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Cu prilejul vizitei de lucru de ieri în unități agricole
și de cercetare științifică din sudul țăriiTOVARĂȘUL NICOLAE CEALȘESCUa analizat probleme actuale ale dezvoltării producțieiagricole, ale valorificării mai modernizării mașinilor agricole și bune a terenurilor, a tehnicii de irigații

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii 
Socialiste România, a 
făcut, joi dimineața, o 
vizită de lucru în uni
tăți agricole de pro
ducție și de cercetare.

împreună cu secre
tarul general al parti
dului s-au aflat tova
rășii Teodor Coman, 
Nicolae Giosan, Con
stantin Dăscălescu, 
Angelo Miculescu, vi- 
ceprim-ministru al gu
vernului, ministrul a- 
griculturii și industriei 
alimentare.

Au fost vizitate Institutul de cercetări pentru irigații și drenaje de la Băneasa-Giurgiu, 
întreprinderea agricolă de stat Prundu, întreprinderea agricolă de stat Adunații-Copăceni 

și întreprinderea „30 Decembrie"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 

intilnit cu cadre de conducere din 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare Și din alte ministere eco
nomice. cu oameni de știință și cer
cetători, cu specialiști, cu oameni ai 
muncii de pe ogoare, care, în aceste 
zile, dau bătălia pentru încheierea 
la timp și cu succes a recoltării, ară
turilor și insămînțărilor de toamnă, 
examinind. Ia fata locului, modul cum 
se Înfăptuiesc sarcinile mari și com
plexe ce revin agriculturii in actualul 
cincinal, in lumina hotăririlor Con
gresului al Xl-lea al P.C.R. A fost o 
analiză cuprinzătoare, atit a rezulta
telor obținute, cit și a lipsurilor exis
tente. care a condus la stabilirea unor 
măsuri concrete, eficiente, in vederea 
îndeplinirii în cele mai bune con
diții a programelor naționale de îm
bunătățiri funciare și de sporire a 
producției vegetale și animale, a pro
movării unor tehnologii perfecționate, 
a creării unei sisteme complete de 
mașini agricole cu performanțe la ni
velul tehnicii mondiale și. în general, 
a dezvoltării și modernizării agricul
turii.

Primul obiectiv al vizitei l-a con
stituit Institutul de cercetări pentru 
Irigații și drenaje de la Băneasa- 
Giurgiu. In acest cincinal, institutului 
ii revin sarcini importante in dome
niul elaborării. într-o concepție uni
tară, pe baza organizării complexe a 
teritoriului, a soluțiilor de proiectare, 
execuție și exploatare a sistemelor de 
irigații și drenaje în diferite condiții 
naturale, în corelare cu amenajarea 
bazinelor hidrografice ale țării.

Discuția pe care secretarul general 
al partidului a purtat-o aici cu con
ducerea Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, cu cercetători 
din instituite și stațiuni s-a referit 
la modul cum sint. transpuse in 
practică sarcinile privind folosirea 
intensiva a pămîntului, problemele 
vaste care se ridică in legătură cu 
amenajarea noilor sisteme de iriga
ții și exploatarea eficientă a celor 
existente, astfel incit să se obțină 
randamente maxime de pe fiecare 
hectar. Statul nostru a făcut efor
turi mari pentru extinderea an de 
an a lucrărilor de hidroameliorații, 
lucrări care se justifică pe deplin din 
punct de vedere economic-, ceea ce 
impune ca înfăptuirea la timp și in 
bune condiții a programului de ame
najări pentru irigații să fie urmată 
și de exploatarea rațională, eficien
tă a sistemelor, astfel incit să se 
realizeze sporurile de producție pre
văzute, să se obțină cite două recol
te pe același teren.

Pe terenurile Institutului de cercetări pentru irigații și drenaje de la Bâneasa-Giurgiu

în această direcție, sarcini de mare 
importanță revin cercetării* științi
fice. Actualul Institut de irigații și 
drenaje de la Băneasa-Giurgiu, 
creat la indicația conducerii parti
dului, își propune să rezolve multi
ple probleme vizînd activitatea in 
aoest domeniu. Problemele legate de 
irigații, desecări și alte lucrări de 
Îmbunătățiri funciare sint studiate 
de mai mulți ani. Deși au fost obți
nute unele rezultate in proiectarea 
sistemelor, ele nu sint satisfăcătoare. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că specialiștii din acest dome

La complexul zootehnic al întreprinderii agricole de stat Adunații-Copdceni

niu nu pot fi mulțumiți cu ce s_-a 
realizat pină acum și a criticat as
pru institutul de cercetări de la Bă
noasa—Giurgiu pentru neajunsurile, 
care s-au manifestat în sectorul de 
care se ocupă, mentalitatea veche de 
a face cercetare de dragul cercetă
rii. Revoluția tehnică in agricultură 
— arăta secretarul general al parti
dului — trebuie să Înceapă cu revo
luția in concepția oamenilor. în mo
dernizarea agriculturii trebuie să por
nim de la o concepție nouă. Dind do
vadă de indrăzneală și pasiune, cer
cetătorii trebuie să rezolve cu curaj și
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răspundere problemele de care se 
ocupă. Fără aceasta nu vor putea fi 
obținute rezultatele dorite. Referin- 
du-se in mod direct la activitatea 

[institutului da la Băneisa-Giurgiu, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat necesitatea abordării problemelor 
într-o concepție unitară. în primul 
rind. să fie studiate și găsite soluții 
la toate aspectele legate de buna fo
losire a celor 3 600 hectare ce apar
țin in prezent institutului și care nu 
trebuie să se transforme intr-un po
ligon de cercetări. Odată încheiată 
această activitate, in timpul cel mai

In dezbatere publică :

PROGRAMUL
DE MĂSURI 

pentru aplicarea hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea al 
partidului și ale Congresu
lui educației politice și al 
culturii socialiste, în dome
niul muncii ideologice, po
litice și cultural-educative

scurt specialiștii institutului trebuie 
șa-si continue cercetările pe alte su
prafețe'. contribuind in mod concret 
la organizarea și amenajarea com
plexă a terenurilor apș^ținîpd dife
ritelor unităti agricole, din diferite 
zone, să asigure generalizarea la ni
velul întregii țări a metodelor si teh
nologiilor moderne. în acest fel se 
va realiza in mod eficient integra
rea activității de cercetare cu cea de 
producție. în acest sens. tovarășul 
Nicolae Ceausescu a dispus reorga-

(Continuare in pag. a IlI-a)

In întreprinderi, muncă spornică, 
rezultate remarcabile 

in întrecerea socialistă
Avans în îndeplinirea 

pianului
• Colectivele de oameni ai muncii 

din întreprinderile Ministerului Mine
lor, Petrolului și Geologiei au anun
țat că și-au îndeplinit înainte de 
termen sarcinile de plan pe trei tri
mestre ale anului. Importante acțiuni 
ca generalizarea unor metode moderne 
de lucru in exploatările miniere și în 
uzinele de preparare, folosirea in
tensivă a utilajelor, accentuarea pre; 
ocupărilor pe linia sporirii eficientei 
economice a activității productive 
și-au găsit reflectarea in insemna- 
tele cantități suplimentare de căr
bune. t;ței. minereuri feroase si ne
feroase. alte materii prime necesare 
ramuriloi' prelucrătoare ale econo
miei naționale furnizate peste plan 
de la începutul anului.

• Entuziasta întrecere pe care o 
desfășoară colectivele de oameni ai 
muncii din județul Hunedoara a fost 
marcată de îndeplinirea înainte de 
termen a planului pe nouă luni. Se 
estimează realizarea, peste sarcinile 
celor trei trimestre, a unei producții 
suplimentare de peste 350 milioane 
lei. respectiv, a 160 milioane ki- 
lowati-oră energie electrică. 78 000 
tone fontă. 48 000 tone otel. 27 000 
tone laminate, peste 65 000 tone 
cărbune ș.a. în pas cu sporirea 
producției materiale, colectivele de 
muncă hunedorene ridică la noi cote 
eficienta economică. în 8 luni ale 
anului, spre exemplu, in industria 
județului s-au obtinut beneficii su
plimentare in valoare de 62 milioane 
lei, în timp ce cheltuielile materiale 
au fost reduse fată de nivelul pla
nificat cu 74 milioane lei. (Sabin Io- 
nescu).

Au realizat 
angajamentele 

anuale
Colectivul Șantierului naval din 

Orșova a reușit să realizeze in în
tregime, in nouă luni, angajamentele 
anuale. S-a obtinut astfel peste 
prevederile de plan o productie- 
marfă în valoare de 6 milioane lei. 
Totodată, la cheltuielile materiale s-a 
înregistrat o economie de 81 lei la 
mia de lei productie-marfă. De la 
începutul anului și pină acum s-au 
efectuat lucrări complexe de repara
ții la 120 de nave. S-a lansat cu 
succes o dragă de 750 mc, construc
torii de nave de aici propunîndu-și 
s-o predea' beneficiarilor în avans cu 
cel puțin 30 de zile. Lucrările la șa- 
landa maritimă autopropulsată de 
940 mc sini avansate cu 62 de zile. 
(Virgiliu Tătaru).

Mașini agricole 
peste prevederi

Harnicul colectiv al întreprinderii 
de tractoare si mașini agricole Cra
iova a raportat îndeplinirea, cu o 
săptămînă mai devreme, a sarcinilor 
de plan p.e cele trei trimestre ale 
anuiftl. S-a creat astfel posibilitatea 
obținerii, pină la sfirșitul lunii sep
tembrie. a unei producții-marfă su
plimentare evaluate la peste 13 mi
lioane lei. concretizată în aproxima
tiv 6 000 de utilaje agricole. De la 
începutul anului si pină in prezent, 
constructorii craioveni au livrat pes
te plan 10 tractoare cu încărcător 
hidraulic T.I.H. 445 (produs care a 
primit recent, pentru Înalta sa teh
nicitate. ..Medalia de aur“ la Tîrgul 

La chemarea Comitetului P "' :ecut
al C. C. ai P. C,

Să facem arături de bui tal
să snsâmintăm culturile iu

ii perioada optii
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27 DE ANI DE LA PROCL

REPUBLICII POPULARE Ci

Tovarășului HUA KUO-FE
Prim-vicepreședinte al Comitetului Central al Partidul. ^.uurust ( 

Premierul Consiliului de Stat al Republicii Popuiare Chinezt

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
liului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, al popor 
roman și al nostru personal, adresăm Comitetului Central al Partidului 
munist Chinez, Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprei 
tanților Populari și Consiliului de Stat ale Republicii Populare Chineze, 
muniștilor. și Întregului popor chinez călduroase felicitări și cele mai l 
urări cu ocazia- celei de-a XXVII-a aniversări a proclamării Republicii P< 
lare Chineze.

încununare strălucită a îndelungatei lupte revoluționare desfășurate 
eroicul popor chinez, sub conducerea Partidului Comunist Chinez, împo 
exploatării si asupririi, a dominației imperialiste, pentru eliberare nație 
și socială, marea victorie a revoluției chineze și proclamarea Republicii P 
lare Chineze reprezintă un eveniment de însemnătate istorică, care a de 
o nouă eră in viata și destinele Chinei, a influențat puternic raportul .mo 
de forțe in favoarea socialismului și păcii, a exercitat o inriurire deoș 
asupra luptei popoarelor pentru scuturarea jugului colonial și a doniir 
străine, pentru dezvoltarea independenta pe calea progresului econom 
social. r

în anii puterii populare, harnicul și talentatul popor chinez, contir 
și dezvoltmd glorioasele sale tradiții revoluționare, muncind cu abnegal 
dîrzenie, a obținut, sub conducerea încercată a Partidului Comunist C'r 
a președintelui Mao Tzedun. succese remarcabile in făurirea noii societă 

■ dezvoltarea economiei, științei și culturii, in ridicarea nivelului de trai, t 
formindu-și patria intr-un stat socialist puternic și înfloritor, care joac 
rol do seamă în viața internațională. Poporul român se bucură din toată i 
de victoriile și realizările dobindite de poporul frate chinez și ii ureaz 
sub conducerea Partidului Comunist Chinez, a Comitetului Central, să o 
noi și tot mai mari izbinzi in opera de dezvoltare continuă, in toate dome 
a Republicii Populare Chineze.

Avem convingerea fermă că solidaritatea militantă, legăturile priete 
și colaborarea rodnică dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor i 
și dezvolta continuu, in interesul construcției socialiste în cele două țăi 
cauzei luptei împotriva imperialismului, pentru triumful păcii', libei 
independenței naționale și socialismului in lumea întreagă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

international de vară de la Brno), 
1 300 remorci de diferite tipuri si 
circa 5 000 de pluguri. Succesul se 
datorează în special folosiri judicioa
se a „zestrei" tehnice din dotare, 
sporirii productivității muncii si ri
dicării calificării lucrătorilor. (Nicolae 
Băbălău).

Prin sporirea 
productivității muncii

Creșterea productivității muncii a- 
preciem a fi — arăta șeful servi
ciului plan al întreprinderii „Me- 
trom“ din Brașov — unul din re
zultatele cele mai importante obți
nute de colectivul. nostru in întrece
rea socialistă.

Și interlocutorul .își susține afir
mația cu o singură cifră : 12 000 lei 
pe angajat in plus tată de preve
deri. , ... „

— De altfel — tine să precizeze In 
continuare ing. Leon Papuc — ritmul 
de creștere la acest indicator s-a 
menținut ridicat si în anii prece- 
denți. în ’76 productivitatea muncit 
pe angajat, este cu 70 000 lei supe
rioară anului 1974 si cu 26 000 lei 
mai mare fată de 1975.

Iată si cîțiva din factorii care at 
contribuit la obținerea acestui re
zultat : organizarea activității pro
ductive in flux continuu, raționali
zarea fluxurilor in secția de lami
nate plate din cupru și alamă, folo
sirea intensivă a mașinilor si utila
jelor și realizarea, pe această cale 
a unui indice de utilizare cu 4 li 
sută mai mare fată de anul trecut 
raționalizarea si modernizarea tran
sportului intern. (Nicolae Mocanul

Utilizarea mai bună 
a instalațiilor

Dată fiind importanta pe care o av 
secțiile de sculărie din unitătik 
constructoare de mașini in promova
rea progresului tehnic, in întreprin
derile din județul Mureș s-au între
prins măsuri pentru reorganizatei 
acestora. în vederea mai bunei adap-, 
târî a tehnologiilor de fabricație 1» 
condițiile existente in producție. Ai 
fost reanalizate dotările și s-ai 
transferat în secțiile productive < 
serie de masini-unelte pentru a f 
utilizate cu randamente superioare 
Ridicarea calificării profesionale i 
angaiatilor. ca si asigurarea ritm’ 
cu materiale si materii prime 
dus la sporirea însemnată a indi 
celui de utilizare a mașinilor ir 
sculării, la întreprinderea metalurgic, 
,,Republica“-Reghin și la întreprinde 
rile tîrgmureșene „Electromureș" f 
I.M.A.T.E.X. (Cornel Pogăceanu).

Bunuri de consum 
de calitate

Cele 25 întreprinderi republicane 
la care se adaugă unitățile industrie 
locale și ale cooperației meșteșugă
rești din județul Bihor se ocupă in
sistent de diversificarea și imbună. 
tătirea producției bunurilor de con
sum. Astfel, la întreprinderea „Soli
daritatea" din Oradea au fost intro
duse in. fabricație 40 modele noi d« 
încălțăminte, trecindu-se. totodată. It 
generalizarea schimbului trei. în ve
derea producerii a încă 90 000 pe
rechi pantofi în acest an. La rindu 
lor. numai în ultimele două luni 
muncitorii și specialiștii altor între
prinderi orădene au creat și lansat 
în producție peste 50 produse noi. 
Industria locală bihoreana si-a lăr
git și ea cu încă 20 produse noi 
gama de bunuri de larg consum.
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LA CHEMAREA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

5ff facem arături de bună calitate, 
să însămmțăm culturile de toamnă 

în perioada optimă
Pretutindeni să se asigure respectarea strictă a regulilor agrotehnice, buna organizare 
a muncii, lucrul in două schimburi prelungite, folosirea la maximum a utilajelor

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
stabilit în ședința din 29 septembrie un ansam
blu de măsuri menite să ducă la mai buna or
ganizare și intensificarea lucrărilor agricole. 
Răspunzind apelului Comitetului Politic Execu
tiv, organele șl organizațiile de partid, consiliile 
populare, toți oamenii muncii din agricultură 
trebuie să ia toate măsurile care se impun 
pentru stringerea rapidă și fără pierderi a în
tregii recolte și îndeplinirea planului de livrări 
la fondul de stat, pentru realizarea arăturilor de 
bună calitate și insămînțarea culturilor de 
toamnă in perioada optimă.

