țirea raselor. A fost introdusă meto
da. de insămîpțare artificială în ma
joritatea fermelor zootehnice, iar la 
fine'e acestui an această acțiune se 
va încheia în toate unitățile din ju
deț. A fost înființată o „fermă de eli
tă" cu 350 vaci din import, care are o 
însemnată contribuție la îmbunătăți
rea efectivelor de vaci cu lapte. 
Există, de asemenea, trei ferme pen
tru creșterea junincilor, în care se 
aplică toate regulile zootehnice. Fer
mele sînt situate în comunele Ionești 
(500 capete), Bascov (500) și Dom
nești (300) — comune cu 
tradiție și experiență in 
rea animalelor. Animalele 
chiziționate din cooperativele 
cole din împrejurimi, sînt _____
în ferme pînă la gestație Și apoi li
vrate unităților care au plan de spo
rire a efectivelor de vaci cu lapte. 
Procedîndu-se in felul acesta, s-a 
reușit ca anual să fie înlocuite 3 000— 
3 500 de vaci slab productive cu e- 
fective tinere. la prima lactație, a- 
vînd o valoare zootehnică ridicată. 
Marcel Calangiu, medic veterinar la 
direcția agricolă Argeș, ne spunea că 
sînt asigurate toate condițiile ca. în 
cel mult doi ani, vacile slab produc
tive din județ să, fie înlocuite, în to
talitate, cu exemplare Valoroase. Re
zultatele acestor importante acțiuni 
întreprinse și urmărite permanent de 
către organele județene s-au concre
tizat în sporirea efectivelor de ani
male șl a producției. în acest an, nu
mărul bovinelor a crescut cu circa

o bună 
ctește- 
sint a- 

agri- 
ținute

6 000 capete, al porcilor cu aproape 
3 000, al ovinelor cu 14 000. 
de lapte de vacă s-a mărit 
Iul cincinal cu 500 litri in 
cap de vacă furajată, iar 
de carne a sporit cu 650 tone în com
parație cu anul trecut.

Cooperativele agricole cu o expe
riență mai îndelungată în creșterea 
animalelor, care au respectat întoc
mai regulile zootehnice și s-au ocu
pat cu stăruință, pasiune și răb
dare ..de îngrijirea vitelor, au ob- 
țintit rezultate'șT mai bune. ‘AScreț, 
ia acest an. la cooperativa din comu
na Domnești s-a realizat de la 50 
vaci un. spor de producție de peste 
700 hi lapte față de anul 1971. Coo
peratorii din Boteni au obținut în 
medie, în acest an, de la 280 vaci cu 
lapte, cu 550 litri lapte mai mult pe 
fiecare vacă decît în anul 1971, iar 
cei din Buzoești au realizat anul £>- 
cesta, de la un efectiv de 380 vaci, 
cu 859 litri lapte îh medie mai mult, 
comparativ cu anul 1971. Prin depă
șirea sporului in greutate, complexul 
de creștere a tineretului bovin din' 
Căteasca va depăși planul de carne, 
pînă lâ finele anului, cu 500 
iar complexul de găini ouătoare 
800 000 ouă.

Desigur, sînt numai cîteva ’din 
țiunile și măsurile întreprinse 
către crescătorii de animale din 
dețui Argeș, care au dus la sporirea 
efectivelor de animale, la ameliora
rea raselor și la creșterea producției 
de carne, lapte, ouă. Este un început 
bun care, după aprecierea specialiș
tilor și a crescătorilor de animale 
din județ, a pus baze temeinice dez
voltării zootehniei argeșene — înde
letnicire tradițională a sătenilor din 
aceste locuri. Argeșenii sînt convinși 
că este abia un început, care trebuie 
continuat cu perseverență în viitorul 
cincinal, astfel încit județul să-și 
sporească Contribuția la buna apro
vizionare a populației cu produse de 
origine animală.

Producția 
în actua- 
medie pe 
producția

tone,
cu

ac- 
de 

ju-

Horea CEAUȘESCU

Preocupări a!e Consiliului popular județean Brașov 
pentru valorificarea superioară a resurselor de calcar 

și bazalt
Zilele trecute am străbătut 

sute de kilometri — plecînd 
Brașov spre localitățile Racoș și Ste
jeriș — și am vizitat nenumăratele 
cariera de piatră din județ, îm
preună cu tovarășii V. Dimciu, di
rector general al grupului de Între
prinderi 
Neacșu, 
grup.

Multă
general ____  „ ....... ____ ____
pC nedrept un material lipsit de va
loare, in cel mal fericit caz bun doar 
la pietruitul drumurilor. Acum 
piatra a început Să fie tot mai 
mult solicitată, nu 
terlal de construcții, 
terie primă sau 
nent în procesele 
unor
miei naționale.

Din cete relatate In continuare 
wt ■ înțeles " ‘ ‘ '
pal urmărit

valoare 
minerale din județ, 
concentrarea

cîteva 
de la

de industrie locală, și A. 
director tehnic al aceluiași

vreme — spunea directorul 
— piatra a fost considerată

numai ca ma- 
dar și ca ma- 

element compo- 
de producție ale 

importante ramuri ale econo-

că obiectivul prfnci- 
acum, pentru a fi 

marile „rezerve 
îl 

și moder-

puse Jn 
de roci 
constituie 
nizarea procesului de exploatare și 
prelucrare a acestor roci. Astfel, în 
urma prospectărilor geologice și a 
Studiilor tehnlco-economlce inițiate, 
întreaga producție de calcar a fost 
concentrată în două mari cariere : la 
Racoș și Stejeriș, renunțindu-se la 
restul carierelor mici și nerentabile. 
In urma electrificării și dotării cu 
utilaje de mare randament, capaci
tatea carierei de la Racoș a crescut 
de la 250 000 tone la 520 000 tone a- 
nual. în plus, pentru a lărgi gama 
sortimentelor din calcar, aici a fost , 
dată în exploatare o stație de prelu
crat și sortat. Măsuri similare aU fost 
luate șl la Stejeriș.

în legătură cu acest produs se cu
vine Subliniată și o altă măsură. Cele 
48 000 tone de var cit produce în pre
zent industria locală braȘOVeană se 
obțin, în 28 de cuptoare cu funcțio
nare discontinuă, cu Un consum mare, 
de combustibil. în scopul rentabili
zării acestui produs și pentru gospo
dărirea mai rațională a combustibilu
lui, acum se află în construcție, la 
Stejeriș, 3 cuptoare cu o capacitate 
totală de 105 000 tone var pe an, care 
vor prelua și producția celor 28 cup
toare rudimentare. Efectul economic?

Varul se va Încadra în rindul pro
duselor rentabile.

Un destin similar calcarului l-a cu
noscut 
parte < 
destinată____ _____  _ ... _
le izolatoare din Șimleul Sllvaniei și 
Vaslui. Pe de altă parte, prin con
struirea unei stații de prelucrare a 
bazaltului se asigură un alt produs ■— 
criblura f- utilizat atit la construcția 
dă drumuri, cit șl la prepararea be- 
toanetor cu rezistențe superioare.

Ițrin construirea unei stații de pre
lucrare, scoria bazaltică a căpătat și 
ea noi Valențe, fiind folosită ca în
locuitor al unor materiale de con
strucții mai grele, ca material izola
tor și component In prepararea be- 
toanelor ușoare. Datorită proprietăți
lor ei superioare, au crescut șl cere
rile — ceăă ce a dus în mod firesc la 
sporirea produtiției : de la 15 000 tone 
în 1971 la 170 000 tone

Am aruncat o privire 
gramului pe care șl l-a 
siliul popular județean 
tprii 5 ani pe linia 
continuare și la o scară superioară 
a resurselor locale. Redăm pe scurt 
din prevederile acestui program : 
pînă în 1977, în zona Racoș se 
va deschide o nouă carieră de 
Calcar — dîndu-se în exploatare și 
o nouă stație de prelucrat și sortat. 
Aceasta vă permite ca numai Racoșul 
să ajungă la o producție anuală de 
1 100 000 tone, din care 600 000 tone îl 
vor forma sortimentele destinate in
dustriei chimice, siderurgice și ali
mentare. Pe Valea Bogății se va dez
volta o nouă și puternică bază de ex
ploatare a bazaltului, care va fi com
pletată și de o stație de prelucrare, 
în acest fel, se creează Condiții ca — 
începînd din 1977 -“ Iridilstria de ma
teriale izolatoare să primească cu 
30 000 tone mai multă piatră de ba
zalt. De altfel, fondurile necesare a- 
cestei dezvoltări Vor fi asigurate în 
bună parte de către beneficiari. 
Măsurile luate pînă acum și cele care 
se vor lua în continuare Vor face ca 
valoarea producției acestui sector să 
se dubleze pînă in 1980.

și bazaltul. Astăzi o mare 
din producția de bazalt este 
ită întreprinderilor de materla-

în acest an. 
asupra pro- 
propus con- 
pentru vii- 

valorificării în

Nicolae MOCANU 
Gh. GRAURE

De la ADAS
La tragerea de amortizare a 

asigurărilor de viață pentru luna 
Octombrie 1975 au ieșit urmă
toarele opt combinații de litere :

1. S.O.V.; 2) F.L.T. j 
3) L.G.X. î 4) Y.N.B. ; 5) 
E.M.S. t 6) D.F.X. ; 7)
H.C.P. J 8) S.P.V.

La tragerea de amortizare 
specială a asigurărilor de viață 
lă care au participat toate asi
gurările de viață cu primele de 
asigurare achitate și pentru luna 
octombrie 1975 ău ieșit urmă
toarele cinci combinații de litere:

1) M.B.C. î 2) E.R.A. ; 
3) T.H.H. 1 4) J.E.O. ; 5) 
N.X.X.

Toți asigurați! cărora le-au 
ieșit una sau mai multe din 
aceste combinații de litere în
scrise în polițele lor urmează 
să se adreseze unităților ADAS 
pentru a li se stabili drepturile 
cuvenite.

Pentru a participa și la urmă
toarele trageri lunare de amor
tizare este necesar ca asigurații 
să achite primele de asigurare 
la termenele stabilite.

patriei noastre se află în pragul unor 
deosebite : Congresul al X-!ea al U.T.C. 
X-a Conferință a U.A.S.C.R. Evenimente 

de toți tinerii cu dorința firească de a fi 
timpului de mari împliniri pe care-1 trăim 
a traduce în viață hotăririle Congresului 

al XI-lea al P.C.R. Rezultate deosebite în muncă, an
gajare vibrantă și entuziastă în industrie, în agricul
turi, în toate domeniile de activitate. Pentru cititori, 
am „decupat" cîteva secvențe în care se reflectă fapte 
cotidiene, de strădanii, bucurii și împliniri.

Tineretul 
evemmeife 
și cea de-a 
întimpinate 
Ia înălțimea 
cu toții, de

t8h
«Zsar

7
Tîrgu-Mureș,
nu numai ei

Vlad Galin îl cu-

— Ce-au făcut acești șap
te flăcăi 1

— Ne sosiseră 
pe șantier. Știi 
principal, noi ne 
de îmbunătățiri

Maire.

utilajele 
că, în 
ocupăm 
funcia- 
de a- 

irigațil a
...Pe 

noșteam de cîtiva ani. încă 
înainte de a fi comandan
tul Șantierului national al 
tineretului Giurgiu — Răz- 
mlrești. L-am întrebat zi
lele trecute :

— Dacă ar fi să-ți scrii 
memoriile acestei veri, ce 
fapte deosebite de pe șan
tier ai

Mi-a 
glumă :

— Nu 
să mă pui 
memoriile.

Apoi a devenit ginditor : jelor băieții de la Tîrgu-
— Faptele. Ele scriu me- ' Mureș. Toți, studenți la

așterne pe hlrfie 7 
răspuns printr-o

mă gîndeam că ai 
să-mi scriu...

precis, 
menajarea pentru 
unei zone din cîmpia Bur- 
nazulul — așa-numita Zonă 
„B" din cadrul sistemului 
Giurgiu — Răzmircști. Cum 
spuneam, ne Sosiseră uti
lajele și noi n-aveam front 
de lucru pentru ele : fi
nisarea canalului pentru ca 
plăcile de beton (fiecare 
de 400 kg) să poată fi mon
tate. Stăteau utilajele — 
plăteam bani. ‘ că noi ne 
autogospodărim. Ei bine, 
atunci s-au oferit să des
chidă front de lucru utlla-

Ne-ăm despărțit de co
mandantul Vlad Galin u- 
rindii-1 noi .______
Zările celor 1 200 de brig: 
dieri de la RăzmireștI sil 
doar 6 
realizările 
2 500 000 
noastre 
cesta in 
biective 
triotică.

Succese. Reali- 
1 200 de briga- 

_____ ... Jnt 
părticică din 

celor pește 
tineri ai patriei 

angajați anul a- 
îndeplinirea de o- 
prin muncă pa- 

7 șantiere naționa-

de

Sau oricare din cei peste 
3 500 uteciștl ai’ întreprin
derii „Electromagnetica", 
ăm adăuga hoi. Pentru că, 
așa după cum ne spunea 
Constantin Poțîrtcu, secre
tarul comitetului U.T.C., 
toti tinerii „Electromagne
ticii" sint „de bază". De 
fapt, colectivul însuși e 
foarte tinăr : media de 
vîrstă — 23 ani 1 Dacă am

legilor ; aici s-a îndrăgostit 
— soțul ei lucrează tot la 
„Electromagnetica" ; aici a 
fost primită în partid, 
acum doi ani ; aici a fost 
aleasă secretara unei orga
nizații U.T.C., acum o lună. 
Aici... Aici...

— Sîntem tineri, e drept. 
Sintem priviți cu cea mai 
mare încredere — aproape 
că avem fabrica pe mină.

cise : subansamble de cen
trale, relee de diferite ti
puri, aparate telefonice etc.'

—* Planuri d6 Viitor, do
rințe ?

— Am
Ne-am 
ment în
mai doresc ? Să urmez o 
școală de specializare post- 
liceală aici în întreprinde
re. Să-mi aranjez Casa cit

o fetiță de 10 luni, 
cumpărat aparta- 
Berceni. Ce-miCe-mi

Cartea tinereții - 
așa cum o scriu tinerii

»

motiile noastre. Iar aici, 
pe șantier, sînt destule fap
te, Fiecare din cei 1 200 de 
tineri, care au venit volun
tar, a înfăptuit ceva... Mi-e 
greu să aleg doar un sin
gur episod, să țin minte 
un singur nume din 1 200... 
La ce să mă opresc ? Poa
te la „intervenția" celor 60 
de elevi ai unui liceu e- 
nergetic din Sibiu de a fi 
primiți cu toții pe șantier. 
Sau poate la cei 7 flăcăi 
din Tirgu-Mureș ?

Institutul pedagogic. Trei 
săptămîni au reușit să țină 
ritmul și să asigure ter
minarea lucrării chiar 
înainte de termen. Știi ce 
înseamnă trei săptămîni 
zi-lumină la săpat pămin- 
tul ? Răspunsul se află în 
bătăturile din palmele lui 
Iile Sivu, Ștefan Bnzdoki, 
Vilmaș Oprea, Ivaszlo 
Sima, Orban Varga, Ion 
Murgea și Gilnthard Fern- 
dent. Și în bucuria lor că 
au izbutit.

le, 127 șantiere județene și 
peste 3 000 de șantiere și 
tabere locale de muncă, 
iată în cîteva linii mari ea- 

. drul organizatoric al acestei 
uriașe participări a tinere
tului, de formare a lui 
prin muncă, pentru muncă 
Entuziasmul Caracteristic 
tinereții se afirmă tot mai 
amplu în industrie, agri
cultură. Construcții social- 
culturale și edilitar-gospo- 
dărești.

De ce tocmai eu ?
— Dar de ce nu dum

neavoastră ?
— Sigur, și 

tea fi oricare 
băiat din cei
ăi secției noastre.

eu. Dat pu- 
altă fată SâU
80 de ti nări

ales-o pe Mihaela Voinea, 
o fată șatenă, drăguță, cu 
priviri sclipitoare — care 
ne întreba „de ce tocmai 
eu ?“ — am fâcUt-o poate 
si pentru că, în afara fap
tului că e fruntașă în pro
ducție. are si vîrsta... vîr- 
stei medii a colectivului în
treprinderii.

— Ce să vă spun despre 
mine ? Lucrez de 5 ani și 
jumătate aici. Adică, ime
diat după liceu. M-am Ca
lificat în întreprindere, 
m-am obișnuit cu oamenii 
și... n-aș pleca de aici pen
tru nimic în lume...

Rostește „aici" cu O căl
dură ușor de înțeles. Pen
tru că „aici", în întreprin
dere, înseamnă pentru ea 
totul : aici s-a Calificat ca 
montor aparatură teleco
municații ; aici și-a cîști- 
gat stima și prețuirea co-

Vă dați seama însă și ce 
obligații mari avem...

Tinerii de la „Electro
magnetica" știu să-și ono
reze aceste obligații. în a- 
fara participării lor Ia rea
lizarea sarcinilor 8e pro
ducție (și să nu uităm, cin
cinalul a fost îndeplinit la 
11 aprilie, iar pină la 31 
decembrie colectivul s-a 
angajat să dea o produc
ție suplimentară de 1 mi
liard 162 milioane lei), ti
nerii își aduc contribuția 
la succesele întreprinderii 
și prin munca patriotică în 
sprijinul producției. Anga
jamentul inițial de 11 mi
lioane lei a fost de mult 
depășit ; acum se stărui? 
pentru atingerea,, pină in 
preajma Congresului 
X-lea al U.T.C.. a. 
frei de 17 milioane. Cifră 
care are niște repere pre-

mai frumos.., Zîmbește ‘ să 
am toată viața aceeași dra
goste și înțelegere din par
tea soțului...

Ginduri simple, frumoa
se, că ale altor sute și sute 
de mii de tineri. Gîndurile 
unei femei tinere care tre
buie să facă față — și face 
cu succes, ca atîtea mii d? 
alte tinere — obligațiilor 
și îndatoririlor 
din condiția

ce decurg 
ei de munci

toare fruntașă, mamă, so
ție, gospodină și om poli
tic. într-un cuvînt, de tinăr 
cetățean al României socia
liste.

al 
ci-

Tinerețe - spirit 
novator

— Stop. Ia să vedem, 
înainte cit he-a dat. Hm... 
Mai Încercăm o dată.

Acele de pe cadran prind 
din nou viață. Șuierul je
tului de aer se întețește. 
Ochii tînărului cercetător 
Constantin Olivoito sînt li
piți de aparate. Notează, 
compară datele, reia încer
cările. îhtr-o paUză am 
stat de vorbă. Am aflat că 
aparatul la Care experi
menta este un anemome* 
tru de măsurare a Vitezei 
fluidelor. Un asemenea a- 
parat — anemotnetru in
dustrial — este opera tînă- 
rului cercetător : deja a 
fost brevetat șl produs 
prin microproducție.

— Cam • așa arată muncă 
unui cercetător. Experien
țe, măsurători, sute de în
cercări. Pentru a avea do
vada sigură Că ideea e 
Viabilă, că are folos în 
practică...

