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ARĂTURILE DE TOAMNĂ MUNICIPIUL
HUNEDOARA

Cît mai mult oțel și de cea mai bund calitate — este deviza de muncâ a oțelarllor gâlâțenl. în imagine: la 
oțelâria nr. 2 se încarcâ o noud șarjd

Este necesar să se lucreze intens, din zori și pină seara 
tirziu, pentru incheiereu lucrărilor,

A ÎNDEPLINIT
CINCINALUL

pe toate suprafețele, in timpul tel mai scurt
încheierea arăturilor de toamnă 

pe toate suprafețele planificate 
constituie, în momentul de față, 
preocuparea de prim ordin a con
ducerilor de unități agricole, a lu
crătorilor de pe ogoare și, bineîn
țeles, a mecanizatorilor — princi
palii realizatori ai acestei lucrări 
de mare importanță pentru pro
ducția anului viitor. Ritmul în 
care s-a lucrat, îndeosebi în acele 
județe în care planul arăturilor de 
toamnă este aproape încheiat, 
atestă că printr-o utilizare deplină 
a tractoarelor, printr-o bună orga
nizare a activității în fiecare uni
tate, muncindu-se din zori și pînă 
noaptea, această lucrare poate fi 
încheiată la termenul stabilit, în 
timpul optim. Sînt însă și unele 
rămîneri în urmă care reclamă un 
efort bine dirijat, bine organizat, 
pentru a face tot ce este cu putință 
ca sarcina de a încheia 
de toamnă pînă în jurul datei 
20 noiembrie........................... ..
tutindeni, in 
deț.

Din datele 
teiul Agriculturii și Industriei Ali
mentare rezultă că pînă ieri, 11 
noiembrie, în cooperativele agricole 
au fost făcute arături de toamnă 
pe o suprafață de peste două mi
lioane de hectare, ceea ce reprezin
tă 64 la sută din prevederi, iar in 
întreprinderile agricole de stat — 
pe 390 000 ha, adică 46 la sută din 
plan. înseamnă că, la această dată, 
mai sînt de executat arături de 
toamnă pe 1,6 milioane de hectare, 
o suprafață foarte mare dacă avem 
în vedere timpul înaintat. Cele mai 
mari suprafețe încă nearate se află 
în întreprinderile agricole de stat 
din județela Ialomița, Constanța, 
Teleorman. Timiș, precum și in 
cooperativele agricole din județele 
Ialomița, Ilfov, Arad, Dolj și altele. 
In nici unul din aceste județe nu 
a fost realizată, în săptămina care 
a trecut, viteza medie zilnică pla
nificată. In cooperativele agricole 
din județul Ialomița, județ care in 

^acest an a obținut cele mai mari

arăturile 
de 

să fie îndeplinită pre- 
fiecare unitate și ju-

centralizate la Minis-

recolte de porumb tocmai datorită 
arăturilor de toamnă executate pe 
mari suprafețe, se lucrează în ritm 
necorespunzător. Aici s-a prevăzut 
să se are în fiecare zi, în medie, 
cîte 7 350 hectare, dar nu s-a atins 
decît o viteză zilnică de 4 300 hec
tare. Or, cu un asemenea ritm de 
lucru, suprafața de 100 000 hectare 
rămasă de ar-'t nu va fi gata decit 
la începutul i<mii decembrie.

Realizarea vitezei zilnice de lu
cru la arat este hotărîtă în cea mai 
mare măsură de buna folosire a 
tractoarelor. Or, în unele secții 
S.M.A. și ferme ale întreprinderilor 
agricole de stat munca începe tîr- 
ziu, iar tractoriștii se reîntorc de
vreme de la cîmp. în județul Ialo
mița, în timp ce mecanizatorii care 
servesc cooperativa agricolă „Scin- 
teia" la ivirea zorilor sint cu trac
toarele In brazdă, cei de la Amara 
pornesc tîrziu la cimp, se reîntorc 
la sediu înainte de a-și fi realizat 
norma zilnică de lucru. Situații ase
mănătoare au fost constatate și în 
județul Dolj, unde stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii din 
Boureni, Amărăști, Băilești. Moță- 
ței nu s-au încadrat în ritmurile 
zilnice de lucru stabilite.

Campania agricolă de toamnă nu 
poate fi considerată încheiată pînă 
cînd nu se trage ultima brazdă pe 
terenurile care urmează să fie in- 
sămînțate în primăvară. Pentru a- 
ceasta se cere o asemenea organi
zare a muncii, o asemenea mobiliza
re a tuturor mecanizatorilor, a tutu
ror celor care au răspunderi pentru 
executarea arăturilor, încît progra
mul de lucru să înceapă — așa cum 
este normal — cît mai devreme di
mineața și să se muncească intens 
pînă seara tîrziu, la lumina faru
rilor. Este nevoie de pn plus de 
efort din partea fiecărui mecaniza
tor și, în același timp, de un efort 
de organizare a lucrului în schim
buri prelungite și chiar în două 
schimburi, astfel încît capacitatea 
tractoarelor din fiecare unitate, din 
fiecare secție de mecanizare să fie

Integral folosită — singura modali
tate de îndeplinire riguroasă, la 
termenele stabilite și in condițiile 
de calitate cerute de regulile a- 
grotehnice, a planului arăturilor de 
toamnă.

Acționînd în acest sens, coman
damentul județean Dolj, a stabilit 
noi măsuri menite să ducă la gră
birea ritmului lucrărilor. S-a pre
văzut ca, din această săptămînă, 
viteza medie zilnică la arat să 
crească de la 3 500 ha, cît a fost 
săptămînă trecută, la aproape 8 500 
ha. în acest scop va fi intensifica
tă acțiunea de eliberare a terenu
rilor de coceni și vor fi redistri
buite tractoarele care, pină acum, 
erau folosite la alte lucrări. Bună
oară, s-a luat măsura ca numărul 
tractoarelor folosite la arat să a- 
jungă la 3 300, față de numai 2 100 
cîte au fost folosite pînă în pre
zent. Totodată, peste 200 de trac
toare se vor deplasa din unitățile 
mai avansate în cooperativele agri
cole unde lucrările sînt rămase în 
urmă. Dacă la toate acestea adău
găm hotărirea luată de mecaniza
torii din fiecare S.M.A. de a lucra 
în schimburi prelungite, există ga
ranția că termenul de efectuare a 
arăturilor va fi respectat. Și în al
te județe au fost luate măsuri pen
tru concentrarea tractoarelor în 
acele unități agricole în care a ră
mas de executat un volum mare 
de lucrări, pentru organizarea 
muncii în schimburi prelungite.

Concomitent cu măsurile de or
ganizare temeinică a 
necesar să participe 
turi de mecanizatori, 
lucrărilor cadrele de 
specialiștii din unitățile 
membrii 
de partid. Cu toții trebuie să asi
gure prin exemplul lor personal în 
muncă, prin discuțiile cu mecani
zatorii și îndemnurile adresate sti
mularea puternică a acestora, mo-

muncii, este 
efectiv, ală- 
la efectuarea 
conducere și 

agricole, 
birourilor organizațiilor

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Casa de culturâ din Petroșani — unul din edificiile „de emblemd" ale Vâii Jiului de azi
Foto : E. Dichiseanu

LA TULCEA

Nava colectoare 
de pește „Polar 11“ 
s-a întors din cursă
A sosit în {ară, acostind la 

danele antrepozitului frigorific 
din Tulcea, nava colectoare „Po
lar 11“ apartinînd comandamen
tului flotei de pescuit oceanic. 
Ea a adus o cantitate de peste 
3 350 tone pește congelat, ulei și 
făină de pește, producție prelua
tă de la navele trauler româ
nești ce pescuiesc în zona de 
vest a Africii. Nava frigorifică 
a început să fie descărcată. (Va- 
sile Nicolae).

ÎN VALEA JIULUI

100 000 tone cărbune 
peste plan

Din abatajele minelor din ba
zinul carbonifer al Văii Jiului 
se extrag zilnic cantități sporite 
de cărbune, cu mult superioare 
prevederilor planului. Măsurile 
ferme luate în ultima vreme 
pentru creșterea gradului de 
utilizare a mașinilor și utilaje
lor din dotarea minelor au dus, 
In aceste zile, la realizarea unui 
important succes : 100 000 tone 
cărbune energetic și cocsificabil 
extras suplimentar pe ansamblul 
Văii Jiului de la începutul a- 
nului și pină in prezent. Semni
ficativ este că, în același timp, 
minerii de aici au livrat unități
lor de preparare cu aproape 
275 000 tone mai mult cărbune 
decît cantitatea trimisă în peri
oada corespunzătoare a anului 
trecut. (Sabin Ionescu).

Cînd am coborlt din va
gonul „metroului" eram 
uzi, trecuți ca printr-o 
baie; carnetul în care îmi . 
făcusem însemnările nu 
mai valora două parale. 
Fiindcă cerneala se întina
se de-apă și nti mai puteam 
desluși unde scrisesem: „A 
nu se uita botezul din casa 
lui Hrurn". Sau : „Ștefan 
Chioariu nu seamănă ' cu 
cel portretizat în gazeta 
locală. De unde atitea tră
sături colțuroase ?“

Dar să lămurim puțin lu
crurile. Vagonul la care mă 
refer.e un fel de cutie me
talică pe patru roți, trasă 
de o locomotivă liliputană 

care face o 
infernală alergînd 
galerie slab lumi- 
cîteva becuri elec- 
unde și acum cred

cînd crăpau pietrele de ger, 
și trebuia terminată la 1 
ianuarie 1976. Dar treaba 
s-a încheiat mult mai de
vreme, într-o zi cînd înce
puseră smeurișurile să aibă 
culoare de foc, iar acum se 
lucrează la betonări.

2. Pentru noul drum al a- 
pelor au fost scoși din mun
te, centimetru cu centime
tru. metru cu metru, tolo- 
sindu-se perforatoarele, di
namita, lopata, vagoanele

și unsuroasă, 
gălăgie 
printr-o 
nată de 
trice și 
că se mai simte mirosul ex
ploziilor de dinamită. Prin 
bolta ei. fisurată, se strecu
ra apa unor nevăzute izvoa
re. așa incit am avut im
presia că împreună cu cei 
20 de mineri ...............
am trecut 
terminabil 
ra răceala

Galeria 
de 6 km 
din tavanul căreia îți cad 
în spate prin întuneric șu
vițe reci de apă, în vreme 
ce munții sînt binecuvîntați 
de soarele cald, a căpătat în 
limbajul minerilor de pe 
șantierul Cerna — Motru — 
Tismana atribut de metro. 
Dar, mai intîi, să ne o- 
prim asupra cîtorva amă
nunte ce trebuie reținute :

1. Străpungerea muntelui 
Scărișoara — și, prin 
ceasta, realizarea galeriei 
prin care se vor uni apele 
Cernei și Motrului și unde 
circulă acum „metroul" — 
a început în ianuarie 1973,

și artificieri 
pe sub un in- 
duș ce ne strecu- 
în oase.
aceasta lungă 

și jumătate.

a-

Cercetarea științifică și dezvoltarea energeticii

nos- 
Sabin Ionescu). — Oa- 

muncii din unitățile e- 
ale municipiului Hu-

(De la corespondentul 
tru, 
menii 
conomice 
nedoara au raportat îndeplinirea 
sarcinilor cincinalului la pro
ducția globală. Se estimează că, 
pînă la sfîrșitul anului, se va 
realiza în plus o producție 
globală industrială de peste 1,5 
miliarde lei. Această producție 
suplimentară se va materializa, 
printre altele, în peste 300 000 
tone minereu de fier brut ex
tras, peste 95 000 tone cocs me
talurgic. mai mult de 300 000 
tone fontă, 450 000 tone oțel Mar
tin și electric și in multe alte 
produse solicitate de economia 
națională.

în telegrama adresată cu a- 
cest prilej tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Comitetul muni
cipal de partid Hunedoara se 
scrie : Oamenii muncii, sub con
ducerea organelor și organiza
țiilor de partid, vă încredințea
ză că își vor spori necontenit 
eforturile, vor depune Întreaga 
lor pasiune revoluționară în 
slujba înfăptuirii prevederilor 
Programului partidului, a Di
rectivelor Congresului al XI-lea, 
pentru introducerea în producție 
a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, pentru creș
terea continuă a productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor 
materiale, îmbunătățirea calită
ții produselor și obținerea unei 
eficiente economice corespunză
toare cerințelor actuale de dez
voltare economică a patriei 
noastre.

ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR
ÎNTR-UN NOU DOMENIU TEHNOLOGIC

In cincinalul 1976—1980 — denumit pe drept cuvlnt cincinalul afir
mării cu putere a revoluției tehnico-științifice in toate sectoarele de 
activitate — va începe construirea de centrale nuclearo-electrice, pre
cum și de unități industriale conexe pentru producerea elementelor 
combustibile nucleare, a unor materiale folosite ca moderatori și agenți 
de răcire, a anumitor componente și echipamente utilizate în reac- 

1 în viitoarele centrale nuclearo-ener-tofii energetici nucleari, adică 
getice.

In cadrul programului de introdu
cere în circuitul energetic al țării a 
reactorilor nucleari, Institutului pen
tru tehnologii nucleare (I.T.N.) îi 
revin contribuții active și susținute. 
Efortul concepției tehnico-științifice 
proprii se impune cu atit mai mult cu 
cît trebuie să crească aportul indus
triei românești la construcția centrale
lor nuclearo-electrice.

Tînărul institut, cu rol de pionierat 
în crearea industriei nucleare în țara 
noastră, înființat în anul 1971 din 
inițiativa conducerii partidului, și-a 
înscris în tematica de cercetare și 
proiectare, ca obiective esențiale, pu
nerea la 
bricație 
nucleare 
rarea și
tru reactori nucleari, proiectarea și 
realizarea de prototipuri și a micro- 
producției pentru componente de 
reactori, în sfirșit, diferite aplicații 
ale tehnicilor nucleare in industrie.

Activitatea de cercetare și proiec
tare tehnologică în aceste domenii se 
desfășoară, în prezent, atît la Coli- 
bași, lingă Pitești, cit și pe platfornpa

punct a tehnologiei de fa- 
a elementelor combustibile 
din uraniu natural, elabo- 

asimilarea de proiecte pen-

Centrului național de fizică Bucu- 
rești-Măgurelc, paralel cu construi
rea laboratoarelor și instalațiilor pe 
șantierul noii investiții. Astfel, după 
primele puneri în funcțiune în luna 
iunie a.c., o parte dintre specialiștii 
I.T.N. (secția de prototipuri și echi
pamente nucleare în întregime și, 
parțial, alte secții) au și început să 
lucreze pe platforma de la Colibași, 
pe măsură ce constructorii și mon- 
torii finalizează noile capacități, hale, 
laboratoare.

— Un prim pas 
noului 
spunea secretarul biroului organiza
ției de partid din I.T.N., ing. Alecu 
Marian. Deși numai o parte din spe
cialiști lucrează pe platforma Coli
bași, adunarea generală a oamenilor 
muncii am ținut-o, la sfîrșitul lunii 
iulie, în noua clădire a institutului 
aflată' în construcție, 
marcat o

în închegarea 
institut a fost făcut — ne

DIN CODUL PRINCIPIILOR ȘI NORMELOR
MUNCII SI VIEȚII COMUNIȘTILOR, 

ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE

27. Fiecărui membru al partidului, fiecărui membru 
al Uniunii Tineretului Comunist ii revine o înaltă răs
pundere în întemeierea relațiilor de familie pe princi
piile moralei socialiste, ale egalității, respectului, afec
țiunii și încrederii reciproce între soți, în îndeplinirea 
rolului ce revine familiei în creșterea și educarea co
piilor, in dezvoltarea continuă a națiunii noastre so
cialiste. Familia trebuie să fie cea dinții școală în care 
copiii să învețe, odată cu regulile de comportare în 
viață și societate, prețuirea muncii, devotamentul față 
de patrie și popor, față de partid și cauza socialis
mului.

In pag. a Il-a, comentariul nostru: Aici, unde 
iiecare Învață cuvintele MAMA, PATRIE, DATORIE

• t

munți vor depăși 40 de ki
lometri.

— Și ce mai trebuie reți
nut, tovarășe Ștefan Chioa
riu ?

— Cred că ar trebui re
ținut faptul că aici, pe șan
tier, mulți mai îmbătrînim 
cu cîțiva ani, vin alții ti
neri și ne iau locul la cum
păna apelor, unii dau bir 
cu fugiții după ce li s-a 
spus că trebuie să-și ascun
dă freza sub șapca de pro-

— Să vă povestesc. Era 
în ziua de 23 august 1966...

Ștefan Chioariu povesteș
te cu plăcere, visător, emo
ționat. Deși atletic, nimic 
aspru în trăsăturile lui. 
Cînd mi-a spus că la școala 
din colonia șantierului sînt 
210 copii și 8 cadre didac
tice am fost tentat să cred 
că e profesor de educație 
fizică.

— Așadar, era în august 
1966 și împreună cu con-

Cu „metroul"
la cumpăna apelor

Pe șantierul Cerna — Motru—Tismana
„metroului", peste 80 000 
metri cubi de rocă.

3. Minerii brigadierului 
Nicolae Țăpuc au început 
să atace muntele dinspre 
Motru, cei ai lui Dumitru 
Boiciuc dinspre Cerna. Și 
s-au întîlnit în inima lui 
fără nici un fel de greș, în- 
tr-un punct dinainte stabi
lit în hărțile topometrice, 
ceea ce demonstrează înal
tele performanțe înregistra
te de constructorii noștri.

