
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂl

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLV Nr. 10 330 Prima ediție Joi 6 noiembrie 1975 6 PAGINI - 30 BANI

Legdmintul solemn al tinerei generații: 
ddruim întreaga noastre putere de creație 
idealurilor nobile ale socialismului și 

comunismului I
Marele forum al tineretului și-a încheiat cu succes lucrările, exprimînd 
angajamentul tinerilor muncitori, țărani, intelectuali, studenti și elevi de a 
participa cu pasiune și abnegație revoluționară la munca întregului popor 

pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al P. C. R., 
a Programului partidului de înflorire socialistă a patriei

Scrisori adresate Comitetului Central al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Din partea Congresului al X-lea al 
Comunist și a Conferinței a X-a a 

Studenților Comuniști din
Desfășurfndu-și lucrările la un an de la cel 

de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, într-o perioadă de puternic avînt crea
tor al națiunii noastre, în care eforturile tutu
ror oamenilor muncii sînt indestructibil unite 
în măreața operă de traducere în viață a Pro
gramului partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, Congresul al X-lea 
al Uniunii Tineretului Comunist și Conferința 
a X-a a Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, reflectînd voința și con
vingerile unanime ale tinerei generații a pa
triei, exprimă conducerii partidului, dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, încrederea nețărmurită și adeziunea 
deplină la politica profund științifică, marxist- 
leninistă a P.C.R., hotărîrea fermă de a milita 
pentru creșterea contribuției și participarea 
activă a tinerilor la întreaga viață economică 
și social-politică.

Participarea la ședința festivă de deschidere 
a lucrărilor forumului tineretului revoluționar 
din România a conducerii partidului, în frunte 
cu dumneavoastră, mult stimate tovarășe se
cretar general, cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, prieten apropiat al tineretului, orien
tările și indicațiile deosebit de prețioase, de o 
excepțională însemnătate teoretică și practică 
pe care ni le-ați adresat, reflectare vie a 
preocupării consecvente a partidului, a socie
tății pentru formarea noastră în spirit comu
nist, revoluționar reprezintă pentru noi toți — 
români, maghiari, germani și de alte naționali
tăți — un înflăcărat îndemn de a duce mai de
parte, împreună cu întregul popor, glorioasele 
tradiții de luptă revoluționară ale clasei mun
citoare, ale comuniștilor, măreața operă de edi
ficare a socialismului și comunismului în pa
tria noastră. Exprimînd profunda noastră gra
titudine pentru condițiile de muncă, viață și 
învățătură, de participare la întreaga activi
tate economică și social-politică, dînd glas gîn- 
durilor pe care le nutrește tînăra generație, 
sentimentelor de înaltă mîndrie patriotică și 
adînc respect pentru tot ceea ce s-a înfăptuit 
și se înfăptuiește pe pămîntul patriei, pentru 
creșterea continuă a prestigiului țării noastre 
în lume, reafirmăm dragostea fierbinte și 
înalta recunoștință față de popor și partid, față 
de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, convingerea neclintită că vigoarea 
și clarviziunea exemplare cu care, în fruntea 
partidului și statului, conduceți destinele 
României socialiste constituie certitudinea în

floririi multilaterale a patriei, a viitorului nos.- 
tru comunist.

Cutezanța și forța vizionară cu care partidul 
scrutează viitorul înflăcărează conștiințele ti
nere și îndeamnă întregul tineret la o bogată 
activitate creatoare, la o integrare și mai pu
ternică în efortul național de ridicare a patriei 
pe noi culmi ale progresului și civilizației. 
Puternic însuflețiți de minunatele perspective 
de muncă, viață și creație deschise tineretului 
de Programul partidului, sîntem ferm hotărîți 
să facem totul pentru intensificarea și unirea 
eforturilor tinerei generații în opera de dez
voltare economico-socială a țării, să mobilizăm, 
sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, energiile și capacitățile creatoare ale tu
turor tinerilor — muncitori, țărani, elevi, stu- 
denți, intelectuali — la îndeplinirea integrală, la 
un înalt nivel calitativ, a sarcinilor economice, 
profesionale, să milităm activ pentru formarea 
și educarea lor comunistă, revoluționară, în 
spiritul cultului față de muncă, al principiilor 
și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste.

Parte integrantă a eroicei noastre clase mun
citoare, tinerii din industrie, construcții, trans
porturi, pe deplin conștienți de răspunderile ce 
le revin în înfăptuirea politicii partidului de 
dezvoltare accelerată a economiei socialiste, 
vor acționa cu toată puterea lor de muncă 
pentru realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan, creșterea productivității muncii, a cali
tății produselor, obținerea unor importante 
economii de materii prime, materiale și ener
gie, pentru realizarea amplului program de 
investiții, pentru ridicarea eficienței întregii 
activități economice. Organizațiile U.T.C. din 
rîndul tineretului muncitoresc, principalul de
tașament al Uniunii Tineretului Comunist, vor 
acționa cu toate forțele pentru înfăptuirea sar
cinilor cincinalului 1976—1980 — etapă calita
tiv nouă, de tnare însemnătate pentru progre
sul necontenit al patriei noastre.

Puternic însuflețiți de sarcinile ce le revin 
în dezvoltarea intensivă și modernizarea agri
culturii, în transformarea ei radicală, toți ti
nerii din mediul rural — țărani, mecanizatori, 
elevi, intelectuali — alături de ceilalți oameni 
ai muncii, își vor intensifica eforturile pentru 
creșterea producției agricole vegetale și ani
male, sporirea gradului de mecanizare și chi
mizare, înfăptuirea programului de irigații și 
îmbunătățiri funciare, pentru continua înflo
rire economico-socială a satului românesc,

Uniunii Tineretului 
Uniunii Asociațiilor 
România

pentru ridicarea sa pe noi trepte de civilizați® 
socialistă.

Ținînd seama de cerința transformării re
voluționare a învățămîntulUi de toate gradele, 
a înfăptuirii neabătute a indicațiilor dumnea
voastră de a face totul pentru a pregăti tine
retul pentru muncă, pentru creație, pentru 
viață, elevii și studenții, animați de nobilele 
răspunderi puse de partid în fața școlii, de 
dorința patriotică de a se forma ca cetățeni cu 
o înaltă pregătire moral-politică și de speciali
tate, de a munci acolo unde nevoile societății o 
cer, organizațiile U.T.C. și asociațiile studenți
lor comuniști vor acționa hotărît pentru înde
plinirea exemplară a obligațiilor profesionale și 
perfecționarea continuă a pregătirii practice, 
contribuind și mai activ la transformarea in
stituțiilor școlare și universitare în centre de 
învățămînt, cercetare și producție, de formare 
în spirit comunist a noilor generații de cadre 
necesare înfăptuirii obiectivelor stabilite de 
Congresul al XI-lea, de Programul Partidului 
Comunist Român. v

Intelectualitatea tînăra a României socialiste, 
conștientă de răspunderile ce-i revin în promo
varea și afirmarea largă a cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice, în ridicarea nivelului gene
ral de cunoaștere și a orizontului de cultură al 
oamenilor muncii,, al tineretului, își va spori 
continuu aportul la creșterea eficienței întregii 
activități economice, la dezvoltarea spirituali
tății comuniste a poporului, a tinerei generații, 
la înflorirea multilaterală a științei, a culturii 
și artei noastre socialiste.

Tinerii militari, participanții la formațiunile 
de pregătire a tineretului pentru apărarea pa
triei, gata oricînd să apere cu orice sacrificiu 
pămîntul străbun, cuceririle revoluționare ale 
poporului, independența, suveranitatea și inte
gritatea patriei, sînt hotărîți să facă totul pentru 
perfecționarea continuă a pregătirii lor politice 
și de luptă, se angajează să-și intensifice ne
contenit eforturile pentru ca, alături de între
gul popor, să-și aducă o contribuție tot mai 
însemnată la înfăptuirea marilor obiective sta
bilite de Congresul al XI-lea al P.C.R.

Conștienți că viitorul țării depinde de oame
nii ei, de nivelul de conștiință, de trăsăturile 
lor moral-politice, vă încredințăm că, sub con
ducerea organelor și organizațiilor de partid, 
vom acționa perseverent pentru însușirea și 
gplicarea ideologiei și Programului partidului, a 
Codului principiilor și normelor muncii și vieții
(Continuare in pag. a Il-a)

Din partea celei de-a III-a Conferințe naționale 
a Organizației pionierilor

în aceste zile eroice, cînd întregul nostru 
popor participă cu elan și însuflețire la înfăp
tuirea hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al 
partidului, noi, participanții la cea de-a III-a 
Conferință națională a Organizației pionierilor, 
în numele tuturor copiilor patriei și al tuturor 
cadrelor care se ocupă de educarea comunistă, 
revoluționară a celei mai tinere generații, adre
săm conducerii partidului, dumneavoastră 
personal, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai apropiat prieten și 
îndrumător al tinerei generații, un mesaj de 
profundă dragoste și recunoștință pentru pă
rinteasca și neobosita grijă pe care o manifes
tați permanent față de viața, activitatea și pre
ocupările celor mai fragede vlăstare ale Româ
niei socialiste.

Animați de dorința sinceră de a răspunde 
prin fapte demne, pionierești, grijii și atenției 
cu care partidul, întreaga noastră societate ne 
înconjoară, vă informăm că ne-am străduit în 
permanență să înfăptuim cu fermitate și simț 
de răspundere indicațiile și îndemnurile pe 
care ni le-ați adresat în nenumărate rînduri. 
Intîlnirile emoționante pe care le-am avut cu

dumneavoastră, indicațiile pline de dragoste pe 
care ni le-ați dat au constituit pentru pionieri 
și școlari, pentru educatori un vibrant și însu- 
flețitor îndemn de a ne îmbunătăți și perfec
ționa continuu activitatea, stilul de muncă, de 
a milita cu toată hotărîrea și entuziasmul pen
tru cultivarea în inimile purtătorilor cravatei 
roșii cu tricolor, ale tuturor copiilor țării a mă
rețelor idealuri ale clasei muncitoare, ale Parti
dului Comunist Român, a tradițiilor înaintate 
de muncă și luptă ale poporului nostru, de a 
năzui în fiecare clipă să devină, în gînduri și 
în fapte, demni urmași ai comuniștilor.

însuflețiți de pilduitorul dumneavoastră 
exemplu de muncă și viață, de patriot și re
voluționar înflăcărat, de dăruire pentru ferici
rea poporului, vă raportăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, alături de părinții și 
frații lor mai mari, pionierii României socia
liste și-au mobilizat toate forțele pentru trans
punerea în viață a mărețului Program de făuri
re a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism, a isto
ricelor hotărîri adoptate de Congresul al 
XI-lea al partidului, angajîndu-se, cu elan șl

însuflețire patriotică, să facă din fiecare pionier 
al patriei noastre socialiste un om temeinic 
pregătit pentru muncă și viață, cunoscător al 
celor mai înaintate cuceriri ale științei și teh
nicii în toate domeniile de activitate, un mi
litant activ al concepției revoluționâre, mate- 
rialist-dialectice despre lume și viață, un con
structor devotat și entuziast al comunismului.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că rezultatele bune pe 
care le-am obținut la învățătură în anul școlar 
trecut, cînd peste 7 000 de unități și zeci de mii 
de detașamente de pionieri au reușit să pro
moveze integral anul de învățămînt, precum și 
succesele pe care le-am obținut pe frontul 
muncii patriotice, prin realizarea și depășirea 
angajamentelor economice pe care ni le-am a- 
sumat, vor constitui pentru noi un exemplu 
mobilizator în îndeplinirea sarcinilor de mare 
răspundere pe care partidul, societatea le pun 
în fața viitoarelor generații de constructori ai 
comunismului în România.

Am ascultat cu profundă emoție și nestăvi- 
(Continuare in pag. a Il-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT DELEGAȚIA PARTIDULUI 

„NOUA DEMOCRAȚIE" DIN GRECIA
Tn ziua de 5 noiembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit delegația partidului 
„Noua Democrație** din Grecia, con
dusă de Gheorghios Bakatselos, fost 
ministru, deputat în Parlamentul e- 
len, care întreprinde o vizită in 
tara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R. Din delegație fac parte 
Gheorghios Tzitzicostas, Panaiotis 
Gherâkis, Stavros Tataridis și Ioanis 
Antonopoulos, deputați în Parlamen
tul elen.

La întrevedere au participat tova
rășii Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Corneliu 
Mănescu și Constantin Dăscălescu, 
membri ai C.C. al P.C.R., Vasile 
Șandru, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, amba
sadorul Republicii Elene la Bucu
rești, Dimitri Papadakis.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu salu
tul președintelui partidului „Noua 
Democrație", prim-ministru al Repu
blicii Elene, Constantin Karamanlis.

Mulțumind, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să a- 
dreseze, din partea sa, un salut pri
mului ministru Constantin Karaman
lis și a evocat cu plăcere recentele 
convorbiri avute la București cu 
premierul grec, subliniind însemnă
tatea înțelegerilor stabilite cu acest 
prilej pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre țările și popoarele noastre.

în timpul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție că relațiile dintre 
România și Republica Elenă cunosc 
o evoluție pozitivă, ascendentă, apre- 
ciindu-se că un rol hotărîtor în a- 
ceastă privință l-au avut contactele

la nivel înalt, Declarația comună 
splemnă și celelalte documente 
adoptate de președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru Con
stantin Karamanlis.

Convorbirea a evidențiat dorința 
de a extinde și adinei continuu cola
borarea româno-elenă — în dome
niile politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural — de a promova con
lucrarea dintre organizațiile politice, 
dintre parlamentele celor două țări, 
în deplin consens, s-a subliniat că 
Întărirea raporturilor prietenești din
tre România și Republica Elenă are 
o deosebită importanță pentru con
solidarea unor relații de bună veci
nătate, colaborare și pace în Balcani, 
pentru destindere, cooperare și secu
ritate în Europa și în întreaga lume.

în contextul abordării unor as
pecte ale actualității politice inter
naționale s-a reliefat necesitatea 
transpunerii în fapt a prevederilor 
Actului final al Conferinței general- 
europene. Schimbul de opinii a e- 
vidențiat convingerea celor două țări 
că instaurarea unei securități reale 
pe continentul nostru și în lume im
pune să se acționeze mai intens pen
tru stingerea focarelor de încordare 
și conflict, pentru dezangajare mi
litară și dezarmare, pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru stabilirea unei 
noi ordini politice și economice in
ternaționale, reclamă participarea tu
turor țărilor la rezolvarea, în inte
resul popoarelor, a problemelor con
temporaneității.

în acest cadru a fost manifesta
tă dorința de a se acționa pentru 
dezvoltarea colaborării pe plan 
balcanic, pentru a se putea ajunge 
la transformarea Balcanilor într-o 
zonă a prieteniei, păcii și cooperă
rii. în acest sens s-a apreciat im
portanța propunerii guvernului elen

de a se convoca o reuniune a ad- 
juncților miniștrilor planificării din 
țările balcanice, precum și a extin
derii conlucrării balcanice pe tărîm 
economic și in alte domenii.

Totodată, a fost relevată necesita
tea de a se urgenta reglementarea 
pe cale politică a situației din Cipru, 
care să asigure independența, suve
ranitatea, integritatea teritorială și 
neutralitatea acestui stat, conviețuirea 
pașnică și conlucrarea democratică a 
celor două comunități.

Conducătorul delegației a ex
primat mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru poziția constructi
vă adoptată de România, pentru con
tribuția pe care țara noastră, perso
nal șeful statului român o aduc so
luționării pașnice a problemei ci
priote.

în cursul întrevederii s-a subli
niat că un rol însemnat în înfăp
tuirea dezideratelor majore ale ome
nirii îl au, alături de guverne, parti
dele politice, forțele democratice și 
progresiste, opinia publică. în acest 
sens s-a exurimat hotărîrea de a 
dezvolta raporturile de conlucrare 
dintre Partidul Comunist Român și 
partidul „Noua Democrație" din 
Grecia, cu convingerea că se pot 
stabili între partide relații de bună 
colaborare atunci cînd se pornește 
de la dorința de a sluji prin aceas
ta cauza păcii, democrației, înțelege
rii și cooperării între popoare.

Cele /două partide și-au manifes
tat încrederea că promovarea legă
turilor prietenești dintre ele este în 
folosul ambelor țări și popoare, dez
voltării relațiilor lor de colaborare 
pe multiple planuri, al destinderii fi 
securității.

întrevederea s-a desfășurat într-® 
atmosferă cordială, prietenească.

Ieri a fost prezentat la Organizația Națiunilor Unite documentul

POZIȚIA ROMÂNIEI 
în problemele dezarmării, în 
primul rînd ale dezarmării 
nucleare, si în instaurarea 
unei păci trainice în lume 

Textul documentului se publica în pagina a Vl-a
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VALEA JIULUI

98 000 tone cărbune 
peste plan

Colectivele unităților miniere 
din Valea Jiului au Încheiat 
bilanțul activității pe zece luni 
cu o producție globală supli
mentară în valoare de peste 63 
milioane lei. Minerii din acest 
important bazin carbonifer al 
țării au livrat în plus circa 
98 000 tone cărbune. în același 
timp, ei au reușit să trimită în
treprinderilor de prelucrare cu 
261 000 tone mai mult cărbune 
pentru cocs și semicocs decit 
în perioada corespunzătoare a 
anului trecut. (Agerpres).

JUDEȚUL VÎLCEA 

A îndeplinit sarcinile 
cincinalului la export
Unitățile economice din jude

țul Vîlcea raportează că planul 
la export pe întreg cincinalul a 
fost realizat cu aproape două 
luni mai devreme. Numeroase 
colective de muncă au obținut 
la acest capitol importante de
pășiri. Astfel, Combinatul de 
produse sodice Govora a livrat 
suplimentar clienților săi din 16 
țări ale lumii produse in valoare 
de peste 127 milioane lei valută, 
iar întreprinderea forestieră de 
exploatare și transport Rm. Vîl
cea — de 50,5 milioane Iei va
lută. Oamenii muncii din indus
tria județului s-au angajat să 
livreze, pînă la sfîrșitul anului, 
peste prevederile planului cinci
nal, alte mărfuri în valoare de 
cel puțin 100 milioane lei valută. 
(Ion Stahciu).

IN ZIARUL DE AZI:
• Pentru asigurarea pro
ducției agricole a anului 
viitor : Arături pe toate 
suprafețele destinate cul
turilor de primăvară • Ru
bricile noastre î Faptul di
vers ; Sport; Contraste ;

De pretutindeni

TOAMNA IN LIVEZI SI IN VII
J

anotimpul muncii intense 
pentru pregătirea viitoarelor roade

în cadrul măsurilor stabilite de 
conducerea partidului pentru creș
terea continuă a producției agroali- 
mentare în vederea satisfacerii în 
condiții corespunzătoare a cerințe
lor de consum ale populației, un 
loc important ocupă dezvoltarea 
pomiculturii și viticulturii. Aceste 
probleme au fost analizate pe larg 
cu prilejul vizitelor de lucru pe 
care le-a făcut nu de mult tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în județele 
Argeș și Prahova. Pe baza indica
țiilor date de secretatul general al 
partidului se elaborează programe 
de modernizare a pomiculturii și 
viticulturii, pentru ca în aceste 
sectoare să se obțină producții mult 
mai mari de fructe și struguri.

Principiile care stau la baza pro
gramelor de dezvoltare a pomicul
turii au in vedere modernizarea 
plantațiilor existente și corelarea 
defrișărilor cu plantările noi, astfel 
incit baza de producere a fructelor 
ți strugurilor să fie menținută. A- 
menajarea intensivă a livezilor se 
va realiza prin îndesirea pomilor, 
executarea în complex a tuturor lu
crărilor pe baza tehnologiilor mo
derne, extinderea irigării prin braz
de și aplicarea cu cea mai mare 
rigurozitate a tratamentelor împo
triva bolilor și a dăunătorilor. De 
asemenea, în vii, pe lingă mărirea 
numărului de butuci, se vor efec
tua lucrări care să permită extin
derea mecanizării și irigațiile, li
nele din aceste lucrări trebuie exe
cutate încă din această toamnă. De 
aceea, paralel cu acțiunea de ela
borare a programelor de dezvoltare 
a pomiculturii, organele de specia
litate, cu sprijinul organelor și or
ganizațiilor de partid, au datoria 
să asigure executarea la un nivel 
înalt a lucrărilor de toamnă în vii 
și livezi.

Pentru a se obține producții spo
rite de fructe și de struguri în anul 
viitor, pentru a crește corespunză
tor calitatea lor, se cere ca în a- 
ceastă perioadă și apoi în tot cursul 
iernii să se execute cu cea mai 
mare răspundere lucrările de în
treținere la pomi și vii. După cum 
se știe, agricultura țării noastre 
dispune de 355 000 hectare cu pomi

șt 297 000 ha vii pe rod care, prin 
ingrijiri corespunzătoare, pot asi
gura recolte mari. Or, atît în 1975, 
cit și în alți ani nu au fost rea
litate producțiile prevăzute a se 
obține în pomicultură și viticul
tură. Analizele efectuate în diferite 
unități agricole au dus la conclu
zia că producțiile mici de fructe și 
struguri se datoresc, în cea mai 
mare parte, lipsei de preocupare 
pentru îngrijirea plantațiilor. Mulți 
conducători de unități agricole și 
chiar unii specialiști au considerat 
că este îndeajuns să plantezi pomii, 
că apoi roadele vin de la sine. 
S-a văzut cit de greșită a fost a- 
ceastă mentalitate : mulți pomi din 
cei plantați în ultimii ani nu numai 
că nu au rodit, dar chiar s-au us
cat. Modul de îngrijire a planta
țiilor se reflectă, de altfel, în pro
ducțiile obținute. în acest an, la 
ferma Bălilești a I.A.S. Pitești 
srau cules cîte 25 000 kg mere la 
hectar. Recolte mari și de bună 
calitate au avut și cooperativele 
agricole din Bogați și Mihăiești. 
Dar tot în județul Argeș sînt coo
perative agricole — Mălureni, Me- 
rișani — și ferme de stat — Mu- 
șetești Corbeni, Lăicăi — în cara 
recolta de fructe a fost mică toc
mai datorită faptului că nu s-au 
executat în întregime și la timp lu
crările de întreținere. De aseme
nea, în timp ce la I.A.S. Panciu, 
județul Vrancea, s-au realizat 12 000 
kg struguri la hectar pe Întreaga 
suprafață cultivată, la unele coope
rative agricole din județ producția 
medie la hectar a fost cu 4 000 kg 
mai mică. Sînt și alte exemple care 
demonstrează acest lucru. Iată de ce 
organele și organizațiile de partid, 
organele de specialitate au datoria 
să intervină energic pentru a fi 
introdusă ordinea și în ce privește 
îngrijirea pomilor și a viilor.

Nu de mult, ministerul de resort 
a organizat în județul Argeș o in- 
tîlnire de lucru cu specialiști din 
domeniul pomiculturii și viticultu
rii. Cu acest prilej au fost preci
zate măsurile care urmează să fie 
aplicate, încă din această toamnă, 
în vederea ridicării randamentului
(Continuare in pag. a III-a)
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AL X-LEA CONGRES AL U. T. C. 
și-A Încheiat lucrările

Desfășurat timp de trei zile, In at
mosfera de puternic entuziasm carac
teristică tinereții, Congresul al X-lea 
al Uniunii Tineretului Comunist a 
marcat un moment important in 
viața organizației revoluționare a 
tineretului din țara noastră. în
suflețiți de îndemnurile mobiliza
toare ale secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de cuvîntarea sa rostită la ședința 
festivă de deschidere — document de 
excepțională valoare teoretică și 
practică, care sintetizează cu clarvi
ziune răspunderile și rolul tineretului 
în transformarea revoluționară a so
cietății noastre — delegații au făcut 
o amplă trecere In revistă a realizări
lor și neîmplinirilor înregistrate în 
activitatea desfășurată de organele și 
organizațiile U.T.C. în perioada care 
a trecut de la precedentul congres și 
au examinat modalitățile practice 
cele mat eficiente de antrenare a în
tregului tineret al patriei la înfăptui
rea mărețelor obiective stabilite de 
Cel de-al XI-lea Congres al P.C.R., 
pentru sporirea contribuției tinerei 
generații la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate in pa
tria noastră.

La lucrările ultimei zile au parti
cipat tovarășii Emil Bobu și Iosif 
Uglar.

Sînt prezenți, de asemenea, mem
brii delegațiilor de tineret de peste 
hotare care participă la congres.

în prima parte a ședinței de di
mineață, tovarășul Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
a informat Congresul despre desfășu
rarea celei de-a X-a Conferințe a 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști, relevind că ceea ce a carac
terizat dezbaterile a fost efortul tu
turor delegaților de a găsi soluții 
practice optime pentru traducerea in 
viață a indicațiilor date de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
.Nicolae Ceaușescu.