Dintre lucrările — toate de maximă impor
tanță — care trebuie efectuate in această pe
rioadă se detașează prin caracterul de urgență 
pregătirea terenului și insămințarea culturilor 
de toamnă. Este cunoscut, aceste lucrări trebuie 
să fie realizate într-un timp calendaristic scurt 
și la un înalt nivel agrotehnic. Cu atît 
mai mult se cere acest lucru, cu cit con
dițiile din această toamnă — umiditate sufi
cientă în sol — permit efectuarea unor lucrări 
de cea mai bună calitate. Pentru aceasta este- 
imperios necesar ca programul culturii griului, 
întocmit din timp in fiecare unitate agricolă, să 
fie respectat cu strictețe, în mod deosebit sub 
aspectul amplasării acestei culturi. In acest scop,

așa cum a hotărît Comitetul Politic Executiv, 
este necesar ca in toate întreprinderile agricole 
de stat și cooperativele agricole să se stabilească 
programe pentru eliberarea rapidă, cu priori
tate, a terenurilor unde urmează să se realizeze 
arăturile și insămințarea griului. De asemenea, 
Ministerul Agriculturii și industriei Alimentare 
si Academia de științe agricole și silvice, prin 
stațiunile de cercetări teritoriale, trebuie să sta
bilească norme cu privire la adineimea minimă 
și calitatea arăturilor, asigurind pretutindeni re
ceptionarea arăturilor inainte de a fi însămin- 
țaie. Ceea ce trebuie să stea permanent în aten
ția mecanizatorilor și specialiștilor din unitățile 
agricole este grija pentru efectuarea unor lu
crări de cea mai bună calitate. Nici o clipă nu 
trebuie uitat faptul că insămințarea este lucrarea 
care pune in valoare toate pregătirile făcute 
pină acum pentru producția de cereale a anului 
viitor. Este, deci, obligatoriu ca semănatul să se 
facă sub directa supraveghere a specialiștilor, 
datori să urmărească respectarea cu strictețe a 
normelor agrotehnice stabilite.

Concomitent cu buna desfășurare a însămîn- 
țărilor, potrivit măsurilor stabilite de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. o atenție deo
sebită trebuie să se acorde stringerii, transpor
tării și depozitării în cele mai bune condiții a

roadelor toamnei, pentru ca nimic din recolta 
acestui an să nu se piardă. Pornind de la fap
tul că de producția agricolă răspunde întreaga 
obște a satului, organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare trebuie Să acționeze 
în spiritul legii pentru mobilizarea la muncile 
agricole a tuturor cetățenilor de la sate, inclu
siv a cadrelor de conducere și a celorlalți anga
jați din comună, pentru cuprinderea lor în bri
găzile. și echipele unităților agricole. Comanda
mentele locale, îndrumate și sprijinite de către 
organizațiile de partid, trebuie să acționeze ferm 
pentru buna organizare a muncii in unitățile 
agricole, să asigure lucrul în două schimburi sau 
in schimburi prelungite,- să stabilească programe 
de lucru pentru fiecare cultură, orare de muncă 
și sarcini Zilnice obligatorii pentru toate forma
țiunile de lucru, să urmărească întărirea răspun
derii; a spiritului de echipă, de ordine și disci
plină în îndeplinirea sarcinilor stabilite, astfel 
ca, întreaga activitate să se desfășoare la fel ca 
în industrie.

Să facem totul pentru a realiza în mod exem
plar toate lucrările din sezonul de toamnă, pen
tru buna aprovizionare a populației cu produse 
agroafiinentare, precum și materiile prime nece
sare industriei, pentru pregătirea temeinică a 
recoltei anului viitor !

A FI ACTIVIST- 
pe șantier, printre constructori...

Semănatul griului în județul TUL- 
CEA trebuie să se încheie cel mai 
tirziu pe data de 10 octombrie. Mai 
mult, din cele 89 000 hectare, cite 
sînt prevăzute să se cultive cu griu, 
peste 80 la sută vor fi ocupate cu 
soiuri timpurii pentru care ultimul 
termen este de fapt 6 octombrie. 
Pină acum au fost insămințate 30 
la sută din suprafețele prevăzute.

însoțiți de tovarășul Augustin To- 
dea, directorul direcției agricole, am 
parcurs un itinerar în care am pu
tut vedea la lucbu mecanizatori, co
operatori și specialiști din aproape 
20 de unități agricole. La Beștepe, 
într-o solă de aproape 180 de hec
tare lucrau 8 semănători, 9 grape cu 
discuri echipate cu nivelatoare. De 
la inginerul-șef al cooperativei, 
Gelu Moraru. aflăm că numai cu 
cinci zile în urmă pe această solă 
lucrau echipele de udători. Pămin- 
tu.l lucrat grădinărește, sămînța de 
foarte bună calitate încorporată sînt 

•■te argumente care dau certitudi
nea unor recolte sporite de griu in 
vara viitoare. Pe directorul J.-AiS.rr 
Sarinasuf, Vasile Costea, l-am întil- 
njt pe una din satele .cu griu-de ta 
ferma Colina. Unitatea, fruntașă în 
întrecerea socialistă cu celejalte în
treprinderi agricole similare din ju
deț, cunoaște în aceste zile un frea
măt neobișnuit. In întrecerea intre 
ferme sau intre mecanizatorii ace
leiași ferme se disting, prin rezulta
tele obținute. Nicolae Adam. Vasile 
Mihalache. Petre și Tânase Luca, 
Anton Chiran'ț.a.

Cu deosebită pregnanță se eviden
țiază in aceste zile rolul de condu
cător politic al organizațiilor de 
partid de la sate. Prin munca plină 
de dăruire, prin exemplul personal, 
comuniștii acționează ou toată ho- 
tărîrea pentru respectarea progra
melor zilnice stabilite, pentru in
staurarea spiritului de ordine si dis
ciplină la flecare loc de muncă. I-am 
întilnit La semănat, la pregătitul te

renului sau al seminței, la efectuarea 
udărilor. între fruntașii mecanizato
rilor $i cooperatorilor din Mahmudia, 
de o deosebită prețuire se bucură 
comuniștii Ion Cosian, Dănilă Doi- 
cescu, Petre Dobre, Dumitru Anghel 
și Ion Răduș.

în lumina sarcinilor stabilite de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al

Relatări din județele Tulcea și Cluj
P.C.R., este necesar ca organizațiile 
de partid de la sate, comandamen
tele comunale să acționeze cu per
severență pentru grăbirea însămin- 
țărilor în fiecare unitate agricolă, 
în această ordine de idei, deosebit 
de importantă este asigurarea func
ționării neîntrerupte a tractoarelor 
și semănătorilor prin organizarea 
muncii in schimburi prelungite și in 
două schimburi acolo unde cerințele 
o impun.

Iosîf POP
în județul CLUJ, ritmul semăna

tului poate fi considerat corespunză
tor în cele mai multe unități. Pină 
în seara zilei de 28 septembrie a.c. 
au fost semănate 28 308 hectare, a- 
dică 44 la sută din suprafața prevă
zută. Pină la 1 octombrie se va re
aliza cel puțin jumătate din supra
fața planificată cu griu, așa cum s-a 
stabilit prin programele de măsuri. 
Lucrările sînt mai avansate în uni
tățile din raza consiliilor intercoope- 
ratiste Bobilna. Huedin. Girbău. Că- 
șei. Dej ș.a.. care au insămînțat in
tre 40—50 la sută din suprafața pla
nificată. La C.A.P. din Suatu se în- 
sămînțaseră 400 ha din 865 ha, din 
care 245 ha cu griu. Pe aproa
pe întreaga suprafață sămînța a 
fost pusă intr-un pat germinativ 
bine pregătit.

La C.A.P. Cămărăș se «emănase 
mai bine de jumătate din suprafața 
de 630 ha destinată culturii griului. 
Tovarășul Iancu Mocianu. primarul 
comunei, ne-a spus că nici un me
tru pătrat nu s-a semănat fără 
asistentă tehnică. Aceleași consta
tări aveam să le facem la toate uni
tățile din raza consiliilor interco- 

operatiste Mociiu, Căianu. Iclod ș.a. 
Tbecind în control pe la C.A.P. 
Lujerdlu. tov. ing. Alexandru Galoș, 
din partea comandamentului jude
țean. a oprit din lucru o semănătoa
re care avea 4 patine înfundate și 
tuburile ieșite, așa că sămința rămi- 
nea la suprafață. Lucrarea se exe
cuta fără asistentă tehnică. Sînt che
mați de îndată la fața locului spe
cialistul și conducerea unității.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

La C.A.P. Turea este controlată 
calitatea lucrărilor pe toate tarlale
le insămințate sau în curs. Li s-ar 
fi acordat calificativul de foarte 
bine, ținînd seama de condițiile de 
sol — dacă nu am fi dat peste se
mănătoarea condusă de mecanizato
rul Nicolae Derjinski, care lucra cu o 
parte din tuburi ieșite din patinele 
înfundate, griul răminind la supra
față. Ceea ce surprinde este faptul 
că. deși nrezenți. inginerul-șef Schir- 
kanyer Mihail și președintele loan 
Laszlo. în loc să urmărească mersul 
lucrărilor pe tarla, stăteau la taifas 
pe marginea ei. Reprezentantul di
recției agricole județene a sistat lu
crarea. indicînd repararea pe loc a 
semănătorii, grăpatul și tăvălugitul 
acestei parcele. De aici necesitatea 
ca specialiștii și conducerea fiecărei 
unități să dovedească mai multă 
răspundere pentru calitatea lucrări
lor. să nu admită nici o abatere de 
la regulile organizatorice.

Diverselor apeluri telefonice care-1 
căutau. începînd de la ora 7 dimi
neața, pe unul dintre secretarii Co
mitetului județean de partid Cluj, 
ofițerul de serviciu le-a dat același 
răspuns scurt : „Da. A venit". Nu
mai după citeva minute de la a- 
ceastă Confirmare. in anticamera 
activistului de partid căutat au și 
sosit .7—8 persoane. După ce au ple
cat primii — au venit alții. Un du-te- 
vino continuu. Și dacă ar fi rămas 
la sediu, mai mult ca sigur, pînă 
seara ar fi avut un program încăr
cat de lucru.

...într-unul din momentele de ră
gaz. l-am invitat, cu o întrebare, pe 
secretarul comitetului județean să 
explice cum a reușit în dimineața a- 
ceea, care se anunța aglomerată cu 
treburi, să se „rupă“ totuși de bi
rou ? ..Munca în birou are fără în
doială rostul el ; mai sînt și... acti
vități — din păcate, uneori, prea 
multe — care-1 rețin pe om la bi
rou. Dar nu pot să cred că cineva 
se închide între patru pereți ca să 
poată privi pe geam cum ruginesc 
frunzele, toamna..."

— Ce vă doriți cel mai mult pen
tru ziua de muncă de azi ?
— Ceea ce ne dorim cu toții, de 

fiecare dată cînd plecăm pe teren : 
să cuprindem cit mai multe puncte 
de lucru, iar la intoarcere să avem 
satisfacția de a fi rezolvat cît mai 
bine problemele intîlnite : mai ales 
pe cele mai grele.

Si în timp ce urca în Apuseni, pe 
șoseaua ce se ținea de braț cu So
meșul Cald, a început de fapt ziua 
de .muncă înscrisă în programul săp- 
tăminal al tovarășului Mihai Marina, 
secretar cu problemele muncii orga
nizatorice la Comitetul județean de 
partid Cluj, ziua de teren la unul 
din cele mai importante obiective de 
investiții ale județului — șantierele 
centralei hidroelectrice Mărișelu.

★
— Unde doriți să vă prezentăm, 

după grafic, situația la zi a lucră
rilor ? — întreabă directorul grupu
lui de șantiere Someș, ing. Mircea 
Hartea. în biroul meu. în sala de 
ședințe ?...

— în oricare birou, dar mai ales 
la fata locului, acolo unde aveți 
punctele de lucru nevralgice.

Cu graficul lucrărilor în față în
cepe examinarea punct cu punct a 
stadiilor de execuție, a măsurilor Ce 
se impun, de la caz la caz. pentru 
înscrierea în termene, devansarea u- 
nora dintre ele sau recuperarea ră- 
mînerilor in urmă. Două date revin 
mereu în discuție : acelea privitoare 
la începerea acumulării apei în 
lac și la punerea în funcțiune a pri
mului grup din cadrul centralei hi
droenergetice Mărișelu. Se iau în 
calcul zilele pentru care a fost a- 
nuntată sosirea unor utilaje impor
tante. asigurarea cu forță de mun
că si redistribuirea acesteia în ra
port de urgența lucrărilor, se stabi
lesc termene intermediare, strinse, 
dar realiste. Se discută despre lu
crările de la barajul de anrocamen- 

te. despre infiltrațiile de apă din 
versanți, despre pintenul barajului ; 
sînt evaluate stadiile lucrărilor din 
centrala subterană, de Ia aducțiunea 
principală ș.a. Sint trecute în re
vistă toate pozițiile — zeci si Zeci — 
din graficul de lucrări. Despre une
le dintre ele se răspunde telegrafic : 
..Nu sînt. probleme". Asupra altora 
se insistă. ..Pentru și mai multă si
guranță. in galeria de deviere a a- 
părut o soluție nouă, de ultimă oră, 
a proiectantului — spune directorul. 
Complexitatea si gradul de dificul
tate ale acestei lucrări sint extrem de 
ridicate. Dacă nu intervenim prompt 
scăpăm termenele". ..Să ajungem 
neapărat la acest loc de muncă" — 
propune tovarășul Marina.

între timp însă, gazdele supun a- 
tenției activistului de partid un șir 
de probleme din cele mai diverse, il 
cer sprijin în soluționarea unora din
tre ele.' Pentru o parte se găsesc so
luții pe loc, pentru altele, cel ce și.le 
notează își propune termen de rezol
vare. „Pînă in ziua... vă dau 
răspunsul". De cîteva ori cere 
să i se facă legătura telefonică 
cu direcția județeană P.T.T.R.. cu 
bartca de investiții și cu interlocuto
rii căutați stabilește cine și cînd va 
veni pe șantier pentru a rezolva la 
fața Ipcului problemele ivite.

...într-o uriașă cavernă săpată în 
inima muntelui se lucrează în dife
rite stadii pe locurile unde vor fi 
amplasate Cele trei grupuri ale cen
tralei. Inginerul Marius Mălai, din 
partea beneficiatului, și cîțiva mon- 
tori care lucrează la primul grup 
susțin că lucrările de montaj se des
fășoară in ritm de ceasornic. Și a- 
duc argumente : la Leșu. montorii au 
făcut — fără exagerare — minuni, 
înlt-o lună și .jumătate au terminat 
o lucrare pentru care, inițial, s-a a- 
breciat că va fi nevoie de o jumă
tate de an. Ritmul este bun. iar oa
menii, ambițioși, fac tot ceea ce este 
omenește posibil pentru ca prin e- 
forturl susținute și o perfectă orga
nizare a muncii să-și confirme și 
aici buna lor reputație. „Garantăm 
sută la sută pentru termene — spu
ne unul din montori. Trustul energo- 
montaj a recepționat apelul organe
lor locale de a contribui substanțial 
la recuperarea întîrzierilor provoca
te de unii furnizori de utilaje. Chiar 
Zilele trecute, cind a fost aici tova
rășul Milițescu. directorul trustului, 
au fost stabilite toate măsurile pen
tru ca. așa cum ne îndemna dînsul. 
să ținem strîns în mină termenele".