Chiar acolo. în cadrul la
boratorului nr. 1 al Insti
tutului național pentril 
creație științifică și tehni
că. aveâm să ne convingem 
de adevărul acestor spuse. ... .... - • ■ -1 a 

mâ- 
im-

simple \
mn-con

ți

in

/

Laborator e Un fel de 
spune t î 
rimea unei .... .... .... 
pftrțită în două părți dis
tincte : într-o parte se___
aparate, instalații, inclusiv 
mașini-uneite, iar în cea
laltă ’planșetele. Ideea de 
pe planșetă este imediat 
verificată și transpusă In 
practică. “ 
di li fata 
mașinii.

— Asta _ _______  ____
tră, a celor ce lucrăm lă 
acest institut : aplicarea in 
practică a inteligenței. 
Zîmbește : vă mirați de 
„aranjamentul" laborato
rului ? Așa e funcțional și 
ni se pare normal să fie

încăperea, de 
nei hale, este

află

Cercetătoril trec 
Planșetei în fata

e menirea hoas

așa. Noi livrăm nu 
proiecte, ci produse 
crete, proiecte verificate 
transpuse deja în viață.

Am ăruncat o privire
jur : marea majoritate a 
celor ce lucrează in labora
tor Sînt tineri, uteciști. Și 
interlocutorul nostru e tî - 
liăr : are 29 de ânî și e se
cretarul organizației U.T.C. 
din institut. Aflasem des
pre el că este înscris la 
doctorat, că pină acum are 
„lă activ" 8 Invenții, ino
vații său raționalizări. E 
mulț, e puțin ?

, — Știu și eu ? Dacă mă
gîndeac la cite mai am de 
făcut, mi Se pare puțin. 
Dar să știți că oricare alt 
tîiiăr de la noi, șt sint 
foarte mulți tineri, are rea
lizări demne de notat. Spre 
exemplu, la ora actuală, 1 
din 9 uteciști ai‘e o propu
nere de invenție brevetată 
sau în curs de brevetare. 
Aproape toți au propuneri 
de inovații și raționalizări. 
Șl Sint venlțt de 2—3 ani 
de pe băncile facultății. 
Caracteristica tinereții e 
creativitatea.

Caracteristica 
creativitatea, 
probează cu _________
acest lucru. De ia C.C. al 
U.T.C. am aflat că, In anul 

.trecut și în primele șase 
luni din anul acesta, au 
fost transpuse In Viață sau 
luate în considerare peste 
12 850 de propuneri de in
venții, inovații sau raționa
lizări făcute de către ti
neri. Un imens potențial 
creativ, un Important aport 
la efortul general Spre mai 
bine.

tinereții e
Și faptele 

x prisosință

Emil MARINACHE
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU IN PORTUGALIA
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

Generalul Carlos Fabiao, generalul Otelo Saraiva de Carvalho, 
viceamiralul Armando Rodrigues Figueiras Soares 

și generalul Jose Alberto Morais e Silva
în cursul dimineții de joi, 30 oc

tombrie, președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit, succesiv, la palatul Queluz, 
pe generalul Carlos Fabiao, șeful Sta
tului Major al trupelor de uscat, ge
neralul Otelo Saraiva de Carvalho, 
șeful Comandamentului Operațional 
Continental (COPCQN), viceamira
lul • Armando Rodrigues Figueiras 
Soares, șeful Statului Major al ma
rinei portugheze, și generalul Jose 
Alberto Morais e Silva, șeful Statului 
Major al forțelor aeriene portugheze, 
membri ai Consiliului Revoluției.

în timpul întrevederilor a fost rele
vată contribuția hotărîtoare pe care

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a primit 
joi după-amiază, la palatul Queluz, 
pe Ernesto Melo Antunes, membru al 
Consiliului Revoluției, ministrul de 
externe al Portugaliei.

Cu acest prilej a fost efectuat un 
schimb de păreri cu privire la sta
diul actual. și fructificarea posibili
tăților de dezvoltare a raporturilor

' ni snot 000 071 ai INU n!

Vizitarea Laboratorului național
inginerie civilă

(Urmare din pag. D
de Laboratorul național de inginerie 
civilă, subliniind legăturile sale de 
cooperare pe plan internațional și 
preocuparea de a le extinde și di
versifica în viitor. La sfîrșitul pre
zentării, directorul a înmînat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu unele lucrări 
de cercetare științifică, precum și o 
carte a sa privind siguranța structu
rilor, lucrare tradusă și editată și in 
România. înalții oaspeți sint invi
tați apoi să semneze in cartea de 
onoare.

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președintele 
Costa Gomes și doamna Maria Estela 
da Costa Gomes, au vizitat principa
lele secții și servicii ale institutului, 
începînd cu o expoziție de machete și 
fotografii ale unor importante lucrări, 
executate la cererea unor beneficiari 
din alte țări, ca Brazilia, Norvegia, 
Statele Unite ale Americii, Spania. 
Președintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu primesc ex
plicații amănunțite despre echipa
mentul, aparatele și instalațiile din 
secția de studii și construcții de apa
rate, din secția de structuri, baraje 
și hidraulică, ca și din cea de cerce
tări seismice, despre centrul de' cal- 
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armata portugheză a avut-o in revo
luția de la 25 aprilie 1974, care a dus 
la lichidarea dictaturii fasciste și a 
deschis posibilități largi Portugaliei, 
poporului portughez să pășească pe 
calea construirii unei vieți noi, demo
cratice, să treacă la lichidarea colo
nialismului, să realizeze profunde re
forme social-economice.

S-a subliniat, de asemenea, rolul 
însemnat ce revine Mișcării Forțelor 
Armate portugheze în strînsă unitate 
cu poporul în apărarea cuceririlor re
voluționare, în dezvoltarea democra
tică a țării, în garantarea indepen
denței și suveranității naționale, în 

dintre România și Portugalia, de creș
tere a conlucrării dintre ele pe tărîmul 
vieții internaționale, pentru pace, 
securitate și cooperare în Europa și 
întreaga lume, pentru o nouă ordine 
economică și politică internațională, 

în timpul întrevederii au fost abor
date aspecte ale evoluției situației 
politice din Porțugalja, perșpecțiyele 
consolidării și dezvoltării Portugaliei 

o .in>g>R .flWrțttu. isc;

cui, unde, între altele, se află în fază 
de testare un modern computer de 
mare capacitate, despre metodele u- 
tilizate în elaborarea proiectelor și 
executarea lor.

înalții oaspeți români s-au interesat 
de unele soluții tehnologice experi
mentate de institut în construcția de 
clădiri-turn. de cercetările referitoare 
la construcția barajelor, rezistența 
materialelor, eficiența economică a 
materialelor folosite la construcții, a- 
preciind soluțiile ingenioase ale am
plasării și funcționalității diferitelor 
clădiri ale institutului.

Ultimele momente ale vizitei se 
desfășoară în zona vastelor pavilioa
ne, unde specialiștii institutului au re
constituit riguros, la scară redusă, es
tuarul fluviului Tejo, cu toate parti
cularitățile malurilor. Aparatele de 
măsură amplasate pe malurile acestui 
estuar în miniatură înregistrează con
tinuu mișcarea undelor și fenomenul 
mareelor, permițînd, de ademenea, 
studierea complexă a problemelor 
privind deplasarea curenților din 
adîncurile apei, eroziunea țărmului, 
inundațiile etc.

Zona pavilioanelor mai cuprinde 
un număr de alte instalații-machete, 
utilizate pentru studierea problemelor 
hidraulice și a construcțiilor de ba
raje, inclusiv a unor baraje în arc 
dispuse invers decît cele obișnuite. 

promovarea progresului economic și 
social în Portugalia.

în cursul convorbirilor, conducă
torii militari portughezi au salutat 
cu multă căldură vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Portugalia. S-a 
exprimat deopotrivă hotărirea de a 
se acționa pentru amplificarea rela
țiilor, pe diverse planuri, dintre 
România și Portugalia, dintre forțele 
armate din cele două țări, în folosul 
dezvoltării prieteniei și conlucrării 
dintre popoarele român și portughez, 
al păcii, colaborării și înțelegerii în
tre națiuni.

întrevederile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie și cordialitate.

pe cale democratică, ale luptei po
porului portughez pentru progres so
cial. S-a relevat importanța realizării 
unei strinse colaborări intre Mișcarea 
Forțelor Armate și popor pentru asi
gurarea și garantarea apărării cuce
ririlor revoluționare și înaintării Por
tugaliei pe calea democrației și pro
gresului.
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La încheierea vizitei, gazdele i-au 
oferit tovarășei Elena Ceaușescu un 
frumos buchet de flori.

Directorul institutului a ținut să-si 
exprime satisfacția și bucuria pentru 
vizita efectuată la institut de înalții 
oaspeți români, aducîndu-le calde 
mulțumiri pentru această onoare. To
varășul Nicolae Ceaușescu a felicitat 
conducerea și pe specialiștii institu
tului pentru activitatea pe care o des
fășoară, apreciind că există posibili
tăți de promovare a colaborării cu 
instituții similare românești, pe lima 
extinderii și adincirii relațiilor de 
cooperare științifică și tehnică între 
România și Portugalia.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
însoțiți în vizita efectuată la La
boratorul național de inginerie ci
vilă de tovarășii Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, general-colonel Ion 
Coman, prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, Nicolae Doicaru, consi
lier al președintelui României, și de 
ambasadorul român la Lisabona, Ma
rin Iliescu.

Reportajul vizitei șl telefo- 
toțjraflile au fost realizate 
de Agerpres

Primirea generalului Otelo Saraiva de Carvalho

Convorbiri oficiale
(Urmare din pag. I)
lărgirii și completării cadrului juridic 
hecesar continuei dezvoltări a colabo
rării bilaterale, organele competente 
române și portugheze să procedeze la 
încheierea de acorduri și . convenții în 
diferite domenii de activitate.

Examinînd principalele probleme 
internaționale de interes comun, cei 
doi șefi de stat au reafirmat hotărî- 
rea ambelor țări de a conlucra pen
tru transpunerea în viață a prevede
rilor Actului final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa, pentru adîncirea cursului soro 
destindere și securitate, pentru ■ tre
cerea la măsuri practice în domeniul 
dezarmării, și în primul rînd al dez
armării nucleare, pentru realizarea 
pe cale politică a unei păci juste și 
durabile în Orientul Mijlociu, pentru 
stingerea tuturor focarelor de încor
dare și conflict din lume, pentru so
luționarea problemelor majore ala 
lumii contemporane cu participarea 
tuturor statelor conform aspirațiilor 
legitime ale popoarelor, pentru o 
lume mai bună, mai dreaptă.

De ambele părți a fost subliniată 
necesitatea lichidării zonelor de ten
siune din lume, abolirii politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonia- 
liste de forță și dictat, creării con
dițiilor care să permită fiecărui po
por să-și consacre eforturile dezvol
tării sale independente. în acest con
text a fost relevată hotărirea ambe
lor țări de a contribui la întărirea ro
lului O.N.U. în viața internațională, 
de a sprijini inițiativele vizînd men
ținerea și consolidarea păcii, lichi
darea subdezvoltării, instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
dezvoltarea cooperării între toate ță
rile pe baza egalității în drepturi, a 
respectării independenței și suvera
nității naționale, nerecurgerii ia 
forță și la amenințarea cu forța, 
neamestecului în treburile interne.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială,' prietenească.

Primirea generalului Jose Alberto Morais e Silva

Intîlniri de lucru
Tovarășul Emil Drăgănescu, vice

prim-ministru al guvernului, a avut 
intîlniri cu Luis Marques do Carmo, 
ministrul industriei și tehnologiei, și 
cu Antonio Lopes Cardoso, ministrul 
agriculturii.

în vederea îndeplinirii sarcinilor 
trasate de cei doi președinți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și general 
Francisco da Costa Gomes, a fost 
analizat, cu acest prilej, stadiul rea
lizării înțelegerilor convenite între 
cele două țări pe linia dezvoltării re
lațiilor de cooperare economică și 
schimburilor comerciale. Totodată, au 
fost stabilite noi acțiuni de coopera
re în domeniile chimiei, minier- 
petrolier, construcții și reparații na
vale, precum și în alte domenii.

Părțile au căzut de acord asupra 
necesității intensificării acțiunilor de 
cooperare româno-portugheze în ca
drul schimburilor comerciale dintre 
cele două țări.

La intîlniri a participat Constan
tin Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale. ■
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Tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
împreună cu Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, s-a întilnit cu Jorge Cam- 
pinos, ministrul comerțului exterior 
al Portugaliei.

Au fost discutate probleme legate 
de dezvoltarea schimburilor comer
ciale româno-portugheze și diversi
ficarea relațiilor economice dintre 
cele două țări.

★
Tovarășul George Macovescu, mi

nistrul afacerilor externe, s-a în- 
tîlnit cu Ernesto Melo Antunes, mi
nistrul afacerilor externe al Portu
galiei. Au fost discutate aspecte ale 
relațiilor dintre cele două ministere 
privind colaborarea româno-portu- 
gheză în cadrul Organizației Națiu
nilor Unite și în diverse orga
nisme ale O.N.U. De asemenea, s-a 
efectuat un schimb de păreri asupra 
unor probleme internaționale, în 
special situația din Europa și din O- 
rientul Mijlociu, problema Ciprului, 
problema dezarmării și necesitatea 
întăririi rolului O.N.U. în viața in
ternațională.

★
Tovarășul general-colonel Ion Co- 

man, prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale, șef al Marelui Stat 
Major, a avut, împreună cu tovară
șul Nicolae Doicaru, consilier al pre
ședintelui republicii, o întîlnire cu 
generalul Otelo Saraiva de Carvalho, 
șeful Comandamentului Operațional 
Continental (COPCON).

Cu acest prilej au fost discutate 
aspecte privind colaborarea priete
nească dintre cele două armate, 
precum și dezvoltarea schimbului de 
delegații militare.

Reportaj din actualitatea socialistă a țării
Inginerul șef este o femeie. 

Tocmai a intrat pe ușă... 
Dar în loc de descrierea în
căperii și înfățișarea tine
rei inginere, vreau să no
tez (și .pe cit cu putință 
chiar în felul în care nă
vălesc în cap) impresiile, 
observațiile, sentimentele 
din acea dimineață. Eram 
așadar la Fabrica de vol- 
vatir din Tg. Neamț. Ce 
vă spune asta ? Nu prea 
multe, sint sigur, la fel 
am ridicat și eu din 
umeri. Volvatirul este un 
soi de pînză fără de care 
croitorul, ori-cît ar fi el de 
priceput, nu poate face o 
haină ca lumea. El o stre
coară cu meșteșugul lui 
între stofă și căptușeala 
hainei. Pînza asta dă. de 
fapt, o formă hainei. Dacă 
n-ați știut pînă acum : cu 
toții purtăm o platoșă de 
volvatir 1 Altceva nu s-a 
inventat încă, înainte de a 
ieși din casă, oricine ești, 
tot îți arunci ochii pe 
oglinda aia de lîngă ușă 
sau unde-o mai fi si, dacă 
haina cade ca un sac boțit 
pe umeri, este sigur că nu 

e în regulă ceva cu pînza 
asta tare de dedesubt... Ei, 
da, o țesătură obișnuită și 
are și un nume de perso
naj de comedie, domnul 
Volvatir, zău așa. dar pînă 
în noiembrie 1972 nu se 
fabrica în tară, se cumpăra 
de prin alte părți, firește, 
pe bani frumoși.

Așadar, la Tg. Neamț 
este unica fabrică de acest 
fel din țară. S-a scris des
pre asta vreodată? Nu știu. 
Dar eu scriu acum. In lu
mina rece a toamnei, intre 
casele solide și curate, pe 
jumătate țărănești (orătă
nii pe lingă garduri, ușile 
magaziilor larg deschise, 
butoaie, putini, șiruri de 
ardei iuti și grași sub 
streașină, mere și gutui în 
spatele geamlîcului în care 
încă mai bîziie o albină), 
între grădini unde zarza
vatul crește la un loc cu 
porumbul și pomii fructi
feri, fabrica nouă arată 
într-adevăr ca o fabrică 
nouă. Ziduri albe, peluze 
verzi, poarta cu grilajul și 
portarul ei, clădirile anexe 
specifice. Mișcarea, zgo
motele. culoarea industriei.

Oamenii și locul de aici 
sint ale industriei. împre
jurimile sînt încă ale tîrgu- 
lui care trece spre oraș. 
Deasupra tuturor, ca o 
gură de tun deschisă în 
muntele împădurit, ca un 
ochean al istoriei. Cetatea 
Neamț. Nu se ascunde aici 
o carte importantă ?

In fabrică muncesc 850 
de oameni. Foarte multe 
femei tinere. De altfel, m. - 
dia de virstă nu depă
șește aici douăzeci și trei 
de ani. Am umblat prin
tre mașini, am stat de vor
bă cu destulă lume. Di
rectorul e înalt, voinic, jo
vial și ține un fel de jur
nal de bord al fabricii. In- 
ginera-șefă, Rodica Stăn- 
ciulescu, de la început, ca 
mai toți cei de aici (aproa
pe in întregime localnici, 
încă din perioada de inves
tiții. forța de muncă era 
asigurată prin absolvenți 
ai școlii profesionale și 
cursuri de scurtă durată 
etc.) în fabrică, a luat to
tul de la capăt după ce 
cinci ani a lucrat la Con
stanta. tot în textile. Dar 
altceva este o femeie care 

arată un calm plin de far
mec, foarte moldovenesc, 
dacă pot să spun așa. Ingi
nera care conduce secția 
de „creație" are un aer 
distins și deloc provincial, 
fetele care lucrează la ma

TOAMNĂ AURIE
Reportaj de George BĂLĂIȚĂ

șini, maiștrii, cu toți’ au 
ceva de munteni abia cobo- 
riți din așezările lot de 
lîngă cer. Industria' este 
aici, cu foloasele, automa- 
tismele. ritmul ei. ca o ciu
dată ființă vie. cu omni
prezența ei de neînlăturat. 
Schimbările pe care le 
aduce după sine se văd. se 
simt, dar aerul acestor oa
meni este lipsit de încor
dare și severitate, relaxat 
aș spune, fețele sînt cu
rioase, în ^așteptare, gata 

să dea un răspuns sau să-1 
afle. Da. o lume în schim
bare. o înfățișare mai pu
țin cunoscută a omului 
care lucrează în industrie 
și căpătă conștiința de 
sine a unei clase. Sociolo

gul. psihologul pot face aici 
experiențe fundamentale. 
Scriitorul are multe de 
văzut.