Au fost reluate apoi dezbaterile 
în plenul congresului. Au luat cu- 
vintul tovarășii Constantin Manolea- 
cu, adjunct al ministrului educației 
șl Invățămîntului, Rudolf Kaderja- 
bek, membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., locțiitor al secretarului co
mitetului U.T.C. al secției de mașini 
electrice a întreprinderii construc
toare de mașini din Reșița, Radu 
Enache, secretar al C.C. al U.T.C., 
Lizica Bastare, secretar al comitetu
lui U.T.C. din Unitățile comerciale 
ale sectorului 4 al Capitalei, general
colonel Ion Coman, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale, șef al 
Marelui Stat Major, Costică Poteră, 
secretar al comitetului U.T.C. de la 
Șantierul naval Constanța, Mircea 
Botoacă, elev la Grupul școlar de chi
mie din Ploiești, Georgeta Oltea- 
nu, secretar al Comitetului U.T.C. al 
comunei Dor Mărunt, județul Ialomița. 
Marin Matei, secretar al organizației 
U.T.C. de la S.M.A. Movileni, județul 
Olt, Ștefan Cojocaru, vicepreședinte 
al Consiliului U.A.S.C.R. din Centrul 
universitar Iași, Natalia Buzduga, 
secretarul comitetului U.T.C. de Ia 
Fabrica de conserve din Suliriă, Ion 
Nistor, secretar al comitetului U.T.C. 
de la Trustul de construcții hidro
tehnice Lotru, Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, ' loan Fiilop, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal Tg. Mureș al U.T.C., Victoria Bis- 
triceanu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Dolj al U.T.C., Marcel 
Cucu, secretar al organizației U.T.C, 
de la I.A.S. Insula Mare a Brăilei, 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, Ion 
Mihăilescu, secretar al comitetului 
U.T.C. de la Institutul de fizică ato
mică București, Ion Pop, prim-se
cretar al Comitetului municipal Arad 
al U.T.C., Mariana Ungureanu, se
cretar al comitetului U.T.C. al co
munei Grădiștea, județul Ilfov, Mi
hail Hanganu, prim-secretar al Co
mitetului județean Suceava al U.T.C., 
Ion Rotărescu, secretar al Comitetu
lui județean Timiș al U.T.C., Hanelo- 
re Miiller, locțiitor al secretarului co
mitetului U.T.C. de la Liceul nr. 2 
din Sibiu, Nicolae Haneș, prim-se
cretar al Comitetului municipal Pe
troșani al U.T.C., Constantin Dugaia. 
secretar al comitetului U.T.C. de Ia 
întreprinderea energetică Rogojelu, 
Emma Lokodi, secretar al comite
tului U.T.C. de la cooperativa „Co- 
tex“ din Oradea, Stela Bălan, prim- 
secretar al Comitetului județean Bu
zău al U.T.C., George Mihăiță, secre
tar al biroului organizației U.T.C. de 
la Teatrul de comedie din București, 
Eugen Florescu, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., redactor-șef al ziaru
lui „Scinteia tineretului", Gheorghe 
Damian, secretar al comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea de auto
turisme din Pitești, Stela Popescu, 
secretar al comitetului U.T.C. de la 
întreprinderea „Proletarul" Bacău, 
Gheorghe Lăzărescu, secretar al co
mitetului U.T.C. de ia Combinatul de 
oțeluri aliate din Tirgoviște, Con
stantin Faina, prim-secretar al Co
mitetului județean Brașov al U.T.C., 
Ștefan Giurgi, secretar al comitetu
lui U.T.C. de la întreprinderea me
canică de mașini și utilaj minier din 
Baia Mare.

Vorbitorii au relevat marea Însem
nătate a cuvintăril rostite de tova
rășul Nicolae Ceaușescu in ședința 
festivă de deschidere, pentru tinăra 
generație a patriei, subliniind bogă
ția de idei de majoră importanță 
pentru activitatea viitoare a U.T.C. 
de educare și formare a tineretului 
in spiritul principiilor de viață co
muniste, al combativității revoluțio
nare și dăruirii patriotice in trans
punerea în viață a programului par
tidului.

Participanții sînt informați că pen
tru a participa la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al U.T.C. și celei de-a 
X-a Conferințe a U.A.S.C.R., au mai 
sosit delegați și reprezentanți ai Ti
neretului Revoluției Democratice 
Africane din Republica Guineea, Ti
neretului Comunist din Chile, Tine
retului Radical Revoluționar din 
Chile, Uniunii Tineretului Socialist 
din R. P. Congo, Uniunii Tineretului 
Democrat din R. D. P. a Yemenului, 
Uniunii Internaționale a Tineretului 
Socialist, Tineretului Democrat-Creș- 
tin din Belgia, Sindicatului Demo
cratic al Studenților din Spania, U- 
niunii Generale a Studenților Pales- 

tineni. Uniunii Naționale a Studen
ților din Suedia, Uniunii Generale a 
Studenților din R. A. Egipt, Uniunii 
Studenților Norvegieni, Uniunii Na
ționale a Studenților din Islanda, 
Uniunii Generale Naționale a Stu
denților din R. D. P. a Yemenului, 
în prezent, la lucrările Congresului 
U.T.C. și Conferinței U.A.S.C.R. par
ticipă delegați a 7 organizații inter
naționale și regionale ale tineretului 
și a 130 de organizații revoluționare, 
democratice șl progresiste din aproa
pe 80 de țări ale lumii.

S-au mai primit, de asemenea, te
legrame și mesaje din partea Tine
retului African „Amilcar Cabrai" din 
Gulneea-Bissau, Ligii Tinerilor Mun
citori pentru Eliberare din S.U.A., 
Asociației Studenților Marxiști „Spar* 
tacus" din R. F. Germania. Consi
liului Federal al Tineretului din 
R. F. Germania, Tineretului Socialist 
din San Marino, Uniunii Tineretului 
Social-Democrat din Suedia, Mișcării 
Tineretului Socialist Panelenic din 
Grecia.

Mulțumind oaspeților pentru parti
ciparea lor, pentru mesajele de salut 
adresate congresului, primul secretar 
al Comitetului Central al U.T.C. a 
relevat că tineretul României socia
liste va face totul și în viitor pentru 
dezvoltarea raporturilor de colaborare 
prietenească și solidaritate militantă 
cu toate organizațiile revoluționare, 
democratice și progresiste în lupta 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă, pentru pace și progres so
cial.

Luînd In considerație faptul că în 
plen și în secțiunile de lucru au luat 
cuvîntul 417 delegați și invitați, care 
au abordat principalele probleme ale 
activității Uniunii Tineretului Comu
nist, congresul a hotărit, în ședința 
sa de după-amiază, să sisteze discu
țiile, împuternicind Comitetul Cen
tral care va fi ales să analizeze toate 
propunerile prezentate și să stabi
lească măsurile corespunzătoare de 
soluționare a problemelor ridicate.

în continuare, împuterniciții celor 
trei milioane de uteciști din țară au 
trecut la adoptarea documentelor su
puse dezbaterii. Congresul a. hotărit, 
în unanimitate, să aprobe raportul și 
activitatea Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist; desfă
șurată în perioada dintre Congresele 
al IX-lea șl al X-leă șl sarcinile ce 
revin Uniunii Tineretului Comunist 
în vederea participării active a tine
rei generații la înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XI-lea al P.C.R.

Delegații au adoptat apoi, în una
nimitate, hotărîrea prin care Congre
sul al X-lea al U.T.C. aprobă rapor
tul și activitatea Comisiei Centrale 
de Cenzori.

Trecînd la următorul punct al or
dinii de zi, delegații au discutat pro
punerile de îmbunătățire a Statutu
lui Uniunii Tineretului Comunist.

A fost aprobată, în unanimitate, 
propunerea privind introducerea unui 
paragraf care se referă la sarcinile 
organizațiilor U.T.C. pentru desfășu
rarea întregii activități a uteciștilor 
în spiritul Codului principiilor și nor
melor muncii și vieții comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste.

Congresul a adoptat, de asemenea, 
în unanimitate, introducerea în sta
tut a textului angajamentului so
lemn pe care îl rostesc tinerii Ia in
trarea in organizația tineretului co
munist, ca expresie a angajamentu
lui lor ferm de a îndeplini fără pre
get toate obligațiile și indatoririle 
ce le revin in calitatea lor de uteciști.

Adoptind în unanimitate propune
rile de îmbunătățire, delegații au 
hotărit, în același timp, să dea man
dat Comitetului Central care va fi 
ales să definitiveze Statutul Uniunii 
Tineretului Comunist pentru a-1 da 
publicității.

Delegații la marele forum politic 
al tinerei generații au aprobat apoi, 
în unanimitate, Rezoluția Congresu
lui al X-lea al Uniunii Tineretului 
Comunist.

La ultimul punct al ordinii de zi, 
congresul a ales organele de condu
cere ale Uniunii Tineretului Comu
nist. în Comitetul Central al 
U.T.C. au fost aleși 215 membri și 
90 membri supleanți, iar in Comisia 
Centrală de Cenzori, 35 de membri.

★
în cursul după-amiezii s-a desfă

șurat ședința de închidere a celui 
de-al X-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist și a celei de-a 
X-a Conferințe a Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști din Româ
nia.

Au participat ca invitați miniștri, 
conducători de instituții centrale, 
activiști de partid și tineri din ac
tivul U.T.C. și al Asociațiilor Stu
denților Comuniști.

în sală se .află, de asemenea, 
oaspeți de peste hotare, membri ai 
delegațiilor și reprezentanți ai celor 
137 de organizații de tineret revolu
ționare, democratice și progresiste 
din întreaga lume.

în deschiderea ședinței se aduce 
la cunoștința congresului rezultatul 
alegerilor în prima plenară a noului 
Comitet Central al U.T.C.

PRIM-SECRETAR AL COMITE
TULUI CENTRAL AL UNIUNII TI- . 
NERETULUI COMUNIST a fost ales 
tovarășul Ion Traian Ștefănescu.

Plenara a ales Biroul, format din 
29 de membri, pe cel 8 membri su
pleanți, precum și secretarii C.C. al 
U.T.C. Ca MEMBRI AI BIROULUI 
C>C. AL U.T.C. au fost aleși tova
rășii : Ion Traian Ștefănescu, Dioni- 
sle Balint, Stela Bălan, Constantin 
Boștină, Nicu Ceaușescu, Maria Cre- 
țu, Nicolae Croitoru, Gabor Cseke, 
Radu Enache, Constantin Faina, 
loan Fazekaș, Nicolae Dan Fruntela- 
tă, Pantellmon Găvănescu, Damian 
Gheorghe, Virgil Hampu, Mihai Hir- 
jău, Ilie Lavu, Cristina Luca, Iulian 
Lungu, Elena Mechenici, Maria Mi- 
halache, Ion Mihăilescu, Sabina Li
liana Mihuf, Dumitru Nagîț, Victor 
Năstăsescu, Andrei Paszka, loan Ro
tărescu, Ion Sasu, Zaharia Vlăscea- 
nu.

Ca MEMBRI SUPLEANȚI AI BI
ROULUI C.C. AL U.T.C. au fost 
aleși tovarășii Dumitru Bâsceanu, 
Ioana Bratu, Valentin Gheorghe Bu- 
bu, Anca Daniela Cojol, loan Fiilop. 
Ștefan Knuff, Mircea Florian Șan- 
dru, Dorina Tocaci.

Din SECRETARIATUL C.C. AL 
U.T.C. fac parte tovarășii Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., Pantellmon Găvănescu, Nico
lae Croitoru, Radu Enache, Mihai 
Hirjău, Dionisie Balint, Cristina 
Luca, Ion Sasu.

Președinte al Comisiei de Cenzori 
a U.T.C. a fost ales tovarășul Nico
lae Felecan.

Mulțumind, tovarășul Ion Traîan 
Ștefănescu a asigurat pe delegați că 
noul Comitet Central nu iși va pre
cupeți eforturile pentru îndeplinirea 
neabătută a mandatului încredințat 
de a organiza și uni eforturile tine
rei generații pentru traducerea în 
viață a istoricelor hotărîri ale celui 
de-al XI-lea Congres al partidului.

Hotărîrea noastră, a tuturor fiilor 
tineri ai țării de a ne dărui întreaga 
capacitate și energie muncii și luptei 
consacrate înfăptuirii celui mai cu
tezător program de dezvoltare a pa
triei noastre — a spus vorbitorul — 
este întărită, o dată mai mult, de pre
zența conducerii partidului și statu
lui nostru, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — neprețuit prie
ten și călăuzitor al tineretului — la 
ședința de deschidere a forumului 
organizației noastre revoluționare.

Nouă și emoționantă expresie a 
grijii permanente, a dragostei față 
de tinăra generație, prezența condu
cerii partidului, cuvintele calde. însu- 
flețitoare, rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în această sală, înalta 
principialitate și exigență comunistă 
manifestate față de activitatea noas
tră. proprii tuturor întîlnirilor secre
tarului general al partidului cu tine
rii, cu conducerea organizației noas
tre revoluționare ne dau nouă, cadre
lor U.T.C., reprezentanților uteciști
lor, tuturor tinerilor patriei, adevă
rata măsură a rolului deosebit pe 
care partidul și poporul nostru, se
cretarul general al partidului îl con
feră tinerei generații în viața socie
tății noastre socialiste, în făurirea ce
lei mai drepte și mai umane orîn- 
duiri — societatea comunistă.

Gîndindu-ne că încă de la vîrsta 
celor mai tineri delegați la congre
sul nostru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a consacrat cu toată 
ființa luptei revoluționare. înfruntînd 
cu bărbăție și curaj opresiunea, în
chisorile, noi, tinerii de azi ai țării, 
vedem în acest minunat exemplu un 
puternic imbold pentru angajarea 
neprecupețită în muncă. în lupta pen
tru înfăptuirea nobilelor idealuri ale 
comunismului, care l-au animat odi
nioară pe tînărul comunist Nicolae. 
Ceaușescu și îi însuflețesc astăzi încă 
și mai mult secretarului general al 
partidului fiecare pas, fiecare faptă, 
Închinate viitorului comunist al pa
triei, păcii și progresului social în lu
mea contemporană.

Magistral program de acțiune pen
tru Uniunea Tineretului Comunist, 
pentru întregul tineret din patria 
noastră, cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului reprezintă un exem
plu strălucit de analiză consecvent 
revoluționară, profund științifică a 
sarcinilor și răspunderilor tinerețu- 
lui, ale organizațiilor sale în gran
diosul proces constructiv pe ca- 
re-I străbate societatea noastră, a În
tregii munci de educare a tinerei 
generații, de formare a sa în spiritul 
principiilor și normelor de muncă și 
viață comuniste. Indicațiile de 
înaltă valoare teoretică și prac
tică cuprinse în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu consti
tuie liniile de forță ale' activității 
viitoare a organelor și organizațiilor 
U.T.C., ale angajării plenare a tine
retului României socialiste pentru 
a-și îndeplini, în spiritul înaltei res
ponsabilități comuniste, rolul atribuit 
de partid, de societatea noastră so
cialistă de a se manifesta ca puter
nică forță socială in vasta operă de 
făurire a socialismului și comunismu
lui în România.

Adresind delegațiilor străine căl
duroase mulțumiri pentru partici
parea la lucrările congresului, vor
bitorul a exprimat hotărîrea organi
zației revoluționare a tineretului din 
România ca, acționînd în spiritul și 
pe baza principiilor politicii externe 
a partidului și statului nostru, să își 
aducă, și in continuare, contribuția 
activă la creșterea rolului tinerei ge
nerații in soluționarea problemelor 
fundamentale ale lumii contempo
rane, la întărirea climatului de des
tindere și cooperare, pentru instau
rarea unei păci trainice și definitive 
pe planeta noastră.

In încheiere, vorbitorul și-a ex
primat convingerea că toți delegații 
prezenți la congres, toate organele și 
cadrele nou alese, uteciștii, sub con
ducerea organizațiilor de partid, în
suflețiți de înaltul exemplu al to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, vor acționa 
neabătut, organizind și unind efortu
rile tinerei generații pentru îndepli
nirea marilor răspunderi ce îi revin, 
pentru înfăptuirea mărețului Program 
al partidului, pentru ca istoricele 
hotărîri ale Congresului al XI-lea al 
partidului să devină realitate nemij
locită in activitatea fiecărei organi
zații de tineret, in munca și viața fie
cărui tinăr.

Intr-o atmosferă de vibrant entu
ziasm, congresul a hotărit să adre
seze Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o scri
soare comună a Congresului U.T.C. și 
a Conferinței U.A.S.C.R., al cărei text 
este aprobat cu puternice și îndelun
gate ovații. (Textul scrisorii se publi
că in pagina I a ziarului).

Ședința de închidere a-Congresului 
al X-lea al U.T.C. și a Conferinței 
a X-a a U.A.S.C.R. ia sfirșit intr-o 
atmosferă de puternic entuziasm. De
legații și invitații ovaționează minute 
în șir pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru secretarul său general. 
Se scandează cu putere „Ceaușescu— 
P.C.R.".

în acordurile imnului „Trei culori", 
delegații de tineri alcătuind o gardă 
de onoare părăsesc sala congresului 
purtind drapelele Republicii Socialis
te România, Partidului Comunist 
Român și Uniunii Tineretului Comu
nist, sub a căror simbolică prezență 
s-au desfășurat timp de trei zile lu
crările acestui larg forum politic al 
tinerei generații.

în sală răsună imnul clasei munci
toare — „Internaționala".

într-o manifestare de vibrant entu
ziasm și elan tineresc, participanții 
iși exprimă incă o dată atașamentul 
lor neclintit la întreaga politică in
ternă și externă a partidului nostru, 
hotărîrea de nezdruncinat a tinerei 
generații din patria noastră de a-și 
aduce o contribuție cit mai însemnată 
la înfăptuirea însuflețitoarelor pre
vederi ale celui de-al XI-lea Congres 
al partidului.

(Agerpres)

Scrisori adresate Comitetului Central al P. C. R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Din partea Congresului al X-lea al U. T. C. 
și a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.

(Urmare din pag. I)

comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, te
melii trainice pentru educarea comunistă a ti
nerei generații, pentru formarea omului nou, 
caracterizat de cinste, sinceritate și modestie, 
corectitudine și răspundere în muncă și viață, 
constructor activ și conștient al societății socia
liste, al comunismului în patria noastră. Anga- 
jîndu-ne să facem totul' pentru a fi la înălțimea 
răspunderilor sociale și politice care revin tinerei 
generații din Programul Partidului Comunist 
Român, vom acționa cu hotărîre pentru inten
sificarea întregii activități de educare patriotică 
a tineretului, pentru cunoașterea și prețuirea 
de la cea mai fragedă vîrstă a trecutului glo
rios de luptă al poporului, a marilor înfăptuiri 
ale prezentului socialist, pentru dezvoltarea la 
fiecare tinăr a mîndriei de a fi cetățean al 
României socialiste, a hotărîrii ferme de a-și 
dărui întreaga capacitate de muncă și creație, 
talentul și energia înfăptuirii cutezătoarelor 
năzuințe de progres și civilizație ale națiunii 
noastre.

Pornind de la strălucitul dumneavoastră e- 
xemplu, de la spiritul revoluționar și înaltul 
patriotism care vă definesc întreaga muncă și 
viață, vă încredințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întreaga activi
tate politico-educativă a organizațiilor U.T.C. și 
asociațiilor studenților comuniști va fi consa
crată formării și dezvoltării conștiinței socia
liste și comuniste a tineretului, transpunerii 
neabătute în practică, de către fiecare tînăr, a 
normelor de muncă și viață comuniste, cultivă
rii spiritului de abnegație și sacrificiu, pentru 
cauza patriei, partidului și poporului, a înain
tării României spre comunism. t

Preocupîndu-ne cu consecvență de creșterea 
eficienței întregii munci de formare comunistă

și educare în spiritul umanismului revoluționar 
a tinerei generații, vom acționa cu hotărîre pen
tru intensificarea acțiunilor cultural-artistice, 
sportive și turistice și accentuarea laturii Tor 
educative, pentru dezvoltarea la tineri a pasiu
nii de a cunoaște valorile culturii și artei na
ționale și universale ’, atragerea largă a tinere
tului la practicarea sistematică a sportului și 
turismului, în vederea formării tinerilor ca oa
meni noi, cu un larg orizont de cultură, cu 
acele trăsături morale și fizice pfe care le im
plică angajarea plenară în amplul efort de 
muncă consacrată înfăptuirii obiectivelor con
strucției socialiste și comuniste a patriei.

Hotărîți să acționăm cu perseverență, pe baza 
Indicațiilor dumneavoastră, pentru consolidarea 
politico-organizatorică a Uniunii Tineretului 
Comunist și Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, pentru unirea efortu
rilor tinerei generații și integrarea ei activă în 
înfăptuirea măreței opere de construire a so
cialismului și comunismului în patria noastră, 
vom milita neabătut pentru întărirea spiritului 
combativ, de intransigență revoluționară, pen
tru îmbunătățirea și perfecționarea continuă a 
stilului de muncă, a întregii activități, pentru 
ca fiecare organizație să devină un puternic co
lectiv de muncă și luptă, de educare comunistă 
a tinerilor.

Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a 
X-a a U.A.S.C.R. exprimă, în numele tuturor 
tinerilor patriei, totala adeziune față de poli
tica externă principială și consecventă a parti
dului, a României socialiste, expresie fidelă a 
aspirațiilor vitale ale națiunii noastre, a ce
rinței respectării ferme în relațiile dintre state 
a principiilor noi, ale deplinei egalități în drep
turi, independenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, renunțării

Din partea celei de-a III-a Conferințe naționale 
a Organizației pionierilor

(Urmare din pag. I)

liță bucurie cuvintele pe care ni le-ați adresat 
la reuniunea festivă de deschidere a Congre
sului al X-lea al U.T.C., Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. și Conferinței naționale a Organi
zației pionierilor și am simțit, cu putere, dra
gostea și grija pe care conducerea partidului, 
dumneavoastră personal, tovarășe secretar ge
neral, le acordați creșterii, formării și educării 
tinerei generații. Vă asigurăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că, sub directa con
ducere a comuniștilor, nu vom precupeți nipi 
qn,.țfpil și că ne vom mobiliza toate foițele țțg, 
care dispunem pentru a duce la îndeplinire noi
le- Sarcini pe care conducerea de partid le tra-..
sează organizației noastre pentru a educa toți 
pionierii patriei — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — în spiritul nobilelor 
idealuri ale socialismului și comunismului.

Vă promitem că sfaturile părintești pe care 
ni le-ați adresat, de a învăța cu pasiune, de a

ne însuși cele mai noi cuceriri ale științei, artei 
și culturii, de a ne pregăti temeinic pentru 
muncă, pentru viață, de a deveni constructori 
devotați și entuziaști ai comunismului, luptă
tori fermi pentru progres și civilizație, vor de
veni pentru noi un izvor nesecat de gîndire și 
acțiune, de tărie și cutezanță pionierească, un 
îndreptar permanent în viața și activitatea tu
turor grupelor și detașamentelor de pionieri.

Așa cum ne-ați îndemnat, Organizația pio
nierilor va dezvolta, prin acțiunile ei speci
fice, imaginația și pasiunea pentru creație a 
copiilor, îi va educa în spiritul dreptății, 
cinste) Ș* omeniei, îi va forma ca cetățeni 
înaintați ai patriei noastre socialiste.

întreaga activitate politică, ideologică a or
ganizației va fi pusă în slujba educării unor 
pionieri devotați, cinstiți și cutezători, luptă
tori fermi și consecvenți împotriva concepțiilor 
retrograde, a mentalităților străine socialismu
lui, militanți activi pentru progres, patrioți și 
internaționaliști înflăcărați.

Vom promova mai ferm participarea copiilor 
la conducerea activităților organizațiilor, la 
elaborarea programelor de activitate și, sub 
conducerea Organizațiilor de partid, vom ține 
o legătură mai strînsă cu organizațiile Uniunii 
Tineretului Comunist.

în toată activitatea noastră vom fi, cu pa
siune și energie, alături de întregul popor, 
în munca eroică de propășire materială ți 
spirituală a patriei noastre, străduindu-ne să 
devenim — așa cum dorește partidul nostru 
iubit — ajutoare de nădejde în educația co
munistă a tinerei generații din România.

Vă asigurăm încă o dată, mult stimate ți 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că împreu
nă — pionieri, comandanți-instructori de de
tașamente ți unități, conducători de cercuri ți 
formații pionierești, activiști ai organizației — 
vom dovedi prin fapte că sîntem luptători ac
tivi pentru socialism și comunism, pășind drept 
ți cutezător TOT ÎNAINTE 1

ÎNCHEIEREA lucrărilor celei 
DE A III A CONFERINȚE NAȚIONALE 

A ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR
Miercuri la amiază s-au încheiat 

lucrările celei de-a IlI-a Conferințe 
naționale a Organizației pionierilor. 
La lucrări au participat tovarășii 
Dumitru Popescu, Mihai Gere, mem
bri ai conducerii unor instituții cen
trale ți organizații obștești, activiști 
de partid și de stat, reprezentanți ai 
vieții noastre științifice, culturale și 
artistice.

Prima parte a ședinței de diminea
ță a fost rezervată dezbaterilor în 
plen, în cadrul cărora au luat cuvin- 
tul tovarășii Rada Mocanu, delegată 
a Organizației județene Ilfov, Gavril 
Hodiș, delegat al Organizației județe
ne Alba, Elena Condrea, delegată a 
Organizației județene Vaslui, Con
stantin Vulcu, delegat al Organizației 
județene Sibiu.

Un moment emoționant l-a consti
tuit predarea celor 40 de albume 
realizate în timpul desfășurării șta
fetei republicane „Tot înainte !“, una 
dintre manifestările cu care purtăto
rii cravatelor roșii cu tricolor de pe 
tot cuprinsul țării au întîmpinat 
conferința.

In continuare au fost prezentate 
sinteza dezbaterilor din secțiunea 
pionierilor și o informare privind 
principalele probleme rezultate din 
lucrările pe comisii.

Conferința a aprobat in unanimita
te raportul și activitatea Consiliului 
național al Organizației pionierilor, 
desfășurată in perioada care a trecut 
de la cea de-a Il-a conferință. Au 
fost aprobate, de asemenea, modifi
cările aduse, pe baza propunerilor, la 
proiectul de Statut al Organizației

Cu prilejul încheierii lucrărilor 
Congresului al X-lea al U.T.C., Con
ferinței a X-a a U.A.S.C.R. și celei 
de-a III-a Conferințe naționale a Or
ganizației pionierilor, Ia Opera Ro
mână a avut loc, miercuri seara, un 
spectacol de gală.

Au asistat tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 

pionierilor din Republica Socialistă 
România, precum și Rezoluția celei 
de-a IlI-a Conferințe a Organizației 
pionierilor.

Documentele aprobate au reafir
mat adeziunea deplină a Conferinței 
naționale a Organizației pionierilor 
față de Prbgramul partidului, față de 
hotărîrile Congresului al XI-lea al 
P.C.R., voința unanimă și fermă a 
întregii organizații de a înfăptui nea
bătut indicațiile date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul ședin
ței festive de deschidere a Congre
sului al X-lea al U.T.C., Conferinței 
a X-a a U.A.S.C.R. și Conferinței a 
III-a a Organizației pionierilor, de 
a-și perfecționa și îmbogăți continuu 
activitatea, de a contribui în și mai 
mare măsură la edificarea societății 
noastre socialiste.