4. Galeria „metroului" are 
6 kilometri și jumătate. Dar 
pentru ca Cerna — Motru 
— Tismana să devină un 
nume cu rezonanță în po
tențialul sistemului hidro
tehnic și energetic al țării, 
aici unde se întîlnesc, ne
văzute, hotarele județelor 
Gorj, Mehedinți și Caraș- 
Severin, galeriile tăiate prin

tecție, alții rămîn alături de 
noi, ,fac nunți în sala can
tinei, copiilor le dau nume 
de haiduci...

Cel care mă ajută să re
constitui însemnările din 
carnetul aruncat în valurile 
Motrului vorbește despre 
bătrînețe și nu are decît 39 
de ani. A copilărit la Bucu
rești, s-a specializat ca to- 
pometrist, a dat jos din tren 
bagajele la Porțile de Fier 
cind s-au bătut primii ță
ruși pe șantierul marii hi
drocentrale și a plecat de 
lingă Dunăre după ce va
sele au început să treacă 
prin ecluze.

— La Porțile de Fier 
s-au născut și cele două fii
ce ale mele. Cea mai mare 
a însemnat un eveniment în 
viața șantierului.

— Anume ? '

structorii de la Porțile de 
Fier ne-am dus să luăm 
parte la demonstrația de la 
Drobeta Tr. Severin. Am 
defilat, am făcut cîteva 
cumpărături și cînd am a- 

. juns la Gura Văii, parcă-i 
văd și acum, vecinii mi-au 
ieșit în cale și mi-au spus : 
trebuie să faci cinste, ți-a 
născut nevasta o fetiță. Am 
făcut cinste, și pentru că fe
tița s-a născut în ziua eli
berării i-am pus numele 
Gloria. Acum e în clasa a 
IV-a ; cealaltă. Cristina, e 
în clasa a II-a. Soția e teh
niciană pe șantier și im- 
părțim frumos, împreună, 
bucuriile.

Așadar, șantierul Cerna — 
Motru — Tismana. pe lîngă 
40 km de galerii, pe lîngă 
lacul de acumulare cu cele 
124 milioane metri cubi

de apă ce vor traversa 
tunelul „metroului" ca să 
cadă în turbinele hidrocen
tralei de la Motru, pe lîngă 
celelalte lacuri de acumula
re și hidrocentrale înseam
nă înscrierea unor eveni
mente fericite în viața oa
menilor, înseamnă o trăire 
intensă, complexă si uneori 
cu farmec de poezie pen
tru cel ce înțelege poezia.

Locurile acestea. care 
germinează pasiuni și ro- 
manțează uneori viata (dar 
care nu poate fi pusă în
tru totul la adăpost de as
primi), locurile acestea — 
zic — nu i-au întîmpinat pe 
oameni fără ostilitate. Dar 
ei, așa cum se obișnuiește 
în asemenea împrejurimi — 
și-au croit mai Intîi pote
cile și drumurile spre punc
tele ce aveau să le cuce
rească! Au urcat apoi pe 
ele țăruși și buldozere, di
namită și tocuri de feres
tre, grupuri electrogene, te
levizoare, perforatoare și 
material didactic, cherestea, 
ustensile pentru casa de 
naștere, ciment, haine de 
protecție, mingi de fotbal 
pentru copii.

Pe o colină s-a înfiri
pat colonia muncitorească ; 
școala, condusă de profeso
rul de matematică Dumitru 
Cirstea, dormitoare comune, 
garsoniere, blocuri cu apar
tamente pentru familiști, 
complexe comerciale, cen
trală de termoficare, dis
pensar cu 7 cadre sanitare, 
unde a poposit într-o dimi
neață și tînăra Elena Ciun- 
can, proaspătă absolventă a 
unei facultăți de medicină, 
să debuteze în profesie.

Cineva, poate chiar Ște
fan Chioariu. secretarul

Lucian ZA.TTI
(Continuare în pag. a IlI-a)

Adunarea a 
participare foarte activă, 

fiind evidențiate căile și măsurile ne
cesare pentru intrarea în funcțiune 
cît mai repede a întregului institut, 
la gradul de exigență impus de acest 
domeniu tehnologic „de vîrf".

— Care sînt preocupările actuale și 
de ‘perspectivă "ale I.T.N. în dome
niul dezvoltării industriale a tehno
logiilor nucleare din țara noastră? La 
această întrebare ne-a răspuns direc
torul institutului, dr. ing. Nicolae 
Andreescu.

— După ce am realizat pilotul de
monstrativ de elemente combustibi
le pe platforma Centrului național 
de fizici pregătim, pe baza lui, in
trarea în funcțiune a pilotului de 
elemente combustibile de la Co- 
libași-Piteșli. In acest pilot se 
vor face încercările necesare pen
tru omologarea elementelor com
bustibile, care vor intra apoi în 
fabricație la uzina de combustibil 
nuclear. Un rol important în omo
logarea elementelor combustibile nu
cleare, precum și a altor materiale 
utilizate in tehnologia nucleară îl

au încercările la iradiere, care vof 
fi efectuate, începînd din 1977, în 
reactorul de încercări care se con
struiește în prezent la Colibași. A- 
cordăm, în același timp, o atenție 
deosebită elaborării unor echipamen
te și componente, cum ar fi mașina 
de încărcare-descârcare și sistemul 
de acționare a barelor de reglaj. 
După realizarea și încercarea lor in 
institut vor fi Incorporate în cen
tralele nuclearo-electrice ce se vor 
construi în țara noastră. Conco
mitent cu concentrarea eforturilor 
în direcțiile cercetării și proiectării 
tehnologice, în așa fel încît să intrăm 
din plin în activitate pe noua plat
formă de la Colibași, ne preocupă 
foarte mult asigurarea și formarea 
cadrelor.

în legătură cu această ultimă pro
blemă, dr. ing. Sevastian Râpeanu, 
inspector general al Comitetului de 
Stat pentru ~ 
(C.S.E.N.), a 
cizări :

— Intrarea 
mestrul trei 
două secții — de prototipuri și e- 
chipamente nucleare și secția meca- 
no-energetică — a fost posibilă și ca 
urmare a organizării din timp a 
cursurilor de calificare a lucrătorilor 
de către C.S.E.N. în cadrul Centru
lui de pregătire și specializare a ca
drelor în domeniul nuclear de pa 
platforma de Ia Măgurele. A fost se
lectat un număr mare de absolvenți 
ai școlilor postliceale, profesionale și 
liceelor industriale de pe platformă, 
gama meseriilor fiind extrem de va
riată. Alături de formarea de ca
dre cu studii medii, a fost nece
sar să fie pregătiți și specialiștii 
cu studii superioare și experiență 
în tehnologiile clasice, pentru a 
putea lucra în domeniul ener
giei nucleare, al unor tehnologii 
de vîrf. Astfel, In acest trimestru 
au loc cursuri postuniversitare da 
fizică și tehnica reactorilor nucleari, 
materiale nucleare și eletnente com
bustibile, centrale nuclearo-electrice. 
Pregătind cadrele necesare pentru cin
cinalul viitor, fizicienii de pe platfor
ma Centrului național de fizică asi
gură și Institutului pentru tehnologii 
nucleare o condiție esențială pentru 
îndeplinirea rolului de avanpost al 
energeticii nucleare românești.

Energie Nucleară 
făcut următoarele pre-

în funcțiune, în tri» 
al acestui an, a celor

Elena MANTU

SENTIMENTUL
PARTICIPĂRII

gene- 
activ 

parti- 
nos- 

conti- 
viu

Trăim Intr-un cli
mat spiritual deosebit 
de efervescent, 
rat de politica 
constructivă a 
dului și statului 
tru, alimentat 
nuu de dialogul
cu cei ce muncesc, în
treținut de secretarul 
general al partidului, 
de dezbaterea ideilor 
și principiilor de mun
că și de viață comu
nistă înscrise în Pro
gramul partidului, în 
Codul etic. Intr-un a- 
semenea climat 
care se simte 
spre sfera vieții 
ștești, chemat 
valorifice capacități
le și potentele crea
tive, umane în folosul 
larg al semenilor săi, 
al bunului mers șl 
prosperității României 
socialiste. Conștiința 
de om, de cetățean, 
de muncitor speciali
zat într-un 
sau altul nu 
stai departe 
tul general al colecti
vității în care exiști, 
al poporului, pentru e- 
dificarea unei vieți 
mai îmbelșugate, mai 
luminoase, mai pline 
de satisfacții. Artist 
fiind, creator în dome
niul artei plastice, te 
afli adesea în situația 
de a medita asupra 
modalităților celor mai 
potrivite de partici
pare la „viața cetății", 
de a-ți exprima 
fapte opțiunea 
probleme de cel 
arzător interes cetățe
nesc, de a servi cu 
arta ta idealurile co
muniste ale societă
ții, procesul de forma
re a omului nou, de 
instaurare a unor re
lații umane de un tip 
nou. specifice socie
tății socialiste.

Pretutindeni în țară 
trăiesc și lucrează ar
tiști ca și tine, fiecare 
se străduiește să ex

prime într-un mod cit

fie- 
atras 

ob- 
să-și

domeniu 
te Iasă să 
de efor-

prin 
in 

mai

mai personal specifi
cul meleagurilor sale. 
Ai dori să-i cunoști 
mai direct, să te con
frunți cu ei, dar unde? 
Sălile de 
bucureștene se 
chid mult prea 
pentru creatorii 
diferitele județe 
țării.

Ne întîlnim 
rar, mai mult la 
zii festive, cu 
frații de creație, 
dezbaterea unor teme 
de stringentă actua
litate ale artei noastre. 
Ne aplecăm atunci în-

expoziții 
des- 
rar 
din 
ale

prea 
oca- 
con- 

în

însemnări de
Paul ERDOS

deosebi asupra bilan
țurilor — nici acelea 
îndeajuns de conclu
dente, de analitice — 
și mai puțin asupra 
gîndurilor de perspec
tivă, a frămîntărilor și 
căutărilor creatoare.

Uneori, nici pe plan 
local creația artistică 
nu ajunge prea ușor 
la cunoștința publicu
lui larg. In fiecare ju
deț activează comitete 
ale, culturii și educa
ției socialiste, angre
nate într-un amplu 
și complex proces de 
educație multilaterală 
a maselor, de educație 
etică și estetică a tine
retului, și nu numai a 
lui, de încetățenire în 
viața cotidiană 
melor eticii și 
ții socialiste, 
de asemenea, 
ale uniunilor de crea
ție. ale Uniunii artiș
tilor plastici, în cazul 
nostru. Mai exact — 
s-ar putea spune — 
coexistă. Pentru 
intre aceste instituții 
socialiste de cultură, de 
educație colaborarea 
este adeseori ocazio
nată doar de eveni-

a nor- 
echită- 
Există, 
filiale

că

deosebite, 
putea fi 
strînsă, 

constant

mente mal 
Dar ea ar 
permanentă, 
determinată 
de sentimentul și obli
gația de participare di
rectă și activă la via
ța colectivității. Cînd 
spun aceasta mă gîn- 
desc, bunăoară, la o 
astfel de situație : co
mitetele de cultură pe 
plan local achizițio
nează periodic lucrări 
ale artiștilor plastici ; 
nu de puține ori însă 
sînt alese la întîmpla- 
re — și expuse apoi și 
mai întîmplător — tot 
felul de naturi moarte 
și peisaje sau compo
ziții cu teme banale. 
Bineînțeles, n-am ni
mic cu natura moartă 
sau peisajul, dar mi 
s-ar părea mai rațio
nal ca artiștilor să li 
se comande lucrări de 
mai largă respirație 
cetățenească, patrioti
că, inspirate din reali
tatea socialistă a locu
rilor, pe care creatorii 
să le conceapă con- 
știenți de cadrul în 
care vor fi expuse, de 
exigențele publicului 
cărora le sînt direct 
dedicate.

Asemenea opere, aș
teptate, dorite de pu
blic, se lucrează cu 
maxim efort creator, 
cu tragere de 
mă. cu pasiune, 
tru că oricare 
chiar dacă n-o
noaste totdeauna des
chis. chiar dacă afir
mă cu dezinvoltură că 
nu se gîndește la reac
țiile publicului larg de 
azi. ci la... posteritate, 
în forul său interior 
simte neliniștea bene
fică a întîlnirii cu 
concetățenii. Și este 
dornic să le satisfacă 
exigențele, să cores
pundă încrederii, res
pectului și prețuirii pe 
care aceștia le acordă 
artei adevărate, pe 
care o înțeleg și și-o 
însușesc.

ini-
Pen- 

artist, 
recu-
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FAPTUL
DIVERS
Ocolul țării 
pe bicicletă

Ani la rînd, constructorul Ni- 
colae Iile din municipiul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej a urcat pe 
schelele orgilor argintii ale in
stalațiilor combinatului petrochi
mic și ale modernelor blocuri 
din orașul de pe valea Trotușu- 
lui. Acum este pensionar, dar 
foarte rar poate fi văzut pe aca
să. Ii place să călătorească pe 
șoselele țării. Cu bicicleta. Anul 
trecut a parcurs, cu bicicleta lui, 
8 000 de kilometri. Anul acesta 
și-a „rotunjit" recordul Ia 20 000 
kilometri. Zilele acestea a trecut 
prin Predeal, unde l-a surprins 
zăpada. Visul lui : în următorii 
doi ani să facă ocolul 
Drum bun, nea Ilie 1

ți puterea din tradiția marilor fa
milii de muncitori, de țărani, de in
telectuali care, în condiții sociale al
tădată vitrege, și-au afirmat trăini
cia, s-au impus respectului unanim, 
au știut să dea țării buni patrioți, 
crescuți în spiritul unor norme mo
rale demne de toată cinstea.

Dar. după cum ne sugerează și mo
rala faptului înfățișat la începutul 
acestor rinduri, rămășițe ale vechii 
mentalități referitoare Ia familie mai 
izbucnesc din cînd in cînd. Și, ceea 
ce este la fel de grav, nu primesc 
peste tot o replică fermă, promptă.

întîmplă în jurul npstru, pentru 
bucuriile și frămîntările tovarășului 
de alături și, ca membri ai colecti
vității noastre socialiste, sînterh da
tori să ne aducem contribuția la sta
tornicirea peste tot — în viața co
lectivității ori în familii — a unor 
relații de deplină armonie. ,

Din păcate, trebuie spus deschis, 
se mai fac observate destule menta
lități retrograde care subminează u- 
nele familii, din chiar clipa lor de 
debut. Actul solemn, unic și care ar 
trebui să fie irepetabil — căsătoria 
— se mai oficiază citeodată sub sem-

Răspunsuri sosite

tării.

Răducu
din Deva

Intorcindu-se de la școală, un 
prichindel de 6 ani și cîteva luni, 
pe nume Radu Constantine seu, 
elev in clasa I la Liceul pedago
gic din Deva, a găsit în mijlo
cul străzii un portmoneu plin cu 
bani. L-a luat și s-a dus cu el 
acasă. Imediat, împreună cu ta
tăl său, au mers la miliția mu
nicipiului Deva, unde l-au pre
dat. Deși, in afară de bani, port- 
moneul nu conținea nici un act 
sau indiciu asupra păgubașului, 
organele de miliție l-au identi
ficat repede. Este vorba de o 
păgubașă — muncitoarea V.L. 
din localitate — care îi pierduse 
in timp ce fusese după cumpă
rături. Ea a intrat în posesia lui 
încă în seara aceleiași zile. Inte- 
resindu-se de cel care-l găsise, 
i s-a spus că îl cheamă Răducu, 
care a obținut, pină acum, numai 
note de 10 la învățătură. Iar 
acum, și un zece la purtare.

Trei pui 
de lei

Pentru a treia oară, tn ultimii 
ani, leii din parcul zoologic Gir- 
boavele (situat in apropiere de 
Galați) fji sporesc familia. Zile
le acestea au mai venit pe lume 
alți trei pui de lei. Un motiv în 
plus pentru ■ incintarea micilor 
vizitatori ai parcului zoo. Potrivit 
aprecierii specialiștilor, înmul
țirea leilor în condiții de capti
vitate este considerată un fapt 
deosebit.

Ac de cusut...

— Alo, rubrica „Faptul di
vers" ? La telefon, Steliana Po- 
tirniche, din Ploiești. O întreba
re, vă rog : Știți unde se găsesc 
ace de cusut ?

— Cum unde ? La mercerii, la 
croitorii, Ia cojocării...

— Și în pîine. Da, da, ați 
bine.

Intr-o pîine, pe care am < 
părat-o de la centrul de i 
drum de Halele Centrale din 
iești. Cind am vrut să-i tai 
felie copilului, noroc că 
oprit cuțitul în el. E un ac

auzit

cum- 
peste 
i Plo- 

o 
s-a 

________  _ de 
cusut. Vă închipuiți ce s-ar fi 
intîmplat...

Ne-am închipuit. Acum, acul 
cu pricina se află la Direcția co
mercială a județului Prahova, 
care „descoase" toată întâmpla
rea. Și poate găsește și vreun ac 
de cojoc...