★
...Cele două fete. Lariu 

Rusu Savina și Pușcașu 
Elena, se deosebesc, firește, 
ca orice ființe vii. prin- 
tr-un milion de lucruri 
mari și mici. Au însă ceea 
ce se numește și un destin 
comun. Albia altui rîu. 
Iată cum poate începe po
vestea : într-un tîrg de 

munte, unde multă vreme 
nu s-a întîmplat nimic 
etc., niște fete de la tară, 
după ce au învătat la li
ceu și au dat fel de fel de 
examene și au; fost și pro
fesoare suplinitoare, din 

nou în satele lor sau în al
tele. au venit la fabrică și 
au învătat o meserie. A- 
ceeași întrebare. le-am 
pus-o amindurora : cum 
a fost trecerea de la liceu 
(teoretic !) la mașina de 
țesut ?, s-a produs o schim
bare de „mentalitate" ?, 
v-ați „acomodat" repede ? 
Răspunsul a fost mult mai 
simplu și fără ramuri și 
ocolișuri : a ’fost cea mai 
bună alegere. Răspunsul 
vostru nu este prea tele

genic? le-am IntreBat. Zîm- 
betul lor pe fețele deschise 
și sănătoase era convingă
tor fiindcă nu ascundea 
nimic altceva. Complicam 
inutil lucrurile. Fetele iși 
găsiseră un loc bun. o por
nire firească spre viată, eu 
înțelegeam pesemne mai 
greu ceea ce ele întelese- 
seră de la bun început. în 
rest, firește, fiecare le ate 
pe ale ei. Savina s-a mă
ritat cu un bărbat, bun 
meseriaș, pe care nu l-a 
întrebat atunci cînd i-a 
spus că-1 iubește ce studii 
are. Cealaltă, Elena, este 
pînă peste cap ocupată la 
Clubul tinerelor fete, este 
și secretar U.T.C. pe sec
ție etc...

Așadar. într-un loc paș
nic și liniștit, unde repor
terul vine mai rar (cînd se 
duce la București, priete
nul nostru din Tg. Neamț 
ia autobuzul pînă la Paș
cani și de acolo trenul), loc 
izolat și în afara marilor 
artere industriale. viața 
aduce schimbări ne cît de 
lente pe atît de importan
te. Nu am dreptate ? Nu 
există aici o carte, așa cum 

statuia este ferecată în 
blocul de piatră, cum toți 
am citit că este ?

★
Școala domnească și 

spitalul (înființate în 1852), 
casa Veronicăi Micle. foș
netul plopilor, șoseaua as
faltată pînă sub poalele ce
tății, frumosul motel „Plă- 
ieșu" și celălalt. „Casa arca
șului", nume vechi și lume 
nouă, mii de turiști, ne- 
oprindu-se dar păstrînd in 
inimă, poate și în minte, 
ceva din farmecul locu
rilor. „Cîți Domnitori și 
Mitropoliți s-au rinduit la 
scaunul Moldovei, de cînd 
e tara asta, au trebuit să 
treacă măcar odată prin 
Humulești spre mînăstiri..." 
Oare I-a.m uitat pe Crean
gă ? Iată casele vechi și 
cele noi, magazinele, blocu
rile, casa de cultură, o an
tenă .plutind ca un mesaj 
de pace, adusă de vînt fără 
îndoială de foarte sus. de 
peste uriașul pod de pia
tră care duce la cetate, 
secat șanțul cu apă din jur 
dar vie amintirea plăieși- 
lor (oare cîți erau? — trei? 

șapte ?) care au birșiit aici, 
într-o cruce de veac.

Trec pe lîngă piață, altă
dată tîrgul unde băiatul 
Nică a vrut să vîndă.o pu
păză unui ..moșneag ne
bun c-o vițică de funie" și 
mă gîndesc că numai anul 
ăsta se dau în folosință la 
Tg. Neamț o policlinică și 
o autogara. încă o școală 
de opt ani și un nou liceu 
agro-zootehnic. La începu
tul secolului, aici trăiau 
6 896 de locuitori. între 
care : un lăcătuș. 2 căldă- 
rarl, un alămar. un olar. 4 
căruțași. 4 stoleri. 10 ciz
mari. 14 croitori, un cu- 
relar, un pălărier. un tipo
graf. Lista are. să zic așa. 
aerul unui poem si. fără 
îndoială, un ochi atent și 
un condei bun pot scoate 
de aici o nuvelă. Sigur, nu 
comparăm cifrele, am spus 
că azi numai la „volvatir" 
lucrează pește o.nt sute de 
oameni. Creșterile se ju
decă nu atît în cifre cît în 
conștiințe. Din unghiul ăsta 
Tg. Neamț trebuie observat 
de foarte aproape. Și se 
poate nota în carnetul de 
repdrter : a se reveni.
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O MERITUOASĂ LUCRARE ȘTIINȚIFICĂ

DESPRE ÎNCEPUTURILE ORGANIZĂRII STATALE

A GETO-DACILOR

cinema

„Burebișta și epoca sa"
de Ion-Horațiu CRIȘAN

Judecind după faptele sale, care, 
oricit de sumar cunoscute, pot fi 
apreciate ca extraordinare, Bureblsta 
reprezintă cea mai măreață figură din 
istoria strămoșilor. ' noștri geto-daci. 
Exponent ai unui moment de avint 
din evoluția social-economică, cultu
rală, politică a geto-dacilor, in tre
cerea lor de la imprăștierea tribală 
la coeziunea unei vieți de stat, aceas
tă căpetenie getică de la Dunărea de 
Jos, dinfsec. I î.e.n., a Izbutit in scurt 
timp să realizeze unirea tuturor tri
burilor geto-daee, să libereze ținu
turile dace ocupate în decursul timpu
lui de celți, să impună protecția sa 
bogatelor cetăți elenice din Pontul 
Sting (țărmul apusean al Mării Ne
gre) și să creeze cea mai întinsă for
mație politică ce a existat vreodată 
în istorie prin expansiunea unui 
popor de băștinași ai patriei noastre.

Este foarte firesc să dorim a ști 
cit mai mult despre această persona
litate remarcabilă a lumii antice. Din 
nefericire, izvoarele istorice sint ex
trem de laconice in privința marelui 
rege get și abia ne dau o serie de 
indicații scurte, 
numai atîta cit să 
luăm cunoștință 
de strălucita pa
gină pe care el a 
înscris-o în Isto
rie. De aceea, deși 
s-a scris destul de 
mult despre Bu- 
rebista —și uneori
cu accente magistrale, ca In cazul lui 
Th. Mommsen, al lui C. Jullian, al 
lui V. Pârvan —, nu s-a putut ajunge 
la realizarea unor studii mai ample, 
în care, pornindu-se de la analiza da
telor restrînse oferite de izvoarele 
pertinente, să se examineze amănun
țit toate problemele ridicate de aces
te date, prin considerarea critică a 
diverselor interpretări, deductive ori 
pur ipotetice, ce li se pot formula, 
în lumina atît a concluziilor istorice 
generale asupra epocii, 'cit și a con
statărilor arheologice cu privire la ci
vilizația contemporană a geto-dacilor. 
O asemenea sinteză este abia acum, 
pentru prima oară, încercată prin 
cartea, recent apărută in Editura en
ciclopedică română, „BUREBISTA ȘI 
EPOCA SA“, pe care arheologul Ion- 
Horațiu Crișan, de la Cluj, a avut 
curajoasa inițiativă de a o scrie. Este 
o lucrare voluminoasă, competentă șl 
conștiincioasă, rod al unei străduințe 
îndelungate.

Din cauza insuficienței Izvoarelor, 
problemele specifice subiectului aces
tei lucrări sînt în cea mai mare par
te controversabile și greu de lămu
rit. Desigur, nu-i putem cere auto
rului să fi enunțat asupra lor ulti
mul cuvînt. Dar fapt este că ne aflăm 
în fața primului exemplu de mono
grafie despre Burebișta în care toa
te acele probleme sînt tratate laolal
tă, în complexele lor corelații și că 
din această muncă au rezultat con
tribuții utile la progresul cercetări
lor. Chiar concluziile neizbutite, ine
rente unor discuții bazate pe o prea 
mare proporție de conjecturi, Iși au 
utilitatea lor, fiind menite să stimu
leze noi dezbateri, din noi puncte de 
vedere, înlesnindu-se astfel pășirea 
mai departe spre adevărul căutat.

De altfel, n-ar putea fi considera
te în această categorie declt prea 
puține din încheierile autorului. De 
pildă, nu l-aș putea felicita pentru

Note de lectură 
de prof. univ. dr. docent 

Radu VULPE

graba cu care aderă la teza hazarda
tă despre o identitate între Argeda- 
va și Zargidava de pe Șiret, prin ni
mic plauzibilă, și nici pentru atitu
dinea, total nejustificată și contrarie 
întregiflui sens al împrejurărilor ge
nerale din vremea lui Burebișta, de 
a nega rolul amenințării romane în 
determinarea unificării triburilor ge- 
to-dace sub conducerea acestui rege. 
La acea dată, romanii erau de un se
col solid instalați în Macedonia și 
în Grecia, supremația lor asupra în
tregii Peninsule Balcanice era me
reu în creștere, iar intenția lor de 
a-șl întinde stăpinirea pînă la linia 
Dunării, deci pînă în însăși aria nea
mului geto-dac, devenise deja evi
dentă.

Dar asemenea exagerări subiective 
în opiniile prezentate sînt destul de 
rare In lucrare. în rest, chiar dacă 
exprimă păreri și considerații supuse 
cauțiunii, autorul nu o face decît cu 
măsura cuvenită, în cadrul preocu
pării de obiectivitate. Uneori se mul
țumește să expună numai controver
sa dintre diferitele teze formulate 

anterior asupra 
unei probleme, 
scoțînd in evi
dență insuficienta 
argumentelor res
pective, fără ca, 
la rîndul său, să se 
pronunțe pentru 
vreuna din ele și 
fără să-și exprime 

o concluzie proprie, declarînd că — 
în stadiul actual al informației — pro
blema rămine deocamdată insolubi
lă. Desigur, procedeul nu e lipsit de 
cusur, căci cine crede că poate dă- 
rima o teză e dator să pună in loc 
ceva mai bun, iar cine cîntărește ar
gumentele dintr-o discuție trebuie 
să arate de care parte atîrnă mai 
greu, oriclt de infimă i s-ar părea 
deosebirea. Totuși refuzul de a lua 
atitudine, explicabil prin disperata 
sărăcie a documentelor, nu aduce 
nici un prejudiciu bunei și completei 
informări a cititorului despre datele 
înseși ale problemelor și despre sta
diul prezent al cercetării lor.

Această informare scrupuloasă re
prezintă chțar principala calitate a 
monografiei, care devine, în general, 
o culegere exhaustivă de date despre 
Burebișta și despre epoca sa. conți- 
nînd nu numai aserțiunile izvoarelor, 
dar și amplele discuții cu privire la 
interpretarea lor. Lucrarea consti
tuie, in esență, un mijloc de a satis
face legitima curiozitate a maselor 
de cititori despre excepționala per
sonalitate a unificatorului geto-dac 
și, în același timp, un excelent in
strument de lucru pentru cercetăto
rii de specialitate, care găsesc aci 
elementele de baza ale prpblemelor 
respective ce le solicită munca și sa
gacitatea pe mai departe. în acest 
scop, cartea este prevăzută cu un in
dice general, iar capitolele textelor 
sint însoțite de foarte multe note 
(1289 in total), cu indicații bibliogra
fice bogate și minuțios puse la puncț. 
Stilul expunerii, fn cuvenita sa so
brietate științifică, nu e lipsit de 
cursivitate și de atracție.

Cîntărind bine calitățile și defecte
le cărții, bilanțul ii rămine net fa
vorabil. Este o lucrare utilă și bine
venită.

• Mastodontul : SCALA — 9,30;
11.30; 14; 16,15; 18.30; 20,45, GLO
RIA — »; 11,1»; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Jakob mincinosul : TIMPURI
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,46; 18;
20,15.
• Cele mai bune momente cu Stan
și Bran j PATRIA — 9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,30; 20,45. BUCUREȘTI
— 8,45; 11; 13,15; 16,15; 18.30; 20,30.
• Se mai fntîmplă minuni : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20.30, FESTIVAL — 8.15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 18; 18,15;
20.30,
• Program pentru copii : DOINA
— 9,45.
• Dragoste la 16 ani : DOINA — 
1130; 13,30; 15,45; 17,45; 19.45.
• Unde este compania a 7-a J CA
PITOL — 9,30; 11,45; 14; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30.
• Mușchetarul român : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15,
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45;
18: 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 9; 
11,15: 13.30; 15.45; 18; 20.15.
• Mireasa Iui Zandy j VICTORIA 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, FE
ROVIAR — 9; 11,15: 13.30; 16; 18,15;
20.15.
• Cantemir : GIULEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15, VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIORIȚA
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• O călătorie spre centrul pămin- 
tului î EXCELSIOR — 9; 12,30; 16;
19.30, FLOREASCA — 9; 12; 16;
19.15.
o Elixirul tinereții j DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15, VIITORUL
— 16: 18; 20.
• Călărețul misterios (ambele se
rii) — 14.30, Un condamnat la 
moarte a evadat — 18,45, Paisa — 
20,45 : CINEMATECA (sala Union).
• Delict din dragoste : CENTRAL
— 9,15; 11.30; 13.45; 16; 18,15, 20,30.
• Noaptea artificiilor : LIRA — 
16; 18; 20.
• Ferma Iui Cameron i DACIA —
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
ARTA — 15.30; 17,45; 20.
• Rătăcire : MUNCA — 16; 18; 20.
• Calvarul unei femei : BUCEGI
— 15,45; 18; 20,15.
• Evadarea : PROGRESUL — 18; 
18; 20.
• întoarcerea Iui Colț Alb l UNI
REA — 16; 18; 20.
• Filip cel bun : COSMOS — 19,30;
18; 20.15. ,
• Fluviul fără Întoarcere : FE
RENTARI ~ 15.30; 18; 20,15, MOȘI
LOR — 15,30: 18; 20.
• A fost odată un Hollywood j 
COTROCENI - 10; 13,30; 16,15; 19.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni In Rusia : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Furtuna — 19,30, (sala mi
că) : Take, lanke și Cadlr — 19 30.
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mircea Basarab. So
list : Alexandru Preda — 20.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul de Operetă : My Fair 
Lady — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Un Ham
let de provincie — 19,30.
• Teatrul Mic : Galileo Galilei — 
19,30.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Ultima cursă — 19,30, (sa
la studio) : Patru lacrimi — 19.
• Teatrul Glulești : Cu oltencelc 
nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy) : Uite că nu 
tac — 19,30, (sala Victoria) : Ca
valcada comediei — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română": Țară bogată-n frumu. ( 
seți — 19.30.
• Teatrul Țăndărică (la Casa de 
cultură a sectorului 7 — „Ecran- 
club“) : Punguța cu doi bani — 10.
• Circul București : Circul mare 
din Varșovia — 19.30.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

începe ediția a lll-a a Cupei 

tineretului
La 2 noiembrie se va da startul 

în cea de-a treia ediție a „Cupei 
tineretului", competiție de am
ploare menită să stimuleze activi
tatea sportivă de masă din tați 
noastră.

începînd deci de duminică sute 
de mii de tineri și tinere se vor 
întrece la disciplinele sportive spe

cifice sezonului de toamnă și de 
iarnă, primele concursuri program 
mate fiind cele de cros, tenis de 
masă, trîntă și șah.

în asociațiile sportive din orașe 
și sate se fac intense pregătiri pen
tru a asigura participanților cele 
mai bune condiții de întrecere.

În dezbatere^ problemele fotbalului
Ieri a avut loc ședința comună lăr

gită a biroului executiv al C.N.E.F.S. 
și a biroului F.R. de Fotbal, cu care 
prilej s-a analizat activitatea fot
balistică și s-a dezbătut un proiect 
de program pentru îmbunătățirea 
activității în acest sport. La ședință 
au luat parte conducătorii secțiilor 
șl antrenorii cluburilor divizionare 
A, unii conducători și antrenori din 
divizia B, medici sportivi, alți spe
cialiști. Informarea despre stadiul 
actual al fotbalului a fost prezentată 
de președintele C.N.E.F.S., general

locotenent Marin Dragnea. în cadrul 
dezbaterii, vorbitorii au arătat, in 
mod critic și autocritic, lipsurile din 
procesul de antrenament, insuficien
ta responsabilitate în conducerea și 
controlul pregătirii generale, exi
gența scăzută în ceea ce privește vo
lumul de antrenament și adaptarea 
la cerințele moderne, carențele mun
cii de educație cetățenească, lipsuri 
pentru îndreptarea cărora este ne" 
cesară o muncă susținută, ordonată 
și disciplinată.

GIMNASTICA : 
„Cupa mondială”

LONDRA J0 (Agerpres). — La 
Londra s-au desfășurat întrecerile 
primei ediții a „Cupei mondiale", la 
care au participat unii dintre cei mai 
buni gimnaști din lume.

în concursul pe aparate, ilnăra 
gimnastă româncă Teodora Ungu- 
reanu s-a clasat pe locul doi la sol, 
iar Dan Greco a ocupa* locul trei 
la inele.

La individual compus feminin, vic
toria a revenit sovieticei Ludmila 
Turișceva (39,15 puncte), urmată de 
compatriota sa Olga Korbut (38,55 
puncte).

Concursul individual masculin a 
fost cîștigat de Nikolai Andrianov 
(U.R.S.S.) — 56.35 puncte, secundat 
de Hiroshi Kajiyama (Japonia) — 
56,20 puncte.

TENIS
Turneul internațional de tenis care 

se desfășoară în sala „Pierre de 
Coubertin" din Paris a programat 
primele partide din turul doi al 
probei de simplu bărbați. Ilie Năstase 
i-a intîlnit pe Victor Pecci JPara- 
guay), in fața zăruia a cîștigat cu 
6—2, 6—2. Argentineanul Guillermo 
Vilas l-a eliminat cu 6—2, 6—4 pe 
australianul Barry Phillips Moore, 
iar olandezul Tom Okker a dispus 
cu 7—5, 7—5 de polonezul Wojcek 
Fibak.

„Sd se știe și acasă, în sat, 
cum lucrează în uzină"

Programe specia* 
le și concrete de ac* 
țiune. Recent’ un »lr df 
adunări generale ale orga
nizațiilor de bază din com
plexul C.F.R. Adjud au 
analizat munca politico- 
educativă desfășurată fn 
rindurile celor 1 400 lucră
tori navetiști. S-au adoptat 
planuri de măsuri care vi
zează intensificarea acțiu
nilor de informare asupra 
politicii interne și externe 
a partidului și statului, cu
noașterea și respectarea 
legilor, a Codului etic co
munist, întărirea climatu
lui de ordine și disciplină 
in orele de producție și 
după încheierea lor. S-au 
organizat, cu bune rezulta
te, discuții cu muncitorii 
navetiști la depou și stația 
C.F.R., in cadrul cărora au 
fost supuse atenției con
secințele unor abateri de 
la normele de muncă. Din 
inițiativa organizațiilor de 
partid s-au deplasat în co
munele Păunești, Rugi
nești, Homocea brigăzile ar
tistice de agitație ale com
plexului, unde au prezen
tat programe inspirate din 
munca și viața unor cefe
riști care locuiesc în co
munele respective. Toto
dată, in localitățile amin
tite, cit și in altele sint 
prezentate filme documen
tare inspirate din actuali
tatea politică și economică 
a țării, precum și din via
ța ceferiștilor. La comitetul 
de partid al complexului 
C.F.R. am fost informați 
că în prezent se pregătesc 
articole și fotografii ilus- 
trînd activitatea lucrători
lor de la căile ferate, care 
urmează să fie trimise ga
zetelor de perete din co
munele unde locuiesc a- 
ceștia. (Dan Drăgulescu).