Participanții au fost informați, tot
odată, că pe adresa conferinței au 
sosit aproape 500 de telegrame și 
scrisori de salut, trimise de coman
damente ale unităților de pionieri, 
comandamente comunale șl orășe
nești, cadre didactice, oameni de cul
tură și artă, alți oameni ai muncii.

S-a trecut apoi la alegerea Consi
liului național al Organizației pionie
rilor. Conferința a ales Consiliul na
țional al Organizației pionierilor, care 
cuprinde 301 membri, din care 150 
pionieri. Din consiliu fac parte pe
dagogi cu înaltă calificare, învățători 
și profesori cu experiență in munca 
pionierească, comandanți-instructori, 
activiști de partid, ai U.T.C., pionieri- 
comandanți de unități, președinți ai 
consiliilor locale ale Organizației pio

SPECTACOL DE GALĂ
membri ai C.C. al P.C.R., ai C.C. al 
U.T.C., ai Consiliului U.A.S.C.R. și 
Consiliului național al Organizației 
pionierilor, conducători ai unor insti
tuții centrale, activiști de partid și 
de stat.

În sală se aflau, de asemenea, dele
gați din întreaga țară la Congresul 
C.C. al U.T.C., Conferința U.A.S.C.R. 
și Conferința națională a Organiza
ției pionierilor, precum și membri

la forță și la amenințarea cu forța, ale făuririi 
unei lumi mai bune și mai drepte. Reafirmînd 
profunda noastră recunoștință față de contri
buția de seamă pe care dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, personalitate pro
eminentă a vieții internaționale, cel mai autori
zat exponent al națiunii noastre socialiste, o 
aduceți la promovarea idealurilor de libertate, 
securitate și colaborare între popoare, la in
staurarea unei noi ordini economice și politice, 
vă asigurăm că Uniunea Tineretului Comunist 
și Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România vor desfășura și în viitor o am
plă activitate internațională, dezvoltînd relații 
de colaborare multilaterală cu organizațiile de 
tineret revoluționare, progresiste și democratice 
din întreaga lume, contribuind la întărirea so
lidarității internaționaliste, a unității tinerei 
generații în lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, pentru 
adîncirea cursului destinderii și cooperării, pen
tru pace și progres social.

Avînd drept călăuză supremă pilda de mun
că și viață comunistă pe care o dați dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
simbol al tinereții revoluționare, al dragostei 
înflăcărate față de patrie și popor, militant 
neobosit pentru triumful ideilor socialismului 
și comunismului, ale păcii și colaborării între 
popoare — ne angajăm în mod solemn că vom 
fi la înălțimea chemării și îndemnurilor parti
dului, vom acționa fără preget pentru a ne for
ma în spirit comunist, revoluționar, ca militahți 
de nădejde ai cauzei partidului și poporului, că 
vom face totul pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XI-lea al P.C.R., a mărețului 
Program de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

nierilor, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, muncitori, tehnicieni, 
ingineri, oameni de știință și cultură

In prima sa ședință plenară, Consi
liul național al Organizației pionieri
lor a ales Biroul Consiliului național, 
alcătuit din următorii tovarăși i Con
stantin Boștină — PREȘEDINTE 
AL CONSILIULUI NAȚIONAL ; 
Iuliu Furo, Cristina Luca, Viorica Pa- 
raschivcscu, Alexandru Rus, Eugenia 
Sincan, Vaslle Văcaru — VICEPRE
ȘEDINȚI ; Balăzs Lajos, Traian Bă- 
rălan, Maria Berea, Nicolae Bojan, 
Lucian Dumitrescu, Alexandru Lupu, 
Ana Marchiș, Atanasie Marinescu. 
Gabriela Marinescu, Ileana Mateica. 
Mihai Mircescu, Eugen Pim, Maria 
Ștefan, Horia Truță.

În numele noului consiliu, pre
ședintele Consiliului național al 
Organizației pionierilor a asigurat 
partidul, pe secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de hotărîrea tuturor celor cu răspun
deri In educarea tinerei generații a 
țării de a imprima In și mai mare 
măsură întregii activități pionierești 
spiritul revoluționar, în dorința de a 
îndeplini la un înalt nivel misiunea 
nobilă de a pregăti copiii pentru o 
muncă neobosită cerută de făurirea 
socialismului și comunismului pe pă- 
mintul României.

Intr-o ambianță însuflețită, dind 
glas sentimentelor și gîndurilor tine
rei generații, ale tuturor slujitorilor 
școlii din patria noastră, participan
ții au adresat C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu o scrisoare. 
(Textul se publică în pagina I a 
ziarului).

Jude|ele Olt, Gorj 
și Vllcea au încheiat 

semănatul griului
Teri, 5 noiembrie, s-au în

cheiat însămînțările de toamnă 
și în județul Olt. In întreprin
derile agricole de stat au fost 
insămînțate cu grîu 13 000 hec
tare. iar în cooperativele agricole 
— 84 000 hectare. întreaga forță 
mecanică este concentrată acum 
la executarea arăturilor de 
toamnă, lucrare ce s-a realizat 
in proporție de 50 la sută din 
suprafețele prevăzute. (E. Rouă).

Unitățile agricole cooperatiste 
și de stat din județul Gorj au 
încheiat însămînțările pe întrea
ga suprafață de 25 442 hectare. 
Desfășurarea ritmică a semăna
tului și eliberarea din vreme a 
terenului de coceni au permis 
utilizarea unei părți din mijloa
cele mecanice și la executarea 
arăturilor pentru însămînțările 
de primăvară. Pînă în prezent 
au fost arate circa 14 000 hectare, 
din cele 24 460 hectare, exis- 
tind condiții ca această lucrare 
să fie încheiată In timpul optim. 
(Dumitru Prună).

Cooperativele agricole și în
treprinderile agricole de stat din 
județul Vîlcea au încheiat însă- 
mînțările de toamnă pe toate 
cele 24 000 ha planificate. Acum 
toate forțele mecanice sînt con
centrate la executarea arăturilor 
de toamnă. De altfel, pînă ieri 
au fost arate peste 15 000 ha, 
ceea ce reprezintă aproape 75 la 
sută din Întreaga suprafață. Rit
mul intens de lucru imprimat in 
toate unitățile agricole dă certi
tudinea că arăturile de toamnă 
vor fi terminate în maximum o 
săptămină. (Ion Stanciu).

ai delegațiilor de peste hotare parti
cipante la forumul tineretului român.

Spectacolul, desfășurat sub generi
cul „Ne este fapta muncii spre viitor 
o treaptă", a inclus în program se- 
lecțiuni din creația muzicală româ
nească, cîntece și jocuri populare, 
montaje de versuri patriotice, poeme 
coregrafice, în interpretarea ansam
blurilor artistice de tineret, studenți 
și pionieri.

LA PANOUL 
DE ONOARE 

AL ÎNTRECERII
Harnicul colectiv de munci

tori, ingineri și tehnicieni de la 
întreprinderea de aluminiu din 
Slatina obține succese remar
cabile In Întrecerea socialistă. 
Cantitatea de aluminiu realiza
tă peste plan de la începutul 
anului șl pină acum a ajuns Ia 
4 200 tone. Totodată, s-a îmbu
nătățit mult calitatea aluminiu
lui extras și s-au redus consu
murile de energie electrică și 
materie primă. Așa se face că 
producția globală realizată pes
te plan, în 10 luni ale acestui 
an, se ridică la peste 110 mili
oane lei. Pînă la finele anului, 
aluminlștii slătineni vor produ
ce suplimentar încă 1 000 ton© 
de aluminiu și aliaje din alu
miniu. (Emilian Rouă). /

I
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ARĂTURI PE TOATE SUPRAFEȚELE
DESTINATE CULTURILOR DE PRIMĂVARĂ

Realizarea unor recolte superioare la culturile care se însămînțează 
în primăvară presupune ca acum, în toamnă, să se facă arături pe toate 
suprafețele. Rezultatele obținute în numeroase unități agricole au de
monstrat că arătura de toamnă, făcută la timp și de bună calitate, 
însoțită de aplicarea unor doze corespunzătoare de îngrășăminte na
turale și chimice, face să sporească recolta cu 40—50 la sută. După 
cum se arată în comunicatul publicat ieri în presă, în scopul asigu
rării producției agricole a anului viitor. Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. atrage atenția organelor județene de partid, organelor 
agricole, tuturor cadrelor de partid și de stat din agricultură să mobi
lizeze toate forțele materiale și umane de care dispun pentru termi
narea grabnică a tuturor lucrărilor de toamnă și, în mod deosebit, pen
tru executarea în cele mai bune condiții a arăturilor pentru culturile 
de primăvară.

Ploile din luna octombrie au refăcut rezerva de apă din stratul 
arabil, astfel încît terenul se ară ușor, rezultînd o lucrare de bună

calitate. Și timpul se menține favorabil pentru executarea acestei lu
crări. De aceea, în aceste zile, cea mai mare parte din tractoare trebuie 
concentrate la arat. Din datele centralizate la ministerul de resort re
zultă că pînă ieri, 5 noiembrie, în cooperativele agricole au fost făcute 
arături de toamnă pe 1 478 000 hectare — 46 la sută din suprafața pla
nificată, iar în întreprinderile agricole de stat pe 241 000 hectare — 27 
la sută din suprafața prevăzută. Potrivit programului întocmit de co
mandamentul central, în fiecare județ arăturile de toamnă trebuie 
încheiate cel mai tîrziu la 20 noiembrie. In unele județe există sufi
ciente mijloace mecanice pentru ca această lucrare să se termine chiar 
înainte de 10 noiembrie. Important este ca, printr-o temeinică organi
zare a muncii, tractoarele să fie folosite din plin, din zori și pînă 
seara tîrziu și chiar noaptea, astfel încît 
nate cît mai repede. Cum se desfășoară 
punsuri din județele ARAD și BACAU.

arăturile să poată fi termi- 
aceste lucrări ? Astăzi, răs-

SEMNALE DIN JUDEȚE Brazdă adincă, fără brăzdar?

în secția țesâtorie a întreprinderii „Dumbrava" din Sibiu
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Cum am reușit să obținem
Cu toate că evoluția timpului din 

ultimele zile a permis executarea in 
bune condiții a lucrărilor în cîmp, 
iar acțiunea de eliberare a terenu
rilor de coceni a fost intensificată, 
în multe cooperative agricole din ju
dețul Arad, ritmul arăturilor de 
toamnă nu corespunde posibilităților 
de care dispun aceste unități. Ultima 
situație operativă întocmită la direc
ția agricolă județeană consemnează, 
de altfel, că pînă acum în coopera
tivele agricole au fost arate doar 
35 000 hectare, ceea ce reprezintă 
numai 33 la sută din prevederi. Este 
foarte puțin dacă avem în vedere 
dotarea tehnică a stațiunilor de me
canizare și faptul că celelalte lucrări 
în cîmp s-au încheiat. De ce această 
situație ? Totul se explică prin mo
dul necorespunzător în care sînt fo
losite tractoarele. Dacă în unitățile 
ce fac parte din consiliile interco- 
operatiste Cermei, Sebiș, Săvîrșin și 
Gurahonț 
executat 
prafețele 
sînt cele 
tiste Vinga, Socodor 
arăturile s-au efectuat doar pe 15—• 
21 la sută din suprafețele planifica
te. Se impune, deci, mai ales în uni
tățile rămase în urmă, ca organiza
țiile de partid să acționeze într-o 
strînsă colaborare cu conducerile co
operativelor agricole în vederea ă- 
plicării imediate a unor măsuri or
ganizatorice hotărîte, care sâ ducă la 
intensificarea ritmului la arat și, în 
prealabil, la eliberarea grabnică a te
renului de coceni. Atingerea vitezei 
zilnice de lucru planificate, folosirea 
din plin a capacității tractoarelor, 
executarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate sînt obiective care tre
buie să se afle acum în centrul aten
ției comandamentelor, comunale, fao __ . „
torilor de conducere din ■■ cooperații. . acestei stațiuni .de mecanizare ihai 
vele agricole și din secțiile de me- au nevoie de 50 de zile ca să încheie 
canizare care le servesc; (Constantin
Simion).

Acum, după încheierea însămînță- 
rilor de toamnă, în unitățile agrico
le din județul Bacău toate forțele 
sînt concentrate la executarea arătu
rilor pentru semănăturile de primă
vară. Planul de acțiune întocmit în 
acest scop de comandamentul jude
țean prevede ca întreaga suprafață — 
de peste 65 000 hectare — să fie ara
tă pînă la 19 noiembrie. Lucrîn- 
du-se cu forțe sporite și în schim-

ogoarele de toamnă s-au 
pe 46—75 la sută din su- 
prevăzute, în altele, cum 

din consiliile intercoopera- 
și Nădlac,

buri prelungite, în cîteva zile au fost 
efectuate ogoare de toamnă pe o su
prafață de aproape 27 500 hectare. La 
fermele agricole Măldărăști și Tătă- 
răști din cadrul I.A.S. Sascut, la cele 
din Vultureni și Călugăreni din ca
drul I.A.S. Traian, această lucrare 
este pe sfîrșite, iar în cooperativele 
agricole Berești-Tazlău, Huruiești, 
Tamaș, Stănișești și Podu Turcului 
au fost arate suprafețe cuprinse în
tre 500—700 hectare. Pe terenurile 
cooperativei din Berești-Bistrița, bu
năoară, 12 tractoare arau de zor, iar 
alte 5 tractoare cu remorci transpor
tau la cîmp gunoiul de grajd. Ca ur
mare, pînă la această dată au fost 
arate mai mult de 700 hectare, din 
cele 1185 hectare planificate. La fel 
de bine este organizată munca și în 
cooperativele agricole din Tătărăști, 
Săucești, Găiceana, Parincea, Tra
ian. Din păcate, există în județ încă 
destule unități în care executarea o- 
goarelor de toamnă se află abia la 
început. La Oncești, bunăoară, au 
fost arate doar 15 hectare din cele 
aproape 400 prevăzute, iar la Păn- 
cești, Bogdănești, Orbeni, Buhoci, 
Strugari, această lucrare s-a făcut 
doar pe suprafețe ce reprezintă nu
mai 13—14 la sută din cele prevăzu
te. Cauza principală a acestei rămî- 
neri în urmă o constituie neasigura- 
rea frontului de lucru. In raza de ac
tivitate a S.M.A. Răcăciuni, bunăoa
ră, mai mult de jumătate din supra
fața ce trebuie arată este încă aco
perită cu coceni și sfeclă de zahăr. 
Neavînd cale liberă, tractoarele mai 
mult stau decît lucrează. Așa se ex
plică de ce viteza zilnică planificată 
în cadrul acestei stațiuni nu a fost 
realizată în nici una din zile. Un cal
cul arată că, dacă se va lucra în con
tinuare în ritmul de pînă acum, uni- 

i tățile agricole din raza de activitate

arăturile. NecoîftsȘuÂzăîâr' Sste rit- 
mul la arat și în cooperativele agri
cole din comunele Coțofănești, Ște
fan cel Mare, Cleja și Petrești. Se 
impun măsuri urgente din partea co
mandamentelor comunelor și a con
ducerilor unităților agricole respec
tive pentru a mobiliza toate forțele 
la eliberarea suprafețelor de coceni 
și sfeclă, creînd astfel condiții ca 
tractoarele să lucreze la întreaga ca
pacitate din zori și pină seara tîrziu. 
(Gheorghe Baltă).

în aceste zile, cînd importante 
mijloace mecanice și forțe umane 
sînt concentrate la executarea arătu
rilor de toamnă, în diferite unități 
agricole se simte lipsa brăzdarelor 
pentru pluguri. Județele Ialomița, 
Dolj, Ilfov, Suceava, pentru a ne 
referi numai la cîteva exemple, 
solicită mii și mii de brăzdare. 
Ce posibilități există pentru aco
perirea acestor cereri ? „în ma
joritatea bazelor de aprovizionare 
stocurile sînt practic epuizate — de
clara tov. Marian Curelea, director în 
Direcția generală de aprovizionare 
din Ministerul Agriculturii. Dacă nu 
se vor lua măsuri pentru ca, în cel 
mai scurt timp, întreprinderile in
dustriale furnizoare să producă și să 
livreze cantitățile de brăzdare con
tractate, cererile unităților agricole 
nu vor putea fi acoperite".

De la bun început trebuie preci
zat că cererile unităților agricole se 
încadrează în limitele cantităților de 
piese de schimb contractate anul 
acesta cu diferite întreprinderi in
dustriale. Lipsa brăzdarelor este ur
marea restanțelor la livrări pe care 
le au întreprinderile „7 Noiembrie" 
din Craiova și „Metalurgica" din Bu
zău. In 10 luni, cele două întreprin
deri au livrat numai 64 
numărul de brăzdare 
în ultima perioadă, 
rea „7 Noiembrie" a 
medie, 12'00 brăzdare pe zi, față 
de 3 700 cit se prevede prin grafic. 
Cauzele ? După cum ne-a spus tov. 
Ionel Oncioiu, șeful serviciului de a- 
provizionare din cadrul întreprinde
rii craiovene, pînă în luna septem
brie nu a fost pusă la punct instala
ția pentru durificarea brăzdarelor. 
Din această pricină, operația șe efec
tua manual, cu un răhdament mic. 
Acum, instalația, funcționează ; între
prinderea și-a epuizat însă stocul de 
profile laminate, din care cauză pro
ducția de brăzdare a fost oprită. La

la sută din 
contractate, 
întreprinde- 

livrat, in

„Metalurgica", cu materia primă exis
tentă se mai pot fabrica circa 30 000 de 
brăzdare. Cele două întreprinderi 
și-au făcut socotelile și au comunicat 
că dacă nu vor primi materia primă 
necesară, la sfirșitul anului vor avea 
o restanță de 195 000 și, 
92 000 de brăzdare.

Din discuțiile avute cu 
specialiști din Ministerul 
Metalurgice și Ministerul 
Construcțiilor de Mașini, se pare că 
nici nu se știe exact ce cantități de 
profile laminate pentru brăzdare tre
buiau asigurate anul acesta. Cen
trala 
șini 
prin 
tone
Gherman, director general în M.I.M. 
Or, pînă la sfirșitul lunii trecute, 
s-au livrat 4 700 tone, deci mai mult 
decît s-a prevăzut prin specificații, 
în schimb, la centrala din Brașov se 
susține că prin specificații s-au so
licitat 6140 tone de profile, ceea ce 
înseamnă că există o diferență ne
asigurată de 1 440 tone.

Desigur, pînă la urmă se va stabili 
care este adevărul. Se pune însă în
trebarea : ce se poate face acum 
pentru producerea brăzdarelor de 
care agricultura are absolută nevoie? 
După cum am fost informați, actua
lele profile de laminate pentru brăz
dare au fost asimilate în producție în 
urmă cu cîțiva ani la Combinatul si
derurgic Hunedoara. S-a oprit însă 
fabricarea lor pentru motivul că 
laminorul de 650 mm are un randa
ment de cîteva ori mai mic la exe
cutarea acestor profile. Intr-adevăr, 
brăzdarele necesită un profil special 
de laminațe. Dar aceasta nu înseam
nă să se renunțe la fabricația lor. 
Agricultura are nevoie^ de brazăare'. 
Iată de ce trebuie găsită neîntÎJ^ițit 
o soluție pentru realizarea lor I

respectiv,

mai mulți 
Industriei 
Industriei

industrială de tractoare și ma- 
agricole din Brașov a solicitat 
specificațiile semestriale 4150 
profile" — ne-a spus tov. Pavel

Ion TEODOR

TOAMNA IN LIVEZI
(Urmare din pag. I)

CONTRASTE
Cine va demola piramidele ?

Piramidele — vesti
gii ale unor vechi ci
vilizații — fie că se 
găsesc in Egipt sau in 
Mexic au fost și sînt 
studiate de cercetători 
și admirate de turiști. 
Nu s-a spus și nu s-a 
scris nimic despre pi
ramidele din județul 
Dolj. Și ar merita, pen
tru că sînt de un fel 
deosebit. Ce-i drept, 
aceste piramide nu au 
fost durate din blocuri 
de piatră care să re
ziste timpului, ci 
baloți de paie, 
fim 
rezultate

din 
de paie. Să 

expliciți. Paiele 
de la recol-

tarea orzului și a griu
lui au fost balotate și 
urmau să fie preluate 
de I.C.T.P.I.C.-Dolj, 
sau în traducere — în
treprinderea pentru 
colectarea și transpor
tul paielor pentru in
dustria celulozei. Cum 
respectiva întreprin
dere nu le-a ridicat 
pentru a se elibera te
renul — baloții de 
paie au fost transpor
tați la marginea par
celelor, unde au fost 
stivuiți în grămezi de 
formă piramidală. Ast
fel, la cooperativele a- . 
gricole Apele Vii, Cas-

tranova, Robănești, 
Cioroiaș, Lăcrița și al
tele, mii de tone de 
paie așteaptă să fie 
preluate și valorifica
te. Pe lingă pericolul 
de a se deprecia, pira
midele de paie creează 
și alte neajunsuri. 
De-a lungul drumuri
lor unde au fost înăl
țate, ele ocupă^6—7 m 
de 
te 
nu 
să 
tigii, ci pe 
tanții I.C.T.P.I.C.

Ca să le demoleze.

teren care nu poa- 
fi arat. Iată de ce 
îi invităm pe turiști 
viziteze aceste ves- 

reprezen-

Neglijență filtrată și presată
Cînd o Întreprindere 

produce un utilaj, o 
mașină, prevede cu 
exactitate și parame
trii săi tehnici. „Pre- 
sa-filtru pe care v-am 
livrat-o are o capaci
tate de 10 000 litri pe 
oră" — i-a asigurat pe 
vinificatori specialiș
tii de la întreprinde
rea „Tehnofrig" Cluj- 
Napoca. Era vorba de 
prototipul unei prese- 
filtru care, ca orice 
prototip, trebuia veri
ficat undeva. In acest 
scop a fost repartizat 
întreprinderii viei și 
vinului din județul Ba
cău. De la primele în
cercări nu s-au putut 
filtra însă mai mult 
de 1 000 litri de droj
die în... 24 de ore. De 
aici începe odiseea

presei amintite. între
prinderea producătoa
re s-a făcut că uită de 
prototipul realizat și 
nu s-a mai interesat 
de îmbunătățirea lui. 
Ca atare, la 1 februa
rie 1968, I.V.V. Bacău 
a declarat utilajul ca 
fiind disponibil. Acum 
cîțiva ani, presa-filtru 
a fost împrumutată 
întreprinderii chimice 
din Mărășești, dar a 
fost trimisă imediat 
înapoi, lipsind 3 robi- 
neți din cei 24 cîți a- 
vea inițial. La 30 iu
nie a.c., întreprinderea 
viei și vinului a de
clarat din nou utilajul 
ca fiind disponibil. 
Centrala viei și vinu
lui indică : „Dacă timp 
de o lună nu primiți 
nici un răspuns pentru

transferarea utilajului, 
întocmiți documentele 
de casare". Pînă acum 
întreprinderea viei și 
vinului din județul 
Bacău a plătit amor
tismente în sumă de 
113 000 lei, adică mai 
mult de jumătate din 
valoarea presei. Se 
pare însă că a înce
put să-i placă această 
situație, deoarece nici 
acum nu au fost în
tocmite formele de ca
sare. în cazul în care 
presa va fi păstrată 
pînă la amortizarea ei 
integrală, poate vor fi 
puși puțin la stors și 
cei de la „Tehnofrig" 
Cluj-Napoca. Nu de 
alta, dar să realizeze și 
presa un lucru util 
măcar acum, înainte de 
casare.

Dublul regret al ziarului
Tn comuna Scînteia, 

județul Ialomița, se 
află în curs de con
strucție un complex 
intercooperatist pentru 
îngrășarea taurinelor. 
Cele 6 400 de locuri, 
cît reprezintă capaci
tatea acestei mari uni
tăți zootehnice, au fost 
prevăzute cu grătare 
care permit menți
nerea igienei în hale, 
fără eforturi fizice din 
partea îngrijitorilor. 
Toate bune, dar cu o 
condiție : grătarele să 
fie rezistente pentru a 
suporta greutatea ani
malelor, să fie bine di

mensionate și exe
cutate. Or, tocmai aici 
lucrurile s-au încurcat. 
Grătarele confecționa
te la Bucov, județul 
Prahova, sînt neuni
forme, nu au distanța 
necesară între lamele, 
iar rugozitățile depă
șesc limitele admise. 
La executarea defec
tuoasă s-au adăugat 
neglijențele în ma
nipulare ; drept care 
grătarele cu bucluc 
vor trebui înlocuite... 
înainte de a se da în 
funcțiune complexul. 
Răspunderea pentru a- 
ceastă situație este îm

părțită. Cine descurcă 
acum încurcăturile 
create ? Și cine garan
tează — și răspunde — 
de intrarea în funcțiu
ne a acestui obiectiv 
la termen, adică odată 
cu încheierea anului 
în curs ? Și cine va 
plăti pagubele ?

...Firește, nu sîntem 
în măsură să răspun
dem la aceste între
bări — există factori 
de resort. în ce ne 
privește, avem un du
blu regret : pentru 
starea de fapt și pen
tru că acestea se pe
trec într-o comună cu 
numele Scînteia...

S-a prevă- 
județ, colec- 
stabilească ce

actualelor plantații, 
zut ca, în fiecare 
tive de specialiști să 
măsuri trebuie aplicate în planta
țiile de vii și pomi, astfel încît să 
se ajungă la producții mai mari de 
fructe și struguri. Bineînțeles, a- 
ceste măsuri, precum și altele care 
nu vor putea fi cuprinse în proiec
tele ce se întocmesc în mod spe
cial pentru refacerea plantațiilor 
vor trebui aplicate chiar din a- 
< eastâ toamnă. In mod deosebit 
se cere să se execute fertilizări și 
arături în livezi și vii, să se facă 
tăieri și stropiri la pomi, lucrări 
de combatere a eroziunii, într-un 
cuvînt tot ce concură la obținerea 
unor randamente sporite Ia hectar. 
Tot în această perioadă se fac lu
crări de îndesire a actualelor li
vezi, se înființează altele noi sau sa 
pregătește terenul pentru plantațiile 
ce vor fi făcute în primăvară. Tre
buie urmărit ca noile plantații să fie 
făcute pe baza unor proiecte judi
cios întocmite, încît să existe ga-

ranția că tot ceea ce se va planta 
va rodi la termenul prevăzut.