Activistul de partid se bucură pen
tru asemenea vesti. îi felicită pe mon
tori. le mulțumește. Se grăbește însă 
să ajungă în susul Someșului, la 
baraj, unde fusese informat că sint 
probleme. Pe drum nu pierde nici 
o ocazie de a se interesa de la cei 
pe care-i întîlneste despre cîte și mai 
cite aspecte ale vieții și muncii oa
menilor de aici. Pe instructorul co
mitetului județean. Teodor Timbuș, 
de fapt organizator de partid pe șan
tier. il întreabă și despre aprovizio
narea cu alimente a magazinelor. 
„Bună, poate chiar mai bună decît 
la Cluj" — răspunde acesta. „Dar 

formații artistice urcă pînă la con
structori „Vin, prezintă săptămî- 
nal programe". în altă parte, clarifi
că impreună cu loan Mirzan. secre
tarul comitetului de partid al grupu
lui de șantiere, unele aspecte legate 
de structura organizațiilor de partid, 
de raporturile de conlucrare ce tre
buie statornicite cu organele locale 
din județele Bihor. Bistrița. Alba — 
tinde .grupul are dispersate mai mul
te șantiere.

Sint invocate apoi unele greutăți 
In organizarea activității comisiilor 
pe probleme ale comitetului de 
partid, generate de dispersarea oa
menilor. Și ele îșt capătă rezolvarea 
pe loc. Se recomandă, pornindu-se 
tocmai de la specificul activității, 
constituirea în cadrul comisiilor a u- 
nor colective restrînse, cu atribuții 
clar definite pe locuri de muncă, pre
cizarea în planurile de muncă ale co
misiilor a sarcinilor individuale ce se 
încredințează membrilor acestora. 
„Accentul să fie pus pe munca fi 
răspunderea concretă a fiecăruia și 
nu neapărat pe organizarea de în- 
tilniri care din cauza răspindirii oa
menilor costă mult timp".

...La barajul Fintînele. ritmul lu
crărilor de la suprafață se cere ac
celerat. Pe pieptul uriașului trup 
construit din anrocamente se toar
nă masca de beton. împreună cu di
rectorul grupului, cu inginerul Va- 
leriu Pădureanu. șeful lotului baraj, 
cu maistrul principal Constantin Cor
nea. secretarul comitetului de partid 
de la baraj, și loan Condurache. des
toinic șef de brigadă de dulgheri, ge 
stabilesc termene intermediare, mă
suri ferme pentru impulsionarea rit
mului lucrărilor. „Problema pro
blemelor este «ascunsă» în galeria 
de deviere. Soluția nouă a proiec
tantului. necesară, complică mult lu
crurile" — susțin gazdele. Dificultă
țile se văd cel mai bine la fața lo
cului. într-o galerie cu o secțiune 
de 3,80 metri, deci într-un spațiu 
restrîns. deasupra unui vijelios șu
voi de apă. într-un curent de aer 
puternic se cer executate lucrări de 
reprofilare-perforare. pușcare, eva
cuarea sterilului dislocat, confecțio
narea cofrajului. betonarea. blindarea 
pereților galeriei. Efectuarea lucrării 
— era limpede — cere măiestrie pro
fesională. organizare perfectă a mun
cii. măsuri excepționale de securitate 
a muncii, curaj, eforturi deosebite.

— Cui v-ati gîndlt să-i încredin
țați lucrarea ? — se interesează se
cretarul comitetului județean.

— Problema a survenit în ultima 
oră — se răspunde. Ne gindim chiar 
acum că cine va conduce lucrările de 
aici trebuie să fie neapărat un erou. 
Și cum noi îl avem pe Tudor Mo
raru, Erou al Muncii Socialiste, tre
buie să vorbim cu el, cu ortacii ; 
să-i detașăm aici, să i-o încredin
țăm lui.

Din aspectele consemnate mai 
înainte și din multe altele, pe cate 
spațiul tipografic nu Ie mai primește, 
am reconstituit ziua de muncă, de 
pe teren, a unuia dintre activiștii de 
partid aflat! în aceste zile pe șan
tierele de investiții. în întreprinderi, 
pe ogoare ; și din ceea ce am văzut, 
fără s-o spună, am remarcat că în 
timp ce lucrează cu oamenii e»te 
obsedat tot timpul de gindul de a-i 
deprinde cu spiritul partinic de •- 
xigentă și responsabilitate, că pen
tru el prezenta și activitatea în mij
locul oamenilor nu sint un scop în 
sine, ci o metodă de a-i angaja pe 
toți Ia soluționarea sarcinilor, astfel 
ca ziua lui de muncă să se resimtă 
în activitatea colectivelor, să lase 
urme durabile. Cîntărind rodul zilei 
de pe teren, am înțeles și mai bine 
de ce conducerea partidului cere cu 
stăruință activiștilor să se afle me
reu în mijlocul oamenilor, să ajute 
nemijlocit, la fața locului. în unită
țile de bază ale producției la, solu
ționarea .concretă a problemelor pe 
care le ridică construcția societății 
socialiste.

Constantin MORARU

ÎN DEZBATERE PUBLICA: PROGRAMUL DE MĂSURI
pientru aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
’politice și al culturii socialiste, în domeniul muncii

partidului și ale Congresului educației 
ideologice, politice și cultural-educative

La punctele de documentare 
politico-ideologică

întreprinderea „1 Mai" din Ploiești 
dispune de un punct de documentare 
politico-ideologică bine dotat. în ca
drul căruia au fost organizate pină 
acum numeroase acțiuni menite să 
ajute la mai buna pregătire politică 
a angajaților noștri. Pentru o si mai 
bună funcționare în viitor a acestui 
punct — și ailor asemenea puncte de 
documentare r- consider că ar 
fi utilă prevederea ca acestea să 
fie conduse de către un responsabil 
(mă refer la cele care funcționează 
în marile uzine cu mii de muncitori). 
Reglementarea remunerării acestui 
responsabil se poate face prin sta
tul de funcții al comitetului sin
dicatului. De asemenea, este necesar 
să se specifice care anume sint fon
durile pentru dotarea acestui punct 
de documentare si mai ales cine fi
nanțează : întreprinderea sau sin
dicatul.

Edificarea unui om nou angajează din plin 
creația artistică

Programul de măsuri, supus 
dezbaterii publice, dă certitudinea 
că, prin înfăptuirea în mod revolu
ționar a obiectivelor propuse, se va 
afirma in viața patriei un om nou. 
cu o înaltă conștiință profesională și 
un vast orizont de cultură și cunoaș
tere. Desigur, în spațiul fiecărei pre
vederi există loc pentru inițiative 
responsabile, pentru o activitate or
ganizatorică ireproșabilă. Mă gin- 
desc că, mai ales în cunoașterea rea
lității, a vieții și muncii creatoare a 
oamenilor, cu deosebire de către scri
itorul tinăr, se pot întreprinde ac
țiuni Concrete cum ar fi prezenta u- 
nor scriitori tineri pe marile șantiere, 
angajarea lor pentru o perioadă mai 
îndelungată de timp ca activiști cul
turali sau' în alte munci, în așa fel 
incit cunoașterea realității să se pro
ducă nemijlocit, toate acestea avind 
neîndoios ecou in realizarea unor lu
crări de autentică valoare și realism, 
în ceea ce privește patronarea și în
drumarea activității cercurilor și ce

în altă ordine de idei, m-aș referi 
la informările politice făcute in ca
drul adunărilor generale de partid. 
Știm că mijloacele de informare de 
masă — presa, radioul, televiziunea 
— asigură la ora actuală o cunoaștere 
imediată a evenimentelor, pe plan 
intern si internațional. De aceea, pro
pun ca informările din adunările ge
nerale să nu aibă caracterul unor 
sumare prezentări ale situației inter
ne sau internaționale, ci să se reali
zeze prin întrebări și răspunsuri, 
prin dezbateri pe marginea materia
lelor și comentariilor publicate, alc- 
gindu-se evenimentele cele mai 
importante.

Mihai BOBOCEA
locțiitor al secretarului 
comitetului de partid 
de la întreprinderea „1 Mai" 
din Ploiești

naclurilor literare din întreprinderi, 
scoli, de la sate, va trebui să se aibă 
în vedete ca aceasta să se realizeze 
prin participarea unor scriitori de 
reală valoare, cu o recunoscută pre
gătire culturală și ideologică, animați 
de inalte principii etice. în aceeași 
direcție, avind in vedere faptul că 
cenaclurile și cercurile literare ișl 
desfășoară activitatea sub patronajul 
unor instituții diferite, cred că ar fi 
util să se instituie pe lingă Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste o co
misie de indrumare a cenaclurilor li
terare, cu un nucleu restrîns de an
gajați și o importantă participare ob
ștească. Această comisie ar avea da
rul să coordoneze, printr-o mai bună 
cunoaștere, activitatea generală a 
cercurilor și cenaclurilor literare, care 
nu o dată, pină în prezent, a avut 
un caracter întîmplător, inspirat mai 
ales de inițiative spontane decît de o 
reală conștiință a perspectivei. în a- 
celași scop, revista „Luceafărul" ar pu

tea să acorde un spațiu mai întins 
atjt îndrumării și pregătirii cultural- 
artistice a membrilor cenaclurilor, 
cit și promovării celor mai bune lu
crări.

Consemnînd ca pozitiv faptul că. în 
spiritul orientărilor cuprinse in Pro
gramul partidului, activitatea reviste
lor de cultură s-a îmbogățit, ele ple- 
dind mai energic pentru o artă mili
tantă, revoluționară, dar că trebuie 
acționat în continuare cu mai multă 
fermitate pentru îmbunătățirea sub
stanțială a acestora, pentru o profi
lare adecvată in ansamblul presei de 
partid, se impun o mai atentă eva
luare a cadrelor din acest sector, ini
țierea unor măsuri concrete pentru 
pregătirea politico-ideologică a redac
torilor din presa de cultură, pentru 
creșterea răspunderii lor față de mi
siunea ce le revine. în colegiile de re
dacție ale revistelor de cultură — co
legii a căror activitate se cere îmbu
nătățită. în sensul creșterii răspunde
rii acestora pentru programul de lucru 
și respectarea profilului publicațiilor 
— să fie incluși activiști culturali, ca
dre din domeniul muncii educative, 
reprezentanți ai unor organizații ob
ștești, în funcție de profilul publica
țiilor respective.

Ca și în practică
De aproape trei decenii, ca actor 

amator, am avut prilejul să joc. cu 
formația întreprinderii, o gamă 
foarte mare de roluri. Dar personaje 
care să se asemene cu oameni din 
uzina noastră am întilnit foarte rar. 
In trei decehii. lucrind in producție 1 
și activînd „pe linie ciiltural-artis- 
tică", am văzut, am trăit o eroică 
dezvoltare a uzinei, a oamenilor, a 
condițiilor — si totuși rar am avut 
prilejul să aducem pe scenă aseme
nea realități. asemenea oameni, 
desprinși chiar dit) colectivul nos
tru. Desigur, nici noi n-am căutat 
foarte insistent asemenea piese, dar

învățămîntul artistic —
Prin Programul de măsuri s-a ofe

rit întregii noastre societăți un docu
ment necesar, de o mare importanță 
practică.

Apreciind ca deosebit de important 
pentru emulația vieții culturale Fes
tivalul național „Cintare României", 
aș dori să insist asupra necesității 
luării celor mai corespunzătoare mă
suri pentru ca fazele inițiale ale a- 
cestui festival să nu plătească tribut 
unor atitudini superficiale, formale, 
întrucît înțeleg că scopul acestuia nu 
este doar de a evidenția. în final, 
existența unor talente reale, ci și de 
a contribui. în toate fazele sale, la 
implicarea în inițierea și receptarea 
actului de cultură a unor categorii 
largi de oameni ai muncii. Consider, 
de aceea, că asupra propunerii ca 
primul festival să înceapă în luna 
octombrie ar mai trebui meditat, in 
așa fel incit faza pregătitoare (pri
vind atît concepția asupra conținutu
lui acestui festival, cit și organizarea 
și desfășurarea lui) să fie ferită de 
orice manifestări de formalism.

Aplicarea in viață a acestui pro
gram va însemna un hotărîtor pas 
înainte pe calea făuririi unor crea
ții durabile, pătrunse de spirit uma- 
nist-revoluționar.

Nicolae DRAGOȘ 
redactor-șef al revistei 
„Luceafârul"

fapt este că ele nici nu prea există. 
Iar ca să existe, este nevoie, după 
părerea mea. nu mfmai de bunăvoin
ță, ci și de un cadru organizat. Iată 
de ce propun ca. in Program, la ca
pitolul V. paragraful 7, acolo unde se 
vorbește despre cercuri și cenacluri 
de creație, să se facă o precizare 
anume in privința cercurilor de dra
maturgie, acestea avind o importanță 
deosebită nu numai pentru activita
tea literară, ci și pentru cea teatrală,

Savel PATULEANU 
controlor C.T.C., actor amator, 
„Electroputere" Craiova

mai strîns legat de viață
Sarcini deosebite — cu amănunți

me expuse — stau in fata creației 
teatrale, cinematografice și de tele
viziune, atit în momentul de față, cit 

și în perspectiva anilor următori. Ca 
instituție chemată să pregătească la 
un nivel superior viitorii slujitori ai 
scenei si ecranului. Institutul de artă 
teatrală si cinematografică „I. L. Ca- 
ragiale" își propune însușirea rapidă 
șl aplicarea din primele zile ale nou
lui ân Universitar a tuturor măsurilor 
preconizate. Sînt revăzute, astfel, pla
nurile de învățămint, programele a- 
nalitice, întreaga structură a învăță
mântului de teatru și film în scopul 
integrării sale organice, firești si reale 
cu cercetarea și producția.

Premise în această direcție există. 
De acum cîteva luni dispunem, in 
afara Studioului de teatru, care func
ționează de mai mulți ani. de un nou 
studiou de producție al mijloacelor 
audiovizuale, cu un plan anual. în 
aceste unități de producție, stu
denții si cadrele didactice realizează 
scenariile, regia, imaginea si inter
pretarea diferitelor forme de specta
col. asigurind prin aceasta atît însu
șirea bazelor profesiunii respective, 
cit și producerea unor bunuri artis

Consiliile de educație politică și cultură socialistă — 
organizate temeinic

Referindu-mă la princiipala preve
dere cuprinsă in primul capitol din 
program — adică la crearea consi
liilor de educație politică și cultu
ră socialistă — după discuțiile 
avute cu colegii de muncă mi-aș 
îngădui să fac următoarea sugestie : 
avind in vedere implicațiile largi 
educative șl formative, răspunderile 
pe care Ie vor avea consiliile de 
educație politică și cultură socia
listă. ar fi bine să se precizeze și 
sistemul de pregătire și perfecțio
nare a cadrelor ce-și vor desfășura 
activitatea in aceste organisme. în 
spiritul indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. credem, 
totodată, că noile organisme ar avea 
mult de câștigat dacă din compo
nența lor — fără a fi rigidă — ar 
face .parte muncitori fruntași din 
întreprinderi, părinți care au cres
cut în mod exemplar un mare nu
măr de copii, oameni cu O bogată 
experiență in muncă si viață, cu o 
conduită ireproșabilă, cu o mare au
toritate morală in rindul colectivi
tății. Avînd, de asemenea, in vede

tice de largă utilitate publică. Inten
ționăm ca. încă din anul universitar 
1076—1977, studenții anilor IV de la 
specializările regie si imagine de film 
sl televiziune să-si autofinanteze stu
diile susținind examenele cu aseme
nea lucrări.

Aș dori să fac propunerea concre
tă ca studenții institutelor de artă 
să susțină săptăminal la televiziune 
o emisiune de o oră realizată in în
tregime de ei, in cadrul căreia să pre
zinte spectacole, recitaluri, opere spe
cifice activității lor.