Comitetul de partid 
scrie familiilor. ° 
parte din cei peste 3 000 
de hngajați ai întreprinde
rilor din municipiul Brăila 
care domiciliază în di
ferite sate și comune 
din județ nu fac nave
tă zilnică. Pentru aceș

tia se organizează, fie la 
cluburile întreprinderilor, 
fie în cămine, intîlnirl pe
riodice cu membri ai co
mitetului municipal de 
partid, ai comitetelor de 
întreprinderi, secretari ai 
organizațiilor de bază și 
propagandiști. Comitetele 
de partid de la combinatul 
de celuloză și hîrtie. com
binatul de fibre artificia
le, întreprinderile de con- 
strucții-montaj au organi
zat expuneri pe teme ca : 
„Muncă, cinste, corectitu
dine, echitate socialistă" ; 
„Cucerirea independenței 
de stat a României, act

cii politico-educative în 
rindurile lucrătorilor na
vetiști de către comitetul 
de partid de la întreprin
derea minieră din orașul 
Bălan, județul Harghita, se 
concretizează în ultimul 
timp într-o serie de acțiuni 
de largă audiență. în au
tobuzele în care navetiștii 
se întorc acasă de la lucru, 
cițiva agitatori poartă 
discuții de la om la om pe 
teme educative, Informea
ză despre diferitele aspecte 
ale dezvoltării întreprin
derii șl orașului — rezul
tat al aplicării consecven
te a politicii partidului de

— INFORMAȚII -
din activitatea organizațiilor 

de partid

fundamental al istoriei 
noastre naționale" ; „Lup
ta poporului român, sub 
conducerea P.C.R., pentru 
eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă" ; „Pozi
ția P.C.R. față de religie" ; 
„Succese în cucerirea spa
țiului cosmic" ; „Necesita
tea respectării legilor ță
rii" etc,, care s-au bucurat 
de un larg interes. Cu bune 
rezultate sînt folosite — 
de pildă, de către comite
tele de partid de la în
treprinderile „Progresul", 
„Laminorul" și șantierul 
naval — scrisorile adresa
te familiilor unor tineri a 
căror comportare mai lasă 
de dorit. Comitetul de par
tid de pe platforma chimi
că a Brăilei și de Ia termo
centrală au deplasat brigă
zile artistice de agitație, 
formațiile de dansuri, fan
fare în comunele Tichii ești, 
Gropeni, Viziru, Grădiș
tea și altele, unde au avut 
loc acțiuni politico-educa
tive. (Mircea Bunea).

Și în autobuz agi
tatorii poartă discu- 
♦jj. Atenția acordată mun-

dezvoltare armonioasă a 
tuturor județelor țării. Ex
pozițiile itinerante „Nave
tiștii de la Bălan" și „Oa
menii din cetatea cupru
lui" au poposit în ultima 
vreme în toate comunele 
de origine ale navetiști
lor. S-au organizat, de a- 
semenea, suite de mani
festări sub genericul „Ziua 
navetiștilor". în cadrul a- 
cestora, formațiile artisti
ce ale clubului minerilor 
prezintă lâ căminele cul
turale programe în care 
se evidențiază fruntașii în 
producție, cărora li se de
dică cintece interpretate de 
soliști. Asemenea mani
festări, la care navetiștii și 
familiile lor sînt invitații 
de onoare, au avut loc la 
Tomești, Cirta, Remetea, 
Lazarea și Joseni. (Bar- 
tunek Istvăn).

La căminele cul
turale — programe 
cu un bogat conți
nut. Numeroase organiza
ții de partid din întreprin
deri și de la sate realizea
ză periodic programe com

plexe sub genericul „La 
navetiști acasă". Asemenea 
programe au loc în comu
nele Băcani, Ivești, Deleni, 
Văleni, unde locuiesc nu
meroși muncitori din Vas
lui. La căminele culturaie, 
membri ai comitetelor de 
partid, sindicale și U.T.C. 
din întreprinderi vorbesc 
despre succesele în muncă 
ale unităților Și contribu
ția adusă la obținerea lor 
de către fiii satelor și co
munelor respective. Evi- 
dențiaților în întrecerea 
socialistă li se dedică spec
tacole prezentate de forma
ții de artiști amatori. In
tr-un șir de localități, na
vetiștii sînt antrenați de 
comitetele comunale de 
partid la activitățile poli
tice și cultural-educative, 
organizate la căminele cul
turale. biblioteci etc., la 
dezbateri pe marginea 
schiței or de sistematizare, 
Ia executarea unor lucrări 
de gospodărire și înfrumu
sețare. Est» de așteptat ca 
experiența dobîndită în a- 
ceastă acțiune să fie ex
tinsă cu mai multă opera
tivitate in întreg județul. 
(Crăciun Lăluci).

Brigada artistică 
are cuvîntul... Comi* 
tetul de partid de la între
prinderea de vagoane 
Arad organizează perio
dic In comunele Sintana, 
Pecica, Vladimirescu, Șiria, 
Șagu și altele spectacole 
ale brigăzilor artistice de 
agitație, ale căror progra
me prezintă aspecte pozi
tive și negative din mun
ca și viata navetiștilor. în 
diferite localități rurale 
prezintă programe cu 
conținut similar și bri
găzile artistice de agitație 
de la întreprinderea de 
strunguri, întreprinderea 
textilă U.T.A., fabrica „Li
bertatea". combinatul de 
prelucrare a lemnului. De 
fiecare dată cînd brigada 
artistică ia cuvintul este 
ascultată cu deosebit inte
res. (Constantin Simlon),

FAPTUL
DIVERS
Tuca9

de la Gura 
Humorului

a-Zăcea in mijlocul timpului 
proape fără suflare, tremurînd 
de spaimă, flămândă. Mama-că- 
prioară, hăituită de oameni răi 
și lacomi, fusese nevoită să-și 
părăsească odrasla, o iadă de 
toată frumusețea. Văzind-o in ce 
stare se află, Elvira Filip din 
Gura Humorului a luat iada in 
poala rochiei și a fugit cu ea 
acasă. Gospodina a început, cu 
dragoste și răbdare, s-o hră
nească cu biberonul pină cînd 
delicata sălbăticiune a început 
să se întremeze. Cind a simțit-o 
— cum se spune — în afara ori
cărui pericol, i-a pus numele 
Țuca. Și unde se ducea stăpina, 
hop și Țuca după ea. Trei luni 
de zile cele două au fost nedes
părțite. Pînă au venit, deunăzi, 
silvicultorii, care i-au mulțumit 
frumos gospodinet pentru „pen
siunea" acordată, după care, au 
luat-o pe Țuca și au dus-o in 
rezervația de la Pătrăuți, re- 
dind-o pădurii. Va mai recu- 
noaște-o oare mama ei adevă
rată ?

I Ceasul rău
I
I
I

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă engleză.
17,00 Emisiune în limba germană.
18.45 Tragerea loto.
18.55 Din lumea plantelor și ani

malelor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 „Magazinul cu 30 000 de pro

duse".
20.20 File dș dicționar. Ranghel

Vilceanov. 1
22,10 24 de ore..

PROGRAMUL 2

17,00 Telex.
17,05 Muzică ușoară.
17.20 Anchetă socială : „Stil șl... 

stiluri".
17.55 Vetre folclorice : Harghita.
18,25 verstele peliculei,
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Opera — frescă «onoră ■ 

istoriei.
20.20 Viața economică ■ Capitalei.
20.45 Telex.
20,50 Teatru scurt : „Lume# zice 

câ...“ de Angela Bocancea.
21,40 Treptele afirmării.

Specialiști pentru calcul 
electronic

Centrul ieritorial de cal
cul electronic. Suceava se pre
ocupă constant de recruta
rea și formarea personalu
lui specializat in informatică, 
atît pentru nevoile proprii, cit 
și pentru unitățile beneficiare 
din județele Suceava, Botoșani 
și Neamț. Pînă acum, in cola
borare eu Institutul pedagogic 
din Suceava,Mu fost organizate 
patru serii 3e cursuri postli- 
ceale. De asemenea, din iniția
tiva Centrului de calcul suce
vean, un număr de 26 operatori 
din întreprinderile |udețulul au 
urmat un curs ie scurtă fura
tă de programare a minicalcula- 
toarelor, in timp ce alte 25 de 
cadre, din oficiile de calcul ale 
întreprinderilor municipiului Su
ceava au absolvit un curs de 
inițiere In informatică. începînd 
cu anul 1974, la Institutul peda
gogic din Suceava funcționează 
o școală postliceală de speciali
zare in informatică. (Gh. Paras- 
can).

Cine încasa 
primele ?

Anul trecut, coopera
torii din sectorul zoo
tehnic ,al C.A.P. Obo- 
ga, județul Olt, au 
muheit .'foarte bine. 

’ Pentru''’rfezultat'tjfe ’Ob
ținute s-au acordat 
premii pentru coope
ratori in sumă de 
52 730 lei. Conducerea 
C.A.P., urma să hotă
rască în mod obiectiv 
cit i se cuvine fiecă
ruia, potrivit princi
piului socialist de re
partiție. Dintr-o scri
soare sosită la redac
ție am aflat însă că 
cei din conducerea 
C.A.P. s-au călăuzit 
după alte criterii, con
trare normelor le
gale, ale eticii și e- 
chității socialiste, Răs
punsul Comitetului 
județean Olt al P.U.H., 
intocmit pe baza cer
cetărilor efectuate de 
colegiul de partid, 
confirmă justețea sesi
zării. Aflăm astfel că 
s-au stimulat legal, cu 
prime tntre 1 000—1 600 
lei, doar 8 cooperatori, 
în schimb, „în mod 
ilegal, președintele co
operativei, Toma Mun- 
teanu, contabilul-șef, 
Popa Marin, și ingine- 
rul-șef, Horia Marica, 
sonțrar instrucțiunilor 
primite și fără să aibă 
dreptul, s-au înțeles și 
s-au autopremiat cu 
sume între 1200 și 
2 400 lei, în total 9 900 
Iei. Mai mult, ei au a- 
cordat prime și altor 
persoane ce nu au lu
crat in zootehnie, 
(subl. ns.). La revizia 
făcută de lucrătorii

Băncii agricole, ei au 
fost obligați să resti
tuie C.A.P. sumele în
casate ilegal". Dar cei 
în cauză n-au cedat 
cu una, cu două. In 
loc să-și recunoască 
vinovăția, «ă intre în 
legalitate', au icpmiS.. 
alte și alte abuzuri. 
Astfel, „s-au înțeles 
și au scos din maga
zia C.A.P. cantitatea 
de 4 515 kg porumb 
boabe, pe care au vin- 
dut-o Ia tîrg șl cu 
banii rezultați și-au a- 
coperit datoriile la 
cooperativă" (banii im
putați — n.n.). Si apoi . 
au făcut un alt fals : 
„pentru a acoperi can
titatea de porumb sus
trasă, au anulat avi
zul cu care au sustras 
din magazie porumbul 
și au întocmit un bor
derou ilegal (fals), 
pentru acordare de sti
mulente, premieri în 
porumb știuleți pentru 
ei și alte persoane 
care, de asemenea, nu 
aveau dreptul". Răs
punsul informează a- 
poi că cel trei și-au 
recunoscut , în între
gime, în ultimă instan
ță, faptele săvîrșîte. 
Respectivii se fac vi- 
novați de delapidare, 
abuz de funcție, fals 
și uz de fals, sustra
gere din avutul ob
ștesc. Și acum, măsu
rile luate : președin
tele și contabilul-șef 
au fost înlăturați din 
funcții, iar inginerul- 
șef transferat la altă 
unitate. Totodată au 
fost trimiși în jude
cată. Pentru a primi 
pedeapsa legală cuve
nită celor care încalcă 
legile.

Gospodarii 
satului, 
la lucru

Din ' Ghimeș-Făget, 
comună situată in ju
dețul BăcăUL-ne-a sosit 
o s'ctisbate prin care 
erau sesizate deficien
țe in activitatea gos
podărească și edilitară 
a comunei. Drumul 
comunal Ghimeș-Fă
get — halta Bolovăniș, 
se preciza In scrisoare, 
printre altele, a deve
nit impracticabil. Co
mitetul executiv al 
Consiliului popular al 
județului Bacău, in 
răspunsul adresat re
dacției la această scri
soare, ne face cunoscut 
că s-au luat măsuri de 
nivelare a drumului 
respectiv. Mai aflăm 
din răspuns că cerce
tarea ocazionată de a- 
ceastă scrisoare nu 
s-a rezumat numai la 
faptele inserate, ci s-au 
luat măsuri pentru 
înlăturarea și a altor 
deficiente constatate 
cu acest prilej, Astfel, • 
se menționează că 
„s-au luat măsuri de 
reparare a drumului 
comuna! Fă.get-Răchi- 
țiș, precum și pentru 
regularizarea riului 
Trotuș". Se mai preci
zează, de asemenea, 
că odată cu aprobare,? 
proiectului de regu
larizare a riului Tro
tuș și a pîrîuiui Bolo
văniș se ya rezolva și 
construirea podului de 
la halta Bolovăniș. 
în prezent este con
struit un pod la o 
distanță de 500 m, ce 
face legătura cu halta 
Bolovăniș ; pietonii au 
o punte de trecere 
peste rîu, tn apropiere.

Neculai ROȘCA
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— Dacă tot ne-ai cocoțat 
și pe mine, și pe nevastă-mea 
pe ditamai locomotiva, barem să 
dăm ceva de dușcă, să ne încăl
zim. Să fie într-un ceas bun !

Dar a fost să fie într-un ceas 
rău. Pentru că mecanicul Con
stantin Ciurariu, „cinstit" de 
amicul său I. Tudose, de cum a 
plecat la drum cu trenul perso
nal Suceava—Păltinoasa, a și în
ceput să simtă ureîndu-i-se la 
cap aburii alcoolului. Așa se face 
că prin stația Todirești, unde 
trebuia să oprească, personalul a 
trecut cu viteză de accelerat, 
dacă nu de rapid. Noroc că șeful 
trenului a tras semnalul de alar
mă. Mecanicul Ciurariu a fost 
dat jos de pe locomotivă și înlo
cuit cu altul. în procesul public 
care a avut loc Ia Depoul de lo
comotive Suceava-Nord a fost 
condamnat la trei ani închisoare.

Unui 
necunoscut

Cititoarea noastră Ana Cociu- 
ban din Sofronea-Arad ne isto
risește o intimplare — cum zice 
ea — „vrednică de toată admi
rația". Sosind in Gara de Nord 
din București. împreună cu mai 
multe rișde, și fiind seară, 
târziii, s-au'dus in stafia de taxi
metre. Cum n-au încăput toți in
tr-un'Hfrigur Kxi; urcat in 
două, tn primul autoturism,, o 
rudă de-a Anei a pus un gea
mantan, fără să anunțe nici pe 
șofer, nici pe ceilalți. Așa se 
face că geamantanul cu pricina 
a fost uitat, de toți in taximetrul 
respectiv. Iată însă că. după 
o bucată de vreme, geamantanul 
și-a găsit stăpinul. Șoferul îl de
pusese la Biroul de obiecte pier
dute al I.T.B. „Cum in geaman
tan se aflau multe obiecte de 
valoare, am fost tare bucuroasă 
de găsirea lui. Dar ceea ce aș 
vrea să vă rog — ne scrie citi
toarea — e să pot adresa, mă
car prin ziar, » un cuvint de 
mulțumire acelui șofer necunos
cut. Pină acum n-am reușit să-i 
aflu numele".
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Confuzie ?
Un transcontainer numărul 

0558 se afla încărcat cu piese de 
schimb pentru mașini agricole 
în gara bucureșteană „16 Fe
bruarie". Așteaptă, și actțm, de 
două luni, mai exact de la 1 
septembrie, spre a fi trimis la 
Brăila. Un alt transcontainer, cu 
numărul 35558, încărcat cu mo
bilă, a fost expediat tot atunci 
din Brăila către București, unde 
a și ajuns. Dar iată că, in loc ca 
spre Brăila să plece transcontai- 
nerul 0558, cu piesele necesare 
campaniei agricole de toamnă, a 
fost trimis înapoi.., transcontai- 
nerul 35558, încărcat cu mobilă. 
Cum brăilenii nu puteau folosi 
un șifonier pe post de plug și 
nici o dormeză drept grapă sau 
tăvălug, l-au expediat pe 35558 
înapoi la București. Dar bucu- 
reșteaii tot nu l-au trimis pe 
0558. Se prea poate ca la mijloc 
să fi fost o confuzie. Gravă insă 
și intolerabilă. Cum vor plăti 
oare cei vinovați excursia gra
tuită a mobilei și staționarea 
pieselor de schimb ?

Revista internațională de istorie militară 

consacră un număr special României
Prestigioasa publi

cație științifică, inter
națională „Revue In
ternationale d’hiștoire 
militaire" (Revista 
internațională de isto
rie militară), publicată 
anual in clteva limbi 
de Comitetul Interna
țional al științelor Is
torice. îșl consacră nu
mărul pe acest an 
României. Realizat sub 
îngrijirea Comisiei ro
mâne de Istorie mili
tară. numărul cuprin
de 11 studii, care 
pun in lumină o .ca
racteristică fundamen
tală a istoriei Româ
niei și anume lțipta 
eroică, plină de sacri
ficii dusă de-a lungul 
secolelor de poporul 
nostru, pentru liberta
te și independentă na

țională. Sînt prezen
tate momente de virf 
ale acestei lupte, 
precum războaiele 
pentru neațîrnarea ță
rilor române in secole
le XIV—XVI. războ
iul din 1877—1878 pen
tru cucerirea indepen
dentei de stat, opera
țiunile militare din

vara anului 1917. rezis
tența antifascistă din 
tara noastră, insurec
ția națională armată 
antifascistă si antiim- 
perlalistă din august 
1944 și contribuția ro
mânească la războiul 
antihitlerist, aportul 
armatei la transformă-

rile revoluționare din 
România în perioada 
imediat următoare ce
lui de-al doilea război 
mondial.

Revista oferă, astfel, 
o imagine sintetică 
asupra evoluției orga
nismului militar ro
mânesc de-a lungul 
vremurilor, asupra ro
lului important pe 
care l-a jucat armata 
în apărarea intereselor 
vitale ale poporului.

Silviu ACHIM

Micul ecran - laborator al talentelor actoricești
Am subliniat, în mal 

toate împrejurările in 
care ne-am referit la 
teatrul televiziunii, se
riozitatea cu care co
lectivul de realizatori 
se apropie de opere 
dramatice dintre cele 
mai dificile.