Un huligan
„la apa

ln timp ce mergea liniștită 
prin centrul orașului Satu-Mare, 
împreună cu o prietenă, tinăra 
M. L. de la întreprinderea „Tri
cotez" din localitate s-a pome
nit, din senin, insultată și lovi
tă de un individ necunoscut, 
aflat in stare de ebrietate. In 
clipa următoare, avea să se pe
treacă un fapt care l-a pus pe 
huligan in derută totală. Toți 
trecătorii martori la incredibila 
scenă s-au repezit spre el. Va- 
zindu-se încolțit, a luat-o la să
nătoasa și a căutat să-și piardă 
urma in parcul central. Cetățenii 
— după el. Au inceput să-l în
conjoare din toate părțile. Ne
găsind altă soluție, huliganul 
s-a aruncat în bazinul cu apă 
din mijlocul parcului. Dar nici 
aici n-a avut scăpare ; timplarul 
Emil Echerescu l-a scos la mal 
și l-a dat in primire miliției. Era 
un oarecare loan Mureșan, 
comuna Odoreu.

din

Bivolul
și „corida"

Deunăzi, o namilă de bivol, 
scăpat de sub supravegherea ce
lor de la Întreprinderea de in
dustrializare a cărnii, a oferit o 
demonstrație de forță și virtuo
zitate în piața centrală a Si
biului. Ca intr-o veritabilă co
ridă, bivolul s-a năpustit spre o 
vitrină pe care a făcut-o țăn
dări, după care i-a cășunat pe 
un autoturism de culoare... roșie. 
Pină la urmă a fost îngenun
cheat, iar „toreadorii" care l-au 
scăpat de sub ochi au fost puși 

plătească toate oalele sparte.

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

poporul din care face 
valorile materiale și 

națiunii noastre, des- 
pentru realitățile so-

cu întîrziere, la cereri

yl/ci unde fiecare învață cuvintele
MAMĂ, PATRIE, DATORIE

du-te nene în altă

Dintr-un oraș al Moldovei primim 
o scrisoare cu fraze clocotind de in
dignare. Reținem din rîndurile aș
ternute cu franchețe : într-o între
prindere a orașului cu pricina lucrau 
de mulți ani soțul și soția. S-au cu
noscut aici, s-au plăcut, au întemeiat 
o familie, au venit și copiii. De la o 
vreme însă el află că, de fapt, nu-și 
„trăise viața", că „marea lui dragoste" 
se află în altă parte. Pe scurt : uită 
de nevastă și copii și contractează o 
altă legătură. Atitudinea soțului, ca- 
re-și abandonează tovarășa de viață 
și copiii, face repede înconjurul fa
bricii. Cum reac
ționează insă cel 
din jur față 
de un asemenea 
act ? Cel în cau
ză este sfătuit 
nici mai mult nici 
mai puțin decit... 
să-și ceară trans
ferul în alt oraș
— demers în care 
este și sprijinit !
— pentru că „aici 
lumea a început 
să vorbească !“.
Cu alte cuvinte ;■ 
„e rău ce faci, dar
parte, nu ne da nouă bătaie de cap!". 
„Nu-1 asta poziția cea mai comodă 
față de cineva care încalcă regulile 
noastre morale ? — ne întreabă și se 
întreabă autorii scrisorii. Nu era de 
datoria colectivului să-i arate că a 
luat-o razna, să-1 ajute pe cel în cau
ză să revină la drumul drept și 
demn, de soț și tată de copii ?“.

Citim în cuvintele mlnioase ale 
scrisorii mai mult decit o atitudine 
fermă, de dezavuare a unor aseme
nea fapte. Distingem aici, înainte de 
toate, grija și răspunderea vibrantă 
pentru familie. Sint grija și răspunde
rea pe care le-a dovedit întotdeauna 
poporul nostru față de această 
„celulă socială". Chiar și în condi
țiile inegalităților generate de capi
talism, poporului i-au repugnat ușu
rința față de familie, relațiile ma
trimoniale dictate de interese mes
chine, în care avantajul economic 
constituia principalul criteriu în în
temeierea unei familii. Pentru orin- 
duirea noastră familia este locul 
de afirmare a idealurilor socialismu
lui. Familia socialistă — așezată pe 
temeiuri , morale noi, atît de ferm 
promovate de Codul etic comunist : 
egalitate între soți, respect, afecțiu
ne și încredere reciprocă. înaltă răs
pundere în creșterea și educarea 
copiilor — este o instituție cu un rol 
bine definit în dezvoltarea multilate
rală a societății noastre, în afirmarea 
omului nou. Ea își trage rădăcinile

îndemnul imperativ către toți comu
niștii și uteciștii, cuprins în Codul 
etic, de a afirma mai puternic în 
viața de familie noile criterii morale 
care stau la baza acesteia este, de 
fapt, îndemnul de a așeza pe teren 
solid aceste relații, de a le pune în 
concordantă directă cu aspirația ge
nerală, neobosită, de trăinicie, de 
puritate a relațiilor dintre oameni 
în societatea noastră. Tocmai de 
aceea, abaterile de orice fel de la 
aceste principii, abateri care pot 
stîrni vîntul destrămării fie și a 
unei singure celule dintr-un colectiv 
sau altul, obligă la intervenția de
cisă, la atitudinea de dezaprobare, la 
folosirea tuturor mijloacelor de edu
care și convingere pe care le avem 
la îndemînă pentru a readuce la 
cursul normal căsniciile pornite în 
derivă.

Se înțelege de la sine că acest 
'„amestec" al colectivității în pro
cesul complex de educare a tineri
lor, a familiilor abia închegate sau a 
celor amenințate cu destrămarea se 
cere exercitat cu tact, cu omenie, cu 
căldură și înțelegere. Astfel îneît 
sfatul la vreme, izvorît dintr-o în
delungată experiență de viață, o- 
pinia exigentă, exprimată neîn
găduitor atunci cind este ca
zul. să ajute efectiv, să nu repre
zinte o imixtiune brutală în viața 
personală, ci o mînă întinsă Ia 
timp, pentru a ocoli impasurile care 
pot aduce daune ireparabile. Cu toții, 
mai tineri ori mai vîrstnici, avem 
răspunderea pentru tot ceea ce se

nul intereselor mărunte, în care unul 
din doi măcar urmărește un avantaj 
oarecare. „Afecțiunea și încrederea 
reciprocă" capătă în aceste împreju
rări numele de... buletin de oraș, si
tuație cu... mașină etc. Sînt încă 
locuri unde relația de respect între 
soți este înțeleasă ■— și practicată ! 
— unilateral, și nu reciproc, de re
gulă in avantaj fiind bărbatul. Nu 
o dată în coloanele acestei rubrici 
ne-am ridicat împotriva atitudinilor 
despotice din unele familii, pledînd 
pentru demnitatea reală atît a băr
batului, cît și a femeii, pentru rapor
turi cu adevărat umane între soți, 
între părinți și copii. Repetăm ceea 
ce afirmam mai la începutul acestor 
rinduri : autentica integritate morală 
nu poate fi exprimată prin dedubla
rea atitudinii în viață. Sînt oameni 
exemplari la locul de muncă, dar în 
viața de familie se remarcă prin ati
tudini iresponsabile, de abandon al 
soției și copiilor, de promovarea 
unui divorț de facto și a unui divorț 
de jure de la normele noastre mo
rale. Codul etic comunist afirmă 
prin postulatele sale adevărul incon- 
fundabil potrivit căruia societatea 
are nevoie de oameni integri, care 
să promoveze, să se călăuzească în 
întreaga lor existență de principiile 
moralei socialiste.

Familia trebuie clădită pe senti
mente statornice, care să înfrunte 
toate furtunile vieții pentru că aici, 
în familie, se modelează, am putea 
spune, materia primă umană. Aici

se formează atitudinile față de mun
că ale copilului, sentimentul datoriei 
și al responsabilității ; în climatul 
familial se desăvîrșește tînărul în
flăcărat, creșcut în simțămîntul co
rectitudinii și adevărului, al patrio
tismului și umanismului. Intîia și 
cea mai convingătoare lecție — des
pre patrie și 
parte, despre 
spirituale ale 
pre respectul
cialiste, dublat de năzuința de a îm
bogăți acest tezaur — copilul o pri

mește de la ma
ma și de la tata, 
în familie.

Anii petrecuți 
în familie rămin 
ani de neuitat și 
de aceea trebuie 
combătută hotă- 
rît înțelegerea 
greșită a unor 
părinți care nu 
știu .ce demersuri 
să mai facă pen
tru a-și cocoloși 
odraslele, pentru 
a le feri de coli- 

pentru a le feri, înziunea cu greul,
fond, de confruntarea bărbătească cu 
viața. Motivul este generat de aspira
ția omenească de a-i vedea pe cei care 
vin după noi ducînd o viață mai 
bună,' escaladînd mai puține neajun
suri. Dar, se știe, în confruntarea cu 
împrejurările diverse ale vieții izbu
tește să se afirme omul călit, învățat 
și cu ușorul, și cu greul, educat la 
înalta școală a muncii de mic. A 
muncii utile pentru familia Iui, pen
tru colectivitatea din care face parte, 
educat în spiritul efortului tenace 
pentru propășirea continuă a patriei 
socialiste. Creșterea și educarea co
piilor în familie, în acest spirit, re
prezintă o datorie patriotică, un aport 
esențial la formarea generațiilor de 
miine, de constructori ai socialismu
lui. în fond, distingem aici respon
sabilitatea înaltă pentru viitorul 
României socialiste.

Iată, așadar, cît de însemnat este 
rolul familiei, ce influență deosebită 
poate avea aceasta asupra întregii 
vieți sociale. Pornind de la aceste a- 
devăruri, Codul etic cere tuturor co
muniștilor, uteciștilor, tuturor cetă
țenilor o atitudine responsabilă, de 
întemeiere pe principiile etice socia
liste a familiei, de strădanie necon
tenită pentru consolidarea acesteia, 
pentru întărirea bazelor morale ale 
familiei, ceea ce înseamnă o înrîuri- 
re pozitivă asupra perfecționării tu
turor relațiilor sociale socialiste.

Iile TANASACHE

informații, sesizări, propuneri de la cititorii și corespondenții „Scînteii'*

La dispoziția populației — tot mai multe

bunuri de folosință îndelungată

Ritmul anual de creștere al vîn- 
zărilor de bunuri pentru folosință 
îndelungată a fost în ultimul dece
niu de aproape două ori mai mare 
decît ritmul de creștere al consumu
lui general al populației. în acest 
cincinal, bunăoară, și-au cumpărat 
televizoare circa 1,7 milioahe fa
milii (aproape una din 4 familii), 
aparate de radio — circa 2 milioa
ne familii, frigidere — circa 1 mi
lion familii, mașini de spălat — 
peste 600 000 familii, autoturisme 
— aproape 130 000 familii ; la mo
bilă — vînzările au fost de circa 
20 miliarde lei s-a.m.d. în total, va
loarea bunurilor de folosință înde
lungată cumpărate de cetățeni. în 
acest cincinal, este cu peste 50 Ia 
sută mai mare decît în cincinalul 
anterior.

Ca rezultat al creșterii venituri
lor populației, al dezvoltării eco-

nomiei, în general, și industriei 
producătoare de bunuri de consum, 
în special, gradul de înzestrare 
al
la _________ ___ ____
mai mare decît în 1960 : de aproa
pe 38 ori la televizoare, de aproape 
3 ori la aparate de radio, de peste 
14 ori Ia mașini de spălat, de 47 
ori Ia frigidere, de peste 23 ori la 
aspiratoare de praf etc.

Directivele’ celui de-al XI-lea 
Congres al partidului prevăd o 
creștere substanțială a vînzărilor de 
asemenea bunuri : la mobilă — vo
lumul 
1980 cu 50—55 la sută mai mare de
cît în

confortului familial (raportat
1 000 locuitori) este mult

desfacerilor va fi în anul

anul 1975 ; la aparate de 
radio — cu * 
levizoare — 
frigidere — 
autoturisme 
etc.

35—40 la sută ; la te- 
cu 45—50 la sută ; la 
cu 35—40 la sută ; Ia 
— cu 130—150 la sută

PE SCURT

0 Se extinde rețeaua de magazine „Materna*.
un nou magazin „Materna", pe calea Dorobanți, bl.' 8, urmînd ca în cursul 
anului 1976 să mai fie deschise asemenea unități în cartierele Pantelimon 
(șos. Pantelimon — bl. 53), Drumul Taberei (bl. C 15), Militari (bd. Păcii 
— bl. J), precum și în Piața Iancului.

Recent a fost deschis

• Noutăți in sectorul articolelor de uz casnic. Centrala industrială de 
articole casnice are prevăzute in programul de diversificare a producției 
pentru anii următori cîteva noutăți de mare interes : realizarea primei 
mașini electrice de spălat vase în gospodărie, mașina electrică de tocat 

de tăiat pîinea și mezelurile, cuptorul 
Încălzit apartamentul cu combustibili

multifuncțională, mașina casnică 
electric tip consolă, cazanul de 
solizi, etc.

a conductelor din p.v.c. Recent, coope-• Primele centre de reparație i ' ____  ~___ „___
rativa „Instalatorul" din Capitală a înființat primele centre de reparare a 
conductelor din p.v.c. de la instalațiile sanitare. Adresele : str. Chopin 
nr. 4 (tel. 3313 21) și Calea Dudești 80 (tel. 2217 91).

• Urgențe la I.C.R.A.L. Recent au fost înființate în cadrul fiecărui 
I.C.R.A.L. din Capitală dispecerate de intervenție la instalațiile electrice 
și sanitare. Solicitările se pot face îh zilele lucrătoare (intre orele 16—22) 
și In zilele de sărbătoare (intre orele 7—22) la telefoanele : 16 69 63 (sec
tor 1), 12 36 77 (sector 2), 221312 (sector 3). 14 61 20 (sector 4). 4137 97 
(sector 5), 131194 (sector 6), 15 52 63 (sector 7) și 50 73 75 (sector 8).

CITITORII SESIZEAZĂ
• „Cînd m-am mutat în strada 

Doamna Ghica 6, blocul 3, scara 1
— ne scrie P. Puica din București
— m-am bucurat văzind liftul mon
tat, gata să urce și să coboare pe 
verticala celor 10 etaje. Numai că, 
de funcționat nu funcționa. Apoi, 
după o revizie de vreo 5 săptămîni, 
iată că liftul începe să funcționeze. 
Dar... numai 15—20 minute. Din 
nou „defecțiune". Apoi, o săptă- 
mînă revizie, 15—20 minute de 
funcționare, iar „defecțiune" ! To
tul s-a repetat cîteva săptămîni la 
rînd. Azi, cînd vă scriu, la aproape 
trei luni de la mutarea în bloc, lif
tul este în aceeași situație : „în re
vizie".

• „Ni se pretinde de către casie
rii întreprinderii de transporturi 
auto din, Drobeta Tr. Severin ca 
pentru ridicarea abonamentelor, in
diferent de rută, să ne prezentăm 
personal. Așa stind lucrurile, pen
tru mulți navetiști avantajele abo
namentului sint anulate. Pe mine, 
de exemplu, mă costa abonamentul 
36 lei, iar drumul pină în Drobeta 
Tr. Severin —■ 50 lei. De aceea sint 
de părere că ar fi normal ca a- 
bonamentele pentru toți angajații 
unei întreprinderi sau instituții să 
fie ridicate lunar, de către delegați 
ai acestora, pe bază de tabele no
minale, certificate de conducerea 
unității respective". (Gh. I. Maimut, 
angajat la Consiliul popular orășe
nesc Baia de Aramă).

AUTORITĂȚILE RĂSPUND
• Centrala industrială de motoare și materiale electrotehnice : refe

ritor la cele sesizate de ziarul nostru la rubrica „Dialog cetățenesc" pri
vind livrările de piese de schimb pentru repararea frigiderelor sîntam 
informați că au fost impulsionate livrările de piese și, totodată, „pentru 
a veni în sprijinul cooperativei „Metalocasnica" din Capitală, fabrica de 
frigidere a preluat spre rezolvare prin service-ul propriu unele cazuri 
urgente".

• Direcția generală comercială a Capitalei : ca urmare a celor sesi
zate de ziarul nostru privind igiena din unele unități comerciale, ni se 
aduce la cunoștință că „aspectele sesizate au fost prelucrate cu toți sala- 
riații unităților specializate, intervenindu-se totodată la furnizorii de pline 
și preparate din carne pentru a lua măsurile corespunzătoare de înlăturare 
a deficiențelor constatate".

Rubrică realizată de Mihai IONESCU

Cooperația buzoiană in sprijinul 
aprovizionării satelor

Paralel cu comercializarea 
unui mare volum de produse 
industriale, bunuri de consum și 
mărfuri alimentare, unitățile 
U.J.C.C. Buzău și-au extins în 
ultimii ani o seamă de sec
toare productive a căror activi
tate concură la o mai bună a- 
provizionare a populației sătești 
și la completarea fondului de 
marfă al întreprinderilor co
merciale de stat. în această di
recție, pe lîngă fiecare coope
rativă de consum zonală au luat 
ființă gospodării de creștere a 
animalelor, folosindu-se, in acest 
scop, baza materială existentă 
sau amenajîndu-se unele spații 
utilizate ineficient. Pornind de 
la tradițiile zonelor respective, 
sectoarele zootehnice dezvolta-

te pe lîngă cooperative s-au 
specializat în creșterea diferi
telor specii de animale realizînd 
producții considerabile de lapte, 
carne și lînă. Așa, spre e- 
xemplu, la cooperativele zonale 
Nehoiu, Pătîrlagele, Berea și 
Beceni, gospodăriile proprii 
sînt axate pe creșterea oilor, 
la Rîmnicu-Sărat ponderea o de
țin taurinele, porcinele, păsările 
și iepurii de casă, iar la coope
rativa Buzău — giștele, iepurii 
etc. Pe această bază, desfacerile 
de produse prin unitățile din sis
temul propriu au sporit simți
tor în acest an.