Fără îndoială, caracterul măsurilor 
cuprinse în program ne stimulează 
să găsim căile cele mai potrivite de 
aplicare a lor în scopul, așa cum se 
arată in program, „orientării și pre
gătirii adecvate a viitorilor creatori 
și interprețl de artă".

Prof. unlv. Mircea DRAGAN 
rectorul Institutului de art<5 teatrală 
și cinematografica „I. L. Caragiale" 
București

re experiența sectorului nostru 
în domeniul muncii politice de 
masă, de a organiza și desfășura 
sub conducerea Secției de propa
gandă a comitetului județean de 
partid un șir de activități comune 
politice, cultural-educative si de 
răspindire a cunoștințelor științifice 
împreună cu consiliul județean de 
cultură și educație socialistă, consi
der că ar fi oportun ca. in viitor, nu
mărul acestor acțiuni colective com
plexe să sporească, spre a se elimina 
paralelismele si a crește eficiența lor.

Pentru ca manifestările educative 
ce vor fi organizate in cadrul acti
vității organizației „Șoimii patriei" 
să fie cit mai atractive, educative 
și interesante, avind în vedere vîr- 
sta membrilor săi, am sugera idecâ 
pregătirii unor seriale de cărți ilus
trate si filme cu conținut patriotic, 
care găsesc întotdeauna un larg ecou 
in mintea si inima celor mici.

Gheorghe MOIȘ
activist al Comitetului ludețean 
Maramureș al P.C.R.

Spicuiri 
din propunerile 

primite la redacție
Prof. Mihai Hopulele, Liceul 

„B. P. Hasdeu" — Buzău : în vede
rea îmbunătățirii calitative a conți
nutului de idei al programelor și al 
manualelor școlare. Ministerul Edu
cației ți învățămintulul să statorni
cească. în practica sa, larga consul
tare a cadrelor didactice de diferite 
specialități, căre lucrează nemijlocit 
la catedră, prin anchete, sondaje, 
chestionare tematice, în vederea dis
cutării planurilor tematice ale ma
nualelor ce urmează a se revizui sau 
edita în anii următori.

Prof. Paul Ath. Păunescu, locții
tor al secretarului Comitetului oră
șenesc Urlați al P.C.R.. directorul 
casei de cultură : Propun să se *- 
plice principiul rotării cadrelor fi 
în domeniul muncii cultural-educa- 
tive și artistice de masă ; de ase
menea. propun să se organizeze se
mestrial schimburi de experiență și 
consfătuiri, la nivel județean, tub 
egida consiliului județean al F.U.S., 
cu participarea directorilor caselor 
de cultură, căminelor culturale, bi
bliotecilor, muzeelor, a reprezentan
ților organizațiilor de masă ți ob
ștești (U.T.C., «indicat, femei, pio
nieri, „Șoimii patriei". Crucea Roșie, 
Lupta pentru Pace, asociații sporti
ve ș.a.).

Emil Mateiaș — Oțelul Roșu : 
Cred că dezvoltarea, sub toate aspec
tele, a cineamatbrismului trebuie le
gată în etapa actuală de înființarea 
unei Asociații naționale a cineama- 
tOrilor, care să cuprindă întreaga 
mișcare de cineâmatorî din țara 
noastră.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
IN UNITĂȚI AGRICOLE DE PRODUCȚIE Șl DE CERCETARE

Imagini din si întreprinderea agricolâ de stat Adunații-Copăcențtimpul vizitei la întreprinderea „30 Decembrie", Institutul de cercetâri pentru irigații și drenaje de la Bâneasa-Giurgiu, întreprinderea agricolâ de stat Prundu

(Urmare din pag. I)
mizarea radicală a activității institu
tului ne noi principii, pentru a co
respunde cerințelor pe care le ridică 
modernizarea continuă a agriculturii.

Avînd în vedere suprafețele mari 
care urmează să fie amenajate pen
tru irigat in acest cincinal si în per
spectivă. secretarul general al parti
dului a subliniat din nou necesitatea 
perfecționării metodelor de irigare. 
Apreciind ca pozitivă prevederea de 
a se ajunge în 1980 la 800 000 ha a- 
menajate pentru irigații prin brazde, 
s-a indicat să se acționeze mai in
tens în vederea extinderii acestei 
metode de irigare, care asigură, cu 
costuri de , producție .. economicoase, 
pătrunderea apei la o adîncime mai 
mare, reduce pierderile in rețea, spo
rește gradul de mecanizare la efec
tuarea udărilor. Trebuie combătută 
rezerva manifestată la unii cercetă
tori si specialiști fată de extinderea 
acestui sistem de irigare pe brazde.

Discuțiile referitoare la metodele 
de aplicare a irigațiilor au continuat 
în cimp. unde au fost prezentate di
ferite utilaje aflate în dotarea insti
tutului. între care și instalația auto
propulsată transversală „I.A.T. Bă- 
neasa-306“. destinată irigațiilor prin 
aspersiune la culturile joase si medii, 
care asigură o creștere a productivi
tății muncii de 4—5 ori în compara
ție cu sistemul de udare prin metode 
statice. In dialogul purtat cu specia
liștii în agricultură prezenti pe cimp. 
secretarul general al partidului a in
dicat căile si mijloacele ce trebuie 
puse în valoare pentru îmbunătăți
rea utilajelor si a tehnologiei la cul
turile irigate, pentru sporirea efi
cientei economice a irigațiilor, care 
trebuie să se concretizeze în pro
ducții tot mal mari obținute pe te
renurile amenajate în acest scop. 
Dacă îi dăm pămîntului apă si îngră
șăminte trebuie să asigurăm si o 
densitate mai mare de plante lla hec
tar. mult mai mare decît o aveți aici 
—■ a arătat tovarășul Nicolae' 
Ceausescu, după ce a examinat sta
rea recoltei in unele lanuri de po
rumb. Aceste probleme vizează nu 
numai pe cei ce se ocupă de irigații, 
ci si Pe creatorii de soiuri. în acest 
sens sint hotârîtoare colaborarea si 
cooperarea în cercetare si producție 
a cadrelor din toate institutele si u- 
nitățile de cercetare cu specific agri
col.

Pe linia acestor preocupări au fost 
abordate și unele aspecte ale perfec- 
ionării sistemelor de irigații prin as- 

persiune la porumb și alte culturi cu 
vegetație înaltă, care să asigure mo
bilitate si randament sporit in folo
sirea instalațiilor.

Un alt aspect al activității din a- 
Rricultura tării, căruia secretarul ge
neral i-a acordat si de această dată 
o importantă deosebită, il constituie 
lucrările menite să sporească si să 
îmbunătățească potențialul productiv 
al solurilor. Cadre de conducere din 
institutul de cercetare pentru meca
nizarea agriculturii si întreprinderea 
de specialitate a județului Ilfov 
au prezentat mai multe siste
me de mașini si utilaie pentru 
regenerarea in adîncime a solului și 
creșterea potențialului său productiv, 
pentru aplicarea îngrășămintelor, 
erbicidelor și substanțelor pentru 
combaterea dăunătorilor prin teh
nologii de. mare randament.

Analizînd indicatorii tehnico-func- 
ționali ai utilajelor, în cadrul unor 
demonstrații practice, secretarul ge
neral al partidului a apreciat că 
trebuie depuse în continuare efor
turi pentru reducerea prețului lor 
de cost, pentru îmbunătățirea carac
teristicilor productive ale acestora, 
în același timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca întregul com
plex de măsuri stabilit pentru de
secarea terenurilor cu exces de umi
ditate, pentru afînarea adincă a 
solului, de extindere a irigațiilor la 
culturile ce reclamă astfel de lu
crări să se coreleze cu sarcinile pri
vind organizarea teritoriului.

în ansamblul lor, mașinile și in
stalațiile prezentate pe terenurile 
institutului de la Băneasa-Giurgiu 
constituie o realizare însemnată a 
industriei românești, rodul activității 
cercetătorilor și proiectanților din 
acest domeniu. Ele vor contribui la 
modernizarea agriculturii, la creș
terea productivității muncii în aceas
tă importantă ramură a economiei 
țării. în acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat, totodată, ne

cesitatea creării unor agregate com
plexe, care, la o singură trecere pe 
teren, să execute simultan mai mul
te lucrări. Aceasta impune, totodată, 
ca industria să depună eforturi mai 
intense pentru a produce într-un 
timp mai scurt și de cea mai bună 
calitate întreaga gamă de mașini și

SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI A EXAMINAT, ÎMPREUNĂ CU SPECIALIȘTI, OAMENI DE ȘTIINȚĂ, 
MUNCITORI Șl CADRE DE CONDUCERE, MODUL ÎN CARE SE ÎNFĂPTUIESC SARCINILE CE REVIN AGRICULTURII 
ÎN ACTUALUL CINCINAL, ÎN LUMINA HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI AL XI-LEA AL PARTIDULUI, Șl A FĂCUT 
IMPORTANTE RECOMANDĂRI:

• Revoluția tehnică in agricultură trebuie să înceapă cu revoluția in conștiința oamenilor • Cercetarea 
să nu se facă de dragul cercetării, să fie integrată cu activitatea de producție ® Eficiența economică a 
irigațiilor să se concretizeze în recolte tot mai mari • Să fie realizate mașini agricole complexe, care să 
execute simultan mai multe lucrări • Să se extindă culturile succesive, în special porumbul pentru boabe 
• Pantele care duc spre terasa Dunării să fie transformate în podgorii și livezi roditoare • Intensificarea 
mecanizării lucrărilor, sporirea eficienței investițiilor în zootehnie, prin mai buna folosire a spațiilor • Valo
rificarea mai deplină a potențialului economic al fiecărei unități agricole prin folosirea intensivă a pămîntului, 
aplicarea tehnologiilor moderne, îmbunătățirea radicală a cercetării științifice de specialitate.

instalații agricole necesare atit ex
ploatării raționale a sistemelor de 
irigații, cit și executării celorlalte 
lucrări agricole, corespunzător nece
sităților de creștere a productivității 
muncii în agricultură.

La întreprinderea agricolă de stat 
Prundu a fost abordată o altă latură 
a preocupărilor actuale din agricul
tură. si anume modul cum sint în
deplinite i sarcinile stabilite de Con
gresul ăl XI-lea privind folosi
rea cu randament sporit a pă- 
mîntului și creșterea producției a- 
gricole. In discuțiile pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a purtat aici 
cu cadrele de conducere și specia
liștii s-a reliefat faptul că pe cele 
peste 25 000 hectare, transformate in 
terenuri arabile, se cultivă in pre
zent gnu. orz. porumb, soia, floarea- 
soarelui. orez, iar producțiile obținute 
la hectar depășesc cu mult media pe 
țară. Strădaniile lucrătorilor unită
ților agricole de aici, precum și acti
vitatea laborioasă a cercetătorilor în 
crearea de soiuri de orez, soia, po
rumb din cele mai productive, in 
condițiile din lunca Dunării, în sta
bilirea tehnologiilor optime de ferti
lizare, a metodelor specifice' de lu
crare a solului, au făcut ca fosta bal
tă Greaca să devină un vast labora
tor al agriculturii moderne, un pu
ternic bazin cerealier al țării. Se
cretarul general al partidului este 
informat, totodată, că pentru spori
rea continuă a producției a fost sta
bilit un program complex de chimi
zare, erbicidare, asolamente pentru 
fiecare fermă pină în 1980. De ase
menea, prin mai buna organizare a 
teritoriului, amenajarea rețelei de 
canale, pînă în 1980 vor fi redate 
agriculturii incă 1 200 de hectare, vor 
începe amenajările pentru irigații, 
se vor organiza ferme zootehnice.

Apreciind rezultatele obținute, pre
cum și planurile de viitor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă Mi
nisterului Agriculturii și Industriei 
Alimentare să elaboreze un program 
de amenajare și folosire în scopul 
producției și a terenurilor situate în 
pantele care duc spre terasa Du
nării. în cooperare cu unitățile agri
cole cooperatiste — subliniază se
cretarul general al partidului — . pe 
aceste terenuri s-ar putea obține 
producții bune de struguri și fructe.

Discuțiile sint continuate apoi in 
timpul examinării citorva lanuri de 
porumb unde recoltarea este in toi. 
De pe unele parcele, informează 
gazdele, s-au obținut peste 9 200 kg 
porumb boabe la hectar. Interesln- 
du-se ce soiuri se folosesc, care este 
densitatea plantelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază că în 
condițiile pedoclimatice existente, 
prin sporirea densității s-ar putea 
realiza producții de porumb de peste 

10 000 kg la hectar, recoltele de pe 
unele suprafețe demonstrând din 
plin acest lucru. In această discuție 
privind folosirea cu randament spo
rit a pământului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază, de asemenea, 
necesitatea ca prin aplicarea unor 
tehnologii de scurtare a perioadei de 

vegetație să fie extinse culturile suc
cesive și în special cele de porumb 
pentru boabe, pe suprafețe cit mai 
mari, asigurindu-se, totodată, canti
tățile necesare dezvoltării zootehniei. 
In ceea ce privește gama culturilor', 
secretarul generai al partidului con
sideră că această zonă este deosebit 
de fertilă și pentru legume și reco
mandă să se dezvolte în viitor și 
acest sector.

Luind în considerare realizările re
marcabile obținute de oamenii mun
cii din unitățile de aici, pentru care 
le-a adresat calde felicitări, cît și 
potențialul acestor terenuri mănoase, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu însărci
nează Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare să ia măsuri ca 
în zona Băneasa-Prundu-Greaca să 
se organizeze un complex agroin
dustrial cuprinzînd întreprinderile 
agricole de stat de aici și institutul 
de cercetări, la care să fie asociate 
și consiliile intercooperatiste înveci
nate. O asemenea unitate, apreciază 
secretarul general al partidului, ar 
putea constitui un model, o expe
riență bună pentru alte zone ale 
țării.

Un alt moment al dialogului de lu
cru al secretarului general al parti
dului cu specialiști din agricultură a 
avut loc la I.A.S. Adunații-Copâceni, 
unde au fost abordate probleme e- 
sențiale vizind creșterea producției 
de lapte și carne în sectorul de 
taurine. In cadrul expoziției organi
zate aici de Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, de centrala 
și institutele de cercetări de profil 
s-a reliefat că, în decurs de numai 
un an, a fost concepută și realizată 
o gamă completă de noi echipamente 
pentru mecanizarea mulsului — con- 
cretizindu-se astfel una din preocu
pările actuale privind modernizarea 
zootehniei și creșterea productivității, 
știut fiind că această operație repre
zintă circa 50 la sută din timpul 
afectat îngrijirii animalelor. Prin in
troducerea în fermele de vaci a noi
lor instalații de mecanizare se asi
gură, totodată, o folosire rațională 
a furajelor in funcție de potențialul 
biologic al fiecărui animal, ceea ce 
duce la o creștere a producției de 
lapte. în acest context au fost pre
zentate patru noi tipuri de echipa
mente. de la cea mai simplă pină la 
platforma de muls de mare randa
ment — instalație concepută și pro
iectată de specialiștii noștri și exe
cutată în întregime cu piese si ma
teriale din țară.

Secretarul general al partidului a 
apreciat faptul că la baza concepției 
acestor instalații stau elemente ti
pizate în proporție de aproape sută 
la sută, astfel încit acestea pot fi 
adaptate ușor. în funcție de efectivul 
de animale și condițiile specifice ale 

unităților zootehnice. Paralel cu Îm
bunătățirea performanțelor tehnioe, 
proiectanții și cercetătorii s-au pre
ocupat de continua reducere a con
sumurilor specifice, în acest sens re- 
levîndu-se că numai prin extinde
rea folosirii de elemente din fibră de 
sticlă se realizează în 1976 o econo

mie de 53 tone metal. Secretarul 
general al partidului a arătat că mai 
există importante posibilități de în
locuire a metalului și a cerut specia
liștilor să studieze căile de re
ducere în continuare a gabarite
lor, de utilizare pe scară mai 
largă a maselor plastice, fibre
lor din . sticlă în realizarea in
stalațiilor destinate sectorului zoo
tehnic. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a recomandat, totodată, să se găseas
că. încă din faza de proiectare, so
luții mai simple, mai economice și 
totodată eficiente.