Abordăm azi un as
pect asupra căruia 
ne-am oprit mai rar :

adevărul că televiziu
nea nu este doar școa
lă a spectatorilor, ci și 
un important labora
tor actoricesc. Mulți 
interpreți vîrstnici 
și-au completat pal
maresul, pe platourile 
TV, cu succese în ro
luri pe care nu le a- 
bordaseră pe scenă. 
La fel, actori din ge-

nerațiile mai tinere 
și-au îmbogățit fișele 
de creație, interpretînd 
piese ale teatrului T V. 

încă un argument 
în acest sens ne ofe
ră recentul spectacol 
cu „Regele Ioan" de 
Shakespeare (regia : 
Letiția Popa). Acest 
spectacol s-a constituit 
ca un moment de re-

lief în stagiunea non
stop a televiziunii șl 
din punctul de vedere 
enunțat mai sus. De 
pildă, spectacolul a 
prilejuit unor actori ca 
Olga Bucătaru, Cornel 
Coman, Mihai Mereu- 
ță, George Mihăiță o 
importantă întilnire 
cu universul shake
spearian. Lui George 
Mottoi — de asemenea. 
Chiar și unei actrițe 
cu experiența Dinei 
Cocea televiziunea i-a 
oferit, și cu acest pri
lej, terenul unei crea
ții aparte. Dar cel mai 
semnificativ apare ca
zul Iul Ștefan (orda- 
che, interpretul rolu
lui titular, care, după 
acel remarcabil „Ham
let" pe scena teatrului 
„Nottara" a avut po
sibilitatea să se tntîl- 
nească cu ilt erou al 
„marelui Will", loan 
cel fără de țară. Stu

diul solicitat lui Ște
fan lordache de acest 
rol a constituit, de
sigur, un excelent e- 
xercițiu pentru alte 
personaje de aceeași 
factură, fie din „Cro
nica" shakespeareană, 
fie din „hronicul" au
tohton.

Aplaudind opțiunile 
repertoriale, ca și ca
litatea montărilor tea
trale TV — socotim 
necesar să îndreptăm 
atenția realizatorilor și 
asupra marilor resurse 
interpretative ale mul
tor altor actori din 
teatrele de pe întreg

0 sugestie la sfirșit de
Deschiderea actua

lei stagiuni a oferit 
Teatrului Național din 
Cluj-Napoca prilejul 
de a organiza, timp de 
trei zile, in colaborare 
cu Asociația oameni
lor de artă din insti
tuțiile teatrale șl mu
zicale (A.T.M.) și sub 
egida consiliului ju
dețean al culturii și 
educației socialiste, un 
amplu colocviu oe 
tema : „Arta Interpre
tativă românească In 
contextul culturii so
cialiste".

Prestigiul de care se

bucură acest teatru, 
precum și interesul 
stirnit de tema pusă 
în dezbatere au po
larizat în jurul acestei 
manifestări o largă 
participare.

Ținuta celor mal 
multe comunicări și 
intervenții a făcut 
din colocviu terenul 
unor vii și rodnice 
confruntări de păreri. 
De la chestiuni de 
estetică generală (de 
pildă, a rolului pe 
care 11 deține arta in
terpretativă româ
nească in promovarea

cuprinsul țării. Soli
citarea lor mai frec
ventă — chiar siste
matică — ar fi nu 
numai în folosul tea
trului TV, ci șl al 
teatrului fn general.

Natalia STANCU- 
ATANASIU

colocviu
valorilor umanismului 
socialist) la cele de 
estetică aplicată do
meniului specific al 
teatrului (relația text- 
regizor-interpret, lim
bajul scenic, ponderea 
publicului în actul 
spectacular, condiția 
tinerilor actori și re
gizori etc.) ; de la 
chestiuni de teorie a 
valorilor estetice tn 
opera caragialeană la 
cele de politică tea
trală nemijlocită — 
:olocviul a Îmbrățișat 
o variată gamă pro
blematică.

Recitalul de poezie 
susținut, in cadrul co
locviului, a completat 
discuțiile teoretice.

O și mai accentuată 
împlinire s-ar fi reali
zat dacă inițiatorii a- 
cestei manifestări ști
ințifice ar fi oferit 
participanților posibi
litatea de a vedea mai 
multe spectacole aie 
naționalului clujean. 
(Cit de utilă ar fi 
fost o asemenea con
fruntare practică a 
dovedit-o faptul că 
premiera „O noapte 
furtunoasă", înfățișată 
celor prezenti la co
locviu. a intrat în la
boratorul unor, spe
răm, substanțiale îm
bunătățiri. ca urmare 
a sugestiilor formu
late de specialiști). 
Avem convingerea că 
această doleanță justi
ficată a fost reținută 
pentru viitoarea întîl- 
nire.

Andrei STRIHAN

I Zarurile
| au
I aruncate...

— Eu, unul, nu plec In cursă 
cu autobuzul In starea tehnică în 
care se află — a spus șoferul 
Emil Căpățină.

— Iți dau ordin să pleci — i-a 
răspuns șeful de coloană Doru 
Mătușoiu.

Șeful de coloană s-a dus la re
vizorul tehnic Gheorghe Lăcătu
șii, să-i ceară avizul. Acesta, 
fiind foarte, foarte ocupat cu... 
jocul de table, a dat afirma
tiv din cap, astfel că autobuzul 
31—MH—583 a pornit, In starea 
în cate se afla, pe străzile mu
nicipiului Drobeta Turnu-Seve- 
rin, transportind călători. Noroc 
că un lucrător de miliție a ob
servat „din mers" starea auto
buzului și l-a tras pe dreapta. 
Altfel, cine știe... De acum în
colo, pentru șeful de coloană șl 
revizorul tehnic, începe un alt... 
joc. Zarurile au fost aruncate.

Rubrlcd redactata de
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 
.Sclnteil"
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Mesajul de salut al C. C. al P. C. R. 
adresat Congresului al XV-lea 

al P. C. din Norvegia

Cronica zilei Primire la C. C. al P. C. R.

Dragi tovarăși, .
în numele Partidului Comunist 

Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a) tu
turor oamenilor muncii din România 
socialistă adresăm participanților 
la cel de-al XV-lea Congres al 
Partidului Comunist din Norvegia, 
comuniștilor, ' întregii clase munci
toare norvegiene un călduros salut 
frățesc, împreună cu un mesaj da 
prietenie și solidaritate internațio- 
nalistă.

Congresul dumneavoastră are loc 
tn condițiile unor profunde schim
bări în raportul de forte, ale unor 
puternice transformări politice, eco
nomice și sociale, ale creșterii con
științei și participării maselor popu
lare la rezolvarea, pe o bază nouă, 
!n interesul tuturor națiunilor, a 
problemelor complexe ale vieții con
temporane. în prezent se impune 
intensificarea luptei unite pe scară 
națională și internațională a tuturor 
forțelor muncitorești, progresiste, 
democratice și antlimperiăliste pen
tru întărirea cursului spre destin
dere, colaborare și Securitate în Eu
ropa și în lume, pentru lichidarea 
subdezvoltării. împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste de dominație, inechitate și 
asuprire, pentru o nouă ordine eco
nomică și politică internațională, 
pentru apărarea intereselor oameni
lor muncii și lărgirea drepturilor șl 
libertăților democratice, pentru res

pectarea dreptului fiecărui popor de 
a fi stăpînul bogățiilor sale, de a-și 
hotărî în mod liber și independent 
soarta, conform intereselor și aspi
rațiilor sale, fără nici un amestec 
din afară.

Folosim acest prilej pentru a ex
prima satisfacția față de legăturile 
de prietenie și colaborare tovără
șească ce unesc partidele noastre, 
pe baza respectării dreptului fiecă
rui partid de a-și elabora de sine 
stătător linia politică și, in același 
timp, să reafirmăm hotărirea noas
tră de a acționa pentru amplificarea 
raporturilor de conlmrare dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Norvegia în inte
resul întăririi prieteniei dintre cele 
două partide, țări și popoare, al so
lidarității și colaborării dintre parti
dele comuniste și muncitorești, din
tre toate forțele antiimperialiste.

Dorim, totodată, să reafirmăm do
rința noastră de a dezvolta relațiile 
po'itice. economice, culturale, știin
țifice și în alte domenii dintre Re
publica Socialistă România și Nor
vegia. spre folosul celor două po
poare, al păcii și colaborării în Eu
ropa și în lume.

Urăm, dragi tovarăși, succes de
plin lucrărilor Congresului, activită
ții pe care o veți desfășura pentru 
împlinirea aspirațiilor clasei munci
toare, ale poporului norvegian, pen
tru promovarea cauzei păcii, demo
crației și socialismului.,

Dr. Katharina Focke, ministrul fe
deral al tineretului, familiei și sănă
tății al R.F. Germania, s-a întîlnit 
joi dimineața cu Radu Păun, minis
trul sănătății.

Cu acest prilej a avut loc o infor
mare reciprocă asupra activității ce
lor două ministere și au fost discu
tate probleme sociale privind dez
voltarea colaborării bilaterale în do
meniul sănătății.

A luat parte Erwin Wickert, am
basadorul R.F. Germania la Bucu
rești.

Oaspetele a vizitat în cursul zilei 
Institutul național de gerontologie ți 
geriatrie, precum și Spitalul Fundeni 
din Capitală.

★
Joi după-amiază. Institutul român 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea a organizat o manifestare 
culturală cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Algeriene Democratice Șl 
Populare. Cu această ocazie, Mircea 
S. lonescu, corespondentul Agerpres 
la Alger, a prezentat impresii de că
lătorie din Algeria. La manifestare 
au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe. Consiliului Culturii șl Edu
cației Socialiste, oameni de artă și 
cultură, tineri algerieni care învață la 
București, un numeros public.

*
în cursul zilei de joi. șefii misiu

nilor diplomatice din țările latiho-a- 
mericane acreditați la București au 
făcut, la invitația conducerii Minis
terului Afacerilor Externe, o vizită 
în județul Prahova. (Agerpres)

Membrii Consiliului militar al 
forțelor armate unite ale statelor 
participanta la Tratatul de la Var
șovia, care au luat parte la ședința 
ordinară a consiliului și la consfătui
rea cadrelor de conducere, desfășurate 
la București, au fost primiți, joi 
după-amiază, Ia Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român.

în numele conducerii de partid și 
de stat, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășii Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar ăl C.C, al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Lie 
Verdeț, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C,C. al 
P.C.R.. Gheorghe Oprea și Gheorghe 
Rădulescu, membri ai Comitetului

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-miniștri ai guvernului, și 
general de armată Ion Ioniță, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale, au salutat pe 
membrii .consiliului militar.

Mulțumind, comandantul suprem 
al forțelor armate unite ale state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia, mareșal al Uniunii Sovie
tice I. I. Takubovski, a rugat 
să se transmită tovarășului. Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România,, 
cele mai bune urări, iar poporului 
român urări de prosperitate.

A avut loc apoi a convorbire care 
a decurs într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

UNIUNEA SOVIETICĂ

Stelele industriei 
carbonifere

Ședința Consiliului militar al forțelor armate unite
» 1 I

si Consfătuirea cadrelor de conducere ale armatelor

În cadrul programului
în cadrul programului „Ambasa

dorii prieteniei" se află în țara noas
tră un grup de cadre didactice șl 
' pecialiști în domeniul învățămîntu* 
ui artistic din Statele Unite ale A- 
îericil, care va Vizita instituții de 

învățămlnt și cultură, va participa 
la spectacole și expoziții ale elevilor 
și studenților. .Toi, oaspeții au făcut 
o vizită la Ministerul Educației și

„Ambasadorii prieteniei”
Învătămîntului, • unde au fost primiți 
de tovarășul Paul Niculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
tru! educației și învățămintului. E- 
r-ul de față Harry W. Morgan, pre
ședintele programului „Ambasadorii 
prieteniei", și F. W. Rogers, directo
rul Alianței pentru educație artisti
că din S.U.A.

(Agerpres)

O delegație a partidului „Noua 
Democrație" din Grecia a sosit 

in Capitală

Produse noi 
la „Moldova“-lași

La contractările făcute în a- 
ceastă toamnă la Mangalia s-aji 
cerut pentru, primul semestru 
al anului 1976, îndeosebi trico
turi ușoare, rezistente, estetice. 
Pentru a satisface aceste ce
rințe, la întreprinderea de tri
cotaje' ..Moljlova" din Iași au 
fost introduse în fabricația de 
serie 45 modele de tricotaje tip 
bumbac și 10 modele din fire 
sintetice cu poliester, poliamidă 
și melană. Concomitent, se con
tinuă fabricarea tricotului bucle, 
realizat din fire de bumbâc în 
amestec cu fire sintetice supra- 
elastice.

La întreprinderea de tricotaje 
„Mo’dova" Iași a început să se 
realizeze și alte noi produse. 
(Manele Corcaci).

statelor participante la
în perioada 27—30 octombrie, in 

Republica Socialistă România, la 
București, sub președinția coman
dantului suprem al forțelor arma
te unite, mareșal al Uniunii Sovie
tice I. I. Iakubovski, s-aU desfășurat 
ședința ordinară a Consiliului mi
litar și Consfătuirea cadrelor de con
ducere ale categoriilor de forte ar
mate ale armatelor statelor .partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

în cadrul consiliului militar și al 
consfătuirii s-a făcut bilanțul pre
gătirii operative și de luptă a for
țelor armate unite, s-au stabilit sar
cini pentru anul 1976, de asemenea,

Tratatul de la Varșovia
s-au analizat probleme care prezin
tă interes reciproc pentru armatele 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

Ministerul Apărării Naționale al Re
publicii Socialiste România a prezen
tat în cadrul schimbului de expe
riență unele activități de Instruire 
din armata Republicii Socialiste 
România. .

Ședința consiliului militar și con
sfătuirea s-au desfășurat într-o 
atmosferă de lucru, tovărășească, în 
spiritul prieteniei și al colaborării 
strinse.

Sosirea unei delegații a Asociației 
de prietenie sovieto-română

Joi dimineața a sosit la Bucu
rești. delegația Asociației de priete
nie Sovieto-română, condusă de 
D. N. Haritonov, adjunct al minis
trului invățămîntului superior și 
mediu de specialitate din R.S.F.S.R., 
care, la invitația Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., va participa la ma
nifestările ce vor avea loc în țara 
noastră cu prilejul Celei de-a 58-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a

fost salutată de Vasile Alexandres* 
cu, adjunct al ministrului educației 
și Învătămîntului, Petru Despot, 
membru al Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
membru în Biroul Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., de membri șl activiști 
ai consiliului.

Au fost prezenti, de asemenea, re
prezentanți ai Ambasadei U.R.S.S. la 
București.

(Agerpres)
Joi după-amiază a sosit în Capi

tală delegația partidului „Noua De
mocrație" din Grecia, condusă de 
Gheorghios Bakatselrts. fost ministru, 
deputat în parlamentul elen, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., efectuează 0 
vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte : Gheor
ghios Tzitzicostas, PanaiOtis Gherakis, 
StaVros Tataridis și Joanis An- 
tonopoulos, deputați în parlamentul 
elen.

La sosire, pe aeroportul Otdpeni, 
oaspeții au fost întîmpinați de Cor- 
neliu Mănescu, Ion Catrinescu, mem
bri ai C.C. al P.C.R., deputăti în 
M.A.N., Vasile Sandru, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., și Nicolae 
lonescu, șef de Sector la C.C. al P.C.R.

A fost prezent ambasadorul Repu
blicii Elene la București, Dimitri Pa- 
padakis.

(Agerpres)

Meșteșugarii vrînceni se prezintă

Vizita unei delegații 
internaționale

La Invitația Camerei de Comerț șl 
Industrie a Republicii . ȘocialUta. 
România, Zițele acfeslea n«-a vizitat 
țara o delegație a Centrului de stu
dii internaționale de management — 
care a reunit reprezentant! a 15 mari 
firme americane Cu sediu! la Vienâ 
— condusă de Elemer Balogh, direc
tor general la „Conill Bank". A avut 
loc cu acest prilej un seminar pe 
tema „Programe de marketing pentru 
dezvoltarea pe termen lung a Comer
țului cu România", în cadrul căruia 
au fost abordate aspecte privind re-

a Centrului de studii
de management

lat iile comerciale și de cooperare ro- u 
mâno-amerlcane. Au ■ luat parte re
prezentanți ai Caiperei de Comerț 'țî 
Industrie, Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, Comitetului de Stat al 
Planificării Și Băncii Române de Co
merț Exterior.

Pe parcursul vizitei, membrii dele
gației âu purtat discuții la unele mi
nistere economice și întreprinderi ro
mânești de comerț exterior.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de i, i 

ți 3 noiembrie. în țâră : Cerul va fi 
variabil, cu înnotărl rrial accentuate în 
nordul și estul țării, unde local voi* că

dea burhițe șl ploi slabe. Vînt moderat, 
cu intehstficărî locâlfe In estul țării. 
Temperatura în scădere ușoară. Mini
mele Vor fi cuprinse între minus 3 și 
7 grade, iar măximele între 8 și 1& 
grade. Dimineața ceață în vestul și sud- 
vestul țării. în București : Cerul Va ti 
temporar noros, Vîntul va sufla mode
rat. Temperatura în scădere ușoâră. 
Dimineața, ceâță.

Expoziția cu vînzare organi
zată în municipiul Focșani de 
către Uniunea județeană a coo
perativelor meșteșugărești Vran
cea se înscrie printre acțiunile 
de succeg întreprinse în acest an 
pe linia testării cerințelor cum
părătorilor. în cadrul acesteia 
sînt prezentate peste 200 de mo
dele de încălțăminte, marochi* 
nărie, confecții, tricotaje și len
jerie, mobilă și produse din 
■lemn pentru uz casnic. -Fată de 
expoziția anterioară, b notă a- 

''fțarțb f' aduce de 'âcyasta ’ dată 
varietatea produselor de confec
ții, tricotaje și încălțăminte 
pentru copii. Cele peste 200 de 
modele poartă matca de fabri
cație a cooperativelor meșteșu
gărești din Focșani, Adjud, Mă- 
rășești, Panciu și Odobești.

în prezent, tot pe linia con
fruntării cu cerințele cumpără
torilor sînt organizate asemenea 
forme de prezentare și în uni
tățile U.J.C.M. Vrancea specia
lizate în desfacerea produselor 
proprii. Totodată, au fost luate 
măsuri pentru intensificarea co
merțului stradal prin sistemul 
tonetelor. De altfel, practicarea 
în mod permanent a acestui dia
log cu beneficiarii produselor

meșteșugărești explică și preo
cuparea uniunii pentru diversi
ficarea gamei de articole și rea
lizarea lor la un nivel calitativ 
ridicat. în perioada parcursă din 
acest an au fost realizate mai 
bine de 120 de produse noi. Re
cent, acestora li s-au mai adău
gat încă 90 de modele noi de 
confecții și lenjerie, în vederea 
încheierii unor contracte ce vor 
fi onorate în ultimele două luni 
ale anului, precum și în primjjl, 
semestru din anul viitor. Tova
rășul Chirii Bivolan, președinte
le U.J.C.M. Vrancea, lrf comple
tarea tabloului de realizări ob
ținute pînă acum, ne-a prezen
tat și situația la zi a unor in
dicatori de plan ai anului în 
curs. Astfel, s-au realizat peste 
prevederi mal bine de 5,5 mili
oane lei la producția-marfă, 
peste 4 milioane lei la livrările 
de mărfuri către fohdul pieței, 
peste 2,5 milioane lei la desfa
cerea mărfurilor prin rețeaua 
proprie. în bune Condiții se în
deplinesc și obligațiile in ce pri
vește Onorarea contractelor cu 
partenerii externi.