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii'

„ROMÂNIA-FILM"

prezintă
Ia cinematografele PATRIA 
$1 BUCUREȘTI din Capitală 

filmul american

,Marele Gatsby“
după romanul lui Scott Fitz
gerald. Cu: Robert Red
ford, Mia Farrow. Re
gia : Jack Clayton. Premiul 
OSCAR 1974 pentru cele 
mai bune costume și cea 
mal bună adaptare muzica
lă. Premiul Asociației Presei 

Străine din Hollywood

0 „Concert perpetuum 
extraordinar" — așa s-a 
numit debutul actualei sta
giuni muzicale a Radiote- 
leviziunii. Cine a citit cu 
cîteva săptămîni înainte a- 
nunțul uriașului program, 
nu putea să nu pună, fi
resc, în cumpănă, reușita 
manifestării. Pentru că nu 
era vorba de un „meda
lion", de o „seară" Mozart, 
ci de o adevărată după-a- 
miază mozartiană, care 
dura nu mai puțin de 6 
ore ! Microrecital pianistic, 
muzică pentru voci de co
pii, arii celebre din opere... 
pină la trilogia simfonică 
finală. Erai invitat să par
curgi sute de pagini din 
creația lui Mozart. Un con
cert care, trebuie subliniat, 
cu toată nedumerirea pe 
care a stîrnit-o la început, 
a avut un răsunător succes. 
Sală arhiplină, un public 
doritor să asculte, să se 
bucure de muzică bună, să 
aprecieze alese interpre
tări... O inițiativă lăudabilă, 
o realizare pe măsură, noi 
și dorite porți către publi
cul doritor de muzică. Și, 
dacă răsfoim programele 
concertelor Radioteleviziu- 
nii, vedem că acest „Con
cert perpetuum..." nu este 
Singura „noutate" a stagiu
nii. Sînt anunțate Concerte- 
colocviu în colaborare cu 
comitetele județene pentru 
cultură și educația socialis
tă. din Vilcea, Dîmbovița, 
Brăila, Ia care vor partici
pa și formații corale de a- 
matorî laureate la con
cursul „Cîntare patriei". 
Concertele-dczbatcre nu 
vor mai avea loc doar în 
studioul 
Napoca,
Craiova ; vor fi invitate să 
participe și formații locale ; 
vor fi supuse audiției lu
crări ale compozitorilor din 
localitățile respective. De 
asemenea, Concertele edu
cative pentru tineret (reali
zate In colaborare cu con-

8, ci și Ia Cluj- 
Iași, Timișoara,

făcute „prea devreme*1
la 30 septembrie a.c. Nu s-a 

planificat din
pirat
respectat termenul
cauza lipsei unor utilaje tehnologice. 
Unele dintre acestea, cum ar fi triâ- 
șina de rectificat ghidaje, mașina de 
rectificat filet sînt utilaje-cheie 
pentru buna desfășurare a pro
ducției. Nu s-a preocupat condu
cerea unității de procurarea lor T 
în urmă cu doi ani, cînd se desfășu
rau lucrările de construcții la etapa 
a HI-a, conducerea întreprinderii 
s-a adresat centralei pentru a ur
genta achiziționarea utilajelor res
pective. în locul acestora, a sosit o 
notă, prin care întreprinderea era 
anunțată că le-a solicitat prea de
vreme. Din păcate însă, unitatea din 
Blaj nu dispune nici acum de utila
jele cerute... prea

utila'

Pregătirea producției 
anului viitor 

la întreprinderea 
de accesorii pentru 

mașini-unelte din Blaj

crescut de la o

Ne aflăm într-o perioadă de in
tense pregătiri pentru producția 
anului viitor, perioadă în care — 
așa cum s-a subliniat la Consfătui
rea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 
17 octombrie a.c. — trebuie soluțio
nate toate problemele de care de
pind buna desfășurare a activității 
economice în primul an din noul cin
cinal, îndeplinirea ritmică și integra
lă a sarcinilor majore ce revin co
lectivelor de întreprinderi.

în intervalul de timp de mai bine 
de un an care a trecut de la intra
rea în funcțiune a ÎNTREPRINDERII 
DE ACCESORII PENTRU MAȘINI- 
UNELTE DIN BLAJ, colectivul 
acesteia a întîmpinat serioase greu
tăți in realizarea sarcinilor de pro
ducție, în încadrarea cheltuielilor 
materiale în ni
velul stabilit ș.a. 
Cum se prezintă 
activitatea uni
tății acum, cind 
mai sînt circa 50 
de zile pină la în
ceperea produc
ției anului 1976 ?

— Spre deose
bire de situația 
existentă la fine
le anului trecut 
—■ apreciază ing. 
Augustin Abușa- 
nu, directorul în
treprinderii — in 
ultimul timp, pro
ducția realizată a
lună la alta ; a fost Generalizat lu
crul în trei schimburi ; indicele de 
utilizare a fondului de timp a sporit 
continuu, ajungind la 96 la sută, iar 
cel al folosirii mașinilor și utilajelor 
a depășit 73 la sută.

O importantă preocupare a colec
tivului trebuie să o constituie acum 
pregătirea minuțioasă, 
aspectele, 
tor. Or, 
actuală, unitatea nu a încheiat con
tracte pentru circa 12 la sută din 
producția ce va fi fabricată în 1976. 
Este o rămînere în urmă evidentă, 
întrucît, acum, conducerea între
prinderii nu trebuia să mai alerge 
după încheierea de contracte, ci să 
concentreze forțele către o fază su
perioară a pregătirilor : elaborarea 
documentațiilor de execuție, a pro
gramelor concrete de lucru pentru 
fiecare- secție și atelier. în unitate 
ni s-a prezentat o adresă, o „notă 
de probleme" în atenția forului de 
resort — CENTRALA INDUSTRIA
LA DE MAȘINI-UNELTE, MECA
NICA FINA ȘI SCULE DIN BUCU
REȘTI, din care spicuim :

e în locul comenzilor neemlse de 
întreprinderea „înfrățirea" din Ora
dea, să se accepte producția de ac
cesorii pentru mașini-unelte necesare 
întreprinderii mecanice Cugir. Co
laborarea fructuoasă de pînă acum 
cu I. M. Cugir ar deveni mai traini
că, iar constructorii de mașini din 
Blaj ar avea numai de cîștigat atît 
pe planul perfecționării producției,, 
cît și în privința desfășurării în mal 
bune condiții a cooperării interuzi- 
nale.

0 Pe lista incertitudinilor se si
tuează finalizarea unor lucrări de 
investiții, respectiv, etapa a III-a do 
construcție a întreprinderii, al cărei 
termen de intrare în funcțiune a ex-

sub toate 
a producției anului vii- 

se constată că, la ora

devrețne.
Acestea 

priricipalele 
bleme puse 
treprinderea 
Blaj în fața cen
tralei de resort. 
Cum a răspuns 
centrala la aceste 
solicitări ale în
treprinderii ? Du
pă cum ne-au 
spus inginerii 
Cornel Ionescu și 
Rozin Rintzler, de 
la serviciul spe- 
cializare-coopera- 
re al 
precum 

din serviciile tehnic și 
întreprinderea din Blaj 
plasat un colectiv de specialiști din 
centrală și din unitățile în subordi
ne, pentru a-i acorda un sprijin di
rect, eficient, în vederea pregătirii, 
din toate punctele de vedere, a acti
vității din anul viitor. Conducerea 
ministerului și cea a centralei au 
preconizat măsurile necesare pentru 
ca producția pe anul 1976 să fie ime
diat și în totalitate contractată. S-a 
aprobat, desigur, cu întîrziere, pre
luarea producției accesoriilor de 
mașini-unelte pentru I. M. Cugir 
(pentru care s-au asigurat pregătirea 
tehnologică și S.D.V.-urile necesare). 
Precizăm că, încă de la intrarea în 
funcțiune, specialiștii uzinei din Cu
gir au sprijinit îndeaproape colecti
vul întreprinderii din Blaj în orga
nizarea producției ; periodic, un grup 
de. tehnologi din uzina amintită se 
deplasează la Blaj pentru rezolva
rea practică a anumitor probleme de 
cooperare interuzinală și tehnologi
că. în privința finalizării investiției 
din etapa a III-a, utilajele solicita
te vor sosi în întreprindere pină la 
sfîrșitul acestui an — așa ni ș-a 
spus la centrală.

Desigur, revirimentul pe care șî-I 
dorește colectivul unității din Blaj 
în activitatea din anul viitor depin
de. Înainte de toate, de munca tu
turor muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor de aici. „Germenii" _ aces
tui reviriment s-au creat prin re
zultatele bune obținute în ultimele 
luni. Totodată, însă, este necesar ca 
cșntrala de reșort să acorde colecti
vului întreprinderii întregul sprijin 
în soluționarea pînă la capăt a unor 
probleme legate de pregătirea temei
nică a producției din 1976.

Ștefan DINICÂ 
Sever UTAN

elnt 
pro- 

de în- 
din

centralei, 
și cadre 

plan, la 
s-a de-

servatoarele din țară) se 
vor desfășura și la Iași, 
Timișoara, Cluj-Napoca. Și 
încă o noutate : alături de 
„Tribuna tinerilor soliști", 
s-a propus ciclul „Speranțe 
ale baghetei" — pentru pro
movarea tinerilor dirijori. 
Remarcăm dorința de a se 
supune atenției publicului 
dezbaterea fenomenului 
muzical românesc, efortul 
de a se găsi formule de

dopere ale școlilor națio
nale" (in colaborare cu 
conservatorul „Ciprian Po- 
rumbescu"), pentru elevii 
liceelor de cultură generală.

• „Stagiunea Filarmonicii 
ieșene s-a deschis — ne spu
ne secretarul muzical Minut 
Georgeta — cu reușite pa
gini simfonice românești : 
Silvestri, Capoianu, Th. 
Drăgulescu... Ne propunem 
peste 20 de prime-audiții

poate mai mult ca în alți 
ani, în afara pregătirii mi- 
crostagiunilor de la Odor- 
heiu Secuiesc, Sighișoara, a 
concertelor pentru elevii 
mici, sîntem preocupați de 
colaborarea cu formațiile de 
amatori. Aș aminti forma
țiile Casei sindicatelor din 
Tg.. Mureș, ansamblul fol
cloric din Reghin, ansam
blul folcloric din Sighișoa
ra, pe care le îndrumăm

STAGIUNEA MUZICALĂ 
sub semnul'unei mai strînse

legături cu publicul
concert cît mai variate, 
pentru ca publicul cel mai 
divers să fie interesat de 
evenimentul muzical.
• Stagiunea muzicală 

’75—’76 este la început de 
drum. Filarmonica bucu- 
reșteană, la debutul ei, 
(stagiunea camerală), ne-a 
dat prilejul întîlnirii cu 
cvartetul lituanian. „După- 
amiezile muzicale ale tine
retului" ne-au oferit cîteva 
plăcute surprize. Se deschi
de ciclul de concerte „Cla
sici ai secolului XX", în 
colaborare cu Universitatea 
populară, iar la Muzeul de 
artă al Republicii Socia
liste România, se vor pu
tea urmări „Anotimpurile" 
— ciclu sincretic (muzică.— 
pictură — poezie). Se anun
ță . interesante cele trei 
concerte pentru elevii cla
selor IV—VIII, cu tema 
„Lumea copilăriei și arta 
sunetelor" și seria „Capo-

din creația românească 
contemporană. Se pregătesc 
concertele pe care le vom 
susține la Bîrlad, Piatra 
Neamț, Vaslui — orașe 
unde avem stagiuni perma
nente — și concertele edu
cative adresate elevilor li
ceului mecanic".

e La Timișoara, filarmo
nica „Banatul" a inițiat 
stagiunea muncitorească 
pentru întreprinderile „Me
canica", 
Complexul 
trometal", 
„Textila" 
muzică corală și piese sim
fonice larg accesibile). Sînt 
pregătite cu grijă stagiuni
le cvasipermanente de la 
Jimbolia, Reșița, Ceacova.

» „Noi ne propunem, în 
actuala stagiune, 27 de pri
me audiții românești — de
clară compozitorul Zoltan 
Aladar, directorul Filar
monicii din Tg. Mureș. Și

„Electromotor", 
C.F.R., „Elec- 
intreprinderea 

(programe de

pentru a-și desăvîrși mă
iestria. In decembrie, corul 
nostru va prezenta, în fața 
dirijorilor amatori din ju
deț, 15—20 de coruri 
creația ultimelor luni, 
mai noi pagini corale 
compozitorilor noștri."

0 Din proiectele stagiu
nii muzicale a filarmonicii 
„Oltenia" din Craiova reți
nem „Săptămina muzicală" 
(29 noiembrie — 6 decem
brie) la care muncitorii de 
la întreprinderile „Electro- 
putere", „7 Noiembrie", de 
la fabrica de confecții, sînt 
invitați să asculte concerte 
simfonice, concerte corale.

0 „In noiembrie se vor 
sărbători la Oradea — ne 
anunță Alexandru Firez, 
directorul orchestrei sim
fonice orădene — 100 de 
ani de la înființarea primei 
reuniuni de cintări „Hila-

ria J apoi 10 ani 
reapariția revistei „Fami
lia" a lui Iosif Vulcan. Eve
nimente pe care le vom 
sărbători cum se cuvine în 
festivalul „Crisia". Tot în 
noiembrie vom concerta 
pentru muncitorii între
prinderii metalurgice „în
frățirea" și ai uzinei de 
alumină... In același timp, 
vom desfășura stagiuni 
permanente la Harghita, 
Beiuș, Ssțopta, Aleșd".

0 „Pentru noi — ne spu
ne Paul Anca, secretarul 
muzical al Filarmonicii din 
Cluj-Napoca, debutul a fost 
marcat de „Toamna muzi
cală clujeană". Aș vrea să 
amintesc doar că s-au ofe
rit cîteva prime-audiții ro
mânești de succes, pagini 
semnate de Cornel Țăranu, 
Tiberiu Olah... Pină la sfîr
șitul anului vom merge să 
cîntăm la întreprinderea 
„Carbochim", la atelierele 
de material rulant „16 Fe
bruarie", ,1a „Clujeana"... 
Vom fi oaspeții muncitori
lor din Petroșani, Deva, 
Hunedoara — unde avem 
stagiuni permanente".

din 
cele 
ale

Așadar, stagiunea muzi
cală 1975—1976 se arată pli
nă de evenimente, 
murile 
tribune de dezbatere, invi
tații la un dialog viu, pa
sionant între muzică și ma
rele public. Sperăm ca ide
ile și planurile să nu ră- 
mînă lăudate doar ca „per
spective", ci să fie aplauda
te ca împliniri, ca acțiuni 
concrete, ca permanențe, 
să fie transformate în acte 
de cultură, de educație. Ne 
propunem să revenim, pe 
parcursul stagiunii, tocmai 
pentru a vedea în ce măsu
ră aceste frumoase per
spective au devenit reali
tăți artistic-educative.

Podiu-
de' concert devin

Smaranda OȚEANU
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Vizita președintelui
Consiliului de Miniștri al Siriei,7 7

Mahmoud Al-Ayoubi
CONTINUAREA CONVORBIRILOR OFICIALE

Marți au continuat convorbirile ofi
ciale între primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, și președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Arabe Siriene, Mahmoud Al-Ayoubi.

Pe linia celor stabilite cu prilejul 
Intilnirilor dintre președintele Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 

■ Arabe Siriene, Hafez El-Assad. au 
fost examinate noi posibilități prac-

tice de adîncire și diversificare a ra
porturilor economice dintre cele două 
țări. A fost subliniată voința ambe
lor părți de a face totul pentru va
lorificarea acestor posibilități în 
scopul realizării integrale a obiecti
velor prevăzute în programele de 
cooperare economică convenite.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă sinceră, de înțelegere re
ciprocă.

Sosirea în Capitală a unei delegații 
parlamentare bulgare,

condusă de Vladimir Bonev, președintele Adunării 
Populare a Republicii Populare Bulgaria

Cronica zilei

A

In județul
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Arabe Siriene, împreu
nă cu primul ministru al guvernului 
român, a vizitat, în cursul zilei de 
marți, unități industriale și agricole 
din județul Prahova.

La marele Combinat petrochimic de 
la Brazi, unde oaspetele a avut pri
lejul să ia cunoștință direct dejnal- 
tul nivel de tehnicitate atins de a- 
ceastă importantă ramură a indus
triei românești, au fost discutate u- 
nele aspecte ale construirii în comun 
a rafinăriei de la Banya, ale spriji
nului pe care îl dau specialiștii ro
mâni dezvoltării acestui sector al e- 
conomiei siriene. Vizita a continuat 
la întreprinderea de utilaj pe
trolier „1 Mai" din Ploiești, ale cărei 
produse sînt cunoscute in zeci de 
țări ale lumii, printre care și Siria.

La Complexul de îngrășare a tauri
nelor de la Bărcănești și Complexul 
avicol al întreprinderii agricole de 
stat Băicoi, Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare. directorii centralelor de resort 
au înfățișat experiența cîștigată în 
domeniul complexelor de tip indus
trial, în modernizarea zootehniei. 
Premierul sirian a apreciat că ea 
oferă condiții favorabile pentru ini
țierea unor acțiuni de conlucrare și 
în acest sector de activitate.

Șeful guvernului sirian a înscris în 
cărțile de onoare ale unităților vi-

Prahova
zitate aprecieri elogioase la adresa 
realizărilor economice de care a luat 
cunoștință în cursul acestei vizite, 
consemnînd satisfacția sa de a fi pu
tut constata, la fața locului,- că ex- 
perții și specialiștii României prie
tene găsesc metode și soluții care 
asigură dezvoltarea rapidă a ramu
rilor economiei 
tinuu al țării.

și progresul con-

★
Comitetului Executiv 
popular al județului 

Cîrcei, a oferit, marți,

Președintele 
al Consiliului 
Prahova, Ion 
un dejun în onoarea oaspetelui.