Abordîndu-se problema tehnolo
giilor de creștere a animalelor, au 

In mijlocul lucratorilor de la întreprinderea agricolă de stat Prundu

fost prezentate rezultatele și expe
riența dobîndite pină acum pe linia 
extinderii sistemului de stabulație 
liberă în grajduri, relevîndu-se a- 
vantajele importante ale acestui pro
cedeu, care permite mecanizarea in
tegrală a operațiilor de îngrijire a 
taurinelor. In acest cadru, secretarul 

general al partidului a apreciat unele 
soluții privind realizarea de ferme 
complexe cu platforme de muls, re- 
comandind. totodată, utilizarea cu 
mai multă eficientă a investițiilor în 
acest sector prin mai buna folosire 
a spatiilor. Pe parcursul vizitării 
uneia din fermele I.A.S. Adu- 
natii-Copăceni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reluat această proble
mă. cerînd optimizarea proiectelor 
viitoarelor ferme în așa fel încit te
renurile să fie folosite cu maximum 
de randament, cu mai mult spirit 
gospodăresc.

Ultimul obiectiv al vizitei l-a con
stituit întreprinderea .,30 Decembrie“, 

modernă unitate agroalimentară, cu 
sarcini multiple în domeniul aprovi
zionării cu produse din carne, lapte 
și ouă, precum și cu legume și fructe. 
Și aici transpunerea în viață a indi
cațiilor privind aplicarea celor mai 
noi reguli agrozootehnice, a unor 
tehnologii moderne, intensificarea 

cercetării proprii pentru a găsi cele 
mai eficiente metode de creștere a 
taurinelor și păsărilor a avut ca 
efect o sporire permanentă a produc
ției. Unitate complet integrată în ce 
privește industrializarea producției 
agricole vegetale și animale realizate 
aici. întreprinderea vizitată și-a dez
voltat si modernizat continuu activi
tatea. In acest sens sint elocvente re
zultatele deosebite obținute în secto
rul avicol, unde, pe aceeași suprafață 
construită, s-a reușit să se dubleze 
producția în ce privește creșterea 
păsărilor prin aplicarea de tehnolo
gii moderne.

Analizînd aceste realizări, secreta

rul general al partidului abordează 
posibilitățile valorificării mai depline 
a potențialului economic al unității 
în acest cincinal, prin modernizarea 
și mai accentuată a proceselor da 
producție, prin aplicarea și extinde
rea sistemelor multifuncționale si a 
automecanizării. Discuția, prin am
plitudinea problemelor abordate, a 
depășit cadrul strict al preocupări
lor întreprinderii, vizînd dezvoltarea 
generală a unor sectoare importanta 
ale agriculturii noastre.

Pornind de la rezultatele bune con
statate in timpul vizitării complexu
lui avicol, au fost discutate unele 
aspecte ale programului de creștere 
a puilor de carne în baterii — sistem 
modern de o mare eficacitate econo
mică aplicat in întreprinderea da 
aici, care a dat producții ridicate. a- 
sigurind. totodată, o folosire rațio
nală a spatiilor construite. Introdu
cerea bateriilor în 3—4 etaje va per
mite în viitor să se ajungă la o du
blare a producției în aceleași capa
cități. evitîndu-se investiții mari, cu 
implicații pozitive pentru reducerea 
costurilor și creșterea rentabilității 
în acest sector.

In întreaga el desfășurare, vi
zita a prilejuit un dialog, viu. 
direct. încheiat cu concluzii deo
sebit de importante. Ca de fie
care dată, aprecierile și îndem
nurile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sint menite să însuflețească și să mo
bilizeze energia creatoare a oameni
lor muncii din agricultură, care ac
ționează cu toate forțele pentru creș
terea continuă a producției agricole, 
în ritmul cerut de însăși dezvoltarea 
țării, de satisfacerea cerințelor unei 
bune aprovizionări a populației, pe 
deplin conștienți că de munca, hăr
nicia și priceperea lor depinde in 
măsură hotărîtoare progresul agri
culturii.

Lucrătorii ogoarelor l-au întimpinat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
multă căldură, reafirmindu-și senti
mentele de dragoste și recunoștință 
față de partid și secretarul său ge
neral, adeziunea deplină la politica 
partidului și statului nostru, hotări- 
rea de a-și aduce întreaga contribu
ție la Înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce revin agriculturii in cadru! 
programului de înflorire a patriei el 
de creștere permanentă a bunăstării 
celor ce muncesc. _
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Vitrina cu noutăți din comerț
Pregătiri 

pentru o aprovizionare 
ritmică în perioada 

de toamnă-iarnă
Zilele trecute, primăria Capitalei a 

aprobat programul de aprovizionare 
pentru sezonul de toamnă-iarnă cu 
produse alimentare și nealimentare, 
stabilind cu acest prilej o serie de mă
suri organizatorice in vederea asigură
rii unei aprovizionări corespunzătoare 
a populației Bucureștiului în lunile de 
toamnă și. în continuare. în sezonul 
rece. Astfel, urmează să se livreze 
magazinelor importante cantități de 
produse alimentare, textile, confec
ții. tricotaje, produse metalochimice 
— cu mult peste livrările realizate 
în aceeași perioadă a anului trecut, 
o atenție deosebită acordindu-se 
pregătirii stocurilor de legume și 
fructe din silozuri. S-au organizat în 
acest sens 11 rampe de primire și 
sortare a cartofilor, dotate cu benzi 
transportoare, unde alături de lucră
torii întreprinderilor de specialitate 
ajută la sortarea legumelor numeroși 
cetățeni din întreprinderile și insti
tuțiile bucureștene. elevi și studenți. 
Pentru impulsionarea livrărilor de la 
furnizori au fost trimiși reprezen
tanți ai unităților beneficiare în 
toate județele care au contracte cu 
Capitala. Peste 1 000 tone de legume 
vor fi conservate pentru sezonul 
rece în unitățile de alimentație pu
blică si în cantine-restaurant.

De la Direcția generală comercială 
a Capitalei am fost asigurați că s-au 
constituit, concomitent cu aprovizio
narea curentă, stocuri de peste 5 000 
tone alimente în depozitele „de 
mină" ale unităților comerciale ali
mentare, în vederea asigurării unei 
bune desfaceri la toate produsele : 
zahăr, ulei. orez, paste făinoase etc. 
Totodată, au fost livrate tuturor uni
tăților de specialitate mărfurile ne
cesare gospodinelor pentru conser
varea legumelor : borcane, oțet, 
sare, celofan, conservant etc.

La „Combustibilul", 
o precizare: „Pînă 

la 15 noiembrie vom 
încheia livrările 

pentru 1976"
Cum va fi anul acesta aprovizio

nat publicul bucureștean cu com
bustibil 7 Care sînt ultimele nou-

cialitate din București cu tovarășul 
Paul Caramangiu, director comercial.

— în primul rind, este necesar să 
precizez — ne-a spus interlocutorul 
— că atît cantitățile de lemne, cit și 
de cărbuni puse la dispoziția popu
lației sînt, in acest trimestru, supe
rioare celor din aceeași perioadă a 
anului trecut. Practic, pentru aceas
tă perioadă — de altfel cea mai so
licitată — avem în depozite uri plus 
de lemne și cărbuni de 27 000 tone 
față de aceeași perioadă a anului 
1975. Ritmul livrărilor a fost in tot 
timpul verii destul de alert, astfel 
Incit, la această dată, peste trei pă
trimi din populația Capitalei și-a 
depozitat combustibilul la domici
liu. Sperăm ca în jurul datei 
de 15 noiembrie să încheiem aproa
pe toate livrările anului 1976. Anun
țăm populația și pe această cale că, 
incepind de la această dată, timp de 
4 luni, adică pînă la data de 15 mar
tie. vor continua, în toată Capitala, 
să fie livrate, de la toate depozitele, 
lemne și cărbuni din cote suplimen
tare. la prețuri libere (fără tichete). 
Ceva mai devreme, adică incepind 
cu data de 1 noiembrie, încep și 
programările pentru livrarea com
bustibilului în contul anului 1977.

— Se cunoaște, din experiența 
anilor trecuți, că procurarea com
bustibilului din cote suplimentare, 
la prețuri libere, creează mare aglo
merație. Ce măsuri ați luat ?

— Pentru a preîntîmpina nedorita 
aglomerație am hotărit să sporim 
numărul punctelor de desfacere. De 
aceea, incepind cu ziua de 15 no
iembrie vom inființa în toate car
tierele orașului cel puțin 15 puncte 
noi de vinzare. In caz de iarnă 
timpurie și grea vom lua măsuri 
pentru deschiderea unui număr mai 
mare de depozite sezoniere, pe care 
le vom amplasa în locuri virane din 
zonele mai aglomerate ale orașului, 
iar in caz de nevoie, chiar și in in
cinta depozitelor de materiale de 
construcție ale Întreprinderii „Mo
bila".

— In aceste condiții va fi nevoie 
de manipularea unui volum uriaș 
de lemne și cărbuni. Cum v-ați pre
gătit pentru acest lucru 7

— Anul acesta. întreprinderea 
noastră a fost dotată cu noi utilaje 
de mare productivitate : ni s-au re
partizat, în afară de mijloace de 
transport. 3 incărcătoare-descărcă- 
toare automate. 4 macarale pentru 
descărcarea lemnelor din vagoane, 
două tractoare dotate cu scule ca
pabile să îndeplinească funcții mul
tiple și două autoîncărcătoare. In
tr-un cuvint, sîntem bine pregătiți 
pentru iarna care vine.

nuc". „Academiei",. „Șiretul" și. în 
alte unități de alimentație publică 
din Capitală s-au deschis de citeva 
zile mustăriile. In total, vor funcțio
na în această toamnă în București 
24 de mustării și 13 puncte de des
facere a mustului pentru acasă. La 
mustăriile de la ..Hanul lui Manuc", 
„Academiei" și „Mogoșoaia" se va 
servi must preparat direct în uni
tate. în fața consumatorilor.

• Comerț în casă nouă. In aceste 
zile. întreprinderile comerciale din 
Capitală au deschis noi unități de 
desfacere profilate pe vinzarea pro
duselor de cerere curentă : lapte, 
pîine. preparate de carne etc. Cele 
mai noi adrese : magazinele ampla
sate la parterele blocurilor de locu
ințe de pe șos. Pantelimon nr, 55, 
Armata Poporului — blocurile 5 și 
7. Calea Dorobanți — bloc 9. In ur
mătoarele zile se vor deschide uni
tățile de la parterul blocurilor 2 A 
și 2 B de pe șos. Giurgiului, bloc 48 
de pe șos. Pantelimon, bloc 16 de 
pe pe Calea Dorobanți. Prin noile 
unități ce vor fi date in acest an in 
folosință, suprafața comercială â Ca
pitalei va spori cu peste 150 000 mp, 
de 2,5 ori mai mult decit s-a con
struit anul trecițt.

• Mostrele de la tîrg — in ma
gazine. Magazinele întreprinderii de 
prezentare a Departamentului in
dustriei alimentare pun în vinzare, 
in aceste zile — pe lingă sortimen
tele de mărfuri alimentare cunos
cute — primele noutăți prezentate 
la ediția din acest an a Tirgului de 
mostre. Iată citeva dintre ele : șun
că din carne de minzat. șuncă din 
rasol de vită, ruladă din carne de 
pui. conserve de ostropel oltenesc, 
ostropel „Litoral", lapte hiperproteic, 
caș gras proaspăt de vacă cu înglo
bări de lactalbumină, brinză „Bîrșa", 
brînză topită „Ligia", brânzeturi to
pite pentru copii „Voinicel" (in 4 va
riante. cu miez de nucă, cu coajă 
de lămiie. cu aromă de portocale și 
cu aromă de caramel), conserve din 
rasol de biban cu legume ș.a. în to
tal. peste 20 de produse, care se pot 
cumpăra — în funcție de specificul 
magazinului — de la următoarele 
unități : str. Beldiman 2. str. Aca
demiei 4. magazinele „Miorița" din 
str. Doamnei și P-ța Kogălniceanu, 
precum și de la celelalte magazine 
din rețeaua „Premial".

Rubrica realizata de
Gh. GRAURE 
Mihai IONESCU

ANIVERSAREA INDEPENDENTEI REPUBLICII CIPRU

Excelenței Sale ARHIEPISCOPUL MAKARIOS
Președintele Republicii Cipru

Cu prilejul Zilei naționale ș Republicii Cipru, vă adresez, in numele po
porului român, al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 
călduroase felicitări și sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală, 
pentru pacea și prosperitatea poporului cipriot.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre România și Cipru se vor dez
volta și în viitor in interesul popoarelor noastre, al păcii și colaborării inter
naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Republica Cipru aniversează as
tăzi împlinirea a 16 ani de la cu
cerirea independenței — rod al unei 
lupte îndelungate și pline de vitejie 
purtate de masele populare împo
triva dominației străine. Din cauza 
ingerințelor și uneltirilor ■ străine, 
independenta cucerită n-a adus insă 
liniștea la care poporul cipriot 
aspira atit de profund. în pofida 
numeroaselor greutăți cărora au 
fost nevoiti să le facă fată, a peri
colelor continue ce au planat asu
pra tării și care in cîteva rinduri 
au luat forma unor confruntări ar
mate, cipriotii au reușit însă să-și 
creeze o industrie proprie, să extin
dă culturile pe terenuri semideșer- 
tice, să înnoiască orașele și satele 
insulei.

Deschiderea Ciprului chiar de la 
începutul existenței sale- indepen
dente spre lume și politica Româ
niei socialiste de sprijinire a efor
turilor tinărului stat, prietenia, cu 
adinei rădăcini în istorie, dintre 
cele două popoare au oferit un te
ren fertil pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare româno-cipriote. 
Poporul român a urmărit cu vie 
îngrijorare evenimentele dramatice 
care au dus la crearea actualei si
tuații din Cipru. Poporul și guver
nul român au fost și sînt constant 
alături de poporul cipriot, de lupta 
lui pentru apărarea intereselor na
ționale. pentru salvgardarea inde
pendenței, suveranității și integri
tății teritoriale a patriei sale. Țara 
noastră se pronunță pentru retra
gerea tuturor trupelor străine din 
Cipru și cere încetarea oricărui a- 
mestec din afară în afacerile aces
tei țări.

Solidaritatea României, socialiste 
cu cauza poporului cipriot și-a gă
sit afirmarea in numeroase decla
rații ale președintelui republicii.

tovarășul Nicolae Ceaușescu, în do
cumente ale partidului și 'statului 
nostru, ca și in documente semnate 
cu alte țări, în luările de poziție la 
Națiunile Unite și în alte organisme 
internaționale. Reafirmînd poziția 
țării noastre. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Considerăm că 
în soluționarea problemei cipriote 
trebuie să se țină seama de nece
sitatea asigurării integrității și su
veranității Ciprului, a creării condi
țiilor necesare ca ambele comuni
tăți — comunitatea turcă și comu
nitatea greacă — să conviețuiască 
in mod pașnic, asigurindu-se pro
gresul și dezvoltarea economico- 
socială a Ciprului independent. 
Conform pozițiilor generale ale Ro
mâniei, considerăm că, în primul 
rînd, problema Ciprului trebuie so
luționată de ciprioții înșiși — de. 
către ciprioții turci și ciprioții 
greci — deoarece numai în acest 
fel se vor asigura o înțelegere trai
nică și o conviețuire pașnică, dez
voltarea Ciprului independent".

Este evident că in situația creată 
se impun noi și susținute eforturi 
din partea tuturor factorilor im
plicați, a tuturor țărilor prietene, 
a Organizației Națiunilor Unite. în 
vederea găsirii unei soluții juste și 
durabile, care să asigure Înfăp
tuirea năzuințelor fundamentale ale 
poporului cipriot — atît greci cît 
și turci, independența, suveranita
tea și integritatea sa statală. So
luționarea problemei cipriote pe o 
asemenea bază ar constitui. în a- 
celași timp, o contribuție impor
tantă la consolidarea păcii și dez
voltarea legăturilor de prietenie și 
bună vecinătate în această zonă, cu 
repercusiuni • favorabile asupra re
lațiilor Internaționale în general..