O deosebită atenție trebuie acor
dată îngrijirii pomilor și viței de 
vie de pe loturile personale ale 
cooperatorilor sau din gospodăriile 
aflate in zona de deal necoope- 
rativizală. Pe lingă asigurarea con
sumului familial, importante canti
tăți de fructe și struguri ce se ob
țin în acest sector pot contribui la 
aprovizionarea populației de la 
orașe. Trebuie arătat că mare par
te din pomii plantați în curți sau 
în livezile' din jurul caselor nu sînt 
bine îngrijiți, iar stropirile nu se 
execută la termenele stabilite sau 
chiar nu se fac deloc. După cum 
se știe, reglementările legale in 
vigoare prevăd obligația unităților 
agricole și a gospodăriilor popu
lației de a aplica tratamentele sta
bilite in vederea combaterii bolilor 
și dăunătorilor, iar comitetele exe
cutive ale consiliilor populare au 
datoria să controleze executarea a- 
cestor lucrări. încă din aceste zile, 
în fiecare comună trebuie să se 
desfășoare ample acțiuni în vede-

o producție mai mare pe fiecare
metru pătrat de suprafață industrială

Dacă vizitezi halele de fabricație ale întreprinderii „Industria sîr- 
mei“ din Cîmpia Turzii, râmîi plăcut impresionat nu numai de ordinea 
și disciplina ce domnesc aici, ci și de modul judicios în care sînt uti
lizate spațiile de producție. Nu este vorba de o înghesuială sufocantă 
în care omul să se miște anevoios, dar nici de „bulevarde", cum exis
tau cu puțini ani în urmă în unele secții. Totul e rînduit cu chibzuială, 
pentru ca pe fiecare metru pătrat de suprafață construită să se obțină 
producții tot mai mari. Printre argumentele care întăresc această a- 
preciere se numără și acelea referitoare la sporurile de producție ob- , 
ținute in actualul cincinal. Este vorba de realizarea în acest cincinal a 
unei producții suplimentare de 310 milioane lei, din care 100 de mi
lioane numai în acest an.

în legătură cu acțiunile întreprinse, tovarășul IOAN STANATIEV, 
Erou al Muncii Socialiste, directorul întreprinderii, a avut o convorbire 
cu Alexandru Mureșan, corespondentul „Scînteii".

— Am avut, în ultimii ani, marea 
cinste ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să facă, în mai multe rînduri, vizite 
de lucru în întreprinderea noastră, 
ne-a spus interlocutorul. Printre re
comandările făcute a fost și aceea 
privind încărcarea mai judicioasă cu 
mașini și utilaje a spațiilor existente 
și obținerea unor producții maxime 
pe fiecare metru pătrat de suprafață 
construită. Așa s-a născut inițiativa 
„Pe fiecare metru pătrat de supra
față industrială — producție maxi
mă !“, ale cărei rezultate s-au îmbu
nătățit de la an la an, astfel că Ia 
finele acestui cincinal gradul de do
tare cu mașini și utilaje a suprafe
țelor construite este de 84,3 la sută. 
Oțelăria noastră, de pildă, și-a du
blat producția pe aceleași suprafețe, 
față de parametrii proiectați, prin 
mărirea capacității cuptoarelor, creș
terea randamentului acestora, în con
dițiile unei susținute diversificări a 
sortimentelor de oțeluri. Și alte sec
ții și-ap sporit simțitor producția pe 
ăcbeâ^I "Suprafață. Producfia"de sîr
mă .zincață este mar mare. cu. 5 003 
ifj’ tofie/’lar capacitatea' âer produc
ție de sîrmă pentru agricultură s-a 
dublat. Noile mașini, utilaje și insta-

lății amplasate pe spațiile disponibile 
și realizate prin autoutilare s-au în
cadrat rapid în nivelul general de 
utilizare a capacităților de producție 
din întreprindere, ceea ce se reflectă 
pozitiv în creșterea eficienței acti
vității economice a unității noastre. 
La sfirșitul acestui an, preliminăm o 
creștere a volumului de beneficii 
1600 lei fonduri fixe cu aproape 
la sută față de anul 1970.

la
90

— Ați afirmat că mașinile 
utilajele amplasate in . 
de producție disponibile au fost 
realizate, in cea mai mare parte, 
în întreprindere. Credem că 
nu-i lipsită de interes și expe
riența dobîndită de colectivul 
unității in domeniul autodotării.

spațiile
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rea curățirii pomilor, iar organele 
de specialitate să 
tuarea stropirilor 
iernii.

Organele și 
partid, consiliile 
chemate să conducă și să spri
jine îndeaproape desfășurarea tu
turor acțiunilor de toamnă în 
pomicultură și viticultură. Peste 
tot, atît la pomii din livezile 
in masiv, cit și la cei răzleți, în 
plantațiile de vii, să se execute 
lucrările de care depinde sporirea 
producției de fructe și struguri.
Totodată, organizațiile de partid au 
datoria ca, printr-o susținută mun
că politică, să sădească în conștiința 
oamenilor muncii de la sate, a spe
cialiștilor și cadrelor de conducere 
din unitățile agricole răspunderea 
pentru efectuarea la timp a tuturor 
lucrărilor in livezi și vii, pentru 
buna îngrijire a plantațiilor de pomi 
și viță de vie, astfel încît să se ob
țină producții cît mai ridicate, să se 
asigure pe această bază îmbunătă
țirea continuă a aprovizionării popu
lației cu fructe și struguri.

organizeze efec- 
pe tot parcursul
organizațiile de 

populare sînt

— Activitatea de autoutilare a de
venit o preocupare mai constantă 
abia la începutul acestui cincinal, 
pornind tot de la indicațiile condu
cerii partidului. Acum avem proiece 
tantii noștri, atelierele noastre -lncar 
drăte cu specialiști și muncitori de 
îhaltă calificare. Colaborăm înr acest 
sens cu alte întreprinderi construc
toare de mașini și, în primul rînd, 
cu cele din județ. In felul acesta am 
reușit să executăm cu forțe proprii 
utilaje complexe, din care unele îna
inte se importau. Printre acestea a- 
mintesc mașinile de rebobinat, insta
lația de zincare la cald, mașini de 
confecționat sîrmă ghimpată, mașini 
de trefilat cu tobe. Instalația de zin
care la cald, bunăoară, fabrică con
ductori din oțel-aluminiu, care pină 
acum se aduceau din străinătate. De 
asemenea, au fost realizate diferite 
utilaje destinate mecanizării unor o- 
perații, ușurării muncii oamenilor, 
în total, prin autoutilare s-au reali
zat în acest cincinal mașini și utilaje 
în valoare de peste 33 milioane Iei 
și s-au economisit 6 milioane lei va
lută. Este adevărat că în această pri
vință am întîmpinat și greutăți, unele 
inerente, legate de asigurarea unor 
materiale sau de unele proiecte 
care au trebuit să fie refăcute de 
mai multe ori. Cu sprijinul forurilor 
de resort și al comitetului județean 
de partid, greutățile au fost învinse 
— dovada constituind-o rezultatele 
obținute pînă acum în domeniul au- 
toutilării.

— însăși denumirea inițiativei su
gerează o participare de masă la a- 
plicarea ei, întrucit nu este vorba 
numai de montarea unor mașini și 
instalații după anumite proiecte, pe 
anumite spații disponibile, ci și de 
reamplasarea acestora în funcție de 
necesitățile procesului de producție, 
de condițiile impuse de fabricarea 
unor noi sortimente mai pretențioa
se, de gospodărirea mai judicioasă a 
spațiilor. Aceasta a presupus o lar
gă consultare a colectivului. La de
pistarea și inventarierea spațiilor de 
producție disponibile au luat parte 
cei mai buni muncitori, cu înaltă ca
lificare, alături de specialiști, firește. 
Proiectele întocmite pentru amplasa
rea utilajelor și instalațiilor au fost 
supuse dezbaterii comuniștilor, masei 
largi a muncitorilor. Bunăoară, în 
cazul trăgătoriei de oțel tare nr. 1, pe 
baza propunerilor muncitorilor, pro
iectele au trebuit să fie modificate, 
în sensul amplasării utilajelor pe cît 
posibil pe verticală, pentru a rămîne 
loc și pentru montarea altora și pen
tru a se îmbunătăți condițiile de 
muncă. Tot la propunerea lor, au fost 
instalate unele mașini de trefilat cu 
acționare individuală în diferite col
țuri de hală care erau goale. In 
alte secții și locuri de muncă a 
trebuit ca, pe baza propunerilor 
făcute, să fie rearhplasate toate 
utilajele, potrivit cerinței de a 
obține" randamente maxime, de 
a realiza unele sortimente de oțe
luri și produse speciale, de mare im- 
?ortanță pentru economia națională, 
n plus, au fost transformate în spa

ții productive, unele magazii în care 
«ȘLțW1 cțfia^ondiții bufte,^ lu
cru, Este de înțeles că soluționarea 
acestor, probleme complex® js-a .si
tuat și Se află tot timpul pe agenda 
de lucru a comitetului de partid din 
întreprindere 
nilor muncii, 
mai eficiente 
în practică.

și a comitetului oame- 
pentru a li se găsi cele 
modalități de rezolvare

- In 
plenara 
Nicolae 
nou atenția asupra rezervelor 
existente in întreprinderi pen
tru creșterea producției pe ace
leași suprafețe industriale. Cum 
veți acționa in vederea valorifi
cării lor in interesul producției ?

cuvintarea rostită la 
din iulie a.c., tovarășul 
Ceaușescu a atras din

— în ce măsură inițiativa „Pe 
fiecare metru pătrat de supra
față industrială, producție ma
ximă" a antrenat forțele și capa
citatea creatoare a întregului co
lectiv 7

— Nici noi n-am epuizat toate re
zervele în acest domeniu, așa că ce
rința formulată de secretarul gene
ral al partidului ne privește și pe 
noi. Anul acesta, de pildă, față de 
1970, volumul autoutilărilor crește de 
4,2 ori și va crește în continuare, 
întrucît noi dotăm cu utilaje și insta
lații nu numai spațiile disponibile, 
ci și unele suprafețe ce se construiesc 
în cadrul planului de investiții. In 
anul 1976, volumul autoutilărilor se 
va ridica la 12 milioane lei, aproape 
dublu față de acest an. Vom realiza 
prin autodotare două laminoare la 
rece, patru mașini de trefilat cu tobă 
orizontală, mașini pentru ambalat 
electrozi ș.a. Pînă la finele cincina
lului viitor, indicele de încărcare cu 
utilaje a suprafețelor de producție 
va crește la 88 la sută, ceea ce în
seamnă o bună eficiență economică.

Potrivit calculelor, la ÎNTREPRIN
DEREA DE STRUNGURI DIN 
ARAD, valoarea unei tone de me
tal sporește, după transformarea a- 
cestuia in mașini-unelte, în medie de 
două ori. In condițiile în care pen
tru realizarea producției întreprinde
rii se consumă importante cantități 
de materii prime și materiale utili
zarea rațională a fiecărui kilogram 
de metal, de cocs ș.a. constituie o ce
rință economică de prim ordin. Or, 
în unitatea arădeană, în trei trimes
tre din acest an s-au folosit supli
mentar 70 tone de metal și 21 tone 
cocs. Comparativ cu nivelul din a- 
cest an, pentru anul viitor se pre
vede, potrivit normelor aprobate de 
Ministerul Aprovizionării, reducerea 
consumului de metal cu 37,7 tone, 
în vreme ce, la normele depar
tamentale, consumul ar trebui să fie 
mai mare cu 37,5 tone. Mai concret, 
pentru anul 1976, din cele 28 de ti
puri de strunguri ce se vor fabrica, 
numai la șapte s-a prevăzut reduce
rea consumului de metal, iar la trei 
tipuri de strunguri normele cresc. La 
normele de consum aprobate de Cen
trala industrială de mașini-unelte, 
mecanică fină și scule — 13 în total, 
nu s-a stabilit nici o diminuare față 
de cele practicate în anul 1975. De ce 
doar un număr atît de mic de tipuri 
de strunguri urmează să se producă 
cu consumuri de metal mai scăzute ?

— La unele strunguri tip S.N.A. 
și S.N.B., pe care le fabricăm mai 
de mult, an de an s-au redus con
sumurile de metal, așa încît în vii
tor rezervele de diminuare în con
tinuare a consumurilor sînt infime — 
ne-a spus ing. Hortensia Ciobanu, 
responsabilă cu normele de consum 
în întreprinderea arădeană. Alte ti
puri de strunguri sînt nou asimila
te. Ca atare, nu am putut stabili con
sumurile decît pe baza documenta
ției de execuție. în fine, la o altă 
categorie de strunguri s-a prevăzut 
majorarea consumului de metal, în- 
trucît nu am reușit să găsim nici în 
acest an, nici pentru anul viitor, un 
colaborator dispus să toarne un tip 
nou de batiu, care ar putea deter

mina o importantă economie de me
tal.

în ce măsură sînt reale aceste jus
tificări? Chiar prin planul de mă
suri întocmit de întreprindere în 
vederea încadrării în normele de 
consum aprobate de Ministerul A- 
provizionârii, pentru anul 1976 s-au 
găsit posibilități de economisire su
plimentară a 25 tone de laminate. 
Așa cum se desprinde din planul a-

vorba ? După ce a înaintat Centra
lei industriale de mașini-unelte, me
canică fină și scule din București 
propunerile de norme de consum 
pentru anul 1976, însoțite de docu
mentele de rigoare, întreprinderea a 
primit aprobare pentru alte niveluri 
ale normelor, de regulă, mai redu
se, fără să i se precizeze cîtuși de 
puțin criteriile care au stat la baza 
acestor diriîinuări. Dacă specialiștii

bunăoară, programul de măsuri pe 
care și l-a propus întreprinderea în 
scopul încadrării în normele de con
sum este schițat doar în linii ge
nerale. Din el se poate desprinde 
numai intenția de a se realiza anu
mite modificări constructive și teh
nologice la fabricația strungurilor. 
Or, pentru a exista garanția că se 
vor obține realmente economii de 
metal, important este să se preci-

„APROXIMATIV" nu este unitate fe măsură... 
mai ales pentru consumurile specifice 
Despre norme, consumuri și economii de metal la întreprinderea de strunguri 

din Arad

mintit, și la tipurile de strun
guri aflate de mai multă vreme în 
fabricație se poate diminua consu
mul de metal. La tipurile noi de 
strunguri, neintroduse încă în pro
ducția curentă, studierea atentă și 
exigentă de către specialiști a proto
tipurilor, a documentațiilor tehnice 
va putea releva, incă din această 
fază, posibilități de folosire a unor 
înlocuitori, a anumitor soluții teh
nice și tehnologice cunoscute în prac
tica întreprinderii, care să determi
ne economii de metal. In ce priveș
te problema batiurilor, se omite fap
tul că anul viitor urmează să intre 
în funcțiune chiar în uzina din Arad 
o nouă capacitate la turnătorie și, 
ca atare, batiurile respective vor pu
tea fi fabricate, cu consumuri mai 
mici de metal.

Sub aspectul fundamentării nor
melor de consum, întreprinderea so
licită centralei de resort clarificarea 
unor probleme. Despre ce anume este

centralei din București s-ar fi de
plasat la Arad pentru a face o ana
liză concretă a situației consu
murilor, atunci în mod sigur 
normele de consum s-ar fi stabilit 
mai bine, mai aproape de rezerve
le existente în întreprinderea de 
strunguri, s-ar fi înlăturat unele dis
crepanțe deosebit de evidente în mo
mentul de față. în ce constau ele ? 
Centrala a aprobat normele de con
sum după întocmirea planului de a- 
provizionare de către întreprindere, 
după emiterea cotelor de materia
le, de metal și depunerea specifica
țiilor — lucrări la baza cărora au 
stat consumurile propuse inițial de 
arădeni- Or, în aceste condiții, este 
posibil să i se repartizeze întreprin
derii, pentru contractare, alte can
tități și sortimente de metal decît 
cele strict necesare.

Prezența specialiștilor centralei Ia 
întreprinderea de strunguri din Arad 
este necesară și din alte motive —

zeze — Ia fiecare tip de strung în 
parte, mergînd pînă la fiecare reper 
sau tehnologie — îmbunătățirile ce 
urmează să fie aduse, termenele de 
finalizare și responsabilitățile pentru 
transpunerea in practică a măsurilor 
respective. Opinăm, de asemenea, 
pentru un program comun de ac
țiune al întreprinderii și centralei, 
în care să se prevadă expres obli
gațiile ce și le asumă forul de re
sort în legătură cu soluționarea u- 
nor probleme aflate în competenta 
sa, între care : proiectarea și asi
milarea în fabricație a unor noi ti
puri de batiuri cu consum mai re
dus de metal ; perfecționarea colabo
rării cu unitățile furnizoare de pie
se turnate, pentru reducerea pierde
rilor de metal datorate rebuturilor ; 
îmbunătățirea aprovizionării cu cocs, 
stabilirea consumului în funcție de 
calitatea cocsului primit, de valori
ficarea cocsului mărunt ; aprovizio
narea cu unele tipuri de profile spe

ciale pentru arborii principali ai 
strungurilor, cu anumite tipuri de 
bare trase profilate, în sortimentele 
și dimensiunile prevăzute în stan
darde, completarea sortimentelor de 
oțeluri laminate, care ar putea per
mite o serie de modificări construc
tive și tehnologice, cu efecte pozi
tive asupra consumurilor de metal.

Din modul în care a decurs apro
vizionarea și s-a utilizat metalul în 
acest an se pot trage, de asemenea, 
învățăminte practice pentru evitarea 
risipei, pentru obținerea de economii. 
In trei trimestre din 1975 au fost 
consumate în plus 11 tone de metal 
din cauză că s-au folosit alte ma
teriale, cu dimensiuni și calități ce 
nu au fost prescrise în documenta
ții — și aceasta mai ales pentru că 
nu s-au asigurat cele necesare. Tot
odată, rebuturile la prelucrările me
canice s-au ridicat la circa 2,5 tone 
metal. Concomitent cu înlăturarea a- 
cestor neajunsuri se cer intensifica
te o serie de acțiuni inițiate în acest 
an și care vizează îmbunătățiri teh
nice și tehnologice, începînd de la 
reproiectarea unor repere, fabricarea 
lor din mase plastice sau pulberi 
sinterizate, promovarea mai amplă a 
unor procedee moderne de turnare, 
pînă la extinderea tehnologiilor cti 
planuri de debitare și croire com
binată a pieselor.

întreprinderea de strunguri din 
Arad dispune deci de multiple po
sibilități pentru reducerea consumu
rilor de metal, cocs și alte resurse 
materiale în anul viitor. La rîndul 
ei. centrala industrială de resort are 
obligația de a reanaliza programul 
de măsuri al întreprinderii, de a-1 
completa, de a clarifica și soluționa 
efectiv toate problemele, astfel ca — 
pornind de la dimensionarea riguroa
să și realistă a normelor de consum 
— colectivul întreprinderii să-și e- 
valueze cit mai bine rezervele, să 
facă tot _ce-i stă in putință pentru 
a obține în 1976 rezultate superioare 
cu cheltuieli materiale cît ■ mai re
duse.

Comeliu CARLAN
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FAPTUL! 
DIVERS!
Ceasornica
rul din
Strehaia.

Marin Oprea lucrează in 
drul secției de ceasornicărie

I
I

ca
ii 

meșteșugarilor din Strehaia (Me
hedinți). De 40 de ani el mește
rește orologiile oamenilor. De 
toate formele și mărimile. Meti
culozitatea meseriei l-a făcut să 
devină și autorul unei evidențe 
precise a numărului de ceasuri 
pe care le-a „consultat" și re
parat de-a lungul celor 40 de 
ani. Zilele trecute a tras linie și 
le-a adunat : 35 000 ! Și încă 
ceva : se spune că toate ceasurile 
„doftoricite" de nea Mărin merg 
ca... ceasul.

a- 
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Combustibilul pentru locuințe
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Vînătoreas- 
că, dar 
nici asa!»

Un vînător, un șofer și un 
mator de chilipir au pornit,
vreme de seară, la punctul De- 
lea, din preajma Vasluiului, la 
vînătoare de iepuri. Fiecare cu 
ce avea la îndemînă : primul cu 
pușca, al doilea cu farurile au
tobasculantei 31-VS-821, iar al 
treilea — cu sacul. Sac în care 
a cules vreo 6 urecheați. Cifra 
se potrivea exact cu socoteala 
făcută de ei în tîrg : cite doi u- 
recheați de căciulă. Prinși de 
miliție, pe rînd, vînătorul Virgil 
Cojocaru și chilipirgiul Ion 
Maftei, și-au recunoscut vina. 
Numai șoferul Ion Baron, ne- 
știind ce-au declarat cei doi la 
miliție, a început să se jure pe 
farurile autobasculantei precum 
că vînatul l-ar fi cumpărat. Po
veste. Vînătorească vînătorească, 
dar nici chiar așa !

în aceste zile, unitățile de vîn- 
zare a combustibilului sint mult 
solicitate de cumpărători. Pe baza 
constatărilor noastre, ale cores
pondenților „Scînteii", precum și a 
unor date și observații rezultate din- 
tr-un control efectuat recent in toa
te județele țării de Inspectoratul ge
neral comercial de stat, prezentăm, 
cîteva din aspectele mai importante 
ale acestei activități de sezon : apro
vizionarea populației cu combustibil.

De la început se cuvine menționat 
faptul că pretutindeni în țară uni
tățile comerciale de profil oferă in 
acest an cantități sporite de combus
tibil (în trimestrul IV a.c., de exem
plu, față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, creșterea fondului de 
marfă este de 18 la sută), actua
lele stocuri existente în depozi
te și livrările ce urmează a fi 
făcute în continuare de către fur
nizori — pe baza contractelor în
cheiate — asigurînd satisfacerea 
integrală a cerințelor populației. 
Totuși; în legătură cu asigurarea fon
dului de marfă se ridică o proble
mă aproape generală : este vorba de 
calitatea combustibilului furnizat uni
tăților comerciale. Documentele de 
control la care ne-am referit au 
consemnat că în majoritatea de
pozitelor lemnele și mai ales căr
bunele lignit livrate unităților co
merciale sint sub normele STAS 
admise. Bunăoară, din 7 000 tone 
lignit primit în acest an de u- 
nitățile comerciale din județul Ilfov 
de la întreprinderea minieră Motru, 
doar 51 la sută a fost lignit (bun 
pentru încălzit), restul — 35 la sută 
praf și 14 la sută pămînt-steril. în 
județul Ialomița, întreprinderile mi
niere Filipeștii de Pădure, Motru, 
Căpeni ș.a. au livrat cărbuni cu un 
procent de 28—30 la sută praf (față 
de 15 la sută admis prin STAS) și 13 
la sută pămînt-steril (față de 3 la 
sută admis). în unitățile de desfa
cere din Capitală s-au adunat peste 
850 vagoane (20 de trenuri) cu praf 

de

și în activitatea unităților care co
mercializează combustibilul. Iată ce 
relata recent corespondentului „Scîn
teii" din județul Satu-Mare, Octav 
Grumeza, cumpărătorul Haralambie 
Rusoiu (str. Republicii 14), întilnit la 
depozitul de combustibil de pe strada 
Fabricii din Satu-Mare :

„Ca să poți intra în posesia unei 
căruțe cu lemne trebuie să bați dru
murile vreo trei zile și, uneori, chiar 
mai mult. Mai întîi, te prezinți la 
depozit, faci comanda și primești bo
nul, dar nu aici, ci tocmai... la ca
sieria centrală, care se află la doi 
kilometri și jumătate de depozit (ce
lelalte două depozite se află la dis
tanțe de 3 și respectiv 6 km față de 
casierie — n.n.). Apoi, cu bonul care

Anchetă
cetățenească pe 
o temă de sezon

■I
I

de cărbune și pămînt rămas 
la cărbunele livrat în primele opt 
luni ale anului de întreprinderile mi
niere. Desigur, aceste reziduuri de 
combustibil sint scoase din vin
zare și valorificate pe căi 
(iar problema ca atare 
să fie analizată cu 
punderea de furnizori, 
operațiunea de sortare 
lor și cărbunelui îngreunează se
rios procesul aprovizionării, obiigînd 
unitățile comerciale la cheltuieli su
plimentare, neeconomicoase.

O seamă de neajunsuri există insă

din vin- 
industriăle, 
se cuvine 

toată răs- 
pentru că 
a lemne-

atestă achitarea lemnelor, mergi din 
nou la depozit, încarci căruța cu 
lemne, dar cintarul se află intr-un 
alt loc, la circa un kilometru. Cu 
atîtea alergături, trei zile se duc pe 
puțin, iar dacă mai ai și „norocul" 
să stai pe o stradă cum e a mea — 
unde accesul căruțelor este 
la două zile pe săptămînă — trebuie 
să mai aștepți pină vine ziua respec
tivă...".

Am insistat asupra situației de la 
Satu-Mare — din păcate întilnită 
și în alte județe — pentru că ea 
aduce în discuție o meteahnă mai 
veche a comerțului cu combustibil. 
Deși Ministerul Comerțului Interior 
a indicat în repetate rînduri să se 
treacă în toate județele Ia noul sis
tem de vinzare pe bază de comenzi- 
programate (cetățeanul este progra
mat din timp pentru plata combus
tibilului, urmind ca Ia cîteva zile să 
i se aducă lemnele acasă — fără nici 
un alt drum în plus), sistem care se 
aplică cu bune rezultate în Capitală 
și în cîteva județe — totuși, în mul
te locuri se procedează ca și înainte 
(este cazul județului Satu-Mare și al 
altor 22 de județe). Cit de avantajos 
este sistemul programărilor (care, 
între altele, dă posibilitatea eșalonă
rii în timp a tuturor cumpărătorilor, 
evitîndu-se astfel aglomerările din 
plin sezon) o dovedesc și următoa
rele date comparative : în județul

limitat

țelegere a limbajului celor

Totul se 
transformă
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Un control inopinat la brută
ria din orașul Făurei. Dar nu un 
control „pe fugă", ci unul c 
niște controlori cu o răbdare, 
cit să coci trei cuptoare de pii 
ne. Nici una din sutele de fran
zele cintărite nu a avut cit tre
buia să aibă : cite 750 de grame 
bucata. Oscilau in jur de 700 de 
grame, ba chiar mai puțin. Tot 
la brutăria din Făurei ■ și -tot 
aceiași controlori răbdători au 
mai descoperit ascunse vreo 70 
de piini. De unde se vede că 
nimic nu se pierde, totul se 
transformă. Minusul de la sute
le de franzele s-a transformat 
in... plusul de la cele 7p... Epilo
gul ? Urmează.