Dan DRAGULESCU
corespondentul „Scinteii"
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Unități comerciale 
moderne în satele 

Teleormanului
Alături de celelalte organizații 

ale cooperației de consum din 
întreaga țară, U.J.C.C. Teleor
man acordă o atenție deosebită 
extinderii și modernizării rețelei 
sale comerciale, de alimentație 
publică și de prestări servicii 
pentru satisfacerea cerințelor 
mereu crescînde ale populației 
de la sate.

Celor'30-ttc unități moderniza
te în 1974 li s-au adăugat anul 
acosta alte 35 de magazine care, 
in urma amenajărilor făcute, a 
dotării cu mobilier adecvat și a 
folosirit intensive a spațiului co
mercial, oferă posibilitatea prac
ticării formelor moderne de co
merț (autoservirea, expunerea 
deschisă, alegerea liberă a 
mărfurilor) care vin în sprijinul 
Cetățenilor, reducînd considerabil 
timpul afectat cumpărăturilor.

Totodată, au fost date in folo
sință de curind construcții noi, 
intre care un complex comercial 
(alimentară, textlle-InCălțâmlnte, 
Cofetărie) la Drăgflnești-Vlașca, 
magazine universale la Didești, 
Albești, Rădoieștl, Necșești, Fră- 
sinet, Siliștea etc. Aceste maga
zine desfac o gamă complexă de 
articole de îmbrăcăminte, obiec
te de Uz gospodăresc, mărfuri 
electrotehnice.

Cifra globală înfăți- 
șind produsul muncii 
minerilor sovietici in 
cel de-al 9-lea cincinal 
va depăși 3 miliarde 
și jumătate de tone. 
Un adevărat munte de 
cărbune — tradiționa
la „pline a industriei", 
în 1975, ultimul an al 
cincinalului, cantitatea 
realizată va fi de 
700 000 000 tone. De 
fapt, «fra de plan era 
de 693 400 000 tone, dar 
minerii au... rotun
jit-o, diferența de 
6 600 000 tone pe care 
o dau în plus fiind o 
expresie a rodnicei în
treceri socialiste în 
cinstea celei de-a 58-a 
aniversări a Revoluției 
din Octombrie și a ce
lui de-al XXV-lea 
Congres al P.C.U.S.

Flecare din anii ce
lui de-al 9-lea cincinal 
a însemnat pentru in
dustria sovietică a 
cărbunelui un spor de 
ordinul milioanelor de 
tone. Anul final al 
cincinalului este unui 
„de vîrf“, creșterea 
producției față de 1974 
fiind de 22 000 000 tone 
cărbune.

în ultimii cinci ani, 
pe firmamentul indus
triei carbonifere a 
U.R.S.S. au apărut noi 
„stele", de primă mă
rime. în nordul Ka- 
zahstanului, la Eki- 
bastuz, a intrat în 
funcțiune cariera gi
gant „Bogatir", a că
rei primă parte asigu
ră extracția unei can
tități anuale de
25 600 000 tone Căr
bune superior. Odată 
cu darea in exploa
tare a celei de-a doua 
părți, această cariera 
va avea o capacitate 
de extracție anuală de 
50 000 000 tone.

O știre de ultimă 
oră anunță că minerii 
de la centrala de pro
ducție „Karagandau- 
gol“ au marcat reali
zarea unui milion de 
tone cărbune peste 
plan pe anul în curs 
(pe întregul cincinal, 
aici au fost extrase 
peste plan 6 500 000 
tone). Planuri de per

spectivă prevăd crea
rea în această zonă, 
ale cărei zăcăminte 
sint apreciate la peste 
7 miliarde de tone, s 
unui complex energe
tic cu o putere de 
65—75 milioane kilo
wați. Din bazinul Kuz- 
nețk se anunță intra
rea în funcțiune a 
uneia din cele mai 
mari mine mecanizate 
din U.R.S.S. — „Ras* 
padskaia" — cu o ca
pacitate de extracție 
de 6 000 000 tone pe an, 
în timp ce în Donbass 
a dat primele can
tități de cărbune 
mina „Krasnoarmeis- 
kaia-Glubokaia“ (ca
pacitate 4 500 000 tone

corespondenta
DIN MOSCOVA

pe an), iar în îndepăr
tatul bazin nordic al 
Peciorei a intrat în 
funcțiune mina „Vor- 
gashorskaia" (5 000 000 
tone pe an). Semnifi
cativ este că în ulti
mele două unități, 
considerate experimen
tale, se aplică metode 
noi și sînt Utilizate in
stalații moderne de 
extracție, care permit 
o sporire a producti
vității muncii de tret- 
patru ori față de nive
lul actual, înlăturîn- 
du-Se, totodată, în 
mare parte munca fi
zică grea din subteran, 
într-o etapă viitoare, 
metodele respective 
urmează a fi extinse 
în numeroase alte 
mine.

Ca urmare a moder
nizării continue, mine
le carbonifere capătă 
un tot mai accentuat 
aspect de întreprin
deri industriale sub
terane. O tot mai mare 
răspîndire cunoaște 
metoda hidraulică de 
rupere și transportare 
a cărbunelui, conside
rată a fi cea mai „cu
rată" din punctul de 
vedere al sănătății mi
nerilor. în anii celui 
de-al 10-lea cincinal, 
jeturile, de apă vor fi

folosite la extragerea 
și transportarea a 
18 000 000 tone de căr
bune.

Fideli tradițiilor, mi
nerii sovietici îmbogă
țesc letopisețul cinci
nalului cu noi pagini 
de eroism în muncă, 
în anul 1967, cînd lua 
naștere mișcarea „mi- 
iștilor" (întrecerea pen
tru obținerea, în fie
care zi, a unei mii de 
tone de cărbune în 
fiecare abataj complex 
mecanizat), numărul 
brigăzilor participante 
la competiție era de 
numai 23, iar cifra de 
„1 000“ era considerată 
un record greu de 
atins. în ultimul an al 
cincinalului, numărul 
brigăzilor care reali
zează o asemenea pro
ducție a depășit 500. 
„Recordul de ieri — 
azi normă obișnuită" 
este o lozincă ce-și gă
sește o semnificativă 
materializare în între
cerea în cinstea sărbă
toririi marelui Octom
brie și a apropiatului 
Congres al partidului. 
A apărut o nouă miș
care — cea a „miliona
rilor" (întrecerea pen
tru realizarea, într-un 
an, a unui milion de 
tone cărbune din 
fiecare abataj, complex 
mecanizat). Realizările 
acestor brigăzi, îm
preună cu numele șe
filor lor —V. Murzen- 
ko, I. Strelcenko, M. 
Cerepov, G. Smirnov, 
M. Cih — sînt citate 
la loc de frunte în pa
ginile ziarelor și la 
emisiunile de radio și 
televiziune sovietice.

Potrjvit unei vechi 
tradiții a minerilor so
vietici, deasupra fie
cărei mine sau cariere 
fruntașe se aprinde o 
stea. Iar numărul aces
tor stele crește mereu, 
constelația lor exprî- 
mînd hotărirea acestui 
important detașament 
al clasei muncitoare 
din U.R.S.S. de a obți
ne noi și noi succese 
în munca și lupta 
pentru edificarea so
cietății comuniste.

L. DUȚA

Nr. 
Crt.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndâ și cîștigurl în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din țarâ 
care au cîștigat cîte un autoturism ,,Dacia - 1300“ la tragerea la sorți pentru trimestrul III 1975

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
J<Jr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economi!
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
art.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
Crt.

Numărul 
libretului 

(IC economii
Nr. 
Crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

1 736-212-18316
2 703-1-25463
3 709-1-19180
4 710-204-3800
5 709-217-7770
6 716-203-6281
7 755-202-6908
8 709*1-54158
9 738*1-5693

10 • 702-1-45193
11 703-809-5819
12 709-1-80177
13 710-1*26732
14 715-1-146660
15 724-801-457?
16 714-628-932
17 727-235-4609
18 750-216-324
19 736-212-28898
20 743-1*68703
21 727-232-374
22 706-526-321
23 702-218-5054
24 732-1*24631
25 709-212-2215
26 728-201-7343
27 754-1-25006
28 726-902-508
29 731-272-529
8o 741-201-5974
31 740-1-604
32 736-262-6
33 743-202-1559
34 752-201-6426
35 743-1-75580
36 701-1*8763
37 719-212-2872
38 701-205-3561
39 701-142-648
40 702*1-35040
41 702-1-62440
42 702-1-78612
43 702-219-2194
44 713-206-778
45 735-1-34850
46 735-1-51623
47 735-256-68
48 703-1-12818
49 703-1-36855
50 734-201*2258
51 703-203-3834
52 706-164-3384

53 732-1-32787
54 732-1-38624
55 .732-201-573
56 732-204-3372
57 705-262-24
58 720-1*1643
59 709-1-48395
60 709-1-74443
61 709-1*91932
62 709-1-140009
63 709-218-490
64 709-218-5829
65 724-104-21571
66 724-104-38556
67 708-1-2818
68 708-1-27393
69
79

713-213-237
710-1-22083

71 738-1-1463
72 733-201-15679
73 710-113-7769
74 710-119-11785
76 < 710-138-1888
76 715-1-47972
77 715*1-85235
78 715-1-109686
79 715-1-128401
80 715-1-143098
81 710-512-145
82 710-816-727
83 754-1-28439
84 711-102*9505
83 716*1-8874
86 716-1-47288
87 716-1-66081
88 716-209-1085
80 716-203-2806
90 7-12-215-389
91 736-210-3950
92 743-1-22502
93 748-202-4126
94 717-1-37241
95 717-1-60312
96 717-1-75424
97 712-410-280
98 713-194-2693
99 724-1-18884

100 751-1-5027
101 749-1-17959
102 718-232-361
103 719-1-9330

104 719-217-2431
105 719-207-3271
108 719-203-14519
107 711-1-6087
10’3 727-1-16467
109 727-1-49008
110 727-1-65738
111 761-203-212
112 763-203-4713
113 741-201-14712
114 741-212-2325
115 744-207-289
116 756-1-18824
117 750^1-4231
118 750-1-37360
119 750-211-25040
120 750-201-5130
121 734-1-4595
123 734*1-32922
123 740-1-9811
124 714*201-2095
125 746-211-378
126 719-610-174
127 736-1-50003
128 736-1-732)7
129 736-1-87950
130 736-212-23448
131 736-279-4665
132 736-202-17025
133 ' 736-287-7
134 741-1*3285
135 741-1-20088
136 758-214-74?
137 758-1-11976
103 723-103-9787
130 713-1*20400
140 743-1-61776
PI 743-1*83’31
P2 743-1-08446
1«3 743-207-5654
IM 743-200-18867
P5 745-2-1R3A5
146 747-1*5772
147 747-207-ai2
148 713-205-2788
149 726-115-310
150 727-137-9026

■151 762-1-36805
152 752-1-57300
153 752-202-4911

154 728-1-4076
155 753-1-1866
156 757*203*211
157 728-142-284
158 739-206-2238
159 723-1-4687
160 723-308-474
161 706-1-1472
162 701-203-3706
163 701-117-1
164 ' 702-1-19212
165 702-1-52975
166 702-1-72745
167 702-208-1161
168 752-205-3618
169 735-1-25242
170 735-1-45609
171 735-180-291
172 713-1-8104
173 703-1-29129
174 703-254-26
175 703*809*14002
176 706*102-6677
17? 732-1-12326
178 732-1-49842
179 732-1-68020
180 758-213-1’09
181 ’ 705-1-14’73
182 707-1-7650
183 ■ 709-1-30794
184 700-1-55277
185 700-1-85407
180 709-1-100126
18? 799-200-j181
1"8 709-217-14734
100 791-104-5’41
’00 794-104-32075
’Oț 791-951-036
102 700*1-90815
103 709_9no-5909
104 710-1-10093
105 710*205-180
105 733-1-2645
197 720-201-2703
100 710*119-31“1
100 710-120-15739
200 715-1-20603
201 715-1-71077
202 715-1-100478
203 715-1-121261

204 715-1-13755?
205 715-1-149954
206 718-205-754
207 754-1-20809
208 754-203-8132
209 711-145-10
210 716-1-35637
211 716-1-59420
212 716-1-74131
213 716-215-10593
214 742-1-7408
215 742-207-1457
216 748-1-14570
217 748-261-92
218 717-1-21978
219 717-1-52053
220 717-1-70034
221 717-216-4916
222 713-102-10111
223 724-1-6500
224 724-207-525
225 749-1-9720
226 730-1-1533
227 731-1-8142
228 719-1-23352
229 719-201-16175
230 719-203-4287
231 711-205-5015
232 717-173-58
233 727-1-38418
234 727-1-60019
235 722-201-2445
236 725-1-8618
237 704-115-67
238 741-201-27720
239 758-216*865
240 756-1*12973
241 706-201-7055
242 750-1-30968
243 750-211-16597
244 754-205-1946
245 745-1-7102
246 734-1-24531
24? ' 734-207-2550
248 740-1*21060
249 746-1-13920
250 714-203-1602
251 736-1-36800
252 736-1-65008
253 736-1-82553
254 736-212-11433

255 736*212-33203
256 736*202-6882
257 736-251-1551
258 704*523-2259
269 741-1-22809
260 704-230-135
261 758-1-1538
262 723-102*5923
263 723-140-89
264 743-1-50120
265 743-1-74809
266 743-1-92674
267 743-1-105528
268 743-209-12043
269 745-2-3870
270 745-2-25331
271 747-1-20479
273 722-250-431
273 755-202-8636
274 755-1-4282
275 752-1-18696
276 752-1-50488
277 752-1-64843
■278 752-220-070
279 728-203-305
280 753-1-14540
281 704-1-13303
282 739-1-14514
£83 730-205-5076
284 723-1-17878
285 727-1-42055
286 . 701-1-11645
287 710-212-5373
288 701-258-511
289 701-124-57
290 702-1-40101
291 702-1-64658
292 702-1-80112
293 702-222-650
294 735-1-7805
295 735-1-37411
296 735-1-53008
297 735-400-980
296 703-1-17024
299 703-1-38556
300 703-201-1454
301 703-203-6138
302 706-164-5151
303 ' 732-1-37270
304 732-1-60898
005 732-202-085
306 732-216-124
30? 718-210-404
308 707-410-27
309 709-1-52207
310 709-1-76662
311 709-1-03866
312 709-201-3020
313 709-217-4985
314 709-218-7264
315 724-104-24438
316 724-141-1830

317 708-1*8748
318 708-1-28930
319 713-324-286
320 710-1*24216
321 738*1-4387
322 733*201-17650
323 710-113-11135
334 710-120-5038
325 710-138-4716
326 715-1-53884
32? 715-1-88572
328 715-1-112432
329 715-1-130300
330 715-1-144561
331 718-1-5187
382 754-1-4241
333 754-1-30140
334 711-102-12324
335 716-1-17519
336 716-1-50201
337 716-1-67965
338 716-209-3600
339 716-203-6010
310 724-601-1095
341 736-210*6005
342 748-1-24264
343 748-203-1238
344 717-1-40725
345 717-1-62539
346 717-1-76897
347 717-205-2656
348 713-104-6240
349 724-1-21054
350 751-1-6835
351 749-1-10564
352 730-201-3001
353 719-1-13869
354 719-201-3962
355 719-222-1437
356 719-216-421
357 711-204-164
358 727-1-21915
359 727-1-51590
360 727-1*69103
361 764-254-37
302 763-210-855
363 741-201-18329
364 741-212-6831
365 714-816-266
366 756-212-1001
367 750-1-14731
368 750-210-803
369 750-211-26912
370 750-201-7560
371 734-1-10612
372 734-1-34788
373 740-1-12894
374 746-1-671
375 714-1-425
376 736-1-10292
377 736-1-54247

425 705-409-146
426 703-818-100
42? 708-147-143
428 732-1-27256
429 732-1-55880

378 736-1-75240
379 736-1-89352
380 736-212-25889
381 736-279*7930
382 736-202-18827
383 719-718-535
384 741-1-9644
385 741-1-31375
386 758-219-90
387 758-205-253
388 723-103-11729
389 743-1-33726
390 743-1-64695
391 743-1-85266
392 743-1-100015
393 743-207-7262
394 743-211-851
395 ■ 745-2-18836
396 747-1-10125
397 712-1-4403
398 726-211-96
399 755-201-2386
400 727-137-11873
401 752-1-40159
402 752-1-59049
403 752-202-6930
404 728-1-7736
405 753-1-6222
406 704-1-4386
407 739-1-2809
408 739-213-1210
409 723-1-8915
410 723-211-514
411 701-1-3713
412 715*261-23
413 701-203-9540
414 701-141-275
415 702-1-30715
416 702-1-59023
417 702-1-76651
416 702-218*5893
419 702*120-29
420 735*1-31770
421 735-1-49633
422 735-202-359
423 703-1-6064
424 703*1-34380

430
431
432
433
434
435
436
43?
433
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
■151
452
453
454
455
456
457
453
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482

732- 1-71527
706- 319-843 
705-203-656
707- 152-82 
700-1-42789 
709-1-71497 
709-1-89579 
709-1-103405 
709-212-3042
709- 218-1847 
724-104-17552 
724-104-36309 
745-202-1180
708- 1-25348 
703-215-2673
710- 1-19355 
7’0-258-428
733- 201-12289 
728-201-8055 
710-119-9810
710- 127-1037 
715-1-40747 
715-1-81187 
715-1-106'152 
715-1-125921 
715-1-141303
715- 207-4783
718- 205-5522 
754-1-25974
711- 102-4520 
711-506-544
716- 1-43432 
716-1-63790
716- 1-77331 
716*351-213 
742*1-12631
719- 520-203 
748*1-20044
748- 202-1252
717- 1*32390 
717-1-57848 
717*1-73667 
717-227-840 
713-102-14484 
724-1-15668 
724-359-36
749- 1-15447 
730-1-7465 
715-134-209 
719-205-2748 
719-201-19813 
719-203-12156 
711-1-

483 727-1-8504
484 727-1-45476
485 727-1-63858
486 748-209-716
487 763-203-1692
486 741-201-0826
489 741-201-31637
490 744-1-0653
491 756-1-17092
492 718-325-203
493 750-1-35483
494 750-211-22508
495 718-409-509
496 745-1-11213
497 734-1-30134
498 740-1,4225
499 702-811-255
500 716-1*17057
501 710-204-3074
502 736-1-46236
503 736-1-70715
504 736-1-86110
505 736-212-19960
506 736-277-207
507 736-202-14308
508 736-267*1486
509 704-523-8443
5’0 741*1-27678
511 758-201-6879
512 758*1-9662
513 723-103-6396
514 743-1-20339
515 743-1-58095
516 743-1-80504
517 743-1-96537
518 743-207-2347
519 743-209-16915
520 745-2-13101
521 745-387-2
522 747*1-24384
523 737-1-4309
524 755-210-332
525 727-137-6057
526 752-1-31570
527 752-1-55072
528 752-201-7153
529 752-325-58
530 711-277-76
531 757-1-3156
532 726-1-2223
533 739-1-18252
534 720-510-82
535 723-205-366

Fondul Cîștigurilor Care s-au acor
dat la această tragere la sorți s-a 
Stabilit pe baza datelor definitive la 
30 septembrie 1975.