în timpul 
într-o atmosferă 
tate, Ion 
Ayoubi au 
ședintelui 
România, 
președintelui Republicii 
riene, Hafez ' ‘ .
voltarea și întărirea prieteniei mili
tante 
rian.

dejunului, .desfășurat 
de caldă cordiali- 

Cîrcei și Mahmoud Al- 
toastat in sănătatea pre- 

Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu. și a 

Arabe Si- 
El-Assad. pentru dez-

dintre popoarele

★
cursul aceleiași 
două delegații Ia

român și si-

în 
celor 
continuat să studieze, in grupe de 
lucru constituite la nivelul ministe
relor economice, definitivarea unor 
contracte și programe de conlucrare 
și cooperare între cele două țări în 
diferite domenii ale industriei și a- 
griculturii.

zile, membrii 
convorbiri au

• SPORT «SPORT • SPORT «SPORT

FOTBAL

Azi, meciuri între echipele de tineret
ale României

Astăzi, !n orașul Gyula (Ungaria), 
echipa reprezentativă de tineret (sub 
23 de ani) a României va întilni în
tr-o partidă amicală echipa similară 
a țării gazdă.

Formația noastră va fi alcătuită din 
rindurile următorului lot de jucători: 
Ioniță, Purcaru — Porațchi, Purima, 
Ciocan, Fi. Marin, Agiu, Mateescu — 
Romilă II, Bălăci, V. Mureșan — Cri- 
șan, Aelenii, Răducanu, Radu II, 
Manea.

si Ungariei
Tot azi, echipele reprezentative de 

tineret (sub 21 ani) română și un
gară se vor întrece pe stadionul din 
Tîrgoviște. Lotul nostru pentru acest 
meci e Următorul : Lung, Clipa — 
Zamfir, Dumitrescu, Bărbulescu, Con- 
stantinescu, Negrilă,' Ene, Gabel, 
I. Marin, Rîșniță, Cîmpeanu II, Pe- 
niu, Grosu, Nemțeanu, Botez și Vrîn- 
ceanu.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS

La Edinburgh au continuat întrece
rile turneului final al „Cupei Dewar", 
în două partide contînd pentru pri
mul tur al probei de simplu bărbați, 
jucătorul român Ilie Năstase l-a eli
minat cu 6—1, 6—3 pe americanul 
Erik van Dillen, iar Cristopher Mot- 
tram (Anglia)-a ciștigat cu 6—4, 6—2 
în fața lui Roscoe Tanner (S.U.A.).

S-au disputat și primele partide 
din turul doi, încheiate cu următoa
rele rezultate: Dibbs (S.U.A.) — Nor
berg (Suedia) 6—2. 6—2 ; Ashe
(S.U.A.) — Estep (S.U.A.) 6-4, 6—2 ; 
Kodes (Cehoslovacia) — Andrew 
(Venezuela) 3—6, 6—1, 6—2.

în concursul feminin, tenismana 
româncă Mariana Simionescu a in- 
trecut-o în două seturi, cu 6—4, 6—1, 
pe jur.ătoarea engleză Winnie Hume.

puncte. Titlul de golgeter a fost cu
cerit de cunoscutul internațional 
Oleg Blohin (Dinamo Kiev), care a 
marcat 17 goluri.

FOTBAL
Campionatul U.R.S.S. la fotbal a 

ost ciștigat la actuala ediție de for
mația Dinamo Kiev, care în 29 de 
partide disputate a totalizat 41 de 
puncte (fotbaliștii din Kiev mai au 
de susținut un meci restanță cu e- 
chipa Torpedo Moscova). Pe locurile 
următoare în clasamentul final s-au 
situat formațiile Șahtior Donețk — 
38 puncte și Dinamo Moscova — 38

ȘAH
Cu două runde înainte de încheie

rea turneului zonal mașculin de șah 
de la Vrața, lupta pentru calificare 
rămine deschisă, nu mai puțin de 
nouă jucători disputindu-și primele 
două locuri care vor asigura parti
ciparea la turneul zonal de anul 
viitor.

în clasament conduc marii maeștri 
Florin Gheorghiu (România), Mata- 
novici (Iugoslavia) și Sigurjonsson 
(Islanda), cu cite 8 puncte, urmați de 
Ermenkov (Bulgaria) — 7,5 puncte 
(1), Vogt (R. D. Germană) și Sax 
(Ungaria) — cu cite 7,5 puncte", Ra
dulov (Bulgaria). Matulovici (Iugo
slavia). și Wirthenson (Elveția) cu 
cite 7 puncte.

în 
ghiu

runda a XIII-a. Florin 
a ciștigat la Letzelter.

. ★
turneul zonal masculin

Gheor-

La .. _____ ___________
de la Pola (Iugoslavia), lider 
samentului continuă să fie Csom 
(Ungaria) — 9 puncte. Aurel Urzică 
totalizează 4,5 puncte și are o partidă 
întreruptă.

de șah 
al cla-

ARĂTURILE DE TOAMNĂ
(Urmare din pag. I)
bilizarea lor la o muncă mai te
nace) să dezvolte spiritul de în
trecere, ambiția de a face zi de zi 
mai mult, astfel ca fiecare în unita
tea in care lucrează să-și îndepli
nească la termenul stabilit și în con
diții de calitate sarcinile ce-i revin. 
Totodată, trebuie luate pretutindeni 
măsuri pentru a se asigura mecani
zatorilor hrană caldă și ceai fier
binte la cîmp, și, in același timp, 
aprovizionarea cu carburanți direct 
pe tarlale, astfel încit munca să se 
desfășoare fără răgaz, să nu se în
trerupă nici o clipă.

Folosirea întregii capacități de lu
cru a tractoarelor la arat depinde și 
de eliberarea terenurilor de coceni și 
alte resturi vegetale. Deoarece în 
unele județe de pe suprafețe întinse 
nu s-au strîns și transportat cocenii, 
tractoarele sînt trimise dintr-un loc 
în altul, adesea la distanțe foarte 
mari, pentru a lucra la arat pe tere
nurile eliberate. Din controalele efec
tuate de organele de specialitate re
zultă că în multe unități agricole con
tinuă să existe pe cîmp cantități mari 
de coceni. De aici necesitatea des
fășurării unor acțiuni stăruitoare 
din partea organizațiilor de partid, 
a consiliilor populare și a conduce
rilor unităților agricole pentru mobi
lizarea tuturor cooperatorilor la tăia
tul și strîngerea cocenilor, folosin- 
du-se la transport toate atelajele.

Ne aflăm într-o săptămînă hotărî- 
toare pentru încheierea arăturilor de 
toamnă. Acum, comandamentele lo
cale, conducerile unităților agricole, 
cu sprijinul organizațiilor de partid, 
au datoria să asigure o maximă con
centrare a tractoarelor și a forțelor

umane la arat, astfel ca, printr-o 
activitate bine organizată din zori și 
pînă seara tîrziu, programele zilnice 
de lucru să fie depășite în fiecare 
unitate agricolă, în fiecare județ. E- 
forturile care vor fi depuse in aceste 

’zile vor fi răsplătite din plin prin 
recoltele sporite ce se vor obține în 
anul viitor.

EVOCĂRI OMAGIALE
„Opera lui Mihail Sadoveapu — 

oglindă a luptei pentru libertate a 
poporului nostru" (expunere pre
zentată la Casa municipală de cul
tură din Arad, în cadrul ciclului 
„Figuri de seamă ale culturii ro
mânești"), „Alexandru Odobescu 
— viața și opera" (medalion lite
rar organizat cu prilejul împlinirii 
a 80 de ani de la moartea scriito
rului), „Lucrețiu Pătrășcanu — 
militant de seamă al mișcării re
voluționare din țara noastră" (mo
ment evocativ, organizat la clubul 
întreprinderii de vagoane din 
Arad), sînt doar cîteva din mani
festările politico-educative și cul
turale care au avut loc de la în
ceputul acestei luni în municipiul 
Arad sub egida Consiliului munici
pal Arad al Frontului Unității So
cialiste. (Constantin Simion).

BILANȚ Șl PERSPECTIVE
în scopul generalizării experien

ței bune obținute în domeniul răs- 
pîndirii cunoștințelor științifice in

Marți după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație parlamentară bul
gară, condusă de Vladimir Bonev, 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Adunării 
Populare a Republicii Populare Bul
garia, care, la invitația Marii Adunări 
Naționale, face o vizită oficială in 
țara noastră.

Din delegație fac parte deputății 
Kanio Kojuharov, membru al Con
siliului de conducere al Uniunii Popu
lare Agrare Bulgare, Dimitar 
Iov, președintele Consiliului 
Iar județean Silistra, general 
Radonov, secretar al Comisiei 
muncă, asigurări sociale și sănătate a 
Adunării Populare, Veliko Jelev, Erou 
al Muncii Socialiste, Emilia Ruseva, 
profesoară, Veneta Gheorghieva, mun
citoare.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții bulgari au fost întîmpinați 
de Nicolae Giosan, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Marii A- 
dunări Naționale, Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al M.A.N., Constantin 
Drăgan, prim-secretar al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R., președinte
le consiliului popular județean, Ni
colae Guină, președintele Asociației 
de prietenie româno-bulgare. Dumi
tru Coliu și Ilie Șalapa, președinți de 
comisii permanente ale M.A.N., func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, deputați.

Au fost prezenți Ivan Abagiev, am
basadorul R.P. Bulgaria la București, 
și membri ai ambasadei.

în cursul după-pmiezii de marți, 
membrii delegației parlamentare bul
gare, condusă de Vladimir Bonev. 
președintele Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria, au făcut o vizită la 
Palatul M.A.N., unde s-au întîlnit cu

Mihai- 
popu- 
Krum 

pentru

Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale.

în cadrul discuțiilor a fost subli
niată importanța deosebită a întîlni- 
rilor, devenite tradiționale, dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

în context, a fost exprimată satis
facția față de intensificarea contac
telor parlamentare româno-bulgare, 
față de rezultatele pozitive ale conlu
crării dintre forurile legislative ale 
celor două țări. S-au relevat, totodată, 
rolul și contribuția pe care le pot 
avea parlamentele și parlamentarii la 
instaurarea unui climat de pace șl 
colaborare în Balcani, în promovarea 
înțelegerii, cunoașterii și apropierii 
între popoare, în edificarea securității 
în Europa și în întreaga lume.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au luat 
parte Virgil Teodorescu și Aneta 
Spornic, vicepreședinți ai M.A.N., 
Constantin Băbălău, secretar al 
M.A.N., președinți de comisii perma
nente ale M.A.N., deputați.

A fost prezent Ivah Abagiev. am
basadorul Bulgariei la București.

★
După sosire, delegația parlamenta

ră bulgară a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

★
în aceeași zi, parlamentarii bulgari 

au avut o întrevedere cti Nicolae Mă
nescu, ministrul energiei electrice, în 
cadrul căreia au fost abordate unele 
aspecte ale cooperării româno-bul
gare. (Agerpres)

Delegația Partidului Socialist Unit
al Berlinului occidental a părăsit Capitala

Marți dimineața a părăsit Capita
la delegația Partidului Socialist Unit 
al Berlinului occidental, condusă de 
tovarășul Gerhard Danelius, preșe
dintele partidului, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită de 
prietenie în țara noastră.

Din delegație au mai făcut parte 
tovarășii Inge Kopp și Horst Schmitt, 
membri ai Biroului și Secretariatu
lui Comitetului director al P.S.U. al 
Berlinului occidental, și Berhard

Schroder, membru în colegiul de re
dacție al ziarului „Die Wahrheit".

La plecare, membrii delegației au 
fost șalutați de tovarășii Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Mihnea Gheor
ghiu și Ghizela Vass, membri ai 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan. a adresat o telegramă 
de felicitare președintelui Adunării 
Naționale a Republicii Unite Tanza
nia, Adam Sapi Mkwawa, cu prile
jul realegerii sale în această funcție.

★
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
de felicitare lui Ibrahim M. Kadu- 
ma, cu prilejul numirii sale în func
ția de ministru al afacerilor externe 
al Republicii Unite Tanzania.

★
Marți dimineața, George Macoves

cu, ministrul afacerilor externe, a 
primit pe Albert Nkanda Kalyati, în 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare in ca
litate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Zambia 
în Republica Socialistă România.

*
Marți dimineață, o delegație mi

litară condusă de general-colonel Ion 
Coman, prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, a plecat spre Caracas, 
unde va face o vizită oficială la in
vitația comandantului general al tru
pelor de uscat din Republica Vene
zuela.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți general-colonel Ma
rin Nicolescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale, generali și ofițeri 
superiori.

A fost, de asemenea, prezent Juan 
Uslar Pietri, ambasadorul Venezue- 
lei la București.

★
Președintele Academiei de științe 

agricole și silvice, prof. Nicolae 
Giosan, a primit marți dimineața pe 
prof. Borge Iacobsen. directorul In
stitutului de cercetări pentru cultu
ra cartofului din Wandel — Dane
marca, șeful secției de ameliorare 
din cadrul Asociației europene a 
cercetătorilor din domeniul acestei 
valoroase culturi.

★
La invitația Consiliului Național al 

Femeilor au efectuat vizite de prie
tenie în țara noastră delegații de fe
mei din partea Grupării Politice a 
Femeilor din Argentina. Uniunii Re
voluționare a Femeilor din Republica 
Populară Congo, Asociației Culturale 
a Femeilor din Kuweit și Consiliului 
Național al Femeilor din Namibia.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegațiile -au avut convorbiri la 
C.N.F.. Ia comitetele județene Bacău, 
Brașov, Galați, Neamț și Suceava ale 
femeilor și la Consiliul popular al 
județului Suceava. Ele au vizitat o- 
biective economice, social-culturale șl 
turistice.

Excelenței Sale Domnului RASHIDIM KAWAWA
Prim-ministru al Republicii Unite Tanzania

DAR ES SALAAM
Cu prilejul Investirii Excelenței Voastre în funcția de prim-ministru al 

Republicii Unite Tanzania, am deosebita plăcere să vă adresez, în numele 
guvernului român și al meu personal, felicitări cordiale, urări de fericire 
și sănătate, de succese în îndeplinirea misiunii ce v-a fost încredințată.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare existenta 
între țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă și se vor concretiza, 
în spiritul acordurilor încheiate, în folosul popoarelor noastre, al păcii și 
înțelegerii internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

*

„întregul popor 
vietnamez -

sub același acoperiș"

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

închisă și umedă in cea mai mare 
parte a țării. Au căzut precipitații sub 

. formă de ploaie în Crișana, Banat, 
Oltenia, Muntenia și în Transilvania, 
iar în zonele deluroase și în estul 
Transilvaniei precipitațiile au fost sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. 
La munte a nins. Local a mai plouat 
slab în vestul Moldovei și vestul Do- 
brogei. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit cu intensificări în zpna de 
munte. Temperatura aerului, la ora

/

14, oscila între un grad la Joseni și 
11 grade la Gorgova, Sf. Gheorghe 
Deltă și Mangalia.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 noiembrie. în țară : Vremea 
se va menține închisă, îndeosebi la 
începutul intervalului. în primele zile 
vor cădea precipitații slabe tempora
re care, treptat, se vor restringe ca 
arie deveiiind locale. La munte va 
ninge. Vintul va sufla potrivit cu in
tensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 și plus 8 grade, iar cele ma
xime între 3 și 13 grade. în Bucu
rești : Cerul va fi temporar acoperit 
mai ales la începutul intervalului 
cînd va ploua slab. Vîntul va sufla 
moderat cu intensificări de scurtă 
durată. Temperatura ușor variabilă.

★
La cinematograful „Capitol" din 

Capitală a debutat, marți, „Săptămî- 
na filmului mexican", manifestare 
care se înscrie în cadrul schimburi
lor culturale dintre România și Me
xic. In cadrul spectacolului de gală a 
fost prezentat filmul „Casa din sud". 
Timp de șase zile, publicul bucureș- 
tean va avea posibilitatea să vizio
neze cîteva recente pelicule mexicane 
— „Copil de suflet", „Marea aventură 
a lui Zorro", „Zidarul cîntăreț", „Ja
ful".

La festivitate au fost prezenți Du
mitru Ghișe, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, regizori, ac
tori, alți oameni de artă și cultură.

Au fost de față Armando Cantu, 
ambasadorul Statelor Unite Mexicane 
la București, și membri ai amba
sadei.

Au participat, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

pitala R.D. Vietnam — de C.

t V Leu.
13.55 Tribuna TV.
19,201001 de seri : Coada privighe-

torii.
19,30 Telejurnal.
20,00 Pentru visul nostru fericit.

PROGRAMUL I Cîntece de tineret.

9.00 Teleșcoală.
20,10 Telecinemateca. Ciclul mari 

actori : Glenda Jackson și
10,00 Școala față în față cu pro- Vanessa Redgrave. „Maria

ducția. Stuart" — producție a stu-
10.30 Biblioteca pentru toți : Ale- diourilor cinematografice en-

xandru Macedonski. gleze. Premieră TV. Tn alte
11,20 Intîlnire cu tenorul Emil roluri : patrik McGoohan,

Gherman. Timothy Dalton. Nigel Daven-
11,35 Magazinul cu 3« 000 de pro- port. Trevor Howard, Jan

cluse. Holm. Regia : Charles Jar-
11.55 Telex. rott.
18,00 Teleșcoală. 22,10 24 de ore.
16.30 Curs de limba rusă.
17.00 Telex. PROGRAMUL II
17,05 Muzică ușoară.
17,20 Pentru timpul dv. liber, vă 20,00 Inscripții pe celuloid.

20.25 Studio ’75.recomandăm...
17,35 La volan — emisiune pentru 20,45 Orchestre simfonice romă-

conducătorii auto. nești : Filarmonica de stat
17,45 Oltule, rîu înspumat — melo- ..Gheorghe Dlma“ din Bra-

dii și dansuri populare. șov.
17,55 Mult e dulce și frumoasă... 21,35 Telex.
18,25 Tragerea Pronoexpres. 21,40 Roman-foileton : Familia Thl-
18,35 Film documentar : Hanoi, oa- bault (reluare).