Al. C

SĂRBĂTOAREA NAJiOtJALĂ A NIGERIEI

Excelenței Sale
General-locotenent OLUSEGUN OBASANJO

Șeful Guvernului Militar Federal al Nigeriei 
și comandant suprem al forțelor armate

Excelență,
Cu ocazia celei de-a XVI-a aniversări a independenței Republicii Federal» 

Nigeria, am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele poporului român, 
precum și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de progres și prosperitate poporului nigerian.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma încrederea că relațiile de prietenie 
și colaborare statornicite între Republica Socialistă România și Republica 
Federală Nigeria se vor adinei și diversifica pe multiple planuri, in folosul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii în lume, al edificării unei 
noi ordini economice și politice internaționale.

Un cunoscut poet autohton spu
nea că Nigeria de astăzi este „o 
punte spre depărtările de azur", 
exprimind astfel încrederea celor 
63 de milioane de compatrioți »1. 
săi in viitorul țării. într-adevăr. 
deși a avut și are încă de făcut 
față unor multiple greutăți de- 
curgînd din indelungata dominație 
colonială, inclusiv situația de sub
dezvoltare economică moștenită, in 
viața „gigantului negru al Africii" 
— cum este adesea numită Nige
ria — s-au înregistrat. în anii care 
au trecut de la proclamarea Inde
pendenței. importante transformări 
pe plan economic și social.

Punindu-se în valoare marile 
resurse naturale — petrol, minereu 
de fier, cărbune, columbit etc. — 
pe harta economică a țării au apă
rut numeroase obiective indus
triale. De notat că alături de con
strucția unor fabrici, ca cea de Ci
ment de la Sokoto, de produse 
chimice la Enugu, de îngrășăminte 
de la Kaduna, in Nigeria se află 
in construcție primul complex me
talurgic din Africa tropicală. Pla
nul cincinal de dezvoltare în curs 
de realizare prevede investiții în 
sumă de 1.3 miliarde de dolari. 
Această țară care este principalul 
producător de petrol din Africa 
neagră și-a propus extinderea pre
lucrării „aurului negru". Tn afara 
rafinăriei de la Port Harcourt, cu 
o capacitate de 3 milioane de tone 
pe an. se prevede construcția 
altor două rafinării : la Warri — 
piriă în 1978. la Kaduna — pină in 
1980.

în sectorul agricol. în care lu
crează cea măi mare parte a popu
lației se prevăd lucrări <je moder

NICOLAE
Președintele

Republicii Socialiste România

nizare și diversificare a producției. 
Planul 1975—1979 alocă mari fonduri 
pentru sprijinirea cooperativelor a- 
gricole și realizarea unor proiecte de 
dezvoltare în domeniul agriculturii. 
Pe mai multe rîuri au început lu
crări de hidroameliorații în vederea 
extinderii irigațiilor. La începutul 
acestei luni, guvernul nigerian a 
adoptat o hotărâre privind instau
rarea controlului statului în între
prinderile care • prelucrează produ
sele agricole.

Eforturile depuse de poporul ni
gerian pentru dezvoltarea și con
solidarea independenței patriei sale 
gint urmărite cu simpatie în țara 
noastră. între România și Nigeria 
s-au stabilit si se dezvoltă relații 
de prietenie și colaborare, bazate I 
pe stimă și respect reciproc. O ex
presie a conlucrării fructuoase p» 
plan economic o constituie înteme
ierea a două societăți mixte ro- 
mâno-nigeriene. Cu prilejul primi
rii în cursul primăverii de către 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
ministrului comerțului Republicii 
Federale Nigeria, general-maior 
M. Shuwa. a fost exprimată satis
facția pentru evoluția pozitivă a 
relațiilor româno-nigerlene. dorin
ța comună de a extinde tn oonti- 
nuare aceste relații, de a dezvolta 
cooperarea în diferite sectoare de 
activitate.

S-a evidențiat, de asemenea, 
faptul că există largi posibilități 
pentru amplificarea conlucrării 
româno-nigerlene. spre binele ce
lor două țări și popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

A. B.
tăți legate de această acțiune 
atît de vastă și importantă pentru 
cetățeni 7 Pentru a afla răspuns la 
aceste întrebări am avut o convor
bire la sediul întreprinderii de spe-

Știri de ultimă oră
• S-au deschis mustăriile. 

„Lido". „Brotăcei", „Hanul lui Ma-

MATERIALE DE
CU ÎNSUȘIRI

: CONSTRUCȚII 
SUPERIOARE

Colectivul 
specialiști de 
lianți din 
reținut de la 
Canavea. șeful serviciului plan, 
produce pentru santidre ma
teriale de construcții cu rezis
tentă sporită, mult solicitate atit 
pe piața internă, cît și ne piața 
externă. La export, de exem
plu. este tot mai mult cerut ci
mentul BSS. în componenta că
ruia se află 95 la sută klincher, 
produs ce-i conferă acestuia o 
rezistentă ridicată. îndeosebi la 
construcțiile industriale si ru
tiere masive. O altă marcă de 
ciment poartă inițialele PZ. el 
fiind folosit la toate genurile de 
construcții din industrie. agri
cultură. cit si la noile obiective 
sociai-culturale.

Din materiile prime aflate în 
componența cimentului, existen
te din abundentă si de cea mai 
bună calitate în împrejurimile 
combinatului — cum sînt : cal
carul. argila si gipsul — rămin 
eantităti importante, cărora co
lectivul de aici le-a găsit între
buințări eficiente. Este vorba, in 
primul rînd. de fabricarea din a-

de muncitori și 
la Combinatul de 
Cîmpulung. am 

tovarășul Dumitru

cestea a granulitului. produs ce 
servește la realizarea betonului, 
sau din care se fabrică blocuri 
ușoare de zidărie ; granulitul 
este folosit si singur ca izolant. 
în construcțiile industriale, 
cadrul secției de granulit 
va trece la realizarea din argilă 
a unor panouri mari prefabri
cate, ce voi- fi folosite la toate 
tipurile de construcții și care au 
avantajul că sint ușoare, au izo
lație termică mare si se produc 
la un preț de cost scăzut. O 
instalație din cadrul secției a- 
mintite produce 
ciment și nisip) 
câți ne an de 
pentru zidărie, 
sint rezistente 
bloc Înlocuiește 7—8 cărămizi), 
în combinat a fost pusă in 
funcțiune și o instalație de con- 
casare și sortare (cu o capaci
tate de 600 000 tone pe an) a 
calcarului necesar in industria 
chimică (intră în componenta 
sodei) și în industria alimen
tară.

în
se

(din granulit, 
30 milioane bu- 
blocuri ușoare 
Aceste produse ’ 

si spornice (un

Gheorqhe CÎRSTEA
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La

La Sîngeorz-bâiADASDe la

• obligațiunilor C.E.C., 
ieșite cistigătoare 1» tragerea la sorți 

lunară din 30 septembrie 1970

ts » *

MW ««Mat*

LISTA OFICIALĂ

La tragerea de amortizare a asi
gurărilor de viață pentru luna sep
tembrie 1976 au ieșit următoarele 
opt combinații de litere : 
F.M.F. ; E.Z.P. ; Y.E.S. ; 
T.N.S. : O.U.X. ; Q.K.D.

La tragerea de amortizare 
a asigurărilor de viață au ieșit ur
mătoarele cinci combinații de litere : 
N.O.T. ; T.K.P. ; P.H.O. ; C.J.X. ; 
P.T.N.

D. A.F.
E. G.B.

specială

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere inscribe' in polițele 
lor urmează să se adreseze unită
ților A.D.A.S. pentru 
drepturile curtenite.

Pentru a participa
rele trageri , lunare de amortizare 
este necesar ca asigurații să achite 
crimele de asigurare la termenele 
stabilite.

a li se stabili

și la următoa-
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HANDBAL: Studentele bucureștene 
au învins pe

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
campioane

Ieri după-amiazâ, pe terenul de 
handbal de la Facultatea de drept, 
s-a jucat unul dintre cele mai im
portante meciuri din campionatul 
feminin : Universitatea București — 
Universitatea Timișoara. O formă 
bună și mult mai multă ambiție au 
fost elementele care au dus la vic
torie echipa studentelor bucureș- 
tence. Scor 10—7 (4—3), în care și

norocul unora sau ghinionul altor» 
si-au spus cuvintul : handbalistele 
timișorence au trimis de 8 ori min- 
gia in bare ! In ansamblu, o partidă 
destul de agreabilă, cu citeva goluri 
frumoase, înscrise — ca în vremu
rile lor bune — de Simona Arghir 
(B) și Doina Cojocaru (T). Totuși, 
jucătoarea cea mai bună de pe teren 
a fost, de departe. Doina Furcoi (B).

ACTUALITATEA LA FOTBAL
Primul tur al competițiilor euro

pene intercluburi de fotbal, desfășu
rat in mijlocul unui interes general 
(zeci de mii de spectatori au fost pre-’ 
zenți la majoritatea. meciurilor), s-a 
încheiat cu rezultate in general 
scontate. Totuși cîteva întîlniri au 
făcut excepție, echipe cotate ca „out- 
sidere" obținînd calificarea în tu
rul II.

Astfel, în „Cupa campionilor eu
ropeni" a fost eliminată formația sco
țiană Glasgow Rangers, care a pier
dut returul cu 0—1, după ce terminase 
la egalitate (1—1), pe teren propriu, 
cu echipa elvețiană F. C. Zilrich. în 
„Cupa Cupelor" de notat performan-

ta formației Apoel Nicosia, care a 
reușit să elimine pe Iraklis Salonic. 
Este pentru prima oară în istoria 
cupelor europene cînd o formație 
cipriotă obține calificarea în turul II. 
Favorită "
Stockholm a trebuit să părăsească 
competiția pierzînd dubla intîlnire 
cu formația turcă Galatasaray. Echi
pe de prestigiu internațional ca Ajax 
Amsterdam, Internazionale Milano, 
Dinamo Moscova, Celtic Glasgow și 
Manchester City au 
din cupa „U.E.F.A.".

Tragerea la sorți a 
turul II va avea loc 
rich.

inițial, echipa A.I.K.

fost eliminate

partidelor din 
astăzi, la Zii-

inceput. la Varna, prima e- 
Balcaniadei de tenis pentru 
în primele două zile, echi-

• A
diție a 
juniori, 
pele României au obținut victorii : 
juniorii 3—0 cu selecționata Iugo
slaviei și 2—1 cu cea a Bulgariei, 
iar junioarele au învins cu același 
scor (3—0) formațiile ' '
Greciei.

• Echipa de fotbal 
nul Hunedoara, aflată 
Iugoslavia, a jucat la Zenica cu for
mația locală Celik, din prima divi
zie a campionatului, Gazdele au ob
ținut victoria cu 1—0.

• La Varșovia a început un tur
neu internațional feminin de bas
chet, la care participă și echipa Po
litehnica București. In primul meci, 
baschetbalistele românce au întrecut 
cu scorul de 66—45 (30—30) forma
ția maghiară S.K. Kecskemet.

• Intîlnirea internațională ami
cală de baschet dintre selecționa
tele feminine ale Iugoslaviei și R.P. 
Chineze, disputată la Belgrad — un 
meci de un bun nivel tehnic, cu nu
meroase faze spectaculoase — a re
venit baschetbalistelor iugoslave cu 
82—72 (41—42).

• Aflată In Marea Britanie, echi-

Iugoslaviei și

F.C. Corvi- 
în turneu in

pa reprezentativă de rugbi a Argen
tinei a jucat la Newport cu o selec
ționată a Țării Galilor. Rugbiștii ar- 
gentineni au învins cu 25—22 (9—6).

o Cea de-a 10-a ediție a compe
tiției intercontinentale de baschet 
masculin dotată cu „Cupa William 
Jones" se va desfășura intre 1 și 5 
octombrie la Buenos Aires. La acest 
turneu și-au anunțat participarea 
formațiile Mobil Girgi (Italia), Real 
Madrid (Spania), Amazonas Franca» 
(Brazilia), Asfa Dakar (Senegal), 
Universității din Missouri (S.U.A.) și 
Obras Sanitarias (Argentina).

• Pentru a treia oară, campiona
tul italian de ciclism fond, care s-a 
desfășurat in acest 
a fost cîștigat de 
(251 km în 7h 25’).
• Pentru 

echipele de 
și României 
rul Vaclav
lot de 20 de jucători : Vencel. Mi- 
halik. Starek (portari) ; Biros. On- 
drus, Jurkemik, Capkovic, Gogh, 
Barmos. Pollak. Dobias. Panenka, 
Moder, Kozak (fundași și mijlocași); 
Masny, F. Vesely, Kroupa, Nehoda, 
Mraz și Gaidusek (atacanți).

an la Legnano, 
Franco Bitossi

revanșă dintre

cinema
• Ultimele zile ale verii : SCALA
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30,
GRI VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18; 20,15.
• Orient Express : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 789) — 19,30, 
EFORIE — 9; 11,45; 14.30; 17.15; 
20,15, FESTIVAL — 8,45; 11,30; 
14.15; .17.15; 20.

Katina : CAPITOL — 9,30; 11,45; 
14; 16; 18,15; 20,30.
• Un loc sub soare: CENTRAL — 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Țara îndepărtată : BUCUREȘTI
— 8.45: 11: 13,15; 16: 18,15; 20.30,
LUCEAFĂRUL — 9: 11.15; 13.30;
16; 18.15: 20,30, FAVORTT — 9,15;. 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20.30.

Dacă tace cintărețul : PATRIA 
— 9; 11.15; 13,30; 16: 18,15; 20,30.
• Osinda : MODERN — 9,30; 12,15;
15; 17,30; 20,15, la grădină — 19.15, 
MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 16:
18,15; 20.30. FEROVIAR — 9.30: 12; 
14,30; 17; 19,30. TOMIS — 9; 11.30; 
14.45; 17,15: 20,15.
• Diamante pe roți : BUZESTI — 
9: 11.15: 13.30: 16; 18.15: 20,15.

Pintea : ARTA — 15,30; 17,45;
20. COSMOS — 15.30; 13; 20,15, LI
RA — 15.30: 18: 20,15.
• Pinocchio: DOINA — 9.30; 11,30; 
13,30: 15,30.
• Cu miinile curate : DOINA — 
17.30; 20.
» Aeroport ’75 : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15: 20.30, GLO
RIA — 9: 11.15; 13,30; 16; 18.15;
20,30.
• Aripi puternice : LUMINA —9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.

• Cei 13 de la Barletta : AURO
RA - 9; 11.15; 13,30: 15,43: 18;
20.13, FLAMURA — 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20,15.
•< Finist, șoim viteaz : FLAMURA
- 9.
• Mihai Viteazul : TIMPURI NOI
— 9; 12.30; 16: 19.30.
• Apașii : VICTORIA — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30.
+ Luptătorul din New Orleans : 
CASA FILMULUI — 10; 12: 14: 16; 
18: 20. MIORIȚA — 9: 11.15; 13.30: 
15.45; 18; 20,15.
• Nebună de legat : VOLGA — 
9; 11.13; 13.30: 15,43; 18: 20.15.
• Comisarul Piedone la Hong- 
Kong : COTROCENI — 10: 12,30; 
15; 17,30; 20, FLACĂRA — 15 30; 
18: 20,15.

Filiera n : BUCEGI — 15,30; 
1T.45: 20.
• Romanță pentru o coroană: DA

meciul
fotbal ale Cehoslovaciei 
(6 octombrie), antreno- 

Jezek a selecționat un

CIA — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18;
20.15.
• Micul indian : FLOREASCA — 
13.30- 15,30; 18; 20.

Pisicile aristocrate : GIULEȘTI 
— 10: 15,30.
• Cînd vine septembrie : GIU- 
LEȘTI — 17.45: 20.
• Melodiile cartierului : DRUMUL 
SĂRII — 13,30: 18; 20.15.