Titularilor libretelor de economii 
eu dobîndă și cîștigurl în autoturis
me emise de unitățile C.E.C. din mu
nicipiul București li s-au acordat

printr-o la
28

sorți separată, 
octombrie a.c,

tragere 
care a avut loc la 
158 autoturisme „Dacla-1300“. Lista o- 
ficlală a libretelor de economii ieșite 
cîștigătoare la această tragere la 
sorți s-a publicat în ziarele „Scîn- 
teia" și „România liberă" din 30 oc
tombrie a.c.

I
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Vizita primului ministru 
al guvernului român,

MOSCOVA NEW YORK

Manea Mănescu, în R.P.Polonă
VARȘOVIA 30 — Corespondentul 

Agerpres transmite : Continuîndu-și 
vizita oficială de prietenie în Polo
nia, tovarășul Manea Mănescu, pri
mul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, și persoa
nele oficiale care il însoțesc au fost 
joi oaspeții voievodatului Gdansk.

în cursul vizitei la șantierele na
vale din Gdansk, au fost abordate 
probleme de cooperare în producție, 
de asigurare a reparării navelor li
vrate de acest șantier României.

La bordul unei motonave, oaspeții 
români au vizitat zona portului 
Gdansk, precum și noua poartă ma
ritimă poloneză — Portul Nordic.

La Westerplatte primul ministru 
al guvernului român a depus o co
roană de flori la monumentul osta
șilor polonezi.

Tot la Gdansk au mai fost vizita
te și alte obiective economice și so- 
cial-culturale.

Tadeusz Fiszbach, prim-secretar al 
Comitetului voievodal Gdansk al 
P.M.U.P., președintele Consiliului. 
popular voievodal, a oferit un de
jun în onoarea tovarășului Manea 
Mănescu.

în timpul vizitei la Gdansk, tova
rășul Manea Mănescu a fost însoțit 
de Tadeusz Pyka, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Stanislaw 
Trepczynski, 
afacerilor externe, de 
ai organelor locale de 
stat. Au fost prezenți 
ambasadorul României 
și Wladyslaw Wojtasik, 
Poloniei la București.

Seara, delegația română s-a reîn
tors la Varșovia.

de Miniștri,
adjunct al ministrului 

reprezentanți 
partid și de 
Aurel Duca, 
la Varșovia, 
ambasadorul

SESIUNEA O.N.U

Preocuparea constantă a României pentru 
creșterea rolului și eficienței O.N.U. 

— subliniată cu prilejul primirii de către Kurt Waldheim 
a ambasadorului român la Națiunile Unite

• NAȚIUNILE UNITE 30 — Cores- 
i pondentul nostru transmite : Joi 
Ș dimineața, secretarul general al 
j O.N.U., Kurt WJldheim, l-a primit 
ipe ambasadorul României la O.N.U., 
Ion Datcu. Reprezentantul român a 

l prezentat secretarului general pozi- 
!ția României cu privire la îmbunătă
țirea și democratizarea activității Or
ganizației Națiunilor Unite, la întă
rirea rolului său, în realizarea 
laborării între toate statele, 
deosebire de orînduire socială, a 
lumi mai bune și mai drepte, a 
păci trainice. De asemenea,

co
tară 
unei 
unei
Ion

Datcu a prezentat poziția României 
în problema dezarmării generale și 
totale, subliniind prioritatea urgentă 
ce trebuie acordată dezarmării nu
cleare.

Secretarul general a apreciat pozi
tiv dezvoltarea continuă a colaboră
rii României cu O.N.U., sprijinul con
stant acordat de țara noastră organi
zației și preocuparea sa, personal a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, pen
tru creșterea rolului și întărirea efi
cienței O.N.U. în cimpul vast al vieții 
politice și economice internaționale.

Un succes al cauzei drepte a poporului coreean

• »
Comitetul pentru problemele poli

tice și de securitate al Adunării Ge- 
” nerale a O.N.U. a adoptat, la punctul 

„problema coreeană", un proiect de 
rezoluție, supus dezbaterilor de un 
grup de 44 de state socialiste și nea
liniate, între care și România.

Proiectul de rezoluție — adoptat 
cu 51 de voturi, 38 împotrivă și 50 de 
abțineri — subliniază obligațiile asu
mate de statele membre ale O.N.U. 
de a respecta principiile egalității și 
autodeterminării popoarelor și de a 
se abține să intervină în afacerile 
interne ale statelor.

Considerînd că este conform prin
cipiilor Cartei de a încuraja poporul 
coreean să realizeze cît mai curînd 
posibil reunificarea țării sale, pe baza 
principiilor reunificării pașnice, in
dependenței și marii unități naționa
le, și sperînd în continuarea dialogu
lui între Nord și Sud, în conformi
tate cu spiritul Declarației comune 
din 4 iulie 1972, rezoluția subliniază 
necesitatea adoptării de noi măsuri 
hotărîte, pentru a se pune capăt a- 
mestecului străin în treburile inter
ne ale poporului coreean.

în consecință, prin rezoluția adop
tată se ’cere dizolvarea așa-numitu- 
lui Comandament al Națiunilor Uni
te din Sudul Coreei și retragerea tu
turor trupelor ’ " 
această parte 
O.N.U.

Prin ultimul 
Nordul și Sudul Coreei 
să respecte principiile 
comune din 4 iulie 1972 și să ia mă
suri practice pentru încetarea înar
mărilor, reducerea considerabilă a 
forțelor armate ale ambelor părți 
pină la un nivel de paritate între 
ele, prevenind izbucnirea de conflicte 
armate și oferind garanții împotriva 
folosirii forței, înlăturînd astfel po- 
aibilitatea confruntării militare și

pașnice a Coreei
menținînd o pace durabilă în Co
reea, ducînd la accelerarea reunifi- 
cării independente și pașnice a țării.

La același punct, Comitetul politic 
a adoptat un proiect de rezoluție i- 
nifiat de un grup de state occiden
tale. Acest proiect a întrunit 59 de 
voturi ; 51 de state au votat împo
triva sa, iar 29 s-au abținut. Docu
mentul nu prevede retragerea tru
pelor străine din sudul Coreei, nici 
desființarea Comandamentului 
țiunilor Unite și nici încheierea unui 
acord de pace între Statele Unite și 
R.P.D. Coreeană.

Na-

(Agerpres).

i.
ROMA

străine 
a tării

punct

staționate în 
sub drapelul

al rezoluției, 
sînt chemate 

Declarației

NAȚIUNILE UNITE 30
— Luînd cuvîntul în fața Adunării 
Generale a O.N.U., președintele Re
publicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, 
a cerut secretarului general al Na
țiunilor Unite și celor două țări co
președinte ale conferinței de la Ge
neva — Uniunea Sovietică și Statele 
Unite — să înceapă imediat consul
tările cu toate părțile interesate, in
clusiv cu Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei, în vederea redes
chiderii. într-un viitor apropiat, a 
conferinței de la Geneva pentru pace 
în Orientul Apropiat — relatează a- 
genția M.E.N. Președintele egiptean 
a cerut adunării să adopte o rezo
luție care să recunoască dreptul 
O.E.P. de a lua parte la conferin
ța de la Geneva, în calitate de re
prezentant legitim al poporului pa
lestinean, în deplină egalitate cu ce
lelalte părți participante.

Președintele Sadat a lansat un a-

L

Semnarea documentelor 
sovieto-vietnameze

MOSCOVA 30 (Agerpres). — Joi, 
la Moscova, Leonid Brejnev și Le 
Duan au semnat Declarația sovieto- 
vietnameză. De asemenea, au fost 
semnate acordul interguvernamental 
privind ajutorul economic acordat 
R.D.V., 
tor la 
nomice

precum și protocolul referi- 
coordonarea planurilor eco- 
ale celor două țări.

ANKARA

Convorbiri
turco-iraniene

ANKARA 30 (Agerpres). — La pa
latul Cankaya din Ankara au început 
joi convorbirile oficiale dintre șa- 
hinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryameht, și președintele 
Turciei, Fahri Koriiturk. La întreve
deri au participat premierul turc, 
Suleyman Demirel, ministrul de ex
terne, Ihsan Sabri Caglayangil, și 
ministrul iranian de externe, Abbas 
Aii Khalatbary.

Dintre problemele internaționale și 
regionale trecute în revistă de cele 
două părți, o atenție aparte a fost 
acordată crizei cipriote și situației 
din Orientul Apropiat.

Ample acțiuni 
muncitorești 

la Milano
ROMA 30 (Agerpres). — în cadrul 

unei ample acțiuni de solidaritate, 
peste 300 000 de muncitori din între
prinderile metalurgice din zona in
dustrială a orașului Milano au decla
rat. miercuri, o grevă temporară în 
semn de protest față de faptul că 
firma producătoare de automobile 
„Innocenti" și-a anunțat intenția . de 
a concedia o treime din numărul sa- 
lariaților.

în aceeași zi, un număr 
de muncitori au participat 
monstrație pe străzile din 
orașului.

de 60 000 
la o de- 

centrul

Reuniunea miniștrilor
de externe

ai „celor nouă"
ROMA 30 (Agerpres). — Joi 

desfășurat la Roma reuniunea, ... 
înestrială a Consiliului Ministerial al 
C.E.E. consacrată cooperării „celor 
nouă" în domeniul politicii externe.

Reuniunea, ale cărei lucrări au fost 
prezidate de ministrul de externe al 
Italiei, Mariano Rumor, a debutat cu 
o examinare a rezultatelor Conferin
ței general-europene pentru secu-, 
ritate și cooperare. în continuare, mi
niștrii au analizat unele aspecte ale 
actualității internaționale, cu priori
tate evoluția situației in Orientul 
Apropiat și Cipru, precum și pro
bleme interne ale Pieței comune.

I

■

s-a 
tri-

pel statelor membre ale O.N.U. pen
tru ca 1976 să fie considerat „anul 
poporului palestinean". Referindu-se 
la situația din Orientul Apropiat, 
vorbitorul a arătat că, în prezent, e- 
xistă premise unice în vederea in
staurării păcii, care nu au mai fost 
întîlnite niciodată în istoria acestui 
conflict. Cele două acorduri de 
dezangajare în Sinai, precum și a- 
cordul din Golan, a menționat el, re
prezintă însă acțiuni limitate, care 
contribuie numai la crearea unei 
atmosfere adecvate pentru realizarea 
unei soluții globale. Președintele e- 
giptean a subliniat rolul important 
ce revine în acest sens O.N.U.

Reterindu-se la politica promova
tă de țara sa. Anwar Sadat a subli
niat că obiectivul prioritar al Egip
tului îl reprezintă „eliberarea tutu
ror teritoriilor ocupate și restabili
rea drepturilor legitime ale poporu
lui palestinean. inclusiv crearea u- 
nui stat propriu, independent".

intîlniri de lucru ale șefului delegației
economice guvernamentale române

NEW YORK 30 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei pe care o întreprinde 
în Statele Unite ale Americii, tova
rășul Ion -Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, la 29 octombrie a fost 
semnat acordul de cooperare în pro
ducția și comercializarea transmisi
ilor hidraulice între „I.C.E. Uni
versaltractor" și firma americană 
„Clarck Equipment".

în aceeași zi, Ion Pățan a avut, în

orașul Chicago, o întîlnire de lucru 
cu reprezentanți a 22 de firme ame
ricane, membre ale Comitetului pen
tru comerțul internațional din zona 
centrală a S.U.A., consacrată exami
nării unor noi posibilități de schim
buri comerciale și de cooperare cu 
țara noastră. De asemenea, au fost 
analizate cu conducerile companiilor 
Motorola și Sears căile concrete de 
colaborare cu organizațiile economi
ce românești în sectoarele, 
nică, telecomunicații' și 
ușoară.

electro- 
industrie

MADRID

temporar prințului Juan Carlos de Borta
MADRID 30 (Agerpres) — Guver

nul spaniol a anunțat joi seara că 
a transferat temporar funcțiile de 
șef al statului succesorului desem
nat al generalului Franco, prințul 
Juan Carlos de Borbon. Premierul 
Carlos Arias Navarro a adresat par
lamentului o notă oficială în acest

★
MADRID 30 (Agerpres). — După 

cum informează agențiile U.P.I. și 
France Presse, sub acuzația de parti
cipare la acțiuni teroriste, poliția 
spaniolă a arestat, în ultimele zile, 
21 de persoane, 
efectuate

cu

în
Arestările au fost
Bilbao, Guernica 

■(

la Stockholm și-a prezentat
scrisorile de acreditare

STOCKHOLM 30 (Agerpres). — La 
30 octombrie, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Suedia, Teo
dor Vasiliu, a prezentat scrisorile de 
acreditare regelui Suediei, Cari al 
XVI-lea Gustaf.

Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis din partea președin
telui Nicolae Ceaușescu urări de fe
ricire personală și sănătate suvera
nului Suediei, de pace și prosperita
te poporului suedez. Mulțumind, re
gele Cari al XVI-lea Gustaf a adre
sat, la rîndul său, președintelui 
României urările sale de bine și fe
ricire, de succes în activitatea pe 
care o desfășoară.

în cursul convorbirii ce a urmat 
au fost evidențiate posibilitățile largi 
de extindere continuă a relațiilor 
dintre cele două țări in diferite do
menii.

DE PRETUTINDENI

sens, transmit agențiile A.F.P., Reu
ter și U.P.I.

Prințul Juan Carlos de Borbon a 
mai exercitat temporar funcțiile de 
șef al statului cu 15 luni în urmă, 
în timp ce Franco era grav bolnav.

Totodată, agențiile de presă anun
ță că starea sănătății 
menține în continuare

Evoluția

• TENDINȚA NOCIVA 
A PROLIFERĂRII MEDI
CAMENTELOR. Pe piața 
vest-germană a medicamentelor 
domnește o situație anormală —• 
afirmă un studiu efectuat, la 
cererea forurilor guvernamenta
le, de către Institutul pentru e- 
conomia mondială din Kiel. Se 
constată, înainte de toate, o con
tinuă proliferare a mărcilor de 
medicamente, la prețuri din ce 
în ce mai ridicate și fără exis
tenta unor motivări de ordin te
rapeutic. Astfel, - există în far
macii aproape 300 de analgezice, 
care se deosebesc între ele mai 
ales prin nume și preț. Procesul 
permanent de concentrare din 
industria farmaceutică vest-ger- 
mană (4 mari firme realizează 
acum 29 la sută din producția 
respectivă) permite alocarea de 
fonduri apreciabile • pentru ope
rațiuni publicitare menite să-i 
împingă pe pacienți spre pre
paratele mai scumpe. Experții 
institutului amintit recomandă, 
de aceea, instituirea unui con
trol riguros atît asupra 
rii medicamentelor, cit 
pra comercializării lor.

fabrica
și asu-

OPE

lui Franco se 
gravă.

situației din Liban

★
și alte orașe. A 
de asemenea, un ofițer al armatei 
spaniole care a refuzat să citească, 
în fața militarilor din subordine, co
municatul privind executarea, la 27 
septembrie, a celor cinci tineri mili- 
tanți antifranchiști.

fost arestat,

Declarația P. S. Francez
privire la situația din Spania

PARIS
tru transmite : _ ____ ____________
Francez a dat publicității joi o de
clarație consacrată situației din Spa
nia, în care se apreciază că- dispari
ția lui Franco „nu implică, prin ea 
însăși, apariția unei, ere noi înteme
iate pe democrație 
drepturilor omului".
P.S.F. 
sporită"

" „provocării
a instaurării unui guvern provizoriu 
reprezentativ pentru toate sectoare
le democratice spaniole fără exclusi
vitate".

în declarație se arată că „moșteni
torul desemnat de către dictator șî 
complicele direct din ultimii șase

30 — Corespondentul nos- 
Partidul Socialist

și pe respectul 
în acest sens, 

subliniază „responsabilitatea 
a stîngii spaniole pe linia 

rupturii democratice și

ani în conducerea represiunii apare 
deja ca fiind total descalificat pen
tru a vorbi

• spaniol. In 
răspunderea 
niole constă 
lor de masă 
torești, 
autonomiste pentru a provoca ruptu
ra democratică și instalarea unui gu
vern. provizoriu reprezentativ".

Referindu-se la schimbările nece
sare in Spania, în declarație se spu
ne că prima sarcină a guvernului va 
fi restabilirea libertăților fundamen
tale și organizarea unei consultări 
libere a popoarelor din Spania, care, 
singure, pot decide în mod suveran 
asupra viitorului instituțional al sta
tului.

în numele poporului 
fața acestei situații noi 
sporită a stîngii spa- 

în amplificarea acțiuni- 
în toate mediile munci- 

universitare, regionaliste,

agențiile de presă
Președintele Mao Tzedan 

a primit pe cancelarul R.F. Germa
nia. Helmut Schmidt, și persoanele 
oficiale care îl însoțesc în vizita sa 
în R. P. Chineză. După cum infor
mează agenția China Nouă, cu acest 
prilej a aVut loc o convorbire asu
pra unui cerc larg de probleme.

Președintele R.P.D. Co
reene, Kim Ir Sen, a avut, la 
Phenian, o convorbire prietenească cu 
Norodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian. președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei, înainte de 
plecarea acestuia din R.P.D. Coreea
nă — informează agenția A.C.T.C.

Reprezentanții a 59 de
State membre ale F.A.O. (Organi
zația Națiunilor Unite pentru 
mentatie

Ali-
și Agricultură) participă, la

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
____________________ __________________ __________ - -. ■ .......................