★
Ansamblul de balet al Operei co

mice din Berlin este în prezent 
oaspete al publicului nostru. Acest 
turneu (în cursul căruia vor fi pre
zentate cinci spectacole ia Bucu
rești și Brașov) ca și cel întreprins de 
curind la Berlin de Opera Română 
din București constituie, după cum 
arată Karl Adolf, directorul Operei 
comice din Berlin, în cadrul unei con
ferințe de presă, care a avut loc 
marți în Capitală, o expresie a strîn- 
selor relații culturale existente între 
România și R.D. Germană.

(Agerpres)

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 9 NOIEMBRIE 1975
CATEGORIA I : (13 

variante a 488 lei.
CATEGORIA a Ii-a :

2 246,05 variante a 101

rezultate) 199

(12 rezultate) 
lei.

(Urmare din pag. I)
comitetului de partid al 
șantierului, dar nu mai 
are importanță cine, a pro
pus și s-a construit la mar
ginea coloniei un coteț 
compartimentat unde ma
joritatea familiștilor si bur
lacii mai gospodari cresc 
păsări, fiindcă se sim
te nevoia de ouă proas
pete și în aerul tare de 
munte prînzul se cere 
completat din cînd în cînd 
și cu mujdei de usturoi, 
chiar dacă la cantina res
taurant a fost angajat un 
bucătar fără pereche.

Atunci, cînd la Valea 
Mare — cum a fost boteza
tă colonia — se va umple

un Iac de acumulare cu 3,5 
milioane de metri cubi de 
apă, ca și în jurul celorlal
te lacuri mai mari sau mai

mlnu-
e con-

mism cu care-i stă 
nat, mecanicul Hrum 
vins că băiatul lui „dimpo
trivă cu nevasta ce-o ale-

CU „METROUL"

LA CUMPĂNA APELOR

mici, clădirile cochete folo
site de constructori vor 
forma bazele stațiunilor de 
odihnă proiectate pentru 
punerea în valoare a aces
tei zone turistice a țării. 
Păstrînd în fire un opti-

ge“ o să-și petreacă uneori 
concediul de odihnă în sta
țiunea din Valea Mare ca 
să se laude cu locurile unde 
s-a născut.

Dînd un alt înțeles cu- 
vîntului week-end, cules

din revistele pe care le ci
tește, Nicolae Țăpuc, cel ce 
a lucrat în fruntea unei 
brigăzi formate din 60 de 
oameni la străpungerea ga
leriei Cerna — Motru, spu
ne : „Noi ne-am făcut dato
ria și am lăsat treaba în 
seama betoniștilor și __
Început week-end-ul în altă 
parte, că sînt în țara asta 
multe stînci de mutat din- 
tr-un loc în altul".

Iar reporterul, la rîndul 
său, nu regretă că a călăto
rit cu „metroul" la cumpă
na apelor prin inima unui 
munte și că șuvițe reci de 
apă l-au udat îndelung și 
i-au făcut indescifrabile în
semnările din carnet. Dim
potrivă.

între Hanoi și Saigon funcționează 
cu regularitate, de trei ori pe săptă
mînă, o linie de transporturi aeriene. 
Avionul care ne-a purtat cale de 
aproape 1 800 de kilometri, din capi
tala R.D. Vietnam și pină în 
Saigonul eliberat, un DC-4, captură 
de război, se așază pe pistă tot atît 
de liniștit cum a decurs întreg zbo
rul. Călătorul neavizat se aștepta, 
poate, să vadă și aici distrugeri, ur
mele hîde ale războiului, așa cum i 
se perindaseră pe sub ochi pe mari 
porțiuni ale teritoriului survolat. Dar 
privirilor sale nu i se înfățișează nici 
clădiri dărîmate, nici ziduri perfo
rate de schije, nici cratere ale ex
ploziilor. Aeroportul ? Un aeroport 
la prima vedere ca oricare altul, cu 
avioane gata să decoleze, cu camioa
ne și cisterne ce transportă mărfuri 
și Carburanți, cu pasageri ce sosesc 
și alții care pleacă. într-o parte a 
aeroportului puzderie de avioane de 
transport militare și elicoptere, cap
turate în timpul ofensivei fulgeră
toare care avea să ducă la prăbuși
rea totală, în mai puțin de o lună, 
a regimului lui Thieu și a protectori
lor săi. Saigonul 
trăiește din plin 
zilele de pace, de 
parcă nici nu ar ( 
fi trăit altele. în 
ciuda greutăților 
cărora administrația le are încă de 
făcut față, pulsul normalizării se face 
tot mai puternic simțit. în vasta a- 
glomerare , artificial umflată în 
timpul războiului, în care trăiesc as
tăzi aproape 4 milioane de oameni, 
se edifică o nouă ordine democra
tică, bazată pe muncă, libertate, 
dreptate.

în marea sală a palatului în care 
multă vreme Thieu s-a crezut în si
guranță, generalul Tran Van Tra, 
șeful administrației militare a orașu
lui, rememorează pentru oaspeți, 
ziariști din diferite țări ale lumii, 
desfășurarea ofensivei-fulger pentru 
eliberarea Saigonului, înfățișează 
problemele deosebit de complexe că
rora trebuie să li •se- găsească, in 
prezent, soluții în timpul cel mai 
scurt. în primul rînd marele număr 
de oameni neocupați, între care 
foarte numeroși țărani, izgoniți de 
pe păminturile lor și care s-au re
fugiat în oraș ; apoi foști soldați ai 
lui Thieu ; apoi, moștenirea tragică 
a celor 200 000 de toxicomani și 
200 000 de prostituate, necruțător 
act de acuzare la adresa fostu
lui regim ; apoi invalizii și mu- 
tilații de război ; apoi zecile de mii 
de copii orfani. Tuturor acestora 
trebuie să li se găsească un rost, să 
li se asigure o ocupație, să fie aju
tați să-și croiască o viață nouă. Și 
aceasta în condițiile unei economii 
ajunse pe marginea prăpastiei, o e- 
conomie a consumului artificial, im
pusă de cei ce ani de zile au ținut 
Vietnamul de sud sub ocupație.

Printr-o activitate organizatorică 
fără preget, aceste multiple proble
me economice și sociale sînt, trep
tat, rezolvate. S-au luat măsuri pen
tru întoarcerea țăranilor la locurile 
natale și pentru a se reda agricul
turii păminturile devastate de război 
(se evaluează că în Vietnamul de sud 
mai sînt astăzi 3 milioane de bombe 
neexplodate din totalul de 3 milioa
ne de tone lansate de agresorii im
perialiști). S-au înregistrat succese 
notabile în repunerea în funcțiune a 
întreprinderilor industriale, în asigu
rarea aprovizionării populației, în 
buna desfășurare a comerțului. Azi, 
la Saigon, ziarele apar cu regulari
tate, alături de „Saigon Ceai Phong" 
(Saigonul eliberat), difuzat chiar in 
primele momente după eliberare, 
și-au făcut apariția alte publicații — 
pentru femei, pentru tineret, pentru 
populația catolică, presa exercitind 
un rol tot mai activ în mobilizarea

NOTE DE DRUM DIN SAIGON

întregii populații la opera de reîn
noire a țării. Radioul emite timp da 
18 ore pe zi ; televiziunea și-a re
luat, de asemenea, emisiunile. 
Măsurile organizatorice pe diver
se planuri, și în diverse do
menii de activitate, dublate de o in
tensă muncă politică, sînt îmbrăți
șate cu căldură de imensa majoritate 
a populației, așa și explicîndu-se 
eficacitatea lor, la prima vedere a- 
proape uimitoare.

într-adevăr, ce poate fi mai uimi
tor decît ordinea și calmul ce dom
nesc în acest furnicar de oameni, în 
această gigantică aglomerare, stră
bătută de șiruri nesfîrșite de bicicle
te, ricșe, mașini și camioane ? Căci 
astăzi, la Saigon, după cele cîteva 
zile care au urmat eliberării, cînd 
bande înarmate s-au dedat la jafuri 
și prădăciuni, sfe poate circula și se 
poate munci în deplină siguranță, 
liniștea și securitatea ce s-au insta
urat fiind rezultatul aceleiași munci 
politice și de reeducare desfășurată 
cu o deosebită putere de convingere.

Recuperarea și reeducarea oame
nilor, așa cum preciza într-o convor

bire președintele 
Consiliului con
sultativ al Guver
nului Revoluțio-, 
nar Provizoriu al 
Republicii Vietna

mului de Sud, Nguyen Huu Tho, re
prezintă principala sarcină a activității 
politice imediate și de perspectivă. 
Problemele sînt într-adevăr uriașe, 
a continuat d-sa. Dar au fost și mai 
grele în timpul deceniilor îndelun
gate de luptă dirză pentru eliberare 
și pînă la urmă le-am biruit. Vom 
putea depăși și greutățile lăsate 
moștenire de fostul regirp. Ne bizuim 
pe forțele întregii națiuni vietname
ze, ne bizuim pe sprijinul internațio
nalist al țărilor socialiste, al altor 
popoare ale lumii, al tuturor forțelor 
democratice și progresiste, sprijin 
care ne-a fost atît de prețios de-a 
lungul întregii noastre lupte. Și pre
ședintele Nguyen Huu Tho a a ținut 
să evoce în mod deosebit’! sprijinul 
României socialiste, să exprime mul
țumiri poporului român pentru aju
torul politic și moral acordat poporu
lui vietnamez în tot timpul eroicei 
lupte pentru libertate pe care a des- 
fășurat-o. ,

„Desigur, prioritatea absolută în 
sarcinile pe care ni le propunem — 
a subliniat în continuare președintele 
Consiliului consultativ al G.R.P., așa 
după cum. de altfel, subliniază toți 
interlocutorii sud-vietnamezi — o are 
reunificarea țării. Nordul și Sudul, 
de la Long Son și pînă la Ca Mau,' 
alcătuiesc una și aceeași țară. Șl 
dacă împrejurările ne-au despărțit 
vremelnic, nimeni și nimic nu ne 
poate împiedica să ne reîntregim în 
granițele unei singure patrii".

Cuvinte care, in aceste zile, cînd 
la Hanoi, cit și la Saigon, s-a anun
țat concomitent începerea iminentă 
a convorbirilor avînd ca scop defini
tivarea măsurilor concrete pentru re
facerea unității țării, capătă o re
zonanță deosebită.

...Privind de sus, din carlinga a- 
vionului care ne ducea înapoi spre 
Hanoi, succesiunea de imagini ale 
pămîntului vietnamez, parcă devenea 
și mai limpede înțelesul cuvintelor 
pe care le poți auzi,, în aceste zile 
pretutindeni, în Nord ca și în Sud, 
„toți vietnamezii vor să trăiască și 
vor trăi sub același acoperiș", expre
sie care dă atît de frumos glas unei 
aspirații arzătoare a întregului popor. 
Aspirația spre edificarea unui Viet
nam unit, pașnic, prosper, pășind in 
întregimea sa pe calea socialismului. 
O aspirație a cărei înfăptuire, astăzi, 
este tot mai aproape.

Aurelian NESTOR

am Concurs pentru bursele 
Uniunii artiștilor plastici

rindul maselor, la Deva a avut loc 
o consfătuire cu factorii de răs
pundere din cadrul comitetelor de 
cultură orășenești și municipale, ai 
comitetelor comunale de partid, 
comisiilor locale pentru difuzarea 
cunoștințelor științifice din cadrul 
F.U.S. Analiza activității desfășu
rate în anul 1975 în acest domeniu 
a fost însoțită de demonstrații me
todice privitoare la folosirea cit 
mai eficientă a mijloacelor educa- 
tiv-culturale (filmul, cartea, expe
riențele științifice din domeniul fi
zicii și chimiei și altele). Dezbate
rile din cadrul consfătuirii au con
turat .măsuri concrete pentru vii
tor. (Sabin Ionescu).

RITMURI TINEREȘTI
LA SLOBOZIA’

în cadrul săptămînii culturale 
„Slobozia — ritmuri tinerești",

copiii din oraș s-au întîlnit cu Iu- 
rie Darie și cu Ion Popescu-Gopo. 
Seara, iubitorii teatrului au petre
cut plăcute ore în compania tru
pei Naționalului bucureștean, care 
a prezentat piesa „Tache, Ianche 
și Cadir". De asemenea, cițiva din 
creatorii filmului românesc „Can- 
temir" au purtat un dialog cu pu
blicul — util ambelor părți — pe 
tema „Filmul și forța lui educati
vă". (Aurel David).

EXPOZIȚIE JUDEȚEANĂ
Galeria de artă a Fondului plas

tic din Cluj-Napoca găzduiește în 
prezent expoziția județeană, cu- 
prinzînd peste 90 de lucrări de 
pictură și 40 de sculptură. Expozi
ția se înscrie unui șir de manifes
tări valoroase desfășurate de-a 

■ lungul anului. (Expoziția județeană 
de grafică ; participarea a 31 ar
tiști la salonul bucureștean de pic-

tură și sculptură, a 15 la salonul 
național de desen și gravură ; or
ganizarea a 46 de expoziții perso
nale și de grup în galeriile clujene, 
ca și în cele din Turda, Dej, Gher
la. la căminele culturale din comu
nele Geaca, Cîțcău etc,), (Alexan
dru Mureșan).

„SĂ REFLECTĂM 
Șl SĂ LUĂM ATITUDINE"
Este titlul unei foto-expoziții 

cuprinzînd un set de 9 planșe de 
agitație vizuală, editat din iniția
tiva secției de propagandă a Co
mitetului județean Suceava al 
P.C.R. in sprijinul muncii politico- 
educative de masă. Abordînd o 
largă arie tematică din domeniul 
principiilor și normelor eticii și 
echității socialiste, în forme in
structive (reflecții ale unor mari 
gînditori, proverbe și zicători, ma
xime, cugetări) și umoristice (epi
grame. caricaturi etc.), foto-expozi- 
ția, editată într-un tiraj de 1 500 de 
exemplare, constituie un bun in
strument al muncii educative de 
masă. (Gheorghe Parascan).

Uniunea artiștilor plastici din 
Republica Socialistă România 
anunță concursul pentru burse 
pentru anul 1976. Se acordă 5 
burse a cite 1 500 lei lunar, timp 
de un an, absolvenților din ul
timii 3 ani de la data absolvi
rii Institutelor de artă plastică 
„Nicolae Grigorescu" și „Ion 
Andreescu", precum și ai Facul
tăților de desen (cu examen 
de stat).

Candidații la aceste burse 
vor depune la sediul Uniunii 
artiștilor plastici din Bucu
rești, pînă la 5 (inclusiv) ia
nuarie 1976, acte cu care să do
vedească numirea în învăță- 
mint în cadrul personalului de 
predare sau în alte organizații 
socialiste pe baza repartizării, 
precum și angajarea sau trans
ferarea din alte sectoare de ac
tivitate la cerere sau în intere
sul serviciului în condițiile pre
văzute de statutul personalului 
didactic adoptat prin Legea nr. 
6/1969.

Odată cu aceste dovezi, can- 
didații vor depune un memo
riu de activitate artistică. Toți 
candidații la burse vor trimite 
un număr de lucrări de artă 
pentru concurs la sediul Uniu
nii artiștilor plastici din Bucu
rești — Calea Victoriei nr. 155 
— pină la 10 (inclusiv) ianua
rie 1976. Absolvenții avînd ca 
specialitate pictura, grafica sau 
artele decorative vor depune 
cite 10 lucrări, toate în aceeași 
specialitate. Absolvenții avînd

ca specialitate sculptura vor 
depune fiecare cite 5 lucrări 
originale. Cheltuielile de ex
pediere și returnare ale lucră
rilor trimise la concurs privesc 
pe candidați, inclusiv taxele de 
magazinaj C.F.R. și transportul 
lucrărilor de la gară la sediul 
Uniunii artiștilor plastici.

Examinarea lucrărilor de că
tre juriul instituit prin hotă- 
rîrea Comitetului de conducere 
al Uniunii artiștilor plastici va 
avea loc la București, în pe
rioada 15—25 ianuarie 1976. Re
zultatul concursului va fi anun
țat prin presă Ia începutul lunii 
februarie 1976 — și personal,
prin poștă, ciștigătorilor <1« 
burse.

Absolvenții cărora li se acor
dă burse sînt obligați să pre
zinte, trimestrial, adeverințe 
care să ateste încadrarea și 
funcționarea lor continuă în în- 
vățămîntul didactic de predare 
sau alte organizații socialiste.

Bursa se acordă numai pen
tru perioada în care bursierul 
prestează efectiv o activitate 
remunerată în cîmpul muncii, 
în baza repartiției guvernamen
tale sau transferului la alt loc 
de muncă ; întreruperile de ac
tivitate, indiferent de motiv, 
sistează dreptul la bursă.

Amănunte privind organiza
rea concursului pentru bursele 
menționate se pot obține la U- 
niunea artiștilor plastici din 
București, telefon 1218 29.
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La O. N. U. a început dezbaterea asupra

Dr. AGOSTINHO NETO
Președintele Republicii Populare Angola

punctului înscris de România cu privire la

LUANDA
Cu prilejul proclamării independentei depline a Angolei ți al instalării 

dumneavoastră ca președinte al Republicii Populare Angola, doresc ca, în nu
mele Partidului Comunist Român, al guvernului și poporului român, cit și al 
meu personal, să vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului angolez 
cele mai sincere șl călduroase felicitări prietenești.