Călărețul cu eșarfă albă : FE
RENTARI — 13,30; 18: 20,15.
• Eu si dragile mele mătuși :
CRÎNGÂȘI — 17.
• Texas, dincolo de rîu : MUN
CA — 16; 18: 20.

Tom și Jerry : PACEA — 14; 
16.
• Operațiunea „MonstrulM: PA
CEA — 18; 20.15.
• Ulzana — căpetenia apașilor : 
MOȘILOR — 15.30; 18; 20.

Zile fierbinți : POPULAR — 16; 
18: 20.

Numărul ciștigurilor Nr. libretu
lui cistigătur

Valoarea ciștigurilur

parțială totală

1 2708018 50.000 50 000
1 3930742 40 000 40 000
1 1430278 35.000 35.000
1 3211936 30.000
1 2452728 30.000
1 3303046 30.000
1 3547867 30.000
1 1188727 30.000 150 0001 1928108 20.0001 2825498 20.0001 2913224 20.0001 3944129 30.0001 3700965 20.000 100 000

Terminat)» 
libretuliii

40
40
40

82782
43639
40961

10.000
10.000 800.000
5 000

40
40
40
40-

399
309
399
369
399

74393
42255
57012
72857

6317
4028
3313
9554

5 000
5 000
5 000
5 000 1.000.000
2 000
2 000
2 000
2 000 . 3.1S2.000

2044 1 000
399 3585 1 000
399 8035 1 000
399 9404 1 000
399 7582 1 000
309 9638 1 000
399 1680 1 000 2.793.000

3 990 438 500 1.995 000

Total : 8 672 cîstiguri în obiecte in valoare de lei 10 155 000

Cîștigurile se acordă integral titularilor libretelor cu un sold, mediu tri
mestrial egal cu cel puțin 10 la sută din valoarea cîștigului. Dacă soldul este 
inferior acestui procent, se acordă un ciștig a cărui valoare este de zece ori 
mai mare decit soldul mediu trimestrial.

• Călărețul fără cap : PROGRE
SUL — 15,30; 17,45: 20.
• B. D. intră în acțiune : RAHO
VA — 16; 18; 20.

Aventurile celor trei muzicanți: 
UNIREA — 16; 18; 20.
• Suflete condamnate : VIITORUL 
— 16: 18: 20.
• Misiune primejdioasă î VITAN 
— 16; 18.

t V
PROGRAMUL I

10,00 Teleșcoală.
11,00 Să trăim și să muncim ta 

chip comunist.
11.25 Plaiuri mioritica.
12,10 Snagovul — documentar TV.

12.30 Biruit-au gîndul. Universa
lul Hașdeu.

12.55 întrebări și răspunsuri.
13,25 Telex.
16.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba engleză.
17,00 Emisiune în limba germană.
18.55 Republica Populară Chineză 

— Rîul de argint. Reportaj.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Omul de lingă tine.
20.30 Seară de balet
21,15 In dezbatere publică : Pro

gramul de măsuri pentru a- 
plicarea hotărîrilor Congre
sului al XI-lea al partidului 
și ale Congresului educației 
politice și al culturii socialis
te în domeniul muncii ideo
logice, politice și cultural- 
educative.

21,35 Ecran TV ’76.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL TI
17,00 Telex.
17,05 caratele aurului verde.
17.35 Șah mat în... 15 minute.
17,50 Muzică populară.
18,15 Drumuri pe cinci continente.
18,55 Pagini de umor : Ce vrăji a 

mai făcut nevasta mea.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Seară de operă : Rigoletto
21.35 Tribuna TV.
22,05 Din filmoteca TV

teatre
• Teatru! satiric-muzical ,,c. TS- 
nase" (sala Savoy) ; Revista eu 
paiațe — 19,30.

Teatrul „Tăndăricâ" (sala Aca
demiei) : Bu-Ali — 17.

* libretelor de economii cu dohindă si cistiguri ieșite cistigătoare la tra
gerea la sorti pentru trimestrul IIL'1976.

Foto : S. Cristian

i’s

z®

b
• z
te 5
42’JO•

!1 ;
«S

1
1 84101 ;t 01 S0.000 i
1 27070 38 25.000
1 29533 32 15.000
1 57777 • 54 10.000
1 30881 49 5.000- 1
1 72729 70 5.000 •
1 85582 52 5.000 •
1 74166 34 5.000 .
1 56737 78 5.000
1 09095 70 3.000
1 26106 76 3.000
1 06379 78 3.000
1 64296 10 3.000
1 29827 41 3.000
1 85604 11 3.000

! 1 55OȘ1 46 3.000
j 1 40070

Termina
ția seriei 
obligațiu

nilor

57 3.000

100 378 84 2.000
100 889 04 2.000
100 987 39 2.000
100 449 15 2.000
100 941 04 2.000
100 905 61 1.000 •
100 095 «2 1.000’
100 707 73 1.000 -
100 312 59 1.000 -
100 262 34 1.000-
100 950 22 1.000.
100 048 05 1 000 .
ion 209 67 1.000 ■
100 427 37 1.000 .
100 279 32 1.000-
100 065 65 1.000 •
100 030 45 1.000 .
100 280 18 1.000 •
100 430 25 1.000 •

1 000 79 79 800
1 000 95 08 800
1 000 64 26 800
l 000 30 44 800 '

3.917 TOTAL : 5.740.000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea ciștigu- 
rilor este cuprinsă si valoarea nomi
nală a obligațiunilor cistigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele si filialele C.E.C.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii eu cistigur! 
ieșite cistigătoare la tragerea la sorți 
pentru trimestrul III/1976.

Nr. ert.
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

cistigătoare

Procentele de 
ciștig

1 955 250%
2 776 200%
3 902 100%
4 160 50%
5 199 25%
6 759 25%
7 175 25%
8 081 25%
9 666 23%

10 241 25%
11 981 25%
12 061 25%
13 501 25%
14 182 25%
15 727 25%

Calcularea si înscrierea cîstigurilot 
în librete se efectuează de către su
cursalele (filialele) C.E.C.



SCINTEIA — vineri 1 octombrie 1976 PAGINA 5

COMUNICAT COMUN 27 DE ANI DE LA PROCLAMAREA

privind vizita oficială In Republica Austria a primului ministru REPUBLICII POPULARE CHINEZE
al Guvernului Repiblicii Socialiste România, Manea Mânescu

La invitația cancelarului federal al 
Republicii Austria, dr. Bruno Kre
isky, primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România. Ma
nea Mânescu, a făcut o vizită ofi
cială in Republica Austria în peri
oada 27—30 septembrie 1976.

Primuil ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, Ma
nea Mânescu, a fost primit de pre
ședintele Republicii Austria, dr. Ru
dolf Kirchschlăger.

Primul ministru al guvernului ro
mân a transmis din partea președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj de 
prietenie, salbtâri cordiale și urări 
de sănătate și fericire personală pre
ședintelui federal al Republicii Aus
tria, dr. Rudolf Kirchschlăger. și 
cancelarului federal, dr. Bruno Kre- 
isky, precum și urări de progres și 
prosperitate poporului austriac prie
ten.

Președintele federal al Republicii 
Austria, dr. Rudolf Kirchschlăger, și 
cancelarul federal, dr. Bruno Kreis
ky, mulțumind pentru mesajele prie
tenești primite, au rugat, la rîndul 
or, pe primul ministru al guvernu
lui român să transmită președinte- 
ui Republicii Socialiste România, 
Vicolae Ceaușescu, salutări cordiale 
i urări de deplin succes și fericire 
jersonală, precum și urări de pros- 
«eritate și progres poporului român 
irieten.
In timpul vizitei, primul ministru 

’ guvernului român s-a întîlnit cu 
onducerea Consiliului Național și 
u conducerea municipalității vic
ieze.
Primul ministru al guvernului 

oman și delegația care l-a însoțit 
u vizitat obiective economice, so- 
iale și culturale din Viena, Salzburg 
i Steyr.
In cadrul convorbirilor oficiale, 

are s-au desfășurat într-o atmosferă 
îrdială și prietenească, primul mi- 
istru al guvernului român. Manea 
lănescu, și cancelarul federal, dr. 
runo Kreisky, au făcut un schimb 
etaliat de păreri cu privire la evo- 
iția relațiilor româno-austriece. pre- 
un și asupra unor probleme inter- 
iționale de interes comun.
La convorbiri au participat:
Din partea română: loan Avram, 
inistrul construcțiilor de mașini, 
>n St Ion, secretar al guvernului, 
asile Gliga, adjunct al ministrului 
acerilor externe, Constantin Stih
ii, adjunct al ministrului comerțu- 
i exterior și cooperării economice 
ternaționale, Dumitru Aninoiu, 
nbasadorul Republicii Socialiste 
imânia în Republica Austria, Ci- 
rone Gorunescu, secretar coordona- 
r al Camerei de Comerț și In- 
istrie, și Marin Ceaușescu. șeful 
oției economice a Ambasadei 
•.mâniei la Viena.
Din partea austriacă:
Dr. Erich Bielka, ministrul federal 
afacerilor externe, dr. Josef Sta- 

>acher, ministrul federal al comer- 
;ui. meșteșugurilor și industriei, dr. 
irtha Firnberg, mihistrul fedet’al al 
inței și cercetării, dr. Ernst Eugen 
aselsky, secretar de stat la Cance- 
ia federală, dr. Roland Jiresch, 
•ector general la Cancelaria fe
cală, dr. Ludwig Steiner, am- 
sador, locțiitor al secretarului 
veral șl șeful Direcției politice din 
A.E. austriac, dr. Iosef Meisl, șeful 
:ției pentru comerț exterior și in
trare în Ministerul Comerțului, 
•șteșugurilor și Industriei, dr. Karl 
rbert Schober, șeful Secției de po- 
că economică din Ministerul Afa- 
ilor Externe. Franz Wunderbal- 
iger, ambasadorul Republicii Aus- 
i in Republica Socialistă România, 
lele două părți au constatat cu 
isfacție că relațiile bilaterale s-au 
voltat în ultimii ani pe baza prie- 
iei și colaborării reciproce, în șpe- 
după convorbirile purtate în iulie 

5, la București, de președintele Re- 
ilicii Socialiste România. Nicolae 
tușescu, cu cancelarul federal al

IENA 30 (Agerpres). — Joi dimi- 
ța s-au încheiat convorbirile ofi- 
e româno-austriece. Au fost defi- 
vate documentele de cooperare 
istrială. de extindere a schimbu- 
r comerciale, a colaborării științi- 

dintre cele două țări.
aupă încheierea convorbirilor s-a 

“<Iat la semnarea următoarelor 
acte și acorduri :
contract cadru de cooperare în 

lucție cu firma Steyr-Daimler- 
h A. G. ;
■ contract de cooperare cu firmă 

acord privind promovarea, pro- 
ia și garantarea reciprocă a in- 
Ițiilor ;
convenția privind evitarea du- 
impuneri pe venit și avere ;
acord interguvernamental de co- 

•are în domeniul științei și te'hno- 
ei ;
convenția de colaborare în do- 
iul aplicațiilor pașnice ale ener-

Combinatul de articole teh
nice din cauciuc de la Pitești a 
devenit un nume cunoscut în 
țară și peste hotare. Aici se 
realizează zilnic mii de repere, 
in milioane de exemplare : de 
la garnituri din cauciuc, cit bă
nuțul, pină la furtunuri Rotary, 
pentru forajul de mare adîncime 
și pentru sonde marine ; de la 
covorașe de șters picioarele 
pînă la containere cauciucate de 
marș capacitate ; de la bărci 
din cauciuc pentru agrement 
pînă la benzi transportoare, c« 
ușurează munca itiinerilor și fo
restierilor. Aproape că nu există 
sector de activitate din econo
mie în care produsele realizate 
de combinat să nu fie prezente 
ori solicitate. Pentru că toate 
«int de calitate, trainice, atit 
pentru beneficiarii interni, cit 
și pentru export.

Combinatul e un complex de 
utilaje și tehnică înaintată ; un 
complex industrial aflat în mîini 
tinere, dar sigure. Cunoscindu-le 
orodusele, dar cunoscîndu-i mai 
Hes pe ei, îți dai repede seama 
:ă însuflețirea pentru muncă 
ipomică și bine făcută îi stăpî- 
lește pe toți ; câ urmînd, zile 
a rînd, exemplul fruntașilor iși 

Austrie, dr. Bruno Kreisky. și au 
afirmatinteresul guvernelor lor pen
tru o ontinuă extindere multilate
rală a rslațiilor dintre cele două țări.

Contiiuind dialogul început la 
Bucureși, primul ministru al guver
nului rcnân și cancelarul federal au 
constata cu satisfacție progresele 
realizate în domeniul schimburilor 
comerciile și al cooperării economice 
bilateral', pe baza acordurilor și in- 
țelegeribr încheiate. îndeosebi a a- 
cordului pe termen lung de colabo
rare ecmomică și cooperare tehnică 
și indusrială și a acordului comer
cial pe brmen lung. Ei au exprimat 
hotărireș celor două părți de a de
pune efa-turi pentru a găsi noi posi
bilități are să ducă la lărgirea și 
diversifiarea relațiilor economice pe 
o bază riciproc avantajoasă. în acest 
context, Hărțile au subliniat cu satis
facție îiteperea activității societății 
mixte nmâno-austriece „Romelite".

Părțile au convenit să intensifice 
cooperaria pentru a pune mai bine în 
valoare posibilitățile de colaborare pe 
care le Oferă economiile lor naționale.

Ele au apreciat că realizarea unor 
forme di colaborare economică de 
lungă duată. încheierea unor acor
duri sau :ontracte pe termen lung pot 
să asigur: realizarea unui volum spo
rit de rrtrfuri pentru perioada oină 
in 1980 li, in continuare, pentru o 
perioadă mai îndepărtată.

De asemenea, s-a exprimat voința 
celor doiă guverne de a încuraja 
schimbul de delegații, oameni de afa
ceri. de ipecialiști în industrie, agri
cultură. stiintă și tehnologie, trans
porturi ș din alte domenii, partici
parea filmelor și organizațiilor eco
nomice h tîrguri și expoziții inter
naționale organizate în cele două 
țări, pertru a promova și adînci 
relațiile bilaterale pe multiple pla
nuri.

Părțile au constatat existența unor 
largi poiibilități de colaborare de 
lungă durată în multe domenii. în 
special h sectoarele cooperării și 
specializării in producție, cercetării 
științifice și tehnologice, investiții
lor în emun. colaborării pe terțe 
piețe. îndeosebi în industria con- 
structoari de mașini, industria chi
mică, inîustria lemnului șl a celu
lozei ș.a.

Cele două părți au căzut de acord 
asupra ntcesității intensificării efor
turilor în vederea realizării unei a- 
semenea .cooperări prin forme co
respunzătoare, inclusiv crearea even
tuală de societăți mixte.

Ambele părți și-au exprimat satis
facția față de lucrările sesiunii Co
misiei mixte guvernamentale de co
laborare economică și cooperare teh
nică și industrială, Care au avut loc’ 
la Viena in luna mai 1976. în timpul 
vizitei, între ministerele de resort au 
avut loc convorbiri detaliate cu pri
vire la posibilitățile intensificării, în 
continuare, a relațiilor economice.

In vederga consolidării și lărgirii 
relațiilor de cooperare dintre cele 
două' țări, primut-mimstrn țțt guver
nului1 rOmân și cancelarul federal al 
Austriei aii semnat un memorandum 
privind rezultatele tratativelor asupra 
cooperării industriale bilaterale, co
laborării pe terțe piețe, extinderii 
schimburilor comerciale și o conven
ție privind evitarea dublei impuneri 
pe venit și avere.

în timpul vizitei s-au mai semnat: 
un acord interguvernamental de coo
perare in domeniul științei și tehno
logiei; un acord intarguvernamen- 
tal privind promovarea, protecția 
și garantarea reciprocă a inves
tițiilor și o înțelegere între Insti
tutul de fizică atomică al Comi
tetului de Stat pentru Energia Nu
cleară din București și Societatea de 
studii pentru energia nucleară pri
vind colaborarea în cercetare și dez
voltare în domeniul folosirii pașnice 
a energiei nucleare.