Galați — unul din cele care aplică 
noul procedeu — fuseseră aprovizio
nați cu combustibil pină la data rai
dului nostru 85 la sută din totalul 
cumpărătorilor din acest an, în timp 
ce la Cluj-Napoca, la Turda, la întor- 
sura Buzăului și în alte localități — 
unde nu se aplică acest procedeu — 
fuseseră aprovizionați doar 10, pînă la 
38 Ia sută din numărul total al cumpă
rătorilor. La Craiova se livra combus
tibilul celor care plătiseră... cu două 
luni in urmă (erau circa 1 700 de co
menzi restante), la Brăila — 6 000
comenzi restante, Ia Buzău — 2 000 
comenzi restante etc.

— Incepînd cu anul viitor, vom 
• trece neapărat și noi la procedeul 
programărilor — ne spunea Florea 
Știrbu, responsabil cu problemele a- 
provizionării cu combustibil din ca
drul Direcției comerciale a județului 
Dolj.

De ce nu s-a făcut acest lucru mai 
devreme ? Aici și în județele Alba, 
Arad, Botoșani, Dîmbovița, Gorj, 
Ialomița, Sălaj, Sibiu, Suceava, Te
leorman, Vilcea ș.a. 7

Ingreunarea procesului de desfa
cere a combustibilului este determi
nată însă și de alți factori, între care 
neasigurarea mijloacelor de transport 
necesare, de dotarea necorespunză
toare a depozitelor eu mijloacele 
mecanice adecvate etc. Din datele 
centralizate ale controlului la care 
ne-am referit rezultă că din cele 781 
depozite controlate, în 181 nu există 
circulare de tăiat lemne și bascule 
de cintărit, 105 depozite nu au căi 
de acces amenajate, 209 depozite nu 
au rampe de descărcare, în multe 
locuri transportul combustibilului la 
domiciliul cumpărătorilor se face 
încă în exclusivitate cu căruța.

Ce măsuri sint prevăzute pentru 
eliminarea acestor neajunșuri ? Din 
discuțiile avute cu mai mulți direc
tori ai direcțiilor comerciale jude
țene, am reținut că pretutindeni 
s-au alcătuit în aceste zile programe 
speciale de acțiune care au în vede
re perfecționarea activității de apro
vizionare și, intre acestea, și a co
merțului cu combustibil. Iată ce a 
declarat în acest sens coresponden
tului „Scînteii", Mihai Bâzu, directo
rul Direcției comerciale a județului 
Buzău, tovarășul Aurelian Tufan :

„îmbunătățirea substanțială a ac
tivității de comercializare a combus
tibilului din Buzău se va produce 
prin instalarea unei linii mecanizate 
de descărcare-încărcare cu ajutorul 
căreia se va acoperi și necesarul de 
forță de muncă. în zilele care ur
mează vor sosi și două încărcătoare 
mecanice, se va majora și numărul 
de autocamioane, astfel că se va îm
bunătăți ritmicitatea livrărilor. în 
următoarele 15 zile sperăm să lichi
dăm toate comenzile restante".

Stă in puterea fiecărei direcții co
merciale județene de a acționa ener
gic și eficient in aceste zile, astfel ca 
și in sectorul comercializării combus
tibilului să se facă resimțite efectele 
indicațiilor și hotărîrilor conducerii 
superioare de partid privind îmbună
tățirea în general a procesului de 
aprovizionare a populației.

Mihai IONESCU

general A.R.LU.S. 
a plecat la Moscova

a Consiliului generalO delegație
A.R.L.U.S., condusă de Ristache Flo- 
rea, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-vlcepreședinte al Con
siliului popular județean Dîmbovița, 
a plecat miercuri la Moscova, unde, 
la invitația Asociației de prietenie 
sovieto-română, va participa la fes
tivitățile organizate cu prilejul celei 
de-a 58-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie.

(Agerpres)

Cronica zilei
în cadrul marilor aniversări cultu

rale recomandate de Consiliul Mon
dial al Păcii pentru anul 1975, Comi
tetul Național pentru Apărarea Pă
cii, Uniunea scriitorilor și Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea au organizat miercuri, 
în Capitală, o manifestare omagială 
consacrată poetului revoluționar spa
niol, Antonio Machado, de la a cărui 
naștere se împlinesc 100 de ani.

Despre personalitatea și opera ma
relui poet spaniol au conferit prof, 
univ. Alexandru Dima, poetul Aurel 
Rău și prof. univ. Paul Alexandru 
Georgescu.

A urmat un recital din poezia lui 
Machado.

(Agerpres)

„Zootehnica - Ilfov"
în comuna Sinești s-a desfășurat 

cea de-a treia ediție a expoziției-tirg 
„Zootehnica-Ilfov", prilej de trecere 
în revistă a celor mai valoroase ex
periențe în selecția, furajarea și 
creșterea animalelor. Au fost prezen
tate peste 600 de exemplare din toate 
grupele de animale din rasele cu 
cea mai mare capacitate de produc
ție. Permanentizarea unei asemenea 
manifestări a avut darul și în acest 
an să ofere numărului mare de 
participanți — lucrători din întreprin
derile agricole de stat, stațiuni expe
rimentale, din cooperativele agricole 
de producție, asociații • intercoopera- 
tiste și crescători de animale din sa
tele județului — pe lingă rezultatele 
cele mai bune obținute în această 
străveche îndeletnicire, și tehnologiile 
moderne aplicate în unitățile de pro
ducție și în stațiunile experimentale 
din județ specializate în creșterea 
porcinelor, ovinelor și păsărilor. (Al. 
Brad).

Stiti ce
• 9

înseamnă

Am adresat această întrebare 
unor brăileni. Transcriem cîte
va răspunsuri : „A.B.Z. înseam
nă... «Amintirea bravilor zu
gravi»; «Asociația bravilor zi
dari»" etc. Nici un răspuns nu a 
fost exact. în plin centrul Brăi
lei, la intersecția dintre străzile 
Polonă și Galați, pe un panou 
eerie cu litere albe, de-o 
șchioapă ; „Primul A.B.Z. plea
că spre Lacul Sărat la 4,15. 
Ultimul A.B.Z. pleacă la ora 
22,45". Așadar : Ce 
nă A.B.Z. ? Nu

înseam- 
„„ ______ __ știm, dar
bănuim. în traducere liberă — 
și ținînd cont de context — pre
supunem că ar fi vorba de abre
vierea substantivului autobuz. 
Oricum, spre o mai sigură în
țelegere a limbajului celor de 
la întreprinderea județeană de 
gospodărie comunală și locativă 
Brăila, le propunem să tipăreas
că și un ABC pentru... A.B.Z.

Cu preț 
și suprapreț

Prin sentințele nr. 757 și 1082 
din 1975, Judecătoria Cluj-Napo
ca l-a condamnat pe Filip Petru 
la 4 ani închisoare și pe Maria 
Morar la 3 ani- Pe amândoi, pen
tru același motiv : speculă cu 
obiecte prețioase. Filip era un 
mare indrăgostit de bijuterii, iar 
Maria se da in vint după mone
de de aur. Filip a cumpărat bi
juteriile pe căi dubioase, dar nu 
pentru a și le pune la gît, ci 
pentru a le comercializa la preț 
de speculă. Maria și-a umplut 
poșeta —- tot pe căi dubioase - 
cu monede de aur, dar nu pen
tru a-și face salbă, ci specula. 
Prinși in flagrant delict, deși 
cei doi iși vindeau marfa cu 
suprapreț, li s-a „prețuit" fapta 
atit cit zice legea.

„Nașul“
Efectuînd un control în acce

leratul 221, in apropiere de Bra
șov, organele de miliție au des
coperit mai mulți călători frau- 
duloși. La întrebarea : „De ce 
nu aveți bilete ?“, cei surprinși 
„fără", au răspuns : „N-avem 
bilete, dar de plătit, am plătit 
nașului". Cine era nașul ? „Na
șul" era conductorul trenului. La 
început, „nașul", alias conducto
rul trenului. Constantin Radu, 
din stația Simeria, a negat ca
tegoric. Apoi a început sa se 
jure, apoi să implore înțelege
re... Asupra lui s-au găsit pes
te 500 lei, pe care-i ascunsese in 
niște hîrtii. Și astfel nașul și-a 
găsit nașul.

Rubrică redactată da
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Exprim Excelenței Voastre sincerele mele mulțumiri pentru felicitările 
transmise cu prilejul Zilei naționale a Republicii Austria.

Vă adresez la rîndul meu cele mai bune urări pentru sănatatea dumnea
voastră și pentru viitorul fericit al poporului român.

Sint sigur că relațiile de bună vecinătate dintre țările noastre se vor in
tensifica în continuare.

RUDOLF KIRCHSCHLAGER
Președintele Federal 
al Republicii Austria

Sosirea delegației Partidului Socialist Unit
din Berlinul occidental,

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală delegația Partidului Socia
list Unit din Berlinul occidental, con
dusă de tovarășul Gerhard Danelius, 
președintele partidului, care, la invi
tația C.C. al P.C.R. va efectua o vi
zită de prietenie în țara noastră.

Din delegație mai fac parte tova
rășii Inge Kopp și Horst Schmitt, 
membri ai Biroului și Secretariatului 
Comitetului director al P.S.U. din

Berlinul occidental, și Eberhard 
Schroder, membru in colegiul de re
dacție al ziarului „Die Wahrheit".

La sosire, delegația a fost salutată 
de tovarășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al 
Gheorghiu 
ai C.C. al 
partid.

P.C.R., tovarășii Mihnea 
și Ghizela Vass, membri 
P.C.R., de activiști de
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Ieri in țară : Vremea a fost relativ 
închisă in jumătatea de nord a țării, 
unde, local, ceața a persistat, iar in 
Crișana și nord-vestul Transilvaniei 
s-a semnalat și burniță. In celelalte re
giuni, cerul a fost variabil, cu innorări 
mai accentuate în Dobrogea, unde, izo
lat, au căzut ploi slabe și burnițe. Vin- 
tul a suflat slab. Temperatura aeru
lui, la ora 14, oscila între 3 grade la 
Sărmaș și 15 grade la Dilgâ.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 noiembrie. In țară : Cerul va fi 
variabil, mai mult noros. Izolat, bur
niță șl ploi slabe. Vînt slab, pînă la po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 2 șl plus 8 grade, 
mai coborîte în depresiuni, iar cele 
maxime între 6 și 16 grade, ceață mai 
ales dimineața și seara. In București ; 
Cerul va fi variabil, mai mult noros. 
In a doua parte a intervalului se vor 
semnala burniță și ploaie slabă. Vînt 
slab, pină la moderat. Temperatura 
ușor variabilă. Dimineața șl seara — 
ceață.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) ; Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19.30. (sala mică) : Im- 
bllnzirea scorpiei — 19,30, (sala 
Atelier) : Capul — 17.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : „Muzica și ce
lelalte arte". Muzica șl poezia. Au
diție comentată de George Bălan 
— 19.
• Orchestra simfonică a Radio- 
teievizlunil : Concursul „Speranțe 
ale baghetei". Dirijor : Petre Bo- 
cotan. Solistă : Angela Gavrilă- 
Dieterle — 20.

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. Muzeul de artă 
populară din București. 
Curs de limba germană. 
Telex.
Cabinet juridic.

16.30
17.00
17,05
17,25 Din țările socialiste.
17,35 Melodii populare cu Viorica 

Muscalu, Nelu Udrea și Ni
colae Dolănescu.

17.45 Teleobiectiv.
18,05 Enciclopedie pentru tineret.
18.30 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
18.45 Universitatea
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ne este fapta ............. .7_.

munism o treaptă. Spectacol

TV.

•A
muncii spre co-

Opera Română : Carmen — 19. 
Teatrul de operetă : Victoria și 
el husar — 19,30.
Teatrul de comedie : Noaptea 

Madrid — 19,30.
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

(sala din bd. Schitu Mă-

1 •

' al
• 
la

i •
landra' 
gureanu) : Ferma (premieră) — 
19,30.
• Teatrul Mic : Galileo Galilei — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima cursă — 19,30. 
(sala Studio) : Patru lacrimi — 19.
• Teatrul Gluleștl : Cu oltencele 
nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy) : Cer cuvîntul 
la... diverse — 19,30, (sala Vlcto-

i ria) : Cavalcada comediei — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; La hanul cu cîntece — 
19,30.

Celei de-a 58-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
i-au fost dedicate adunările festive 
care au avut loc, miercuri, la Codlea, 
Bacău și Craiova. Au participat re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai Consiliului gene
ral A.R.L.U.S., numeroși oameni ai 
muncii și cetățeni din orășele amin
tite.

Au luat parte reprezentanți ai Am
basadei Uniunii Sovietice din Bucu
rești, membri ai delegației Asociației 
de prietenie sovieto-română care se 
află în țara noastră.

Despre importanta istorică a Re
voluției din Octombrie. Ia Casa de 
cultură din orașul Codlea au vorbit 
Margareta Kraus, secretar al Comite
tului orășenesc de partid Codlea, pri
marul orașului, și D. N. Haritonov, 
adjunct al ministrului învățămîntului 
superior și mediu de specialitate din 
R.S.F.S. Rusă, conducătorul delega
ției A.P.S.R. ; la întreprinderea „Pro
letarul" din Bacău. Olga Munteanu, 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii, și V. A. Dcmenciuc, 
consilier al Ambasadei Uniunii Sovie
tice din București ; la Fabrica de 
confecții din Craiova, ing. Constantin 
Nicolescu, directorul întreprinderii, și 
A. A. Isakov, adjunct al reprezentan
tului comercial al U.R.S.S.

laVorbitorii s-au referit pe larg 
succesele obținute de poporul român 
în construcția socialismului și de po
poarele Uniunii Sovietice în edifica
rea comunismului, au subliniat tra
diționalele relații de prietenie fră
țească și colaborare care există între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice. Ei au 
reliefat importanța deosebită a întîl- 
nirilor și convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Brejnev pentru dezvoltarea colabo
rării între P.C.R. și P.C.U.S., între 
popoarele celor două țări, între Româ
nia și U.R.S.S., în interesul socialis
mului, al cauzei păcii in lume. Vor
bitorii s-au referit, totodată, la ac
tivitatea asociațiilor de prietenie din 
țara noastră și Uniunea Sovietică 
pentru cunoașterea realităților din 
cele două țări, pentru dezvoltarea 
relațiilor reciproce.

Formații locale de artiști amatori 
și profesioniști au prezentat, în înche
ierea adunărilor festive, frumoase 
programe artistice.

★
In cadrul manifestărilor prilejuite 

de aniversarea Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie au fost orga
nizate expoziții de fotografii infăți- 
șind realizări ale popoarelor sovie
tice.

/
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FOTBAL ETAPA A XIII-A RUGBI

Steaua si Dinamo se detașează în clasament
9 <1

Pește iot, echipele-gazde au învins la două puncte 
același scor: 2—0 ® Regrupare masivă în partea

REZULTATE TEHNICE

Farul-Waitemata 18-15

diferența • 
inferioara

în șapte partide, 
a clasamentului

i CLASAMENTUL
Steaua — Politehnica Timișoara 4—2 (0—0). Au marcat : Răducanu (min. 

53 și 64), Sameș (71), Zamfir (85), pentru gazde, iar Cotec (73) și Istrătescu 
(90), pentru oaspeți. Portarul Jivan a apărat un penalti tras de Iordănescu 
(min. 20).

Dinamo — Politehnica Iași 2—0 (1—0). A marcat Georgescu (35 și 65). 
acesta fiind pe mai departe lider in clasamentul golgeterilor (cu 15 goluri).

F. C. Argeș — S. C. Bacău 2—0 (1—0). Au marcat : Doru Popescu (43) 
fi Radu II (63).

F.C.M. Reșița — Sportul studențesc 2—0 (0—0). Au marcat : Florea (64 
ți Tănase (67)/

F. C. Constanța — A.S.A. 2—0 (0—0). Au marcat : Constantinescu (60) 
ți Peniu (78).

Olimpia — C.F.R. 2—0 (1—0). A marcat V. Mureșan (28 și 62).
Universitatea Cluj-Napoca — Rapid 2—0 (1—0). Au marcat : Anca (9) 

ți Vaczi (58).
U.T.A. — F. C. Bihor 2—0 (1—0). Au marcat : Domide (25) și Colnic (65). 
Jiul — Universitatea Craiova 3—1 (1—1). Au marcat : Rosznai (14 

Purima (46 — autogol) pentru gazde, iar Marcu (32) pentru oaspeți. Și 88),

ETAPA VIITOARE
(miercuri,

F. C. Bihor — Steaua ; U.T.A. — 
Dinamo ; Universitatea Craiova — 
F. C. Argeș ; Rapid — F.C.M. Reși
ța ; Sportul studențesc — F. C. Con-

de gală dedicat Congresului 
al X-lea al U.T.C., Conferinței 
a X-a a U.A.s.C.R. și celei 
de-a III-a Conferințe națio
nale a --------
rllor.
Revista
Recital
24 de ore.

Organizației pionle-

21,00
21,45
22,10
22,30 închiderea programului.

literar-artisticft TV. 
Andy Williams.

PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfoni
ce a Radlotelevizlunll. Diri
jor : Petre Bocotan. Solistă : 
Angela Gavrllă-Dleterle. In 
program : • George Enescu 
— Suita I pentru orchestră 
• Alexandr Glazunov — Con
certul în la minor pentru 
vioară și orchestră • Piotr 
Uicl Cealkovski — Simfonia 
„Manfred" op. 53. Prezintă 
Luminița Vartolomei. In pau
ză : • Telex • Bucureștlul 
necunoscut. Orașul văzut de 
Luchlan (II).

22,15 închiderea programului.

• Teatrul „Țăndărică" (sala 
str. Academiei) ; Punguța cu 
bani — 10.
• Studioul I.A.T.C. : Cinci
— 20.
• Circul București ; Ce vrăji 
face... Iosefini (premieră) — 19,30.

dln 
doi

seri

mai

cinema
• Zilele filmului sovietic „Fiice șl 
mame" : CAPITOL — 9,30; 11,45; 
14; 16; 18.15; 20,30.
• Secretul din Santa Vitoria > 
VICTORIA — 9; 11,45; 14,30.
• Tentația : VICTORIA — 17,15; 
19; 20,30.

19 noiembrie)
stanța ; Politehnica Timișoara 
limpia ; Politehnica Iași — A.S.A. 
Universitatea
S. C. Bacău —

— o-
-. -- ---- - »

CIuj-Napoca — Jiul ; 
C.F.R.

ÎN CÎTEVA
TENIS

STOCKHOLM 5 (Agerpres). — în 
cea de-a treia zi a turneului inter
național de tenis de la Stockholm 
au intrat în joc și favoriții principali, 
ale căror partide s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Ilie Năstase 
(România) — Ivan Molina (Colum
bia) 6—3, 7—5 ; Jimmy Connors
(S.U.A.) — Wojciech Fibak (Polonia) 
6—1, 6—3 ; Tom Okker (Olanda) — 
Gerald Hardie (S.U.A.) 6—2, 7—5 ; 
Eric van Dillen (S.U.A.) — Zeliko 
Franuiovici (Iugoslavia) 7—5, 6—3 ; 
Arthur Ashe (S.U.A.) — Ismail el 
Shafei (R.A. Egipt) 6—4,

ȘAH
Partidele din cea de-a 

a turneului tonal de șah 
(Iugoslavia) s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Bellon — Urzică 
0—1 ; Knaak — Hazai 0—1 ; Stull — 
Schmidt 0—1. în clasament conduce 
Hazai (Ungaria), cu 6,5 puncte, ur
mat de Barle (Iugoslavia) — 6 punc-

6—3.

X-a rundă 
de la Pola

• Ultimul act : SCALA — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• Ana și comandorul : PATRIA
— 0,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Mastodontul : CENTRAL — 9.15;
11.30: 13,43; 16; 18,15; 20.30, LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20.30, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Unde este compania a 7-a 7 : 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18.15; 20,30, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Mușchetarul român
— 9; 11,15; 13,30; 16; 
VOLGA — 9,30; 11,30;
18; 20, GLORIA 
16; ----- -----
11,15
• Se mal întimplă minuni : 
TIV AL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;

t GIULEȘTI 
18,15; 20,15, 
13,30; 15,45; 

9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20.30, MIORIȚA — 0;

13,30; 15,45; 18; 20.
FES- 
18,15;

Steaua 
Dinamo 
F.C. Argeș 
A.S.A.
„Poli" Iași
F.C.M. Reșița
S.C. Bacău
F.C. Constanța
F.C. Bihor
Rapid
Olimpia
Univ. Craiova 
Sportul stud. 
„Poli" Tim.
„U“ CIuj-Napoca 
U.T.A.
C.F.R.
Jiul

13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
12
13

8
9
5
6
6
6
6
6
5
5
4
4
5
4

13 4 2 27
4
3
4

4
1
5
2
2
2
1
1
3
2
4 5
3
1
3

1
3
3
5
5
5
5
6
5
6

6
6
6

13
13
13

2
4
2

7
6
7

32— 11
33— 15
14—12
19—17
21—20
14— 18
13— 13
15— 15
14— 15
13— 15
14— 18
15— 13
13— 15
17—26
17—17
15—22
9—17

14— 23

20
19
15
14
14
11
13
13
13
12
12
11
11
11
10
10

10
10

RÎNDURI
Urzică 
între-

la

te (1). Maestrul român Aurel 
are 3,5 puncte și o partidă 
ruptă.

VOLEI: Rezultate de 
dinamoviadă

în prima zi a dinamoviadei de vo
lei care se desfășoară la Sofia s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
masculin : Dinamo București — Dy
namo (R.D.G.) 3—0 ; Levski Spartak 
Sofia -• -------: “ : ,
Ruda Hvezda Praga — Gwardia Var
șovia 
rești ■ 
Gwardia Varșovia 
3-2.

— Dinamo (U.R.S.S.) 3—1;
3—0 ; feminin : Dinamo Bucu- 

— Ujpest Dozsa Budapesta 3—1;
la — Dynamo (R.D.G.)

BASCHET
A început cea de-a 17-a ediție a 

tradiționalului turneu feminin de 
baschet „Marele premiu al orașului 
Praga". Iată primele rezultate : Mos
cova — București 74—67 (43—42) ;
Praga — Budapesta 55—49 (31—25).

20,30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Cantemir : BUCEGI — 15,45; 18; 
20,15. ARTA — 15,30; 17,45; 20.
• Cele mai bune momente cu Stan 
și Bran : BUCUREȘTI — 8,45; 11; 
13,15; 16,15; 18,30; 20,30. MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Toamna bobocilor : TIMPURI
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Program pentru copii : DOINA
— 9.45; 11.30.
• A fost odată un Hollywood : 
DOINA — 13; 16; 19.
• Jakob mincinosul : UNIREA — 
16; 18; 20.
• Calvarul unei femei : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Operațiunea atomul marcat 
DRUMUL SĂRII — 15,30.
• Secretul planetei maimuțelor 
DRUMUL SĂRII — 18; 20,15.

Aproape 8 000 de spectatori au ur
mărit ieri pe stadionul „1 Mai" din 
Constanța jocul internațional de rugbi 
dintre echipa campioană a țării noas
tre, Farul, și cunoscuta formație Wai
temata, campioana provinciei Auck
land (Noua Zeelandă). La capătul 
unei partide interesante, rugbiștii ro
mâni au- terminat invingători. cu sco
rul de 18—15 (12—4). Toate punctele 
echipei constănțene au fost realizate 
de Bucos, mijlocaș la deschidere. 
Pentru oaspeți au marcat Smith, Ri
chards și Vuksich.

Duminică, la București, Waitemata 
va întîlni o selecționată divizionară. 
Jocul va începe la ora 14,30 pe tere
nul din Parcul Copilului.

★
Echipa de rugbi a Australiei, afla

tă in turneu in Marea Britanie, a 
terminat la egalitate : 28—28, meciul 
susținut cu formația Llanelli din 
Țara Galilor.

(Agerpres)

Ieri, în cupele europene 
de fotbal

Rezultate 
din cadrul 
fotbal (meciuri retur) : „Cupa cam
pionilor" : Ujpest Dozsa — Benfica 
3—1 (1—0) ; „Cupa cupelor" : Sach
senring Zwickau —- Fiorentina 6—4 
(după executarea loviturilor de la 
11 m) ; Haladas Vasutas — Sturm 
Graz 1—1 (0—0) ; Stal Rzeszow (Po
lonia) — Wrexham (Țara Galilor) 
1—li; Borac Banja Luka — Ander- 
lecht 1-0 ; „Cupa U.E.F.A." : Li
verpool — Real San Sebastian 6—0 
(3—0); Levski Spartak Sofia — M.S.V. 
Duisburg 2—1 (0—0) ; Stal Mielec — 
Carl Zeiss Jena 4—2 (după execu
tarea loviturilor de la 11 m) ; A.S. 
Roma — Oesteres Valexjoe 2—0 
(1—0) ; Torpedo Moscova — Galata- 
saray Istanbul 3—0 (1—0) ; Dynamo 
Dresda — Honved Budapesta 1—0 
(1—0). Echipele subliniate s-au ca
lificat în continuare.

★
De la secretariatul Uniunii europe

ne de fotbal se anunță că sferturile 
de finală ale campionatului european 
de fotbal se vor disputa în 1976 în 
zilele de 25 și 26 aprilie (meciurile- 
tur) și la 15 și 16 mai (partidele- 
retur). Turneul final se va desfășura 
în luna iunie într-una din cele patru 
țări care vor avea echipe calificate.