Victoria istorică obținută de poporul angolez, ca rezultat al luptei înde
lungate, pline de eroism și sacrificii, constituie o nouă confirmare a invinci
bilității luptei popoarelor pentru dreptul de a fi deplin stăpîne pe destinele 
lor, de a-și făuri liber viitorul, în conformitate cu aspirațiile și năzuințele lor 
fundamentale, pentru lichidarea colonialismului, a practicilor neocolonialiste, 
a politicii de discriminare rasială și apartheid.

Sînt convins că cucerirea independenței Angolei va întări frontul țărilor 
care luptă împotriva politicii de dominație a imperialismului, colonialismului 
și neocoionialismului, pentru consolidarea independentei lor politice și eco
nomice, pentru pace, pentru lichidarea stării de subdezvoltare, pentru instau
rarea unei noi ordini politice și economice internaționale. Totodată, victoria 
istorică de eliberare națională a poporului angolez va contribui la intensifi
carea luptei pentru libertate și independentă a celorlalte popoare care se mal 
află sub dominație străină.

Obținerea independenței de stat deschide perspectiva unei Angole noi, 
libere, suverane și independente, asigurării propășirii economice și sociale 
a poporului angolez.

Urmărind cu sentimente de caldă prietenie și simpatie lupta eroică dusă 
de poporul angolez pentru 
România socialistă, Partidul 
vență solidaritatea militantă 
acordat întregul lor sprijin 
a dus la întărirea relațiilor 
poare ale noastre.

în aceste momente de legitimă satisfacție și bucurie pentru poporul an
golez, cit și pentru toate popoarele iubitoare de libertate și pace, doresc să vă 
adresez cele mai sincere urări de succes în opera de reconstrucție a tării 
dumneavoastră, în lupta pentru o Angola liberă, independentă, unită și 
prosperă.

îmi exprim convingerea că, în noile condiții, create prin dobîndirea in
dependenței naționale, relațiile de prietenie și colaborare statornicite între 
cele două popoare ale noastre vor cunoaște o continuă și puternică dezvol
tare. în ce o privește. România este hotărîtă să facă tot ce depinde de ea 
pentru promovarea unei conlucrări multilaterale între țările noastre, pe plan 
politic, economic, cultural și tehnic, în interesul reciproc, al cauzei unității 
forțelor antiimperialiste din lume, al păcii și înțelegerii în întreaga lume.

cîștigarea libertății și independenței naționale. 
Comunist Român și-au manifestat cu consec- 

cu cauza justă a poporului angolez, căruia i-au 
politic, diplomatic, moral și material, ceea ce 
de prietenie și colaborare dintre cele două po-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

COMUNICAT
Luînd act de proclamarea inde

pendentei de stat a Angolei, Repu
blica Socialistă România a hotărît să

recunoască Republica 
gola și să dezvolte cu 
porturi de prietenie

Populară An- 
noul stat ra- 
și colaborare.

Festivitățile de la Luanda
LUANDA 11 (Agerpres). — Luni, 

la miezul nopții, președintele Mișcă
rii Populare pentru Eliberarea An
golei (M.P.L.A.), Agostinho Neto, a 
proclamat, în mod solemn, la Luan
da. independența Angolei. Noul stat 
independent se va numi „Republica 
Populară Angola". Cu acest prilej.

★
LISABONA 11 (Agerpres). — în 

capitala Portugaliei a avut loc, sub 
conducerea președintelui Francisco 
da Costa Gomes, o reuniune extraor
dinară a Consiliului de Miniștri, la 
care au participat și secretarii gene
rali ai celor trei partide reprezentate 
In guvern : Alvaro Cunhal (partidul 
comunist), Mario Soares (partidul 
socialist), Francisco Sa Carneiro 
(partidul popular democratic).

La sfîrșitul reuniunii a fost dat 
publicității un comunicat prin care

la Luanda a avut loc o mare adu
nare populară la care au luat parte 
mii de persoane. Președintele 
M.P.L.A., potrivit prevederilor legii 
constitutionale, aprobată luni de Co
mitetul Central al acestei mișcări, 
devine președintele tării.

★
Consiliul de Miniștri, în numele în
tregului popor portughez, „adresează 
salutul său poporului angolez cu 
ocazia proclamării independenței An
golei — eveniment de o deosebită 
importanță istorică pentru ambe
le popoare, pentru Africa și în
treaga lume". De asemenea, Con
siliul de Miniștri al Portugaliei își 
exprimă convingerea că, pe viitor, 
vor fi intensificate relațiile de prie
tenie și cooperare între popoarele 
portughez și angolez.

Reuniune consacrată examinării propunerilor
de reunificare a Vietnamului

Creșterea rolului Națiunilor Unite
în soluționarea marilor probleme

ale lumii contemporane
NAȚIUNILE UNITE 11 — Corespondentul nostru transmite t In 

Comitetul pentru problemele juridice al Adunării Generale au Început 
dezbaterile asupra punctului Înscris de România vizind „creșterea ro
lului Națiunilor Unite in menținerea și consolidarea păcii si securității 
internaționale, in dezvoltarea cooperării intre toate națiunile și în pro
movarea normelor dreptului internațional în relațiile dintre state". Dez
baterile asupra acestui punct — sub forma unor rapoarte ale secreta
rului general — vor dura circa două săptămini și au drept obiectiv 
identificarea unor măsuri pentru crearea unui cadru instituțional ca
pabil să analizeze, să dezbată și să recomande planarei propuneri 
concrete vizind realizarea creșterii rolului și prestigiului organizației 
in lume, a eficienței sale in soluționarea problemelor majore care con
fruntă întreaga omenire.

în raportul secretarului general, 
Kurt Waldheim, care conține opiniile 
unor state membre privind modalită
țile de promovare a procesului edi
ficării rolului O.N.U. în cîmpul vast 
al relațiilor politice și economice in
ternaționale, cit și în discursurile 
rostite în cadrul dezbaterilor genera
le din plenara adunării, se exprimă 
cu pregnanță preocuparea statelor 
față de insuficienta prezență a O.N.U. 
în viața internațională, cu deosebire 
pe plan politic, în domeniul regle
mentării pașnice a diferendelor, adi
că tocmai acolo unde O.N.U. este cel 
mai mult chemată să-și asume un 
rol primordial în virtutea mandatu
lui cu care este învestită potrivit 
cartei.

în opinia a numeroase state mem
bre, Carta Națiunilor Unite trebuie 
adusă în concordanță cu realitățile 
contemporane, cu schimbările și pre
facerile mari survenite în lume în 
cele trei decenii care au trecut de 
Ia elaborarea sa. cu aspirațiile și nă
zuințele de progres economic și so
cial. de pace, libertate, independență 
și autodeterminare ale popoarelor. 
O.N.U. — se arată în răspunsul gu
vernului Madagascarului la cererea 
adresată statelor de secretarul gene
ral de a-și spune opinia despre mo
dalitățile de creștere a rolului orga
nizației — trebuie să fie capabilă să 
elimine situațiile create de interven- 
tionismul imperialist, aventurismul 
colonialist, exploatarea neocolonialis-

tă șl agresiune, în general. Trebuie 
create instrumente internaționale și 
universale pentru punerea în practică 
a principiilor O.N.U., pentru înfăptui
rea dezarmării generale și totale, 
determinarea retragerii bazelor mi
litare 
state 
tare.

în alt răspuns, 
se relevă imperativul creșterii ro
lului O.N.U. pentru edificarea unei 
noi ordini economice Internationale, 
pentru transpunerea în viață a pre
vederilor Cartei drepturilor și obli
gațiilor economice ale statelor, ale 
Declarației și Planului de acțiune 
asupra dezvoltării și cooperării eco
nomice internaționale.

Statele în curs de dezvoltare a- 
preciază în unanimitate că O.N.U. 
are atit sarcina, cit și răspunderea 
concertării eforturilor pentru lichida
rea subdezvoltării, eradicarea decala
jelor economice dintre state și asi
gurarea progresului economic și so
cial al popoarelor.

în răspunsul 
se evidențiază 
rolului O.N.U. 
mării. în timp 
se relevă rolul _____ „ _____
Națiunilor Unite în menținerea păcii, 
în prevenirea ca situațiile conflictua- 
le să se transforme în ciocniri mili
tare, precum și in crearea condițiilor 
necesare soluționării pașnice a dife
rendelor.

străine de pe teritoriile altor 
și reducerea cheltuielilor mili-

cel al Omanului,

guvernului filipinez 
necesitatea creșterii 
în domeniul dezar- 

ce in cel al Ciprului 
important ce revine

în Comitetul politic

HANOI H (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. informează că Prezidiul și 
Secretariatul Comitetului Central al 
Frontului Patriei din Vietnam au 
examinat, în cursul unei reuniuni, 
un raport prezentat de Xuan Thuy, 
secretar al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, membru al 
Prezidiului 
cu privire

C.C. al Frontului Patriei, 
la propunerile de reunifi-

care națională pe linie de stat a 
Vietnamului.

Prezidiul și Secretariatul C.C. al 
Frontului Patriei au aprobat în una
nimitate aceste propuneri și au ho
tărît convocarea celei de-a 8-ă Con
ferințe a Comitetului Central al 
Frontului Patriei în scopul definirii 
unui program de acțiune pentru noua 
etapă.

ORIENTUL APROPIAT
11 (Agerpres). Capi-BEIRUT

tala libaneză și celelalte localități 
din țară au cunoscut marți o zi 
calmă, lipsită de incidente, infor
mează agenția M.E.N. La Beirut și 
în suburbiile orașului, viața își reia, 
treptat, cursul normal. Instituțiile fi
nanciare și magazinele au fost re
deschise, transportul comun urban a 
fost reluat. Postul de radio Beirut

a cerut tuturor locuitorilor să-și des
fășoare activitatea în mod normal 
pentru a contribui la menținerea sta
bilității situației.

Pe de altă parte, ziarele au publi
cat declarații ale liderilor politici în 
care aceștia își afirmă dorința de a 
contribui la menținerea ordinii și 
justiției.

Atenția este polarizată
Imperativul dezarmării generale și 

totale, prioritatea incontestabilă a dez
armării nucleare, consecințele eco
nomice și sociale ale cursei înarmări
lor, crearea de zone denuclearizate și 
necesitatea scoaterii negocierilor de 
dezarmare din impasul actual con
tinuă să formeze principalele puncte 
de referință ale dezbaterilor din Co
mitetul politic al Adunării Generale 
asupra celor 19 
lui dezarmării.

Ambasadorul 
Berge, a cerut 
adopte urgent 
scopul de a pune sub control cursa 
înarmărilor nucleare și a contribui 
la progresul pe calea dezarmării nu
cleare. în cele din urmă — a arătat 
vorbitorul — este greu de conceput 
prevenirea proliferării pe „orizon
tală" a armelor de distrugere în 
masă în condițiile în care prolifera
rea pe „verticală" a unor asemenea 
arme continuă în ritm accelerat.

Reprezentantul Belgiei, E. Merenne, 
a sprijinit propunerile vizînd înce
tarea tuturor experiențelor nucleare 
în toate mediile și a apreciat că 
crearea de zone denuclearizate în di
verse regiuni ale lumii poate con
tribui in mod efectiv la bararea pro
liferării armelor de distrugere in 
masă.

Ministru] de externe al R.S.S. 
Bieloruse, A Rudinovici, vorbind 
despre consecințele economice ale 
cursei înarmărilor, a subliniat 
anual, peste 25 000 milioane dolari-se 
cheltuiesc numai pentru cercetări mi
litare, fonduri care ar putea fi ca
nalizate spre scopuri economice și 
sociale.

Vicepreședintele Senatului francez, 
Pierre Christian Taittinger, a decla
rat că situația negocierilor de dezar-

de problema dezarmării

puncte ale capitolu-

Norvegiei, Gunnar 
statelor nucleare să 
măsuri eficace în

mare este pur și simplu descurajan- 
tă, în timp ce cursa cantitativă și 
calitativă a înarmărilor nucleare 
continuă în ritm accelerat. Problema 
centrală a dezarmării generale și 
totale continuă să rămînă dezarma
rea nucleară. în domeniul dezarmă
rii nucleare, a spus vorbitorul, Na
țiunile Unite și conferința Comi
tetului pentru dezarmare de la Ge
neva continuă să rămînă paralizate. 
Taittinger a sprijinit propunerea con
vocării unei conferințe mondiale de 
dezarmare.

că,

LONDRA

Parlamentarii eleni se pronunță pentru 
intensificarea relațiilor de colaborare 

dintre Grecia și România
A fost aprobat aranjamentul privind schimbul de personal știin

țific și tehnic intre cele două țări
ATENA 11 — Corespondentul Ager

pres transmite : Parlamentul grec a 
consacrat ședința sa de luni după- 
amiază discutării și aprobării proiec
tului de lege guvernamental privind 
ratificarea aranjamentului asupra 
schimburilor de personal științific și 
tehnic, intervenit la 1 martie a.c. în
tre Consiliul Național pentru Știință 
și Tehnologie din România și Minis
terul Culturii și Științelor din Grecia. 
Proiectul a fost votat în unanimitate.

în urma dezbaterilor, numeroși de- 
putați, aparținînd tuturor partidelor 
politice grecești, odată cu expunerea 
acordului lor față de conținutul aran
jamentului discutat, au manifestat 
dorința de a se întreprinde noi mă
suri pentru intensificarea relațiilor 
dintre Grecia și România.

Răspunzînd deputaților, ministrul

culturil și științelor, Constantin Try- 
panis, a relevat că aranjamentul pri
vind schimburile de oameni de știin
ță „constituie doar începutul unei 
dezvoltări mai largi a relațiilor din
tre România și Grecia și nu numai în 
domeniul economic".

în relatările asupra dezbaterilor 
parlamentare, presa ateniană eviden
țiază : „Membrii parlamentului au 
subliniat posibilitatea și oportunita
tea lărgirii relațiilor dintre Grecia și 
România, în special în domeniul pe
trolului" (Kathimerini) ; „Să se lăr
gească colaborarea cu România" (To 
Vima) ; „Toți parlamentarii s-au pro
nunțat, în unanimitate, pentru dez
voltarea de relații mai strînse cu 
România și au cerut extinderea aces
tora și la alte domenii" (Avghi).

SI
9

CONVORBIRE INTRE Sesiunea Adunării

DE 
PRETUTINDENI
• CHIRURGIE GENE

TICA. Un prim succes al chi
rurgiei genetice a fost înregis
trat In U.R.S.S. ; cu ajutorul 
unor substanțe radioactive, spe
cialiștii au intervenit in mate
rialul ereditar al celulelor vier
milor de mătase. Ca urmare, 
cromozomii s-au modificat In a- 
semenea măsură, incit din ouă 
ies aproape numai omizi de 
sex masculin (doar 0,1 la sută 
sînt de sex feminin). Rezultatul 
acestor experiențe are o mare 
însemnătate științifică, dar și 
una practică. La formarea co
conului în care se dezvoltă flu
turii, aceste larve produc cu 30 
la sută mai multe fire decît 
cele feminine. Potrivit aprecie
rii unor experți, prin generali
zarea noii metode, producția de 
mătase brută a U.R.S.S. ar 
spori cu cel puțin 45 la sută.

L. I. BREJNEV
PREȘEDINTELE R. F. G.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 
Kremlin a avut loc, marți, o între
vedere între Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., și 
Walter Scheel, președintele R. F. 
Germania, aflat într-o vizită oficială 
în Uniunea Sovietică. După cum in
formează agenția T.A.S.S., au fost 
discutate aspecte privind evoluția re
lațiilor bilaterale, precum și proble
me ale situației internaționale actua
le, legate in special de continentul 
european.

în aceeași zi, la Moscova au con
tinuat convorbirile dintre Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., și 
Walter Scheel, la care au participat 
și miniștrii afacerilor externe ai celor 
două țări.

SPANIA

Federale
a R. S. Cehoslovace

PRAGA 11. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Marți au început 
la Praga, lucrările sesiunii comune a 
Camerei Poporului și Camerei Na
țiunilor ale Adunării Federale a 
R. S. Cehoslovace. La lucrări iau 
parte Gustav Husak, secretar gene
ral al C.C. al P.C.C., președintele 
R. S. Cehoslovace, Lubomir Strougal, 
președintele guvernului R.S.C., alți 
conducători 
cehoslovaci, 
ministrul 
zentat un 
probleme 
slovace.

stat 
Chnoupek, 

afacerilor externe, a pre- 
raport privind principalele 
ale politicii externe ceho-

de partid și de 
Bohuslav

Protest împotriva represiunilor antidemocratice
MADRID 11 (Agerpres). — Știri din 

Spania informează despre noi acțiuni 
ale autorităților franchiste împotriva 
presei și ziariștilor din această 
țară. „Asociația presei spaniole" a 
adresat autorităților un protest în 
care se relevă „sporirea măsu
rilor oficiale îndreptate împotriva 
presei, care includ confiscarea sau 
suspendarea unor publicații, eli
minarea anumitor pagini din ediții, 
declanșarea unor acțiuni de punere 
sub urmărire juridică, instituirea de 
amenzi, utilizarea unor metode de 
hărțuire sau intimidare". De aseme
nea, sînt condamnate „diversele 
obstrucții îndreptate împotriva acti
vității reporterilor, cum ar fi acuza-

țiile nefondate, arestările și deten
țiunile".

Această luare de poziție, prima 
provenind de la reprezentanții presei 
în cei 36 de ani de regim dictatorial 
— subliniază agențiile de presă — 
ilustrează curentul din ce în ce mai 
larg de opoziție căruia trebuie să-1 
facă față autoritățile franchiste.