Școala primarilor comuniști
„Comuniștii .■ învață 

să conducă noije re
giuni, provincii și co
mune roșii" ; „O școa
lă in care se învață 
cum se exercită func
ția de primar" — sub 
asemenea titluri presa 
italiană informează
despre deschiderea
școlilor de cadre ale 
P.C. Italian, menite să 
pregătească noii ad
ministratori locali, de
semnați în urma ale
gerilor de la 15 iunie. 
La începutul acestei 
luni, la Reggio Emilia 
a fost organizat un se
minar 
tema : 
autonomiilor locale și 
reforma, statului". Se- 
minarulț la care a luat 
parte un mare număr 
de activiști ai partidu
lui din majoritatea re
giunilor și provinciilor 
țării, a constituit punc
tul de plecare al unei 
ample campanii de 
masă pentru formarea 
noilor cadre de admi
nistratori comuniști. 
„Această campanie — 
ne spunea Gastone 
Gensini, șeful secției 
centrale a Școlii de 
partid a C.C. al P.C.I. 
— s-a născut din ne
cesitatea de a 
bui la 
marea 
14 000 
aleși 
dată în noile adminis
trații formate după 
alegerile generale. 
Concluziile seminaru
lui de la Reggio Emi-

național pe
„Dezvoltarea

contri- 
educarea și for- 

celor peste 
de comuniști 

pentru prima

lia vor constitui obiect 
de dezbatere in cadrul 
cursurilor și semina- 
riilor care se vor or
ganiza in toate federa
țiile partidului, pre
cum și în școlile inter
regionale de partid".

Activitatea de for
mare a cadrelor parti
dului a avut, firește, 
un caracter perma
nent. indiferent de 
condiții. în anii grei ai 
dictaturii fasciste, nu
meroase cadre de con
ducere ale P.C.I. s-au 
format la „universită
țile" comuniste din în
chisori și lagăre. în 
urma Congresului al 
VlII-lea al partidului 
a fost creat institutul 
„Palmiro Togliatti", de 
la Frattochie, din a- 
propierea Romei, care 
a devenit apoi școala 
superioară de studii a 
P.C.I. Odată cu creș
terea forței și capaci
tății partidului, cu 
strîngerea continuă a 
legăturilor sale cu ma
sele, a apărut necesi
tatea organizării pe 
baze noi, superioare a 
întregii activități de 
educare a cadrelor 
P.C.I. Așa a luat naș
tere un,sistem de școli 
și cursuri de partid. 
Există, practic, trei ve
rigi : învățămîntul de 
bază, care se organi
zează pe lingă secțiile 
și federațiile P.C.I.. 
învățămîntul de nivel 
mediu, ce se desfășoa
ră în școlile cu carac
ter interregional și. în 
sfîrșit, învățămîntul

superior, organizat pe 
lingă Institutul de la 
Frattochie. Cele mai 

•numeroase sînt, de
sigur, cursurile și se- 
minariile care se des
fășoară la nivelul sec
țiilor și federațiilor 
partidului. Este vorba 
de cursuri organizate 
seara sau la sfîrșit de 
săptămînă, 
condițiilor și posibili
tăților locale. Progra
mul lor este alcătuit în 
funcție de problemele 
specifice. Astfel. în 
Nord sînt analizate în 
principal chestiuni le
gate de marile centre 
industriale. La Reggio 
Emilia, problema ad
ministrațiilor locale are 
un relief particular, 
mai ales datorită ex
perienței pe care pri
ma „regiune roșie" a 
Italiei a căoătat-o în 
acest sens. în Sud se 
urmărește ■ îndeosebi 
aprofundarea proble
melor legate de situa
ția din Mezzogiorno. 
„Deși se află abia la 
începutul activității lor 
— arăta Gastone Gen- 
sini — aceste școli 
și-au dovedit din plin 
utilitatea. Tocmai 
ceasta ne-a determinat 
să hotărîm extinderea 
rețel ei de’ 
școli și să 
consolidarea 
structuri".

O intensă 
se desfășoară și la 
institutul „Palmiro To
gliatti", unde chiar în 
aceste zile a fost inau
gurat noul an de stu-

dii. Alături de cursul 
de lungă durată, de un 
an. pentru pregătirea 
cadrelor muncitorești, 
aici se organizează un 
curs de patru luni 
pentru membrii comi
tetelor federale, pre
cum și diferite cursuri 
de reciclare pe profe
sii. CU mult interes

sînt urmărite — nu nu
mai de comuniști, dar 
și de celelalte fhrțe 
democratice — semi- 
nariile științifice la 
care iau parte specia
liști, membri ai con
ducerii partidului. Ast
fel de seminarii au 
fost consacrate în ul
timul timp unor teme

ca : „Evoluția demo
crației creștine", „Si
tuația femeilor în 
Italia". „Gîndirea lui 
Togliatti" etc. în pre
zent se’ află în pregă
tire seminarul : „Pro
blemele aflate în fața 
P.C.I. după alegerile 
de la 15 iunie".
Radu BOGDAN

potrivit

a-

astfel de 
trecem la 
actualelor

activitate

LIMA

Justiția socială pătrunde in selva
40 de comunități de 

băștinași din Amazo
nia peruană au primit, 
zilele acestea, titluri 
de proprietate pentru 
pămînturi insumind o 
suprafață de peste 
142 000 de hectare. 
Ziarele de aici consa
cră corespondente spe
ciale și articole de 
fond acestui eveni
ment. subliniind sem
nificația lui pentru 
impulsionarea proce
sului de afirmare a 
justiției sociale în zo
nele de selvă (junglă) 
si învecinate selvei. 
ignorate aproape cu 
desăvîrsire sub trecu
tele regimuri.

Populația din aceste 
zone — grupată în 
asa-numite comunități 
ale băștinașilor — nu 
a avut oină în acești 
din urmă ani nici o 
posibilitate de a de
păși stadiul unei 
xistente precare,
digenii din selva erau 
la cheremul latifun
diarilor si al comer- 
ciantilor speculanți, 
iar organizarea lor în 
comunități nu se- bucu
ra de recunoaștere le
gală.

Si 
pentru 

maselor 
pe tot

e- 
In-

Noile orizonturi de 
viată ce se deschid a- 
cum in fata acestor 
comunități reflectă 
preocupările guvernu
lui' revoluționar pen
tru ridicarea econo
mică si social-cultura- 
lă a tuturor regiunilor 
tării. Reforma agrară, 
aflată în faza sa fina
lă de aplicare, a creat 
cadrul material 
politico-social 
emanciparea 
țărănești de
cuprinsul tării. Suflul 
transformărilor pro
funde pe care le cu
noaște națiunea pe
ruană a ajuns, acum, 
si in selva din Ama
zonia. în iunie 1974, 
la cea de-a 5-a ani
versare a proclamării 
reformei agrare, gu
vernul revoluționar al 
forțelor armate a 
promulgat decretul- 
lege cu privire la co
munitățile de băștinași 
si stimularea activită
ții agrare în selva. Pe 
baza acestei legislații, 
peste 200 de comuni
tăți din iunglă au do- 
bindit statut iuridic. 
membrii lor devenind 
beneficiari ai drepturi-

lor cetățenești. de 
care, oină de curînd. 
erau complet lipsiți. 
Decretul-lege stabi
lește. totodată. un 
nou regim de proprie
tate asupra pămîntu- 
lui comunităților de 
indigeni. recunoScîn- 
du-li-se. pentru prima 
oară, calitatea de po
sesoare legale ale nă- 
mînturilor pe care 
si-au dezvoltat forme
le proprii de organi
zare economică și so
cială. Cu împroprietă
ririle recente, supra
fețele repartizate in
digenilor în 
an se ridică 
230 000 ha.

Aplicarea 
ventă a legii
vire la comunitățile 
de băștinași, celelalte 
acțiuni întreprinse de 
guvern pentru valori
ficarea marilor resur
se naturale si umane 
ale Amazoniei des
chid porți spre progres 
unei vaste regiuni, cu 
largi posibilități de 
dezvoltare.

ultimul 
la peste

consec- 
cu nri-

Eugen POP

Roma, la o reuniune consacrată pre
gătirii creării Fondului Internațio
nal de Dezvoltare Agricolă (F.I.D.A.). 
Viitorul organism internațional, a 
cărui înființare a fost recomandată 
de Conferința mondială a alimenta
ției, tinută în noiembrie anul trecut 
la Roma, va fi o agenție specializată 
a O.N.U., avind drept principal scop 
finanțarea unor proiecte de dezvol
tare a agriculturii in 
de dezvoltare.

țările in curs

Președintele Finlandei,
desemnat peUrho Kekkonen, l-a

Martti Miettunen, membru al Par
tidului de centru, să formeze un nou 
cabinet ministerial, care să pună ca
păt crizei guvernamentale declan
șate în urmă cu aproape cinci luni, 
în legătură cu aceasta, Martti Miet
tunen a declarat că va încerca să al
cătuiască o formulă largă de coali
ție, care să includă comuniști, soci- 
al-democrați, reprezentanți ai u- 
nor formațiuni politice de centru, 
precum și ai partidelor popular și 
liberal.

Program de cooperare 
sovielo—italiană. Mariano Ri>- 
mor. ministrul de externe al Italiei, 
și Nikolai Patolicev, ministrul co
merțului exterior al U.R.S.S., au 
semnat la Roma un program pe ter
men lung privind dezvoltarea coope
rării economice și industriale, pre
cum și în domeniul științei și teh
nicii între Uniunea Sovietică și Ita
lia — informează agenția T.A.S.S.

ca-
sec-

Un schimb de scrisori 
privind măsurile de salvare, în 
zuri de accidente, în anumite 
toare ale apelor de frontieră ale
R.D. Germane cu Berlinul occiden
tal, au efectuat, la Ministerul Afa
cerilor Externe al R.D.G., împuter- 
niciții guvernului R.D.G, și Senatului 
Berlinului occidental. O dată cu a- 
ceastă înțelegere. între guvernul 
R.D.G. și Senatul Berlinului occiden
tal au putut fi încheiate cu succes

de arme automate 
de artilerie, provocînd 
răniți — 57 și, respec-

libanez al sănătății a

• TEATRELE DE 
RÂ IN DIFICULTATE. Zi- 
lele trecute, directorii unor 
prestigioase teatre lirice din di
verse țări s-au întîlnit la Lon
dra pentru a examina posibili
tățile depășirii dificultăților pe 
Care le întîmpină în prezent 
spectacolul de operă. Conducă
torii centrelor lirice din Milano, 
Paris, New York, Miinchen, Flo
rența, Bruxelles. Londra și-au 
manifestat îngrijorarea față de 
escaladarea deosebită a costuri
lor legate de punerea în scenă 
a reprezentațiilor de operă. în 
vederea elaborării unor măsuri 
practice de natură să asigure 
supraviețuirea operei sînt pre
văzute încă două asemenea în
truniri urgente, una la Bru
xelles, în decembrie, și alta la 
Milano. în ianuarie, anul viitor.

să rămînă

BEIRUT 30 (Agerpres). ‘— Un 
nou acord de încetare a focului — 
al zecelea — care trebuia să intre în 
vigoare miercuri seara, la ora 22,30 
Gmt, nu era încă respectat joi 
după-amiază de grupările rivale din 
Beirut. Acestea au continuat schim
burile de focuri 
și duelurile 
noi morți și 
tiv, 75.

Ministrul
anunțat la postul de radio Liban că 
spitalele din Beirut sînt atît de în
cărcate cu răniți, îneît nu îi mai pot 
primi pe cei care continuă să fie 
aduși și, pe de altă parte, stocurile 
de medicamente și de singe pentru 
transfuzii sînt pe sfîrșite.

Pe de altă parte, odată cu înrăută
țirea situației, continuă
paralizate și activitățile instituțiilor 
politice. Astfel, săptămînă aceasta 
nu s-au putut reuni guvernul, în șe
dința sa obișnuită de miercuri, Co
mitetul pentru securitate, care ur- . 
ma să discute căile de normalizare 
a situației, Comisia pentru reforme 
politice și parlamentul, care încearcă 
să se întrunească de la sfirșitul săp- 
tămînii trecute, pentru a dezbate 
problemele create de actuala criză 
din Liban.

transmit
l

l

tratativele initiate la propunerea 
R.D.G. cu scopul de a contribui la 
destinderea și normalizarea relațiilor, 
precum și la protejarea vieții oame
nilor.

In comunicatul comun 
dat publicității la încheierea vizitei 
președintelui Bongo al Gabonului în 
Bahrein, sînt salutate eforturile me
nite să ducă la dezvoltarea coope
rării afro-arabe și se preconizează 
tinerea cît mai curînd a unei con
ferințe afro-arabe la nivel înalt. Cele 
două părți au subliniat necesitatea 
retragerii forțelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate și a restabi
lirii drepturilor legitime ale poporu
lui palestinean.

In urma permisiunii a- 
cordate de G.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud, 
14 cetățeni străini care nu au putut 
părăsi teritoriul sud-vietnamez din 
cauza ostilităților de la începutul 
acestui an au plecat la 30 octombrie 
din Vietnamul de Sud. Grupul cu
prinde nouă americani, doi canadi
eni, doi filipinezi și un australian, 
înainte de plecare, respectivele per
soane au adresat G.R.P. al R.V.S. 
mulțumiri pentru atitudinea umani
tară manifestată față de ele.

Senatul olandez a aProbat> 
cu 53 de voturi, contra 11, proiectul 
de lege prin care se acordă Surina- 
rriului independenta, începînd de la 
data de 25 noiembrie. Camera De- 
putaților a Olandei aprobase ante
rior acest proiect de lege cu 106 vo
turi contra cinci.

Cotastrofă aeriană. La 30 
octombrie, un avion de pasageri iu
goslav s-a prăbușit în apropierea ae
roportului din Praga. La bordul a- 
vionului se aflau 115 pasageri și 5 
membri ai echipajului. Potrivit agen
ției C.T.K., în această catastrofă 
și-au pierdut viața 68 de persoane.

Precizări științifice pe baza
fotografiilor
MOSCOVA 30 (A- 

gerpres). — Succesul 
activității stațiilor ști
ințifice interplanetare’ 
sovietice ,,Venus-9“ și 
„Venus-10“ se dato
rează și faptului că a- 
zeste sisteme cosmice 
sînt noi față de cele 
care le-au precedat — 
a declarat academi
cianul sovietic Vsevo
lod Avduevski.

După analizarea pri
melor fotografii se 
poate afirma — decla
ra specialistul sovietic 
Arnold Selivanov — 
că, în plină zi, pe „Lu
ceafăr" lumina este a- 
semănătoare cu 
din timpul unei
noroase de iulie, pe 
Pămînt. Cu ajutorul 
„proiectoarelor" in-

transmise de

(

cea 
zile

stalate pe modulurile 
de coborîre pe supra
fața astrului dimine
ții s-au obținut chiar 
detalii ale suprafeței 
venu.siene. imaginile 
cuprinzînd o porțiune 
de teren de 50 pînă la 
100 metri distanță de 
locul unde se află 
modulul de coborîre. 
Un al doilea element 
care a permis reali
zarea unor fotografii 
neașteptat de clare a 
fost lipsa prafului pe 
suprafața planetei Ve
nus. praf care există 
pe Lună și pe Marte. 
Inexistența prafului a 
fost demonstrată în 
timpul cobofîrii celor 
două aparate. Acestea 
s-au apropiat cu o vi
teză de 7—8 metri pe

. , ... - ............

de 
au 
le 
să 
în 

planetelor

pe Venus
secundă de suprafața 
planetei, iar jetul 
retrorachetelor de” frî- 
nare nu a stîrnit nici 
un fel de nori de 
praf. Mărturiile docu
mentelor transmise 
aparatele care 
coborît pe Venus 
permit savanților 
includă acest astru 
categoria 
tinere.

Comparînd cele două 
fotografii transmise de 
aparatura de pe „Ve- 
nus-9“ și „Venus-10“, 
oamenii de știință au 
ajuns la concluzia că 
linia orizontului venu- 
sian se află destul de 
departe de cele două 
aparate de luat vederi 
și că atmosfera este 
destul de clară.

• MICROSCOP GI
GANT. Departamentul de in
ginerie al Universității din To
kio a anunțat miercuri realiza
rea „celui mai puternic 
scop din lume". înalt de 
aparatul poate mări de 
de o’r.i. El este așezat 
postament special, care 
dică vibrațiile și are o 
de separare de ordinul a 
anstrom (a suta milionime de 
cm). Aparatul se dovedește a 
fi de mare utilitate, în special 
în studiul structurii moleculare 
a metalelor și al fenomenelor 
biologice.
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• VALEA MEKONG- 
ULUI - VATRA UNOR 
CIVILIZAȚII PREISTORI
CE. După studii îndelungate 
în Valea Mekongului, arheolo
gii au ajuns la concluzia că 
practicarea agriculturii și civili
zația bronzului au apărut mai 
timpuriu in aceaștă regiune de- 
cît in Egipt și în Sumer (Meso
potamia). Vestigiile descoperite 
de locuitorii unei așezări din 
Tailanda, aproape de frontiera 
cu Laosul, la 80 km de Vientia
ne, au permis 
urmele unei civilizații 
și ale utilizării 
4500 sau 5000 de ani î.e.n., adică 
cu mult mai 
cît descoperirea topirii bronzu
lui în Egiptul antic.

să se identifice 
agricole 

bronzului cu

devreme de-

INTERZIS IN
• ÎN ITALIA, FU

MATUL
LOCURI PUBLICE. Parla-
mentu! italian a aprobat, 
miercuri seara, textul unui pro
iect de lege prin care se inter
zice fumatul in autobuze, me
tro, spitale, școli, cinematografe 
și alte locuri publice, neres- 
pectarea acestuia fiind sancțio
nată cu amendă de minimum 
10 000 lire. în clădirile teatrelor 
și cinematografelor fumatul este 
îngăduit numai în cazul în care 
există un sistem corespunzător 
de ventilație.

• VEȘMINTE... ARO
MATE. Pentru cei dornici de 
originalitate, un nou mijloc de 
a se face remarcați nu numai 
vizual ci și... olfactiv. O firmă 
din Florida a lansat tricouri tip 
sport prevăzute în regiunea u- 
meriîor cu un fel de platcâ im
pregnată cu substanțe chimice 
care, prin frecarea locului res
pectiv, emit diferite arome și 
mirosuri : de fructe, de flori, 
ciocolată și, pentru cei care pre
feră, chiar de murături. Tricou
rile iși păstrează calitățile aro
matice chiar și după ce sînt spă
late de patru sau cinci ori.

• VIN VECHI... DE 
248 DE ANI. în cadrul unei 
licitații programate pentru 4 de
cembrie a.c. la Londra, de cu
noscutele galerii de artă 
„Christie’s", va fi vîndută o va
loroasă colecție de vinuri vechi 
și rare. Piesa de rezistență a 
colecției o constituie, se pare, o 
sticlă de jumătate de litru de 
vin alb, „1727 Rudesheimer 
ADostelwein", care are venera
bila virstă de... 248 ani. Exper
ții galeriei londoneze au preci
zat că vinul a fost îmbuteliat 
la Bremen în 1727 și se află în 
stare perfectă de conservare. 
Specialiștii au arătat că din a- 
cest vin, cu o atare vechime, 
există în întreaga lume doar 
trei sticle.

• NAPOLEON ÎN CA
RICATURĂ. La biblioteca 
Marmottan din Paris este des
chisă în prezent prima expoziție 
cu caricaturi de epocă repre- 
zentîndu-1 pe Napoleon. Lucră
rile expuse, împrumutate în 
mare parte de la Biblioteca Na
țională. îl înfățișează, între al
tele, pe Bonaparte în chip de 
lup și de tigru, ipostaze cu to
tul inedițe pentru cei pasionați 
de istorie.
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