(seriile I, II) ; 
19.
un magistrat : 
12,30; 15: 17,30;

• Umberto D. — 14.30, Sergentul 
York — 16,30, Mugurii zdrobiți — 
18,45, Omul care știa prea multe
— 20.45 ; CINEMATECA (sala 
Union).
• Ferma lui Cameron : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Război și pace
MOȘILOR — 15,30;
• De ce este ucis 
COTROCENI — 10;
20.
e Elixirul tinereții : FERENTARI
— 15.30; 18; 20,15.
• Mireasa lui Zandy : FLOREAS- 
CA — 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,15.
• Despre o anume fericire : PA
CEA — 16.
• Luminile rampei ; PACEA — 
18,30.
• Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : VIITORUL — 15,30; 18; 
20.

înregistrate în întîlnirile 
cupelor europene de

• Muntele ascuns : CRINGAȘI — 
17.
e O călătorie spre centrul pămin- 
tului : AURORA — 9.......................-
16,45; 19,30, TOMIS — 
19.15.
A Dragoste la 16
— 15,30; 18: 20.15.
• Delict din dragoste : POPULAR
— 15,30; 18; 20.15.
• ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
MUNCA — 16; 19.
e Ochii Shlvanei : FLACĂRA — 
15,30; 19.
• Noaptea artificiilor : VITAN — 
15,30; 18; 20.
• Evadarea : RAHOVA — 9,15- 
11,30; 15,30; 17,45; 20.
• Moscova — Caslopeea : PRO
GRESUL — 16.
• Infrlngerea lui L. Wilklson t 
PROGRESUL — 18; 20.

11.30; 14,45; 
9; 12,30; 16;

ani : COSMOS

$
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Cooperare bazată pe respectarea 
principiilor dreptului international 
Adoptarea unor documente la încheierea reuniunii 

Comitetului de Dezvoltare și Cooperare 
Caraibilor

încheierea lucrărilor Comisiei economice
mixte romano-americane

prezentată în Comitetul pentru problemele
politice și de securitate

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— La sediul Organizației Națiunilor 
Unite din New York au continuat 
dezbaterile asupra problemelor dez
armării în Comitetul pentru proble
mele politice și de securitate al Adu
nării Generale. în cadrul lucrărilor, 
ambasadorul Constantin Ene, repre
zentantul țării noastre în C-.mitetuI 
pentru dezarmare de la Geneva, a 
prezentat documentul oficial „POZI
ȚIA ROMÂNIEI ÎN PROBLEMELE 
DEZARMĂRII, ÎN PRIMUL RÎND 
ALE DEZARMĂRII NUCLEARE, ȘI 
ÎN INSTAURAREA UNEI PĂCI 
TRAINICE IN LUME", difuzat state
lor membre ale O.N.U.

Reprezentantul român 
sesiunea de față relevă 
tărit acuitatea deosebită 
dobîndit-o problemele

conținute 
al țării 

documen- 
a VI-a a

sale, 
a ară-

a arătat că 
în mod ho
pe care au 
dezarmării,

în continuare, ambasadorul român 
a prezentat ideile de bază 
în documentul de poziție 
noastre. (Textul integral al 
tului se publică in pagina 
ziarului).

în încheierea intervenției 
ambasadorul Constantin Ene 
tat că, pornind de la exigențele unei 
noi ordini în lume, trăgînd învăță
mintele necesare din modul în care 
s-s desfășurat negocierile de dezar- 
'* i pînă în prezent, România con-

sideră că reevaluarea situației pe 
planul dezarmării trebuie să vizeze 
cel puțin patru factori de bază : 
principiile după care se desfășoară 
negocierile ; conținutul negocierilor ; 
cadrul organizatoric ; legătura cu o- 
pinia publică internațională.

România consideră că a devenit o 
sarcină primordială a generațiilor de 
astăzi de a face totul pentru a trezi 
toate conștiințele, a canaliza toate 
energiile într-o singură direcție — 
aceea de a impune măsuri hotărite în 
domeniul dezarmării și, în primul rînd, 
al dezarmării nucleare, de a exclude 
cu desăvîrșire forța și amenințarea 
cu forța din viața internațională, a 
elibera omenirea de coșmarul răz
boiului atomic, pentru instaurarea 
păcii și securității pe planeta noas
tră și făurirea unei lumi a colabo
rării.

Luînd cuvîntul la încheierea dez
baterilor, președintele Comitetului 
pentru problemele politice și de 
securitate, ambasadorul Edouard 
Ghorra, reprezentantul Libanului la 
Națiunile Unite, a mulțumit pentru 
prezentarea documentului, subliniind 
importanta deosebită a acestuia, con
tribuția pozitivă pe care o reprezin
tă la dezbaterile organizației mon
diale în problemele dezarmării.

pentru zona
HAVANA 5 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Marți seara au 
luat sfîrșit, la Santa Maria del Mar, 
lucrările primei reuniuni a Comite
tului de Dezvoltare și Cooperare 
pentru zona Caraibilor (C.D.C.C.) al 
Comisiei 
America 
crări au 
miei din 
da, Guyana, Haiti, Jamaica, Republi
ca Dominicană, Trinidad-Tobago și 
Cuba — state membre ale comite- 
tului. Comitetul a aprobat ‘regula
mentul său de funcționare, un pro
gram de activitate ' și o declarație 
politică de principii.

Regulamentul de funcționare defi
nește comitetul ca un organism con
sultativ permanent al C.E.P.A.L., 
care va coordona activitățile referi
toare la dezvoltarea și cooperarea in 
zonă. Carlos Rafael Rodriguez, vice- 
prim-ministru al guvernului cubanez, 
a fost ales președinte al comitetului 
pînă la următoarea reuniune, care va 
avea loc în 1976, în Republica Domi
nicană.

Programul de activitate cuprinde

Economice a O.N.U. 
Latină (C.E.P.A.L.). 
participat miniștrii 
Bahamas, Barbados,

pentru 
La lu- 
econo- 
Grana-

următoarele sfere de cooperare : coo
perarea tehnică in sectoarele indus
trial, agricol, social, in domeniile tu
rismului, transporturilor maritime și 
serviciilor conexe, al exploatării re
surselor mării, al dezvoltării zonelor 
de coastă, comerțului internațional și 
combaterii calamităților naturale. 
Totodată, programul prevede măsuri 
vizînd lichidarea subdezvoltării și 
realizarea unei cooperări reciproc 
avantajoase între țările din zonă, 
precum și între acestea și America 
Latină. în ansamblul său.

Declarația de constituire a comite
tului reafirmă dreptul țărilor din Ca- 
raibe asupra bogățiilor lor naturale, 
dreptul de a proceda la naționaliza
rea întreprinderilor străine, unitatea 
solidară a țărilor membre ale comi
tetului in respingerea oricărui tip de 
presiune sau agresiune economică. 
Declarația consemnează hotărîrea ță
rilor membre ale comitetului de a 
pune la baza relațiilor lor de colabo
rare principiile suveranității, autode
terminării. independenței naționale, 
avantajului reciproc și nediscrimi- 
nării.

în pofida intensificării măsurilor represive

In Spania continuă acțiunile împotriva

Au început dezbaterile în „problema Palestinei''
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

— In plenara Adunării Generale a 
O.N.U. au început discuțiile asupra 
punctului intitulat „problema Pales
tinei", considerat — așa cum a re
zultat din dezbaterile generale — 
printre principalele probleme ale se
siunii în curs. Luînd cuvîntul, repre
zentantul Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Faruk Kaddumy, 
membru al Comitetului Executiv al 
O.E.P., șeful Departamentului Poli
tic, a expus poziția O.E.P. față de 
situația din Orientul Apropiat, ară- 
tind că rezolvarea problemei pales- 
tinene reprezintă o componentă de 
bază, indispensabilă, a unei soluții 
juste și definitive in conflictul ara- 
bo-israelian.

După ce a menționat că O.E P. este 
singurul reprezentant legitim al 
poporului palestinean, vorbitorul a 
declarat că acestui popor „trebuie să 
i se creeze mijloacele obiective pen
tru exercitarea dreptului său legitim 
la autodeterminare și la formarea 
unui stat independent". „Nu poate fi 
pace in Orientul Apropiat — a spus 
Faruk Kaddumy — fără dreptate, iar 
.dreptatea presupune recunoașterea 
deplină și realizarea definitivă a 
drepturilor naționale ale poporului 
nostru".

Referindu-se la Conferința de la 
Geneva privind Orientul Apropiat, 
vorbitorul a afirmat că „nici o con
ferință internațională nu trebuie să 
fie autorizată să trateze problema 
palestineană separînd-o de O.E.P. 
sau in absența acesteia". „Noi vom 
respinge orice măsură care ignoră 
totalitatea și indivizibilitatea chestiu
nii palestinene" — a declarat Kad
dumy. în continuare, el a salutat spri
jinul Adunării Generale a O.N.U. față 
de cauza poporului palestinean.

în dezbaterile din plenul adunării 
au luat, de asemenea, cuvîntul re
prezentanții R. D. Germane, Iorda
niei. Israelului și Dahomeyului.

Exprimînd sprijinul țării sale față 
de drepturile legitime ale poporului 
palestinean, reprezentantul R. D. Ger
mane a declarat că Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei trebuie să 
participe, cu drepturi egale, la nego
cierile pentru o reglementare pașni
că în Orientul Apropiat.

Delegatul Iordaniei a subliniat că 
guvernul său sprijină cauza poporu-

lui palestinean și dreptul său la un 
stat național.

în cuvîntul său, reprezentantul Is
raelului la O.N.U. a expus poziția 
guvernului său în chestiunea pales- 
tineană. între altele, el a respins 
ideea participării Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei în condiții 
de egalitate la lucrările Conferinței 
de la Geneva privind Orientul Apro
piat.

Reprezentantul Dahomeyului a 
cerut Israelului și S.U.A. să recu
noască O.E.P. in calitatea de unic 
reprezentant al poporului palestinean 
și să accepte participarea acesteia la 
Conferința de la Geneva privind 
Orientul Apropiat.

regimului
MADRID 5 (Agerpres). — Autori

tățile spaniole au luat în ultimele 
zile noi măsuri represive împotriva 
oricăror forme de protest față de re
gimul franchist. Astfel, la Sevilla, 
după cum informează agenția Reu
ter, poliția a întrerupt cu brutalitate 
o reuniune politică desfășurată la 
universitatea din oraș, arestînd peste 
50 de studenți.

Acțiunile represive s-au îndreptat 
și asupra unor prelați spanioli, sub 
motivul că, în predicile lor, au pro
nunțat cuvinte apreciate de poliție 
ca „subversive".

Cu toate acestea, 
test continuă să se 
ferite sectoare de 
la Figols, centru minier, unde a avut 
loc de curînd un accident soldat cu 
multe pierderi de vieți omenești, 
peste 3 600 de mineri au declarat o 
grevă generală.

Pe de altă parte, în capitala Spa
niei peste 400 de studenți au parti
cipat la o acțiune de protest împo-

franchist

acțiunile de pro- 
desfășoare în di- 
activitate. Astfel,

triva arestării de către poliție în clă
direa Facultății de științe a Univer
sității madrilene a unor colegi de-ai 
lor.

După cum transmite agenția Reu
ter, „cele cinci formații politice spa
niole care se reclamă ca făcînd par
te din democrația creștină preconi
zează o evoluție democratică urgen
tă și instaurarea unui sistem de gu
vernământ pluralist". într-un manifest 
publicat la Madrid, ele consideră că 
transferul puterii, cu titlu temporar, 
prințului Juan Carlos dezvăluie „con
tradicțiile interne și descompunerea 
unui regim autocratic". Cele cinci 
grupări cer eliberarea tuturor deți- 
nuților politici, respectarea drepturi
lor omului, o mai largă autonomie 
pentru minorități și abolirea pedep
sei cu moartea.

Semnarea unui comunicat comun privind dezvoltarea 
relațiilor economice și comerciale bilaterale

WASHINGTON 5 - Coresponden
tul nostru transmite : Lucrările celei 
de-a doua sesiuni a Comisiei eco
nomice mixte româno-americane, 
desfășurate timp de două zile la Wa
shington, s-au încheiat marți dupâ- 
amiazâ, prin semnarea unui comu
nicat comun de către șefii celor două 
delegații — Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru ăl guvernului și ministrul co
merțului exterior șl cooperării eco
nomice internaționale, și, respectiv, 
de Rogers Morton, ministrul comer
țului al Statelor Unite.

în comunicat se subliniază că, în 
cadrul lucrărilor comisiei, cele două 
părți au apreciat că intrarea în vi
goare, în august 1975, a Acordului 
privind relațiile comerciale dintre 
România și Statele Unite a deschis 
o largă perspectivă dezvoltării și di
versificării 
bilaterale, 
tajoasă și 
cele două 
încurajeze 
de contracte pe 
firme, companii 
nomice din cele

Remarcînd creșterea comerțului lor 
bilateral în ultimii doi ani, cele două 
părți au fost de acord să continue 
eforturile pentru a depăși obiectivul 
lor de a realiza un volum al schim
burilor de peste un miliard de dolari 
in ambele sensuri în anul 1980. Tot
odată, in conformitate cu prevede
rile acordului comercial, cele două 
părți au convenit să întreprindă noi 
acțiuni pentru facilitarea activității 
firmelor și reprezentanților acestora. 
De asemenea, comisia a remarcat

raporturilor comerciale 
pe o bază reciproc avan- 
de durată. In acest scop, 
părți 
și să

au fost de acord să 
faciliteze încheierea 
termen lung între 

și organizații eco- 
două țări.

Președintele Egiptului despre modalitățile 
de reglementare a situației din Orientul Apropiat

WASHINGTON 5 (Agerpres). — In 
cadrul unui interviu acordat postului 
american de televiziune „N.B.C.", 
precum și la o conferință de presă această direcție", 
cu ziariștii egipteni care îl însoțesc 
în vizita în S.U.A., președintele 
Anwar El Sadat a abordat unele as
pecte ale reglementării situației din 
Orientul Apropiat.

Reafirmînd dorința Egiptului de a 
se ajunge Ia o soluție politică, paș
nică a conflictului arabo-israelian, 
președintele Sadat a subliniat contri
buția.' pe care o pot aduce diferite 
țări în reglementarea conflictului. In 
context, președintele egiptean a apre
ciat că S.U.A. dețin un rol-cheie în 
reglementarea situației din zonă, da
torită relațiilor lor speciale cu Israe
lul. El a arătat că. încă înainte de ac
tuala vizită la Washington. Egiptul 
și S.U.A. au căzut de acord asupra 
necesității participării tuturor părților 
interesate la o reglementare defini
tivă a conflictului. Anwar El Sadat 
a subliniat că președintele Gerald 
Ford s-a angajat să participe la cău
tarea unei soluții juste de pace în 
Orientul Apropiat. De asemenea, pre
ședintele Sadat a exprimat părerea 
că există posibilitatea unui nou acord 
de dezangajare a forțelor între Siria 
și Israel, precizînd că o decizie în 
această chestiune revine celor două 
părți direct interesate. El a adăugat

progresul obținut în cooperarea bila
terală economică, industrială și teh
nică, precum și existența unor noi 
posibilități în atest sens in domeniile 
construcțiilor de mașini, electronicii, 
metalurgiei, energeticii, chimiei, agri
culturii și in alte domenii.

Pe baza rezultatelor de pînă acum 
și in lumina perspectivelor dezvol
tării continue a relațiilor economice 
și comerciale dintre cele d°uă țări, 
ambele părți au fost de acord să în
treprindă noi acțiuni de informare 
a industriilor lor asupra posibilități
lor tot mai largi de cooperare, inclu
siv sub forma de societăți mixte In 
țările lor, precum și în țări terțe, și 
să se examineze în continuare posi
bilitățile și 
nea eforturi

problemele unor aseme- 
de cooperare.

★
_____ ion Pățan a avut între

vederi cu Earl Butz. ministrul agri
culturii al S.U.A., Robert Ingersoll, 
adjunct al secretarului Departamen
tului de Stat, și s-a întilnit cu un 
grup de congresmeni americani.

★
Miercuri după-amiază, delegația gu

vernamentală română, condusă de to
varășul Ion Pățan, s-a înapoiat în 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți tovarășii Nicolae M. 
Nicolae și Nicolae Ionescu, miniștri 
secretari de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, alte persoane

Tovarășul

nomice Internaționale, alte 
oficiale.

Au fost de față Richard 
însărcinatul cu afaceri a.i. 
la București, și membri ai ambasadei.

N. Viets, 
al S.U.A.

În favoarea destinderii în Europa
Declarația cancelarului Austriei

VIENA 5 (Agerpres). — Cancela
rul Austriei, Bruno Kreisky, a ară
tat, miercuri, in luarea sa de cuvînt 
prilejuită de deschiderea lucrărilor 
Parlamentului austriac, că Conferin
ța pentru securitate și cooperare în 
Europa a încununat prima etapă a 
procesului destinderii pe continentul

Evenimentele din Bangladesh

DE PRETUTINDENI
• SURSE NELIMITATE 

DE APĂ POTABILĂ. 
Cel de-al cincilea continent ar 
putea hrăni 450 milioane de oa
meni. dacă s-ar rezolva proble
ma aprovizionării cu apă. Aus
tralia, după cum se știe, este 
continentul unde această pro
blemă se pune în modul cel mai 
acut. Repartizarea cu totul ne
uniformă a precipitațiilor face 
ca 40 la sută din suprafață să 
aibă caracteristici de deșert. De 
aceea, experții de la Universi
tatea din Adelaide au elaborat 
un plan potrivit căruia conti
nentul ar putea fi irigat cu apa 
obținută din... aisberguri pro; 
venite din Antarctica. Munții 
plutitori din gheață ar urma să 
fie transportați în dreptul coas
tei cu ajutorul unor remorche
re puternice și supuși unui pro
ces lent de țopire. Un sistem 
de țevi ar urma să transporte 
apa astfel Obținută în regiuni
le din interiorul continentului.

• FIN „LA MINUT". 
Plantele supuse unei descăr
cări electrice destul de puter
nice. se ofilesc. Pornind de la 
această constatare, în Lituania 
a fost pusă la punct o metodă 
de producere rapidă și, mai 
ales, independentă de capriciile 
vremii, a finului : banda unui 
transportor poartă iarba proas
păt cosită sub bătaia unor des
cărcări electrice de mii de volți, 
care o usucă instantaneu, în 
condiții care asigură conserva
rea perfectă a vitaminelor și 
hidrocarburilor. Astfel, „finul e- 
lectric", pe lingă că se obține 
mult mai rapid, este și calita
tiv net superior celui uscat în 
condiții naturale.

că din convorbirile pe care le-a avut 
la Washington a rezultat că Statele 
Unite „sint dispuse să acționeze in

. .. Răspunzînd lă o' întFebare în Tegă-
președintele tură cu statul israelian, președintele 

Sadat a declarat : „Existența Israelu
lui este un fapt, după cum am arătat 
și în alte ocazii. Atunci cînd am ac
ceptat rezoluția 242 a Consiliului de 
Securitate, noi am acceptat și acest 
lucru. In aceste condiții, eu mă opun 
excluderii Israelului din O.N.U.".

In continuare, Anwar El Sadat a 
abordat pe larg chestiunea palesti
neană ca element constitutiv al unei 
reglementări de pace în Orientul A- 
propiat. întrebat despre posibilitatea 
de creare a unui stat palestinean, 
președintele Egiptului a spus că pro
blema ține de prerogativele poporu
lui palestinean și ale O.E.P. Preci- 
zînd că este vorba de o idee și o 
inițiativă personală, Anwar El Sadat 
a declarat, în continuare, că fornia- 
rea statului palestinean „ar putea în
cepe pe malul vestic al Iordanului și 
în regiunea Gaza, cu un coridor între 
ele". „Nu știu oare va fi reacția 
O.E.P., dar aceasta este părerea mea. 
S-ar putea ca O.E.P. să refuze. Pa- 
lestinenii sînt cei care trebuie să ho
tărască. Dar eu cred că aceasta ar fi 
o soluție foarte bună".

wit’ îfc 4

DACCA 5 (Agerpres). — Postul de 
radio Dacca a difuzat, în noaptea de 
marți spre miercuri, un comunicat 
oficial în care se anunță că genera
lul Khondakar Mustaque Ahmed, 
președintele Republicii Bangladesh, 
a emis un ordin in baza căruia ge
neralul de brigadă Khaled Mushar
raf a fost promovat în funcția de 
șef al Statului Major al armatei, în- 
locuindu-I pe generalul-maior Ziaur 
Rahman, care-și prezentase, anterior 
demisia — relatează agențiile inter
naționale de presă. Crnnrmfcattri pre
cizează că președintele a acceptat 
demisia a patru membri ai cabine
tului, dintre care doi se află în stare 
de arest sub acuzația de corupție și 
abuzuri în exercitarea funcțiilor. 
Postul de radio Dacca a anunțat.

totodată, constituirea, în baza unui 
ordin prezidențial, a unei comisii ju
diciare, prezidată de ' Hasanuddin 
Choudhury, care va ancheta „crime
le săvirșite recent in închisoarea 
centrală din Dacha" și va stabili con
dițiile în care se va permite unor 
persoane să părăsească țara.

Agenția France Presse precizează 
că evenimentele din Bangladesh sînt 
urmarea divergențelor apărute în
tre cadre ale armatei, iar acțiunea 
izbucnită zilele acestea a fost pro
vocată de uciderea, in închisoare, a 
unor colaboratori apropiați ai fos
tului premier Mujibur Rahman.

Un grup de ofițeri implicați in u- 
ciderea lui Mujibur Rahman a sosit 
miercuri în capitala Tailandei, ve
nind de la Dacca.

european. Guvernul Austriei, a spus 
el, va lua toate măsurile pentru în
deplinirea hotăririlor conferinței. 
Cancelarul a arătat, de asemenea, că 
Austria va sprijini toate inițiativele 
pentru apărarea păcii. Pe de altă 
parte. Bruno Kreisky a precizat că 
țara sa va continua politica de neu
tralitate.

Pe plan intern, a subliniat cance
larul austriac, se vor lua măsuri de 
combatere a recesiunii economice, 
accentul urmînd să se pună, în spe
cial, pe prevenirea creșterii șomaju
lui.

• VICTIMELE SMO
GULUI. Un reprezentant al 
municipalității Nagoya (Japonia) 
a anunțat că în rinduî popu
lației din acest oraș au fost 
semnalate 2 321 cazuri de îmbol
năviri provocate de smog (a- 
mestecul nociv de ceață și fum 
emanat de coșurile întreprinde
rilor industriale), din care 43 au 
fost mortale. Decesul cel mai 
recent este al unei fetițe în vir- 
stă de 4 ani, caz ce a stirnit o 
vie emoție. Datele îndreptățesc 
pe mulți observatori niponi să 
atribuie orașului Nagoya titlul 
de „capitală japoneză a smo
gului".

KAMPALA

Reuniune consacrată
examinării situației

Însemnări de călătorie din Uniunea Sovietică (II)

Arde un rug în taiga
u Ritmurile științei și tehnicii ® Orașul celor 10 000 de sere 
® „Lucrul cel mai important este ca inima să rămînă mereu tînără"

Padun, cel mai „vechi" cartier al orașului, seamănă mai mult cu o stațiune de odihnă... Aer curat, liniște și case 
ca niște vile, așa cum este și cea din fotografie (stingă). Noile blocuri de locuințe: multe, trainice, frumos fini

sate (fotografia din dreapta)

Orașul Bratsk este punctul axial al 
unui întins teritoriu, foarte bogat in 
resurse energetice, în lemn, gaze, pe
trol, sare, minereuri. Exploatarea lor 
eficientă a impus construirea unor 
obiective industriale strîns legate în
tre ele, constituite într-un com
plex economic teritorial. Comple
xul Bratsk—Ust-Ilim (localitate si
tuată la 200 km) se află în plin pro
ces de Închegare. Bratskul este în 
acest complex capul de pod, rampa 
de lansare a noilor obiective in ini
ma taigalei. Uriașa sa bază indus
trială, economică, socială, puternicul 
potențial de construcții industriale — 
special creat — fac infinit mai ușoară

ridicarea noilor obiective la Ust- 
Ilim și in celelalte localități din 
teritoriu decît a fost construcția 
Bratskului. La Ust-Ilim au intrat 
deja în funcțiune primele patru a- 
gregate de 240 megawați ale noii hi
drocentrale și se află într-un stadiu 
avansat combinatul de celuloză 
(500 000 tone), construit și cu parti
ciparea țărilor membre ale C.A.E.R., 
inclusiv România. în următoarea e- 
tapă, complexul economic teritorial 
va dezvolta în ritmuri foarte înalte 
— paralel cu baza energetică, indus
tria celulozei și a mobilei — indus
tria chimică bazată pe gaze, petrol 
și sare, mineritul, metalurgia nefe

roasă, producția de furaje concen
trate etc.

întreaga regiune Irkutsk a realizat 
și va realiza un ritm înalt de dezvol
tare economică. Vladimir Fiodorovici 
Malov, secretar al Comitetului regio
nal al P.C.U.S., ne schițează un ta
blou sumar al dezvoltării în ultimii 
patru ani și al perspectivelor in viito
rul cincinal. Volumul producției in
dustriale a regiunii — care se întinde 
pe o suprafață de 776 000 kmp (76 la 
sută pădure) — a sporit în perioada 
1970—1974 cu 46 la sută. în acest an, 
regiunea produce atita energie elec
trică cit producea U.R.S.S. în primul 
an după război. Prelucrează 20 mili
oane tone de petrol, 26 milioane tone

Progrese pe calea normalizării vieții
în Liban

BEIRUT 5 (Agerpres). — Miercuri, 
la Beirut, ca de altfel pe întreg te
ritoriul Libanului, reluarea activită
ților econofnice și comerciale a în
registrat un progres evident, drept 
urmare a respectării prevederilor a- 
cordului de încetare a focului. Viața 
și activitatea în orașul Beirut, scena 
unor nenumărate ciocniri între gru
pări rivale, revin treptat la aspectul 
lor normal. Astfel, în ultimele 24 de 
ore, circulația pietonilor și automobi
lelor s-a intensificat.