★
spaniolă a arestat 53 de 
la Malaga sub acuzația de

Poliția 
persoane 
a fi organizat reuniuni politice, de a 
fi imprimat și distribuit manifeste 
care se pronunțau pentru instaurarea 
unui regim democratic în tară. Prin
tre persoanele arestate se află nu
meroși studenți de la Facultatea de 
științe economice din Malaga.

agențiile de presă
Congresul internațional 

dedicat problemelor uma
nismului s'a deschis la Roma. Pre
ședinte al congresului a fost ales prof. 
Nicolae Barbu de la Universitatea 
din București.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare, 
Gyorgy Lazar, a sosit într-o vizită 
oficială în Italia, unde a început con
vorbiri cu primul ministru Aldo 
Moro. Au fosvabordate relațiile bila
terale sub diversele lor aspecte, pre
cum și probleme ale situației inter
naționale 
proo.

Șeful statului birmanez, 
U Ne Win, a sosit într-o vizită ofi
cială de prietenie în R.P. Chineză, 
anunță agenția China Nouă. în a- 
ceeași zi, el a avut o întrevedere cu 
Ciu De, președintele Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R.P. Chi
neze, la care au participat Den Siao- 
pin, Cian Ciun-ciao, vicepremieri ai 
Consiliului de Stat, alte persoane o- 
ficiale chineze.

actuale, de interes reci-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI
_________ :_______ :__ :____________  - . - ------------ - ------ .------------ La_____ i___________________________’

în cadrul turneului pe care îl 
întreprinde in mai multe loca- 

ansamblul 
la Stock- 
dansuri și 
românești, 
aplaudate 
numeroșii 
locală a 

consacrat recenzii elogioase an
samblului românesc.

lităti din Suedia, 
„Prahova" a susținut 
holm un program de 
cintece populare 
Spectacolele au fost 
la scenă deschisă de 
spectatori, iar presa

Petrolul din Mereu Nordului
și contraditțiile din interiorul

încredere a Angliei în 
capacitatea C.E.E. de 
a proteja 
naționale 
este fără 
întilnirile 
energiei 
nouă"

interesele 
britanice nu 

justificare, 
miniștrilor 

ai „celor 
au evidențiat

serioase 
agravate 
diferite în 
economice 
de perspectiva ca An
glia să devină un im
portant producător de 
petrol. Un mandat 
colectiv ar fi o încer-

contradicții, 
de pozițiile 
problemele 

și mai ales

care pe de o parte de 
a masca aceste con
tradicții. iar pe de alta 
de a 
știrbi 
nice.

nesocoti sau a 
interesele brita-

N. PLOPEANU

Pieței tomune LIMA a

transmit
ilor generale ale unui „bilanț al poli
ticii agricole comune". Acesta urmea
ză să fie examinat și aprobat de șefii 
de stat și de guvern din țările mem
bre, care se vor întîlni, la 1 decem
brie, la Roma. Dezbaterile s-au axat 
pe un document elaborat în acest 
sens la nivel de experți.

Intr-un interviu acordat a- 
genției France Presse, noul director 
general al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.), Edouard Saouma, s-a 
pronunțat pentru o dezvoltare a agri
culturii în întreaga lume, în așa fel 
Incit să se stabilească noi raporturi 
de colaborare între state și să dispară, 
în ultimă instanță, orice dependență 
a statelor în curs de 
statele bogate.

dezvoltare de

s-a deschis

• ORDINATOR POLI
GLOT. La Dilsseldorf (R.F.G.) 
a fost inaugurat un centru de 
documentare și de prelucrare a 
datelor din domeniul industriei 
textile, denumit ,,Titus", la care 
sînt conectate întreprinderi din 
mai multe țări europene și sud- 
americane. Unitatea principală a 
centrului o constituie un ordina
tor care „vorbește" germana, en
gleza, franceza și spaniola. So- 
licitanții pot primi o gamă 
largă de date cu privire la teh
nica de fabricație și chimia tex
tilelor, construirea de mașinl- 
speciale în industria confecții
lor etc. Constructorii săi au iz
butit să facă „traductibile" in
formații tehnico-științifice, ba- 
zîndu-se pe o analiză structu
rală a limbilor moderne. Ei au 
redactat textele conform unul 
model lingvistic relativ simplu, 
pe care mașina îl poate traduce 
fără dificultate.

• UN MESAGER DIN 
CENTRUL PĂMINTULUI. 
Multă vreme fragmentul de 
mineral denumit „Josephinit", 
descoperit în rîul Josephine 
din S.U.A. a stîrnit nedumeri
rea geologilor. Avînd o compo
ziție asemănătoare meteoriților, 
i s-a atribuit un timp acestei 
„curiozități geologice" o origine 
cosmică. Ultimele cercetări la 
care a fost însă supus și in 
urma cărora au fost identificate 
substanțe terestre, nețntîlnite la 
meteoriți, infirmă această ipo
teză. Savanții sînt de părere că 
ne aflăm în fața primului me
sager al misterelor nucleului 
terestru : conform noii ipoteze, 
„Josephinit“-ul, inițial în stare 
lichidă, s-ar fi format prin cris
talizare la extremitatea exteri
oară a nucleului planetei noas
tre. Studierea sa amănunțită 
este de natură să ducă la con
cluzii extrem de interesante a- 
supra structurii miezului incan
descent al Terrei.

• ONODA IȘI PUBLI
CĂ MEMORIILE... •■Răz
boiul meu de 30 de ani pe 
insula Lubang" este titlul 
cărții în curs de apariție în Ja
ponia avînd drept autor pe 
Hiroo Onoda, militarul japonez 
care, refuzînd să creadă in sfîr- 
șitul războiului, a trăit timp de 
aproape trei decenii ascuns in 
junglă, într-una din insulele 
arhipelagului filipinez, într-o 
totală izolare. El relatează în 
amănunțime întîmplările prin 
care a trecut în această perioa
dă, ca și împrejurările în care 
a acceptat să se considere „de
mobilizat", după ce fostul său 
comandant i-a confirmat perso
nal că Japonia a capitulat a- 
cum 30 de ani și că războiul a 
luat sfirșit. în ce privește mo
dul de viață actual, se semna
lează ca un amănunt interesant: 
nereușind să se reacomodeze în 
țara-i natală, Onoda intențio
nează să se stabilească în Bra
zilia, al cărei climat tropical il 
găsește mai adecvat, după atiția 
ani de ședere in jungla din Lu
bang.

Comentînd începerea 
extracției petrolului 
din largul Mării Nor
dului, presa britanică 
se face ecoul satisfac
ției determinate de a- 
cest eveniment („o zi 
istorică", considera 
„Daily Mirror"), al în
crederii că valorifica
rea acestor surse de 
petrol va contribui la 
redresarea economiei, 
la scoaterea tării din 
marasmul cauzat de 
fenomenele de criză 
cu care este atit de 
acut confruntată. în- 
tr-adavăr, potrivit da
telor oficiale, se apre
ciază că încă de anul 
viitor Marea Britanie 
va fi în măsură să ob
țină din producție pro
prie circa 20 la sută 
din necesitățile sale de 
petrol, urmînd ca din 
1980 să-și satisfacă in
tegral cerințele de pe
trol și gaze. După es
timările Departamen
tului energiei, Marea 
Britanie ar putea de
veni în deceniul ur
mător una din țările 
exportatoare de pe
trol. „Aceasta va oferi 
Angliei prilejul 
pregătească, fără 
forturi financiare 
reroase, trecerea 
deceniul energiei 
cleare" — scrie 
nancial Times".

să 
i e- 
du- 

la 
nu- 

„Fi-

„Intrarea Angliei în 
era petrolului" — cum 
scrie „Times" — con
stituie pentru unele 
publicații britanice 
prilejul să pună între
barea : „Cui aparține 
această bogăție ?“ Du
pă cum arată ziarul 
„Morning Star", 
mătate djn 
de pe urma 
din Marea 
vor intra în 
companiilor 
De aceea, ziarul pro
pune ca soluție pe 
care o impun intere
sele înseși ale poporu
lui britanic „naționali
zarea completă a pro
ducției, distribuției și 
explorării petrolului". 
La rîndul său, „Guar
dian" precizează 
guvernul Wilson 
tenționează 
în viitorul 
„Corporația națională 
britanică a petrolului", 
care să preia, în nu
mele statului, 51 la 
sută din interesele 
petroliere din Marea 
Nordului

Un alt aspect 
problemelor create 
intrarea Angliei 
rîndul țărilor produ
cătoare de petrol este 
acela al relațiilor cu 
partenerii din Piața 
comună și. în special, 
cele referitoare la

„ju- 
profiturile 
petrolului 
Nordului 
seifurile 
străine".

că 
in

să qyeeze 
apropiat

al 
de 
în

reprezentării" 
Britanii la 

conferință 
decembrie de 
privitoare la

„forma 
Marii 
viitoarea 
de la 16 
la Paris 
energie, materii prime 
și dezvoltare. După 
cum arată ziarul a- 
mintit. Marea Britanie 
„cere să vorbească cu 
propriul său glas și nu 
cu acela al Comuni
tății Economice Euro
pene". în acest sens, 
ministrul de externe 
Callaghan preciza : 
„revine guvernului și 
parlamentului britanic 
și numai lor atribuția 
de a stabili cel mai 
potrivit mijloc de a 
ne apăra interesele". 
Poziția guvernului de 
a se împotrivi oricărei 
forme de supranațio- 
nalitate în luarea de
ciziilor în probleme 
care privesc Anglia ca 
membru individual al 
Pieței comune 
siderînd, pe 
dreptate, că 
este un aspect 
în mod organic, de 
suveranitatea naționa
lă -r- este puternic 
sprijinită de opinia 
publică.

După cum sublinia 
suplimentul „Europe", 
editat de cunoscutele 
ziare „Le Monde", 
„Times". „La Stampa" 
și „Die Welt", lipsa de

— con- 
bună 

aceasta 
ce ține.

„Front nuționul" pentru apurureu

Mii de oameni, care 
au umplut piața mare 
din Cuzco și străzile 
învecinate, au aniver
sat — în prezența 
președintelui republi
cii — împlinirea a 195 
de ani de la răscoala 
populației indiene, 
condusă de eroul 
popular incaș Tupac 
Amaru împotriva ocu- 
panților spanioli, răs
coală care a înscris o 
pagină eroică în isto
ria luptei populare 
pentru libertate și 
justiție. Ea a consti
tuit preludiul bătălii
lor pentru indepen
denta politică a tării, 
cucerită mult mai tîr- 
ziu. spre începutul se
colului al 
pe cîmpurile de 
de la Junin și 
cucho.

Aspirațiile la 
pendentă ale poporu
lui peruan, pentru 
care și-au jertfit via
ta, cu aproape 
sute de 
luptătorii 
Amaru, 
găsească

XIX-lea, 
luptă 
Aya-

înde-

două 
urmă, 
Tupac

să-și

ani în
lui

aveau
condițiile

revoluției
>

In 
ur- 
re- 
în

deplinei afirmări 
'zilele noastre, ca 
mare a procesului 
voluționar inițiat 
1968, care nu intîm-
plător, de altfel, și-a 
ales ca emblemă toc
mai figura legenda
rului incaș.

în cuvîntarea rosti
tă la adunarea popu
lară din Cuzco, în ini
ma regiunii locuite de 
populația 
incașă, 
Francisco 
Bermudez 
principalele 
politice și 
ale momentului ac
tual. Pe linia apro
fundării procesului re
voluționar urmează a 
se duce „un război 
fără preget împotriva 
inamicilor dintotdea- 
una ai poporului — 
exploatarea, oportu
nismul, injustiția și 
alte plăgi". Făcînd o 
paralelă între forțele 
dușmănoase împotri
va cărora s-a ridicat 
Tupac Amaru și cele 
pe care trebuie să le 
înfrunte în prezent

de origine 
președintele 

Morales 
expus 

sarcini 
economice 

momentului 
Pe linia

a

procesul prefacerilor 
social-economice din 
Peru, președintele re
publicii a lansat un 
apel în vederea con
stituirii . unui mare 
front național de a- 
părare a revoluției, 
front menit să așeze 
bazele pentru dezvol
tarea unei organizații 
politice atotcuprinză
toare.

Mobilizarea politică 
în apărarea transfor
mărilor revoluționare, 
în desfășurarea „bă
tăliei pentru creșterea 
producției" configu
rează principalele pre
ocupări și eforturi în 
direcția adîncirii pro
cesului revoluționar — 
a arătat vorbitorul — 
aceasta fiind, pe pla
nul continuității isto
rice, omagiul cel mai 
semnificativ ce poate 
fi adus tradițiilor lup
tei pentru dreptate 
socială. simbolizată 
de Tupac Amaru.

Euqen POP

La Nairobi s*a deschis a doua 
sesiune a experților programului 
O.N.U. pentru problemele mediului 
ambiant. în cadrul reuniunii vor fi 
dezbătute probleme legate de influ
ența producției și a utilizării dife
ritelor surse de energie asupra me
diului înconjurător. Experților le-a 
fost prezentată o expunere în care 
se face o analiză a producției și u- 
tilizării diferitelor surse de energie, 
a tendințelor în dezvoltarea ener
geticii, in vederea reducerii nocivi
tății acesteia.

Miniștrii agriculturii din 
țările C.E.E., reuniți la Bruxel
les, au ajuns la un acord asupra linl-

La Mannheim
Congresul Partidului 
crat din R.F.G. Pe ordinea de zi fi
gurează discutarea proiectului „Plat
formei orientative" a P.S.D. pe pe
rioada 1975—1985, care definește 
principalele obiective politice și eco
nomice ale partidului în deceniul 
următor.

Social-Demo-

Guvernul Provizoriu de 
Uniune Națională al Laosu- 
lui, întrunit la Vientiane, a trecut 

în revistă activitățile sale în dome
niile relațiilor externe, finanțelor, co
municațiilor, transporturilor și ale al
tor sfere de importanță majoră. Gu
vernul a hotărît, între altele, dizol
varea partidului de extremă dreaptă 
„Lao Huomsamphan".

• „NATRALOX" 
denumirea unui nou corp de ilu
minat cu vapori de sodiu, con
struit la întreprinderea „Narva" 
din Berlin (R. D. Germană). El 
este utilizat îndeosebi pentru 
iluminarea străzilor, autostrăzi
lor, a sălilor de spectacole și 
întruniri, oferind o luminozi
tate puternică. Culoarea gal
benă a luminii este, în același 
timp, foarte adecvată pentru 
intersecțiile aglomerate și tre
cerile de pietoni, fiind vizibilă 
la distante mari. Realizarea 
corpului de iluminat „Natra- 
lox" a devenit posibilă după 
obținerea unui material de alu
miniu transparent rezistent la 
vaporii corozivi de sodiu, în 
condițiile unei temperaturi de 
funcționare ridicate.

Situația politică din Australia
DIZOLVAREA GUVERNULUI WHITLAM SI CONSTITUIREA UNUI 

GUVERN DE TRANZIȚIE
(Agerpres). — De- 
cu o lună, după 
(dominat de opo-

CANBERRA 11 
clanșată în urmă 
refuzul Senatului 
ziție) de a aproba proiectul guver
namental de buget pe exercițiul 
1975—1976, pentru a forța organiza
rea unor alegeri generale anticipate, 
criza politică australiană a cunoscut 
un nou episod marți. La numai două 
ore după ce grupul parlamentar al 
Partidului Laburist — de guvernă- 
mint. — anunța organizarea la 13 de
cembrie a unor alegeri senatoriale 
parțiale, în speranța modificării ac
tualei componențe a Camerei superi
oare, guvernatorul general al Aus
traliei. John Kerr, care este repre
zentantul constituțional în Australia 
al reginei Marii Britanii, a hotărît 
dizolvarea guvernului condus de 
Gough Whitlam și, ulterior, a parla
mentului. în același timp, liderul o- 
poziției, Malcolm Fraser, a fost de
semnat conducătorul unui guvern 
de tranziție, însărcinat cu rezolvarea 
problemelor curente, pînă la apro-

)

piața organizare a unor alegeri ge
nerale anticipate. într-o declarație, 
guvernatorul general a arătat că a 
adoptat aceste 
găsirii unei 
îndelungată 
tării.

Premierul 
hotărîrea de dizolvare a guvernului 
său și a depus în parlament o mo
țiune de neîncredere în noul cabi
net. Moțiunea, adoptată în Camera 
reprezentanților (Camera inferioară 
a parlamentului) cu 64 de voturi 
contra 54, cere guvernatorului gene
ral să numească din nou pe Gough 
Whitlam în funcția de premier, 
funcție pe care o deține în confor
mitate cu rezultatele 'alegerilor ge
nerale.

Dizolvarea guvernului Whitlam a 
provocat, la Canberra, numeroase 
demonstrații de protest fată de ho
tărîrea guvernatorului, considerată 
ca neconstitutională.

hotărîri in vederea 
soluții pentru cea mai 

criză politică din istoria

Whitlam a respins însă

• „FUMĂTOR" AU
TOMAT. La un institut de 
cercetări științifice din Geneva 
a fost construită o maȘlnă care... 
fumează. Fumul țigărilor pe 
care le consumă mașina este 
trecut printr-un filtru, iar sub
stanțele reținute sînt introduse 
în organismul unor animale de 
experiență pentru a se studia 
influenta lor nocivă asupra or
ganismului. Dispozitive pneu
matice urmăresc procesul de 
ardere a țigărilor, îndepărtează 
pe cele arse și introduc altele 
noi.

• PERICOLUL STU
PEFIANTELOR. Roma nu
mără la ora actuală nu mai pu
țin de 6 000 de toxicomani — se 
arată într-un raport al medici
lor din capitala Italiei — 88 Ia 
sută din aceștia manifesting 
preferință pentru morfină. Ceea 
ce îngrijorează cu deosebire 
cercurile medicale este larga 
răspîndire a fenomenului in 
rîndurile tinerilor de pînă la 20 
de ani.
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