în vederea restabilirii securității și 
a Încrederii în rîndurile populației. 
Comitetul superior de coordonare

de cărbune, piatră de mare valoare 
pentru finisajul construcțiilor etc. 
Rezervele de materii prime (lemn — 
8,2 miliarde mc ; sare — 8 miliarde 
de tone ; gaze și petrolcare vor 
asigura în întregime necesitățile ma
rii industrii viitoare) și îndeosebi re
sursele hidroenergetice fac posibilă 
o dezvoltare in ritm înalt și ir) con
diții de eficiență economică ridicată, 
în viitorul cincinal, volumul produc
ției industriale va crește mai mult de 
o dată și jumătate.

O caracteristică a industriei regi
unii și îndeosebi a complexului > 
Bratsk este productivitatea înaltă — 
rezultat al introducerii în producție 
a științei și tehnicii de virf. Oamenii 
se grăbesc spre Siberia, dar ridicarea 
noilor orașe și complexe economice 
nu se realizează, in primul rînd, pe 
seama deplasării forței de muncă din 
partea apuseană a U.R.S.S. Profeso
rul Viktor Ozerov, directorul adjunct 
al Institutului de cercetări sociale și 
economice de la Akademgorodok, 
sublinia că ultimii 15 ani — „perioa
da de cercetare și exploatare inten
sivă a resurselor Siberiei răsăritene" 
— se caracterizează prin pătrunderea 
largă a științei și tehnicii moderne. 
„Ritmul de dezvoltare a Siberiei 
trebuie să fie mai mare decît ritmul 
pe întreaga Uniune Sovietică. De 
aceea, Siberia trebuie aprovizionată 
cu tehnică nouă".

O confirmare a acestei ferme orien
tări- spre promovarea științei și teh
nicii de vîrf sînt și instituțiile de in- 
vățămînt superior și cercetare știin
țifică ale regiunii Irkutsk : un insti
tut politehnic — 2 700 absolvenți
anual — „care pregătește ingineri ca
pabili să dezvolte O tehnică înaltă, 
dar specifică pentru condițiile Sibe
riei" — ne spune cu mîndrie eminen
tul profesor Anatoli Andreevici Ugo- 
tin, rectorul institutului ; o filială a 
Academiei de Științe a U.R.S.S. ; 7 
institute de cercetări ale Academiei 
U.R.S.S. și alte 27 de institute de 
cercetări care își desfășoară activi
tatea pe lingă marile uzine și com
plexe industriale. Și un fapt care 
confirmă eficiența acestei puternice 
concentrări de forțe științifice : 90 la 
sută din sporul producției industriale 
a regiunii în perioada 1970—1974 a 
fost obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

Răsfoiesc însemnările și încerc să

militară, care grupează reprezentanți 
ai tuturor părților in conflict, a luat 
măsuri și a vegheat la aplicarea în
cetării focului, precum și la înlătu
rarea baricadelor. Ministerul Apă
rării a ordonat armatei să asigure 
protecția principalelor șosele.

Consiliul de Miniștri s-a reunit 
sub președinția șefului statului, Su
leiman Frangieh, In vederea exami
nării măsurilor de încetare a focului. 
Guvernul urmează să se reunească . 
din nou la sfîrșitul săptămînii pentru 
a dezbate probleme de ordin econo
mic și social.

KAMPALA 5 (Agerpres). — Repre
zentanți ai celor trei mișcări de eli
berare națională din Angola — 
M.P.L.A., F.N.L.A. și U.N.I.T.A. - se 
află, în prezent, în capitala Ugandei, 
unde se desfășoară lucrările reuniunii 
extraordinare a Biroului Politic al 
O.U.A. — informează postul de radio 
Kampala. Biroul Politic al O.U.A. a 
fost convocat in sesiune extraordina
ră pentru a examina, în prezența re
prezentanților a 15 state africane, 
căile de încetare a luptelor care au 
loc intre combatanți ai Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Angolei, Fron
tului Național pentru Eliberarea An
golei și ai Uniunii Naționale pentru 
Independența Totală a Angolei, și in
staurare a unui climat de pace și 
securitate pe fntreg teritoriul angolez, 
înaintea proclamării independenței la 
11 noiembrie. La reuniunea O.U.A. 
participă ca invitată o delegație por
tugheză, condusă de Victor Crespo, 
ministrul cooperării.

• FĂRĂ BARBĂ Șl 
MUSTĂȚI. Autoritățile Mi
nisterului Sănătății din ~.Ț. 
Germania au cerut posturilor de 
televiziune să folosească numai 
crainici care nu poartă barbă 
și mustață. Revendicarea a fost 
prezentată în numele telespec
tatorilor care suferă de surdi
tate. Se știe că persoanele cu o 
asemenea infirmitate capătă, 
prin exercițiu, 
desluși cuvintele 
lor după mișcarea 
înlocuirea auzului

R.F.

infirmitate 
ușurința de a 

interlocutori- 
buzelor. Or, 

cu văzul de-
vine aproape sau cu totul ine
ficientă atunci cînd cei „ascul
tați" poartă barbă sau mustață. 
Studiourile bavareze au fost 
primele care au introdus pro
grame ce țin seama de necesi
tatea înlăturării... obstacolelor
capilare de pe fețele crainici
lor. Inutil să adăugăm că, din 
motive de estetică facială, s-au 
declarat satisfăcuți de această 
măsură și numeroși telespecta
tori cu auz normal.

recompun o părticică din tabloul ora
șului :
• Bratskul este așezat în apropie

rea paralelei 57 și meridianului 100. 
Șase-șapte ore de zbor de la Mos
cova. De la Irkutsk, o oră de zbor 
spre nord. Aeroportul orașului pri
mește orice tip de avion. Are legă
turi directe pe calea aerului cu toate 
marile orașe ale U.R.S.S. De două ori 
pe zi cu Moscova, cu Kiev, Simfero
pol etc, etc, etc.
• în micile grădini din jurul case

lor — sere ! Încep să număr... Ope
rație inutilă — după ce aflu că 
oriunde există o grădină, un spa
țiu oricît de mic, există și o seră. 
10 000 in total. Legume, zarzavaturi și 
măcar citeva flori. Dorul de flori : 
cineva a avut ideea — probabil un 
sudic — ca lampioanele de pe una 
din arterele orașului să fie făcute în 
formă de garoafe.

• Uzina de aluminiu. întreb : cîș- 
tigă bine muncitorii ? Ciștîgă foarte 
bine — mi se răspunde. în acest an, 
ciștigul mediu al celor 10 500 de lu
crători ai uzinei este de 360 de ruble 
pe lună. Aici, la Bratsk, sînt salariile 
cele mai ridicate din U.R.S.S.

• O coloană de mașini împodobite 
cu lungi eșarfe albe și coroane de 
flori străbate orașul. Semn că in 
marea familie a Bratskului s-a mai 
întemeiat o familie. Populația orașu
lui este tînără. Vîrsta medie : 31 de 
ani.

• Dacă iei în considerație rapor
tul strict statistic al profesiilor, ora
șul n-ar fi ceea ce este : capitală a 
aluminiului, energiei electrice și ce
lulozei. Din trei locuitori, unul este 
constructor sau elev : 35 000 construc
tori și 40 000 elevi.

• Carte de vizită Înscrisă pe un 
mare panou la intrarea în combina
tul de celuloză și prelucrare a lem
nului : „Băieți, lucrul cel mai impor
tant este ca inima să rămtnă mereu 
tînără !“ (Dintr-un cîntec al compo
zitoarei Alexandra Pahmudova).

• Pista de bob — construită după 
norme olimpice — este printre pri
mele construcții sociale ale orașului. 
Aici se antrenează iarna și lotul 
olimpic al U.R.S.S. Acum, in august, 
sint „la modă" boburile pe rotile. 
Merg strașnic. In oraș sint citeva mii

de sportivi legitimați și 60 000 de 
practicanți statornici ai sportului.

• Cineva Îmi povestește că la În
ceputul construcției, o femeie venită 
pe șantier, împreună cu soțul, și-a 
adus și capra : să nu-i lipsească lap
tele. Soțul era șofer și In drumurile 
lui prin taiga — probabil una din 
marile magistrale de azi — a Întilnit 
un pui de urs și s-au împrietenit. 
Puiul de urs a învățat să schimbe vi
tezele ; îi plăcea, mai ales, in marș- 
arier. Dar avea nevoie... de puteri 
de urs. Și așa s-a trezit femeia că a 
adus capra să hrănească un pui de 
urs din inima taigalei. Acum, clnd 
alături de combinatele existente de 
prelucrare a laptelui se construiește 
încă unul care dublează capacitatea, 
puii de urși nu mai apar ; s-au re
tras, adine, în taiga.

• Padun. Cel mai „vechi" cartier 
al orașului. De la Începuturi. Case 
cochete, din lemn. „Noile cartiere 
sînt moderne, din cărămidă și beton" 
— spun gazdele. Or fi moderne, dar 
„vechiul" Padun e superb. Energia 
electrică — foarte ieftină — este fo
losită la încălzit și la celelalte treburi 
gospodărești.

• într-un luminiș, printre blocurile 
noi de locuințe, trei pini răzleți, cu 
frunțile plecate Ia pămînt, stau gata 
să se prăbușească. „Au supraviețuit 
trecerii buldozerelor, dar se vor pră
buși" — ne lămurește călăuza noastră, 
Vera Petrovna Semiusova, secretar al 
Comitetului raional Padun. „în taiga, 
pinii se sprțjină unul pe altul. Izolați, 
pier. Cresc și supraviețuiesc doar 
„umăr la umăr".

„Ca și oamenii" — adaug In gînd, 
Aici, în taiga, mai mult ca oriunde, 
oamenii nu pot trăi decît „umăr la 
umăr". Sînt îndemnați la această ati
tudine nu atît de condițiile naturale, 
cit de natura omului care dă sens 
și viață nouă acestor locuri,

Părăsim Bratskul la ora inserării. 
Un „IAK“ cu 24 de locuri ne ridică 
In citeva minute deasupra orașului, 
deasupra taigalei. De sus, vedem 
Bratskul lnălțîndu-se ca un rug 
uriaș in inima taigalei, u.npllnd zarea 
cu flăcările lui ; un rug de lumini 
electrice, de flăcări industriale. Un 
rug de flăcări din inimile oamenilor.

Arde un rug in taiga.

Anghel PARASCHIV

• TEHNICA BAZATA 
PE RAZELE INFRAROȘII. 
în prezent, in orașul Șanhai, 
un număr tot mai mare de în
treprinderi metalurgice, de 
transport, de instalații electrice, 
chimice și medicale fac apel la 
tehnici bazate pe folosirea ra
zelor infraroșii. Există chiar o 
uzină specializată în producerea 
a numeroase tipuri de detectoa
re cu infraroșii — folosite în
deosebi la bordul avioanelor, 
pentru localizarea incendiilor fo
restiere, a pinzelor de apă caldă 
subterană și a agenților poluanți. 
Aceste raze sînt utilizate pe sca
ră largă și pentru detectarea în
călzirii excesive a căilor ferate 
și a liniilor electrice de Înaltă 
tensiune.

• CIINELE CARE NU 
LATRĂ... FLUIERĂ. °
cie de clini sălbatici, pînă acum 
necunoscută, a fost descoperită 
în India. Ei trăiesc in haite, unde 
domnește o strictă organizare, 
dacă se poate spune așa. Dimi
neața pornesc să vineze, iar 
prada este împărțită egal între 
toți membrii haitei. Restul zilei 
și-1 petrec nemișcați, într-un loc 
ferit. Dar cea mai mare ciudă
țenie o constituie faptul că ei nu 
latră, ci... fluieră.

• CONFIRMAREA 
UNEI IPOTEZE. In aP^- 
piere de Novosibirsk, arheologii 
sovietici și cei americani au des
coperit resturile unei așezări din 
epoca de piatră care prezintă 
caracteristici similare așezărilor 
din acea perioadă găsite, acum 
un an, in Alaska și Insulele 
Aleutlne. Ultima descoperire 
constituie o confirmare a ipote
zei că eschimoșii, indienii și lo
cuitorii indigeni ai Insulelor A- 
leutine au avut aceiași strămoși, 
care au locuit în regiunea lacu
lui Baikal. Această descoperire 
constituie, de asemenea, o nouă 
confirmare a ipotezei că acolo 
unde se află astăzi strimtoarea 
Bering, in trecutul îndepărtat, 
exista o punte directă intre Asia 
și America.

• 20 000 ORE IN FA
ȚA MICULUI ECRAN. 
Pericolul urmăririi In mod ex
cesiv și necontrolat a programe
lor de televiziune de către co
piii americani este evidențiat 
într-un studiu statistic publicat 
recent în capitala Statelor Uni
te. Comparînd timpul afectat 
școlii cu cel consacrat televi
ziunii de către copii șl tineri, 
începind de la clasa întîi ele
mentară și pînă la vîrsta de 18 
ani, balanța înclină net în de
favoarea școlii. In fața micului 
ecran, fiecare adolescent ameri
can își petrece, In medie, în pe
rioadă amintită, nu mai puțin de 
20 000 ore ! Studiul consideră 
necesară luarea de măsuri ime
diate pentru o mai judicioasă 
împărțire a timpului copiilor și 
tineretului între școală și emi
siunile T.V.



PAGINA 6 SC1NTEIA — joi 6 noiembrie 1975

POZIȚIA ROMÂNIEI
9

în problemele dezarmării, 
în primul rînd ale dezarmării nucleare, 
și în instaurarea unei păci trainice în lume

Document difuzat la sesiunea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite
Dezarmarea generală și completă 

și, în primul rind, dezarmarea nu
cleară au devenit în prezent una din 
problemele majore ale vieții interna
ționale. Rezolvarea ei este de impor
tanță vitală pentru înlăturarea pri
mejdiei unui război nimicitor, pentru 
asigurarea păcii mondiale, pentru ca 
popoarele să-și poată consacra efor
turile dezvoltării și progresului, des
fășura nestingherit eforturile spre o 
Viață liberă, prosperitate și progres.

Deși în cele trei decenii de la în
cheierea celei mai devastatoare con
flagrații din istoria omenirii au avut 
loc discuții îndelungate, au’ fost pre
zentate propuneri și s-au adoptat re
zoluții cu privire la dezarmare, cursa 
înarmărilor nu numai că nu a fost 
afectată cu nimic, dar a căpătat di
mensiuni fără precedent și continuă 
să se accelereze.

Imense resurse umane și materiale 
sînt concentrate în domeniul înarmă
rii ; noi cheltuieli se adaugă la buge
tele militare ; efectivele armate ating 
niveluri nejustificat de mari în timp 
de pace ; continuă acumularea de 
armament convențional, perfecționa
rea tipurilor și sistemelor de arme 
din cele mai distrugătoare ; progre
sele științifice și tehnice în domeniul 
energiei nucleare, în electronică, in 
tehnica laserului și în alte domenii 
sînt folosite cu prioritate pentru per
fecționarea și crearea de noi arme ; 
continuă să fie menținute blocurile 
militare opuse, numeroase baze mili
tare și trupe pe teritoriul altor state.

O gravă preocupare pentru toate 
popoarele o reprezintă amploarea pe 
care a luat-o cursa înarmărilor nu
cleare, dezvoltarea, diversificarea și 
acumularea de armament nuclear 
însumînd o uriașă forță de distrugere 
în masă. Deși s-au încheiat unele 
acorduri privind limitarea experien
țelor nucleare și neproliferarea ar
melor nucleare, ritmul acumulării de 
mijloace distructive de acest gen a 
continuat să crească : numai numărul 
încărcăturilor nucleare strategice a 
crescut de la 1 670 în 1963, la aproxi
mativ 11 000 în 1975 ; s-a ajuns astfel 
la o acumulare de armament nuclear 
a cărui putere de distrugere echiva
lează cu zeci de tone de exploziv 
convențional pe fiecare locuitor al 
planetei.

Ca țară europeană, România este 
preocupată de faptul că pe acest con
tinent se află in prezent mai mult 
decît în orice altă parte a lumii o 
nemaiîntîlnită concentrare de forțe 
armate și armament modern, inclusiv 
de armament nuclear ; în Europa 
sînt staționate trupe însumînd circa 
8 milioane oameni, peste 45 mii 
tancuri, peste 15 mii avioane și peste 
10 mii încărcături nucleare tactice ; 
aici se găsesc față în față cele două 
blocuri militare, N.A.T.O. și Tratatul 
de la Varșovia ; pe teritoriul multor 
state europene există baze militare 
și trupe străine.

Omenirea nu poate uita că cele 
două conflagrații mondiale care au 
avut loc în cursul secolului nostru au 
provocat zeci de milioane de victime, 
imense distrugeri materiale în toate 
domeniile activității umane, pierderi 
ireparabile tezaurelor de artă și cul
tură ale națiunilor, irosirea unor 
uriașe resurse materiale, au întîrziat 
cu decenii dezvoltarea economică a 
popoarelor. Mari pierderi de vieți 
omenești, de valori materiale și spi
rituale au provocat numeroasele răz
boaie și conflicte armate, atentate 
împotriva libertății și independenței 
popoarelor, căițe au avut loc după cel 
de-al doilea război mondial. Conse
cințe nefaste asupra ansamblului 
vieții internaționale a avut războiul 
rece care și-a pus amprenta asupra 
relațiilor dintre state o bună perioa
dă de timp. Pentru a se evita repe
tarea acestor tragice experiențe isto
rice este necesar să se pună capăt 
cursei înarmărilor, să se stingă foca
rele de conflict, să se înfăptuiască 
dezarmarea și, în primul rînd, dezar
marea nucleară.

Cursa înarmărilor și cheltuielile 
militare reprezintă o grea povară 
pentru toate popoarele lumii ; ea frî- 
nează progresul economic și social, 
dezvoltarea cooperării între state și 
constituie un obstacol în calea efor
turilor pentru lichidarea subdezvol
tării, pentru rezolvarea celorlalte 
probleme de care depinde viitorul 
omenirii. în timp ce în vaste regiuni 
geografice, unde trăiește 2/3 din 
populația globului, milioane de oa
meni mor anual de foame, iar anal
fabetismul, bolile și celelalte conse
cințe ale subdezvoltării și-au păstrat 
caracterul de masă, pentru înarmări 
se cheltuiesc anual fonduri care 
ajung astăzi la circa 300 miliarde do
lari. în condiții în care jumătate din 
totalul oamenilor de știință și ingi
nerilor ocupați în cercetăre-dez- 
voltare și circa 40 la sută din fondu
rile totale alocate în acest scop pe 
plan mondial sînt îndreptate în sfera 

creării și perfecționării mijloacelor 
de distrugere, importantele probleme 
ale dezvoltării, ale lichidării decala
jelor continuă să se agraveze. Cursa 
înarmărilor provoacă distorsiuni în 
dezvoltarea economică a tuturor sta
telor, alimentează inflația și dezechi
librele în balanțele de plăți, creează 
bariere artificiale în calea transferu
lui de utilaje și tehnologii, în calea 
dezvoltării schimburilor între națiuni, 
determină o gestiune nerațională a 
resurselor umane și de materii pri
me, contribuie la poluarea planetei și 
la perturbarea echilibrului ecologic.

Interesele și năzuințele fundamen
tale ale omenirii reclamă adoptarea 
de măsuri hotărîte care să pună ca
păt acestei evoluții cu implicații gra
ve pentru pacea și securitatea lumii, 
împotriva războiului și a pericolului 
de război, a cursei înarmărilor s-au 
ridicat și s-au pronunțat cu fermi
tate de-a lungul anilor forțele cele 
mai luminate și mai clarvăzătoare 
ale societății umane, mișcări de luptă 
pentru pace și dezarmare, masele 
largi de pe meridianele lumii, cerînd 
să se pună capăt acumulărilor de ar
mament, să fie interzise definitiv ar
mele nucleare și să fie înlăturat, 
astfel, spectrul incalculabilelor dis
trugeri ce amenință civilizația con
temporană, viitorul umanității. Tre
buie însă arătat deschis că proble
mele dezarmării, în primul rînd ale 
dezarmării nucleare, nu au devenit 
încă obiectul unor măsuri hotărîte și 
decisive /din partea guvernelor care 
să asigure reducerea și lichidarea ar
mamentelor și să pună omenirea la 
adăpost de pericolul unui nou război. 
Tratatele și convențiile internațio
nale încheiate, deși au avut o anu
mită contribuție la crearea unui cli
mat de înțelegere, nu s-au dovedit a 
fi de natură să slăbească cursa înar
mărilor sau să asigure aplicarea unor 
măsuri eficace de dezarmare, nu 
ating înseși bazele înarmărilor, în
deosebi ale înarmării nucleare.

în condițiile actuale, continuarea 
cursei înarmărilor este în totală con
tradicție cu noul curs spre destin
dere, cu dezvoltarea unor relații in
ternaționale noi bazate pe încredere 
între state, cu măsurile vizînd asigu
rarea unei largi cooperări și înțele
geri internaționale. Nu poate fi igno
rat, totodată, faptul că promovarea 
cursei înarmărilor acționează ca un 
factor de stimulare a politicii impe
rialiste de forță și dictat, de amestec 
în treburile interne ale altor popoare, 
pentru întreținerea unor focare de 
tensiune și conflicte în diverse re
giuni ale lumii. O politică reală de 
pace nu poate fi asigurată, destinde
rea internațională nu poate fi conso
lidată și dezvoltată dacă nu se pune 
capăt cursei înarmărilor, dacă se 
mențin trupe și baze militare pe te
ritoriul altor state, dacă nu se ini
țiază un proces viguros de dezarma
re, în primul rînd de dezarmare nu
cleară. Numai pe această bază se 
poate asigura climatul de încredere 
necesar continuării procesului de 
destindere, așezarea efectivă a rela
țiilor dintre state pe principiile inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității depline în drepturi, ne- 
recurgerii la forță și la amenințarea 
cu forța, dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta.

Datoria cea mai înaltă a guverne
lor, a statelor față de propriile lor 
popoare, față de cauza civilizației, a 
progresului umanității este de a pre
zenta în mod deschis primejdia pe 
care o constituie continuarea cursei 
înarmărilor, de a nu crea nici un fel 
de iluzii că se poate trăi în liniște și 
în siguranță atunci cînd exiștă imen
se acumulări de mijloace de nimi
cire, de a acționa pînă nu este prea 
tîrziu pentru adoptarea și realizarea 
unor măsuri hotărîte în domeniul 
dezarmării, în primul rînd al dezar
mării nucleare, pentru a răspunde 
năzuințelor de pace, libertate și 
bunăstare ale tuturor națiunilor.

*
Pornind de la aceste considerente, 

România se pronunță pentru concen
trarea eforturilor în vederea scoaterii 
negocierilor de dezarmare din imo
bilism, pentru adoptarea de măsuri 
care să ducă în final la dezarmarea 
generală și completă și, în primul 
rînd, la dezarmarea nucleară. în ace
lași timp, este necesară intensifica
rea eforturilor pentru adoptarea unor 
măsuri cu caracter parțial, de dezan
gajare militară și dezarmare, care 
pot contribui la realizarea acestui 
obiectiv.

în acest scop. România propune 
măsuri privind : înghețarea și redu
cerea bugetelor militare ; interzice
rea, reducerea treptată și, în perspec
tivă, lichidarea armamentului nu
clear ; crearea de zone de pace și 
colaborare, lipsite de arme nucleare ; 
măsuri de dezarmare și dezangajare 
militară, parțiale și la nivel regional; 

Tratatul de dezarmare generală și 
completă ; sporirea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite și al Adunării 
Generale în domeniul dezarmării ; 
interzicerea propagandei de război ; 
mobilizarea tuturor forțelor societății 
pentru înfăptuirea dezarmării.

1, România consideră că un prim 
obiectiv în cadrul acestor eforturi 
trebuie să fie oprirea neîntîrziată a 
cursei înarmărilor, adoptarea de mă
suri care să pună capăt competiției 
în achiziționarea, producerea și per
fecționarea armamentelor, in ampli
ficarea dispozitivelor militare.

în acest scop se impune să se trea
că de urgență la înghețarea și redu
cerea bugetelor militare, luîndu-se 
ca bază nivelul anului 1975. Fără în
ghețarea și reducerea cheltuielilor 
militare nu este de conceput inițierea 
unui proces efectiv de dezarmare. A 
devenit, astfel, o necesitate imediată 
să se treacă la negocierea și încheie
rea unor acorduri și înțelegeri cores
punzătoare cu privire la înghețarea 
bugetelor militare și să se stabilească 
un program concret de reducere trep
tată — în etape — a bugetelor, înce- 
pîndu-se cu cele ale țărilor mari, pu
ternic înarmate.

Acest program ar urma să prevadă, 
în esență, criteriile și proporțiile de 
reducere pe etape a fondurilor alo
cate înarmărilor și să precizeze, tot
odată. durata fiecărei etape. In ace
lași timp, este necesar să se reducă 
fondurile bugetare destinate cercetă
ri i-dezvoltării cu scopuri militare, 
care alimentează competiția tehnolo
gică a înarmărilor și are drept con
secință perfecționarea continuă a ar
mamentelor, crearea de noi sisteme 
de arme cu capacitate de distrugere 
sporită. Măsurile de înghețare și re
ducere a bugetelor militare trebuie 
să fie efective și ireversibile, să asi
gure orientarea spre obiective pașni
ce a resurselor astfel eliberate.

Așa cum a propus în documentul 
„Poziția României cu privire la in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale", prezentat la cea de-a 
Vil-a sesiune extraordinară a Adu
nării Generale a O.N.U., , România 
consideră că pentru început trebuie 
să fie reduse cu cel puțin 10 la sută 
bugetele militare ale tuturor statelor, 
luînd ca bază volumul cheltuielilor 
din anul 1975, și să fie transferate, 
fără condiții, jumătate din mijloacele 
astfel economisite la dispoziția unui 
fond de dezvoltare al O.N.U., câte ar 
urma să fie creat pentru sprijinirea 
țărilor rămase în urmă din punct de 
vedere economic, cu prioritate a ce
lor care au un venit național pe cap 
de locuitor sub 200 dolari. în același 
timp, considerăm că este necesar să 
se alcătuiască un program de redu
cere a bugetelor militare astfel ca la 
sfîrșitul unui deceniu reducerile să 
însemne cel puțin 25—30 la sută față 
de plafonul inițial, reducîndu-se în 
mod corespunzător efectivele armate 
și armamentul.

în acest fel, eforturile în direcția 
dezarmării ar fi legate de la început 
de contribuția efectivă la rezolvarea 
unora din problemele fundamentale 
ale progresului social-politic al ome
nirii — lichidarea stării de subdez
voltare. a decalajelor existente între 
nivelurile economice ale statelor lu
mii, decalaje care sînt ele însele ge
neratoare de tensiuni și constituie o 
sursă de pericole pentru pacea și 
securitatea internațională.

2. România susține cu toată fermi
tatea ca în negocierile de dezarmare 
să se asigure cea mai înaltă priori
tate dezarmării nucleare.

A devenit un obiectiv fundamental 
ca armele nucleare să fie scoase în 
afara legii, să se oprească producția 
lor și să se treacă la lichidarea celor 
existente.

în acest scop, se impune adoptarea 
de măsuri privind :

— asumarea de către toate statele 
a angajamentului solemn de a nu 
folosi armele nucleare ;

— interzicerea amplasării de noi 
arme nucleare pe teritoriul altor 
state ;

— retragerea armamentului nuclear 
de pe teritoriul altor state ;

— încetarea perfecționării, experi
mentării și producției armelor nu
cleare și a mijloacelor de transpor
tare la țintă ;

— încetarea producției de materiale 
fisionabile cu destinație militară, tre
cerea materialelor existente spre folo
sire în scopuri pașnice și transferarea 
unei cote părți în vederea utilizării 
de către toate statele, în cadrul unei 
largi cooperări internaționale ;

— reducerea și lichidarea completă 
a tuturor stocurilor de arme nucleare 
și mijloace de transportare la țintă 
existente ;

— interzicerea totală a armelor 
nucleare.

Punerea în aplicare a tuturor aces

tor măsuri trebuie să se facă sub un 
control corespunzător, cu participarea 
atît a statelor posesoare de arme nu
cleare și de alte arme de distrugere 
în masă, cit și a statelor care nu po
sedă asemenea arme. Acest control 
trebuie să fie strict și eficace, să se 
exercite astfel încît să ofere garanții 
reale că măsurile prevăzute in 
acorduri se aduc la îndeplinire.

în același timp, a devenit o cerin
ță elementară ca statele posesoare de 
arme nucleare să-și asume angaja
mentul solemn — eventual printr-un 
protocol adițional la Tratatul de ne- 
proliferare a armelor nucleare — că 
nu vor folosi niciodată și sub nici 
un motiv armele nucleare și nu vor 
amenința cu folosirea lor statele 
neposesoare de arme nucleare.

Atît timp cît va continua înar
marea atomică, și alte țări vor trece 
— și nu vor putea fi oprite — să pro
ducă armament nuclear. Pericolul 
proliferării armelor nucleare nu poa
te fi înlăturat decît prin Scoaterea în 
afara legii și oprirea producerii aces
tor arme și trecerea la lichidarea lor.

Pe lîngă măsurile privind scoaterea 
în afara legii și distrugerea arma
mentului nuclear, România consideră 
că a sosit timpul ca acțiuni similare 
să fie întreprinse și pentru interzi
cerea proiectării și fabricării a noi 
tipuri de arme de nimicire în masă, 
noi sisteme de asemenea arme, pen
tru interzicerea și distrugerea orică
ror arme de distrugere în masă.

Este necesar să se adopte măsuri 
hotărîte, prin intermediul unor in
strumente internaționale corespunză
toare, la care să subscrie toate statele 
lumii, pentru interzicerea folosirii, 
încetarea producției, eliminarea din 
arsenalele militare, scoaterea în afara 
legii a tuturor armelor de distrugere 
în masă, existente sau în stadiu de 
proiect. De asemenea, statele vor tre
bui să se oblige, sub un control inter
național strict și eficace, că nu vor 
întreprinde în viitor cercetări pentru 
inventarea și punerea la punct a unor 
asemenea arme. Interzicerea unor noi 
arme și sisteme de nimicire în masă 
trebuie să fie ștrîns legată de măsuri 
ferme pentru încetarea producției de 
arme nucleare, lichidarea stocurilor 
existente și interzicerea deplină și 
definitivă a armamentului nuclear, 
iar pînă la realizarea acestui obiectiv, 
de angajamentul statelor posesoare 
de arme nucleare că nu vor folosi și 
nu vor amenința cu folosirea lor ce
lelalte state. Numai în acest fel pot 
fi eliminate din viața omenirii pe
ricolele pe care le reprezintă existen
ța armelor de distrugere în masă, nu
cleare, chimice, bacteriologice, bio
logice, ecologice sau de orice alt tip.

Numai în acest fel se poate concepe 
planul de dezarmare generală care să 
ducă la eliberarea întregii omeniri de 
coșmarul războiului, la crearea con
dițiilor ca în lume să domnească de
plina egalitate în drepturi, să se 
înlăture o dată pentru totdeauna fo
losirea forței și amenințarea cu forța, 
să se instaureze pacea și colaborarea 
între popoare.

3. România situează pe un loc im
portant în cadrul măsurilor de 
dezarmare și dezangajare militară 
crearea de zone de pace și colaborare, 
lipsite de arme nucleare, în diferite 
regiuni ale lumii. Crearea unor astfel 
de zone s-aVnaterializat deja într-un 
tratat privind America Latină, rezo
luția Adunării Generale privind Afri
ca, precum și inițiative referitoare la 
alte zone ale globului.

O importanță din ce în ce mai 
mare capătă încurajarea și stimularea 
creării de zone de pace, libere de 
arme nucleare, în diferite părți ale 
Europei. România reiterează propu
nerea sa privind transformarea Bal
canilor într-o zonă de bună vecină
tate, de cooperare și pace, liberă de 
arme nucleare, fără baze militare și 
fără trupe străine. Asemenea zone, 
protejate împotriva atacului sau ame
nințării cu folosirea armei nucleare 
prin garanții corespunzătoare, ar tre
bui extinse în mod treptat și s-ar 
prezenta ca o prefigurare a lumii de 
mîine, în întregime eliberată de arme 
nucleare.

în concepția României, acordurile 
de înfăptuire a zonelor libere de 
arme nucleare trebuie să răspundă 
unor cerințe de bază, între care : să 
ofere garanții de securitate egală 
pentru toate părțile pe baza angaja
mentului solemn al statelor dețină
toare de arme nucleare de a nu le 
utiliza împotriva țărilor din zonă, de 
a nu amenința cu folosirea lor și de 
a respecta statutul de zonă denuclea- 
rizată ; să nu limiteze în nici un fel 
utilizarea energiei nucleare în sco
puri pașnice, ci, dimpotrivă, să asigu
re drepturi și posibilități nelimitate 
pentru toate statele, pe bază de ega
litate și fără nici o discriminare, de 
a desfășura cercetări în acest dome
niu și de a utiliza cuceririle științei 
nucleare pentru dezvoltarea lor ; să 
instituie un sistem de control precis 

și echitabil, fondat pe principiul ega
lității depline a statelor ; să fie con
cepute ca o parte integrantă a unui 
sistem de măsuri menite să conducă 
la eliminarea concretă a armelor nu
cleare.

4. România consideră că o contri
buție substanțială la realizarea dezar
mării generale și complete o poate 
avea adoptarea unor măsuri parțiale 
de dezarmare și dezangajare militară 
destinate să diminueze sursele de în
cordare și conflict, să favorizeze îna
intarea spre obiectivul final.

în acest scop se impune :
— Retragerea în interiorul fron

tierelor naționale a trupelor străine, 
a armamentului și altor mijloace de 
luptă ale acestora și demobilizarea 
trupelor retrase ;

— Lichidarea bazelor militare de 
pe teritorii străine ;

— Reducerea treptată a trupelor și 
armamentelor aflate în dotarea ar
matelor naționale, pe calea încheierii 
unor acorduri internaționale care să 
asigure îndeplinirea cu strictețe a 
obligațiilor asumate. România apre
ciază că pentru a fi eficiente, aceste 
reduceri nu trebuie să fie simbolice 
și că în prima etapă va fi necesară o 
reducere a trupelor și armamentelor 
de cel puțin 10—15 la sută, mai sub
stanțială în țările mari, cu armate 
puternice ;

— Renunțarea la efectuarea, în 
apropierea frontierelor sau pe terito
riile altor state, a manevrelor mili
tare, în primul rînd cele multinațio
nale, a concentrărilor de trupe, pre
cum și la demonstrații de forță în
dreptate împotriva altor state. Româ
nia consideră că ar fi necesar să se 
analizeze posibilitatea încheierii unor 
înțelegeri internaționale în acest do
meniu, începînd cu continentul eu
ropean ;

— încheierea unor aranjamente 
sau acorduri pentru prevenirea 
atacurilor prin accident, eroare de 
calcul sau lipsă de comunicații.

5. în concepția României, consoli
darea cursului spre destindere, edi
ficarea unei securități reale și trainice 
pot fi realizate și prin adoptarea unor 
măsuri hotărîte de dezangajare mili
tară și dezarmare în diferite regiuni 
ale lumii. . ...

Ca.țară europeană, România consi
deră că sînt necesare măsuri ener
gice pentru retragerea armamentului 
nuclear de pe teritoriul statelor eu
ropene neposesoare de asemenea ar
mament, desființarea bazelor militare 
și retragerea trupelor străine de pe 
teritoriile statelor europene înlăun- 
trul granițelor naționale. în același 
timp, se impun eforturi susținute din 
partea tuturor statelor europene pen
tru trecerea la reducerea armatelor 
naționale, a armamentelor, a chel
tuielilor militare.

Statele care au participat la Con
ferința pentru securitate și cooperare 
în Europa trebuie să asigure punerea 
în aplicare riguroasă a hotărîrilor 
Conferinței în ceea ce privește aspec
tele militare ale securității, ca un 
prim pas în cadrul eforturilor pentru 
edificarea securității pe continent.

în întreaga lume crește astăzi opo
ziția popoarelor, a maselor largi față 
de menținerea blocurilor militare, 
creații ale unei perioade depășite în 
relațiile internaționale, crește cere
rea de a se pune capăt acestor blocuri 
și politicii de bloc, incompatibile cu 
noul curs spre destindere și colabo
rare. România își exprimă satisfac
ția în legătură cu hotărîrea Consiliu
lui miniștrilor afacerilor externe al 
Organizației Tratatului Asiei de 
sud-est (S.E.A.T.O.) menită să ducă 
la desființarea acestui pact militar, 
în zilele noastre apare și mai actua
lă cerința de a se depune toate efor
turile pentru lichidarea tuturor 
blocurilor militare, inclusiv pentru 
lichidarea concomitentă a N.A.T.O. 
și a Tratatului de la Varșovia, ca o 
cerință esențială a dezvoltării încre
derii și edificării securității pe con
tinentul european și în întreaga 
lume.

România consideră că trebuie ela
borat și pus în practică, etapă cu 
etapă, un program cuprinzător al 
măsurilor de dezangajare militară și 
dezarmare, atît la scara întregului 
continent, cît și în diferite zone ale 
sale. Examinarea și adoptarea aces
tor măsuri nu poate fi concepută fără 
participarea tuturor statelor euro
pene, iar în ceea ce privește zonele, 
a tuturor statelor direct interesate, 
în același timp, este esențial ca ma
surile adoptate să nu afecteze secu
ritatea nici unui stat, toate statele 
continentului să fie informate în mod 
sistematic despre evoluția negocie
rilor și să-și poată prezenta punc
tele de vedere care să fie luate in 
considerare.

6. Realizarea obiectivului eliberării 
omenirii de pericolul războiului im
pune adoptarea măsurii radicale a 
dezarmării generale și complete. In 

acest scop, este necesară negocierea 
și încheierea unui tratat de dezar
mare generală și completă, sub un 
control internațional strict și eficace, 
tratat pentru care România s-a pro
nunțat în mod constant.

România consideră necesar să fie 
reluate și duse cu maximum de in
tensitate negocierile pentru încheie
rea acestui tratat. în acest scop, este 
necesar ca toate statele să aibă po
sibilitatea de a-și exprima punctul 
de vedere asupra conținutului și 
principiilor de bază ale unui aseme
nea tratat, la domeniile, măsurile 
practice și modalitățile de punere în 
aplicare și alte elemente ale sale ; ele 
trebuie să participe în mod activ, în 
condiții de deplină egalitate, la toate 
fazele negocierilor și elaborării clau
zelor tratatului, pentru ca acesta să 
întruchipeze voința tuturor popoare
lor, să dea expresie intereselor lor 
fundamentale.

7. România consideră că este tim
pul ca negocierile în domeniul dezar
mării să reflecte cerințele democra
tizării vieții internaționale, ale par
ticipării în condiții de egalitate a 
tuturor statelor la rezolvarea pro
blemelor internaționale, să reflecte 
marile mutații și transformări sur
venite în relațiile internaționale.

în legătură cu aceasta, trebuie 
spus în mod deschis că Organizația 
Națiunilor Unite este departe de a-și 
îndeplini misiunea ce i-a fost încre
dințată în domeniul dezarmării. Or
ganizația nu va putea răspunde me
nirii istorice pentru care a fost creată 
dacă nu va asigura oprirea cursei 
înarmărilor și adoptarea de măsuri 
reale de dezarmare. De aceea, se im
pune sporirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite în domeniul dezar
mării, în care trebuie să exercite 
competențe directe privind negocie
rea, perfectarea și controlul aplică
rii măsurilor de dezarmare. România 
consideră că Adunarea Generală a 
O.N.U. trebuie să exercite din plin 
atribuțiile sale în această problemă, 
înscriind-o ca o preocupare funda
mentală a sa. Este necesar ca Adu
narea Generală să organizeze dezba
teri aprofundate în legătură oi situa
ția pe planul înarmărilor, Ai prin
cipiile care trebuie să cîrmuiască 
dezarmarea, formulînd recomandări 
care să servească drept bază trata
tivelor pentru dezarmare și pentru 
încheierea unui tratat de dezarmare 
generală. în acest sens, se impune 
convocarea unei sesiuni extraordi
nare a Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite.

în același timp, România sprijină 
propunerile privind convocarea cu 
regularitate a Comisiei dezarmării a 
O.N.U. și trecerea la examinarea de 
către aceasta, conform mandatului 
pe care-1 are, a ansamblului proble
maticii dezarmării, a evoluției efortu
rilor întreprinse în acest domeniu.

In ciuda numeroaselor recomandări 
din partea O.N.U., Comitetul de dez
armare de la Geneva este menținut 
în afara problemelor reale pe care 
le reprezintă cursa înarmărilor și 
dezarmarea, ocupîndu-se de aspecte 
care sînt practic lipsite de semnifi
cație pentru rezolvarea acestor pro
bleme. Numeroasele propuneri și idei 
avansate de statele participante pen
tru a remedia această situație nu s-au 
bucurat de atenția cuvenită.

Se impun măsuri urgente în direc
ția îmbunătățirii și lărgirii activității 
comitetului, vizînd în special : tre
cerea la negocieri efective asupra 
problemelor esențiale ale dezarmării 
și în primul rînd ale dezarmării nu
cleare, democratizarea conducerii 
lucrărilor, asigurarea unor negocieri 
deschise și supuse controlului 
opiniei publice internaționale, parti
ciparea în condiții de egalitate 
a tuturor statelor la tratativele pentru 
dezarmare, crearea de subcomitete și 
grupuri de lucru pentru examinarea 
diferitelor teme de dezarmare care 
au fost transmise comitetului prin 
rezoluții ale O.N.U. etc.

8. Statele lumii pot să-și aducă o 
importantă contribuție la însănăto
șirea situației internaționale, la crea
rea unui climat favorabil pregătirii 
și încheierii acordurilor în domeniul 
dezarmării prin asumarea, în comun, 
a unui angajament privind interzice
rea tuturor formelor de propagandă 
Ia război, de învrăjbire și ură între 
națiuni. Mijloacele de informare în 
masă — presa, radioul, televiziunea 
— literatura, cinematograful, toate 
mijloacele de informare și influența
re a opiniei publice trebuie să educe 
oamenii în spiritul opoziției hotărîte 
față de război, de actele de agresiune 
și violență, imixtiuni în treburile in
terne, față de politica rasistă, de sub
jugare colonialistă și neocolonialistă, 
să cultive idealurile păcii și ale în
frățirii între popoare. O măsură prac
tică, eficientă ar fi adoptarea de către 
state, în limitele sistemelor lor con
stituționale, a unor măsuri de ordin 
legislativ care să facă efectivă inter
zicerea propagandei de război, a în

vrăjbirii dintre țări, a oricăror altor 
forme de propagandă împotriva păcii.

9. România pornește de la con
cepția că problemele dezarmării pri
vesc nu un grup restrîns de state șl 
guverne, ci interesează în mod vital 
toate statele și popoarele lumii, mari 
sau mici, indiferent de forța mili
tară pe care o au și de tipurile de 
arme pe care le dețin. Se impune ca 
la negocierile de dezarmare, la dez
baterea și adoptarea măsurilor în 
acest domeniu să participe toate 
statele, să se respecte dreptul fiecă
rui stat de a-și apăra, în cadrul ori
cărei astfel de negocieri, interesele 
legitime de securitate și dezvoltare. 
Nu pot fi concepute și întreprinse 
acțiuni reale și eficiente de limitare 
și oprire a înarmărilor, de dezar
mare fără participarea activă și res
pectarea intereselor tuturor statelor.

Problemele dezarmării și în pri
mul rînd ale dezarmării nucleare nu 
pot fi secretul unor categorii; de^ner- 
soane, al oamenilor politick și L, ;- 
tarilor ; ele afectează în mod dii * 
securitatea și viața însăși a pope" 
lor, care trebuie să știe cum se 
ționează în această direcție, pentru 
a-și putea spune cuvîntul, pentru 
a-și apăra interesele vitale. De aceea, 
trebuie să se asigure o largă infor
mare a opiniei publice, a popoarelor 
din toate țările, să se prezinte dări 
de seamă periodice asupra situației 
actuale în domeniul înarmărilor, a 
consecințelor sale,' asupra măsurilor 
ce urmează a fi luate pentru opri
rea cursei înarmărilor.

Este un drept firesc al popoarelor 
de a cunoaște tot ceea ce se întîm- 
plă în acest domeniu de importanță 
hotărîtoare pentru existența lor, pen
tru dezvoltarea liberă și neamenin
țată a personalității umane, pentru 
destinele civilizației pe planeta 
noastră.

Popoarele, pe umerii cărora apasă 
povara grea a cursei înarmărilor, sînt 
chemate să-și unească eforturile, să 
acționeze cu fermitate pentru a de
termina oprirea cursei înarmărilor, 
realizarea de progrese reale pe calea 
dezarmării generale, în primul rînd 
a dezarmării nucleare. Aceasta re
clamă mobilizarea, participarea lar
gă și activă a tuturor forțelor socia
le, a partidelor politice, organizații
lor obștești, naționale și internațio
nale, a tuturor cetățenilor — bărbați 
și femei, muncitori, țărani și intelec
tuali — fără deosebire de convin
geri politice, religioase sau filozofice.

10. Făcînd aceste propuneri în pro
blemele dezarmării, în primul rînd 
ale dezarmării nucleare, România a 
pornit de la considerentul că realiza
rea lor constituie o condiție funda
mentală pentru asigurarea unei păci 
trainice în lume. Popoarele, omeni
rea întreagă sînt profund interesate 
în instaurarea pe planeta noastră a 
unui climat de pace și încredere, în 
eliminarea tuturor surselor de încor
dare și conflict. în asigurarea unor 
condiții de colaborare, înțelegere și 
respect reciproc. Pacea este cu atît 
mai necesară cu cît popoarele sînt 
astăzi angajate în dezvoltarea eco- 
nomico-socială, în lichidarea marilor 
decalaje dintre țări și popoare, în ri
dicarea nivelului de civilizație ma
terială și spirituală, în soluționarea 
problemelor complexe privind dez
voltarea națiunilor pe toate planu
rile.

înfăptuirea tuturor acestor năzuin
țe nobile, asigurarea dezvoltării li
bere și independente a tuturor na
țiunilor, propășirea lor economică și 
socială impun în mod necesar mă
suri hotărîte pentru apărarea păcii, 
pentru a feri omenirea de pericolul 
războiului.

Iată de ce a devenit o sarcină pri- 
, mordială a generațiilor de astăzi de 

a face totul, a trezi toate conștiințele, 
a canaliza toate energiile intr-o sin
gură direcție — aceea de impune 
măsuri hotărîte în domemal dezar
mării și, în primul rînd. al dezarmă
rii nucleare, de a exclude cu desăvir- 
șire forța și amenințarea cu forța 
din viața internațională, a elibe®» n- 
menirea de coșmarul războiului a 
mic.

Este, deci, de datoria conducători^ 
lor statelor, ai guvernelor, să acțio
neze pentru realizarea acestui impe
rativ al lumii contemporane.

Republica Socialistă România, ex
primând voința de pace a poporului 
român, dorința lui de a dezvolta re
lațiile cu toate popoarele lumii, în 
scopul asigurării respectării dreptu
lui fiecărui popor la pace, dezvolta
re liberă, progres economic și so
cial, își va aduce întreaga contribu
ție pentru eliminarea din viața ome
nirii a războiului și instrumentelor 
de ducere a acestuia — armamente
le și în primul rînd armele nucleare 
și celelalte arme de distrugere în 
masă — pentru instaurarea păcii și 
securității pe planeta noastră, pentru 
făurirea unei lumi a colaborării în 
care toate resursele să poată fi con
sacrate propășirii fiecărei națiuni, 
progresului și civilizației umane.

Sesiunea Comisiei mixte 
bulgaro-chineze de colabo
rare tehnico-științifică 8 luat 
sfîrșit la Sofia. A fost semnat un 
protocol al sesiunii — relatează a- 
genția B.T.A. în timpul vizitei în 
Bulgaria, delegația R.P. Chineze a 
vizitat o serie de complexe agrare și 
industriale.

Guvernele Libiei și Tuni
siei au căzut de acord să constru
iască în comun o cale ferată între 
orașul-port tunisian Sfax și capitala 
Iibiană Tripoli. Sfaxul este portul 
prin care trec majoritatea importu
rilor libiene ce tranzitează Tunisia.

La Geneva s*a desfășurat cea 
de-a XXXIII-a sesiune a Consiliu
lui guvernatorilor al Ligii Societăți
lor de Cruce Roșie, Semilună Roșie, 
Leul și Soarele Roșu, precum și șe
dințele unor comisii și comitete con
sultative ale ligii. Pe ordinea de zi 
a acestor reuniuni au figurat pro
bleme de importanță majoră pentru 
mișcarea mondială de Cruce Roșie. 
Societatea de Cruce Roșie din 
România a fost reprezentată de o 
delegație condusă de general-colonel 
Mihai Burcă, președintele Consiliului 
național al societății. Cu acest pri
lej, Crucea Roșie română a fost 
aleasă membră a Comitetului Execu
tiv al Ligii Societăților de Cruce 
Roșie.

agențiile de presă transmit:
Guvernul cipriota exami* 

nat stadiul îndeplinirii planului ex
cepțional de dezvoltare economică a 
țării pe anii 1975—1976 și a adoptat 
hotăriri vizînd intensificarea construc
ției de locuințe pentru refugiați. A 
fost aprobat, de asemenea, proiectul 
construirii unui nou port și a unui 
aeroport internațional la Paphos, pe 
litoralul sud-vestic al insulei, într-o 
zonă propice dezvoltării turismului.

Convorbirii® dintre pre?edin- 
tele Siriei, Hafez Al-Assad, și pre

ședintele Senegalului, Leopold Sedar 
Senghor, aii luat sfîrșit la Damasc. 
Au fost analizate stadiul și> perspec
tivele relațiildr bilaterale de coope
rare economică și comercială. Acordul 
semnat cu prilejul vizitei stipulează, 
între altele, că Siria și Senegalul vor 
aplica în schimburile lor comerciale 
clauza națiunii celei mai favorizate.

La DeJhi au luat sfîrșit lucră
rile conferinței anuale a Asociației 
parlamentare a țărilor Common- 
wealth-ului. Potrivit tradiției, aso

ciația a ales ca președinte pe repre
zentantul țării care va găzdui viitoa
rea conferință parlamentară a Com- 
monwealth-ului — Mauritius.

F'snara C.C. al P.C. dia 
G^CCÎa a avu*- l°c Atena. în 
centrul discuțiilor s-a aflat problema 
unirii forțelor antiimperialiste, de
mocratice în lupta pentru indepen
dență națională, democrație și pro
gres social. Raportul la plenară a fost 
prezentat de Harilaos Florakis, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Grecia-

Președintele Sudanului, 
Gaafar Nimeiri, luînd cuvîntul cu 
prilejul inaugurării celei de-a doua 
sesiuni a Adunării Poporului, a de
clarat că țara sa își va continua li
nia politică externă caracterizată prin 
lupta pentru' consolidarea solidarității 
afro-arabe, deoarece aceasta consti
tuie o axă importantă a mișcării 
nealiniate căreia Sudanul îi aparține. 
Sudanul susține, de asemenea, lupta 
popoarelor egiptean, sirian și a altor 
popoare arabe în vederea recuperării 
teritoriilor lor ocupate.

întrunire M.T.0.Ieri- mi- 
niștrii apărării din țările vest-euro- 
pene membre ale N.A.T.O. — cu ex
cepția Franței, Portugaliei și Islan- 
dei — întruniți la Haga, au examinat 
problema standardizării armamente

lor și cooperării cu Statele Unite în 
acest domeniu. Au fost analizate mo
dalitățile de echilibrare a balanței co
merciale la capitolul armamente între 
statele vest-europene membre aie 
N.A.T.O. și S.U.A.

„Cosmos-770". în Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămîntului „Cosmos-778“, 
destinat continuării explorării spațiu
lui cosmic, anunță agenția T.A.S.S.

Turela rre 40 157 659 ’o- 
CUitOrS, potrivit primelor rezultate 
oficiale ale recensămîntului efectuat' 
în această țară, iar sporul natural al 
populației este de 24.2 la mia de lo
cuitori. Densitatea medie a populației 
este de 32 de persoane la kilometrul 
pătrat.
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