în interesul unei mai bune cu
noașteri reciproce și în conformitate 
cu Actul final al Conferinței, pentru

★

giei nucleare. în cadrul acordului de 
cooperare in domeniul științei și teh
nologiei ;

— program de măsuri pentru ex
tinderea cooperării științifice și teh
nice ;

— memorandumul cuprinzând ac
țiunile convenite, precum și măsurile 
pe care cele două guverne le vor în
treprinde pentru a crea condiții de 
dezvoltare a cooperării industriale, 
tehnico-științifiee și extinderea 
schimburilor comerciale.

în încheierea convorbirilor, primul 
ministru al guvernului român și can
celarul federal al Austriei și-au ex
primat satisfacția pentru spiritul de 
înțelegere și modul constructiv in 
care s-au desfășurat tratativele și 
pentru rezultatele fructuoase, care re
prezintă o contribuție importantă la 
dezvoltarea relațiilor de colaborare și 
cooperare româno-austriece.

Mii de repere, în milioane de
transformă, cu^fermitate, cuvin- 
tul dat in faptei

Arătam în luna mai a.c„ in
tr-un reportai scris de la fața 
locului, că în combinat, față de 
data intrării in funcțiune (31 
martie 1970), fără nici un leu 
investiții, producția a sporit de 
6 ori, iar productivitatea muncii 
s-a dublat ; că la baza succe
selor stau energiile creatoare 
ale colectivului, fructificarea, 
în tot mai bună măsură, a po
tențialului productiv al unității.

Acum, atelierul de vulcanizat 
furtunuri sub presiune de plumb 
înregistrează o producție dublă 
față de perioada corespunză
toare a anului trecut. Cum 7 
„N-am făcut nimic deosebit ; 
am muncit cu toții, mai cu am
biție, mai tehnic. Notați, totuși, 
pentru soluțiile sugerate pe 
operatorii : Ion Radu. Rodicâ 
Cătănescu, Ilie Panait și Ion 
Chivu“ — ne-a spus șeful de 
atelier, tînărul inginer Vasile 
Bunzăr.

La fel, secția a IV-a de gar
nituri presate, condusă de ingi
nerul Vasile Zaharia, prin iden
tificarea la utilaje a unor noi 
rezerve, se prezintă și ea cu o 
producție dublă față de plan. De 

securitate și cooperare în Europa, 
părțile și-au reafirmat intenția de a 
diversifica Contactele în toate dome
niile, inclusiv contactele între cetă
țenii celor două țări, de a contribui 
la soluționarea problemelor din do
meniul umanitar și de a facilita di
fuzarea de informații, potrivit pre
vederilor Actului final.

Părțile și-au exprimat satisfacția 
pentru colaborarea dintre cele două 
țări în domeniile științei, artei și 
culturii, turismului și au apreciat că 
există posibilități de lărgire a aces
tei colaborări.

Ele au constatat că acordul cultu
ral dintre cele două țări se realizea
ză în practică cu succes și că rela
țiile din acest domeniu se dezvoltă 
pozitiv.

Cele două părți consideră că 
schimburile culturale șl științifice ap 
contribuit într-o mare măsură la în
tărirea înțelegerii reciproce dintre 
popoarele român și austriac și și-au 
exprimat dorința comună de a in
tensifica dezvoltarea acestora.

Ele au convenit Să continue nego
cierile pentru ă încheia, cît mai cu- 
rînd posibil, acorduri de echivalare 
a diplomelor de bacalaureat, precum 
și a programelor de studii universi
tare. a titlurilor științifice și a gra
delor universitare.

Procedind la un schimb de vederi 
asupra principalelor probleme inter
naționale. cele două părți au consta
tat, cu satisfacție, coincidența punc
telor de vedere în numeroase pro
bleme.

Cele două părți s-au declarat în fa
voarea continuării politicii de destin
dere, care se află încă la început, 
pentru extinderea continuă a colabo
rării dintre toate statele, indiferent 
de sistemul lor economic și social. 
Ele și-au exprimat hotărîrea fermă 
de a promova în continuare procesul 
destinderii și de a-și aduce contribu
ția pentru ca aceasta să devină du
rabilă.

Părțile și-au exprimat hotărîrea de 
a traduce în viață, în totalitatea lor, 
prevederile Actului final al Conferin
ței pentru securitate și cooperare in 
Europa, document care are un ca
racter unitar.

Ambele părți reafirmă că relațiile 
lor se bazează pe cele zece principii, 
care, conform Actului final al Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, trebuie să guverneze rela
țiile dintre toate statele participante. 
Aceste principii constituie o premisă 
esențială pentru asigurarea unei păci 
trainice în Europa și în lume.

Cele două părți consideră necesar 
să se depună toate eforturile în ve
derea continuării, in conformitate cu 
Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, a 
procesului multilateral de edificare a 
securității și de dezvoltare a cooperă
rii în Europa, inițiat de conferință, 
și a rezolvării durabile a tuturor pro- 
blcmc-lrtr nesoluționate existente pe 
coriitinenE

S-a subliniat că înraptuîreă secu
rității pe continentul european re
clamă o colaborare rodnică a state
lor participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa, in 
vederea traducerii în viață a măsuri
lor stabilite la Helsinki, cît și discu
tarea și soluționarea noilor probleme.

Cele două părți acordă o mare im
portanță reuniunii de la Belgrad, din 
1977, prevăzută de Actul final al Con
ferinței pentru securitate și coope
rare in Europa ; ele consideră că a- 
ceăstă întîlnire trebuie să constituie 
o nouă etapă in procesul multilateral 
inițiat de Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa. Acordînd o 
importanță deosebită aspectelor mi
litare ale securității, părțile con
sideră că reuniunea de la Bel
grad trebuie să marcheze noi pro
grese în acest domeniu, precum 
și în colaborarea politică, economică, 
tehnico-știlnțifică, culturală și în do-

* *
Tn cursul aceleiași zile, primul mi

nistru al guvernului român a avut o 
întîlnire cu conducerea municipalii 
tății vieneze.

De asemenea, primul ministru Ma
nea Mânescu a avut convorbiri cu 
membri ai conducerii parlamentului 
austriac, precum și cu șefii gru
purilor parlamentare. Au fost abor
date probleme ăle dezvoltării relații
lor politice, economice și culturale, 
precum și ale colaborării dintre par
lamentele celor două țâri.

întilnirile s-au desfășurat într-0 
atmosferă caldă, prietenească.

★
Joi după-amiază s-a încheiat vizita 

oficială in Austria a primului mi
nistru al guvernului român, făcută 
la Invitația cancelarului federal, dr. 
Bruno Kreisky.

La aeroportul Schwechat, împodo
bit cu drapelele de stat ale României 
și Austriei, oaspetele a fost condus 
de cancelarul federal, dr. Bruno 

exemplare
altfel, întregul combinat a Con
semnat. de la începutul anului, 
substanțiale depășiri la toți in
dicatorii economici, in condițiiie 
cind aceștia au fost superiori, 
iu medie, cu 10 Ia sută, compa
rativ cu cei ai anului trecut. De 
subliniat, in același timp, că 
produsele sint tot mai bune, 
bucurindu-se de aprecierile be
neficiarilor, cum este cazul mi
nerilor din bazinul Olteniei care 
au aprecieri la adresa calității 
benzilor transportoare primite.

„Este evidentă preocuparea 
pentru Creativitate, pentru în
noirea produselor, pentru diver
sificarea lor" — ne spunea in
ginerul Constantin Divan, șeful 
serviciului producție. La 500 se 
ridică produsele noi realizate in 
acest an. Dintre acestea se dis
ting seturile de garnituri pen
tru autoturismele de export 
„ARO“ sau „Dacia-1 300". pen
tru care au lucrat inginerele 
Elena Bobu. Florica Covreag, 
Florica Zaharia și Aurelia Po
pescu. în ce privește diversifi
carea, e de relatat că in cazul 
furtunurilor, acestea au fost 
multiplicate, în funcție de ce
rințe, in 25 tipodimensiuni. (Gh. 
Cir stea).

meniul umanitar. Cele două nârți 
și-au reinnoit hotărîrea de a acționa 
pentru ca reuniunea de la Belgrad să 
depună eforturi pentru a atinge o- 
biectivele urmărite de către Confe
rința pentru securitate și cooperare 
in Europa și a asigura continuarea, 
în forme corespunzătoare, a procesu
lui multilateral început de con
ferință.

Cele două părți au apreciat că o 
securitate reală în Europa face ne
cesară înfăptuirea unor măsuri ferme 
de dezarmare și au subliniat legă
tura indivizibilă dintre aspectele po
litice și militare ale securității.

Părțile au fost de acord că Orga
nizației Națiunilor Unite îi revine un 
rol deosebit în eforturile pentru rea
lizarea dezarmării și că, în acest 
cadru, o importantă primordială tre
buie acordată problemei dezarmării i 
nucleare.

în același timp, părțile s-au pro- ‘ 
nunțat pentru sporirea eforturilor în- I 
dreptate spre realizarea unor mă- | 
suri concrete de dezarmare având j 
drept Scop înfăptuirea dezarmării ge- j 
nerale și complete.

Părțile și-âu reafirmat interesul I 
pentru continua dezvoltare a colabo
rării și înțelegerii dintre statele din 
Balcani. Ele și-au exprimat convin
gerea că promovarea colaborării 
multilaterale în Balcani, inspirată de 
Actul final al Conferinței pentru I 
securitate și cooperare în Europa, ■ 
este în folosul păcii și colaborării nu 
numai în această regiune, ci și pe 
un plan mai larg.

Ambele părți vor depune toate e- 
forturile pentru a contribui la lichi
darea decalajului dintre țările in
dustriale dezvoltate și țările în curs 
de dezvoltare și pentru a înlesni ță
rilor în curs de dezvoltare accesul 
la progresul economic.

Exprimîndu-și convingerea că Or
ganizația Națiunilor Unite oferă ca
drul Cel mai potrivit pentru dezba
terea și soluționarea problemelor ce 
confruntă omenirea și pentru partici
parea tuturor statelor la rezolvarea 
lor. părțile și-au afirmai voința de 
a contribui la îmbunătățirea eficacității 
și întărirea rolului organizației în li
chidarea stării de subdezvoltare eco
nomică, înfăptuirea dezarmării gene
rale și complete, in promovarea re
lațiilor dintre state pe baza princi
piilor dreptului internațional.

Exprimindu-și îngrijorarea față de 
existenta unor stări conflictuale în 
lume, cele douâ părți și-au reafir
mat hotărîrea de a-și aduce contri
buția la rezolvarea acestora pe cale 
pașnică.

Primul ministru al guvernului ro
mân, Manca Mânescu. și cancelarul 
federal, dr. Bruno Kreisky, și-au ex
primat satisfacția față de atmosfera 
de prietenie și înțelegere reciprocă 
în care s-au desfășurat convorbirile 
și față de rezultatele vizitei pe care 
o consideră drept o importantă con
tribuție *Iă evoluția W&țiilSF'rO'fnftno- ' 
austriece. Ei nu subliniat ittiportahta'' 
continuării contactelor, la toate nive
lurile. între România și Austria.

Primul ministru al guvernului ro
mân a exprimat calde mulțumiri 
pentru primirea și ospitalitatea cor
dială ce i-au fost rezervate, perso
nal. precum și delegației care l-a în
soțit în timpul vizitei.

Primul ministru al guvernului ro
mân. Manea Mănescu. a adresat, in 
numele președintelui Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceausescu, 
președintelui federal, dr. Rudolf 
Kirchschlăger. și în numele său per
sonal, cancelarului federal, dr. Bruno 
Kreisky. invitații pentru vizite ofi
ciale in România. Invitațiile âu fost 
acceptate cu mulțumiri, datele vizi
telor urmînd a \fi stabilite pe cale 
diplomatică. J

Viena, 30 septembrie 1978

Kreisky. de Erich Bielka, ministrul 
federal al afacerilor externe, dr. Josef 
Staribacher, ministrul federal al co
merțului. meșteșugurilor și industriei, 
și alte persoane oficiale austriece.

A fost de față ambasadorul Aus
triei la București, Franz Wunderbal- 
dinger.

De asemenea, a fost de față am
basadorul României la Viena, Dumi
tru Aninoiu.

★
In aceeași zi, primul ministru al 

guvernului român, împreună cu per
soanele care l-au însoțit, s-a înapoiat 
în Capitală.

La aeroportul Otopeni a fost în- 
timpinat de Gheorghe Cioară și An
gelo Miculescu. viceprim-miniștri, 
Ion Cosma. Suzana Gâdea, miniștri, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

A fost prezent însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Austriei la Bucu
rești, Philipp Hoyos.

Ș. N. Brăila — o marcă 
de prestigiu

Cincinalul anterior a însemnat 
pentru Șantierul naval din 
Brăila „piatra unghiulară" a 
dezvoltării sale. Importantele 
fonduri de investiții alocate de 
către stat s-au concretizat, pe 
malul sting al Dunării, la ki
lometrul 173.5, Intr-un complex 
de instalații, care ii conferă șan
tierului brăilean un loc de frun
te in ierarhia construcțiilor de 
nave din România. Noua cală 
de lansare. prevăzută cu 12 
locuri de montaj, transbordorul 
— instalație unică în .șantierele 
navale de la noi — permit ca 
atit lansarea, cit și ridicarea 
din fluviu a navelor pen
tru reparații să fie executate 
in condiții de deplină securitate 
și în timpi ce corespund înal
tului grad de tehnicitate de care 
dispune cala. Toate operațiile 
legate de lansare ori de ridicare 
sint complet automatizate. Noua 
hală de debitare și construcții- 
corp. bazinul de armare aflat in 
construcție, precum și alte do
tări permit șantierului brăilean 
să diminueze. pe zi ce trece, 
ciclurile de fabricație. Un exem
plu : zilele trecute a pornit în 
probele de marș la mare cea 
de-a 11-a navă maritimă de 
4 500 tdw construită la Brăila. 
(Mircea Bunea).

Se Împlinesc astăzi 27 de ani de 
la data memorabilă de 1 octombrie 
1949. cind, in vestita piață Tien 
An-Men din Pekin, a avut loc 
actul istoric al proclamării Repu
blicii Populare Chineze. încunu
nare a luptelor eroice, desfășurate 
vreme îndelungată de poporul chi
nez, sub conducerea Partidului său 
Comunist, împotriva dominației 
imperialiste și a reacțiunii inter
ne, pentru eliberare națională și 
socială, acest eveniment a inaugu
rat o eră nouă în viața și desti
nele Chinei. Pe drumul deschis de 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, victoria revoluției popu
lare în China a marcat, în același 
timp, un moment de însemnătate 
istorică în viața omenirii, exerci- 
tind o puternică înrîurire asupra 
luptei revoluționare a popoarelor 
pentru scuturarea dominației străi
ne, pentru libertate și independen
ță națională, pentru o viață mai 
bună.

în anii care au trecut de atunci, 
poporul chinez. devenit liber și 
stăpin pe propria soartă, muncind 
cu entuziasm și abnegație sub 
călăuzirea Partidului Comunist Chi
nez. in frunte cu neuitatul său 
conducător, tovarășul Mao Tzedun, 
și-a demonstrat cu prisosință înal
tele însușiri creatoare. Ca rezultat 
al eforturilor sale. înfățișarea ve
chii Chine s-a schimbat cu desă- 
virsire. uriașele transformări revo
luționare înfăptuite pe meleagurile 
ei. conferindu-i imaginea unui 
mare stat socialist modern, în plină 
și continuă dezvoltare.

Este bine cunoscut faptul 
că. in ultimii ani. știința și 
tehnica chineză au înregis
trat remarcabile succese in 
cele mai variate domenii, 
atit pe plan teoretic, cît și 
aplicativ. Este suficient a 
aminti realizările dobîn- 
dite in asemenea sectoare 
„de vîrf", cum ar fi elec
tronica, electrotehnica și 
tehnica de calcul, fizica 
nucleară și cercetările spa
țiale. petrochimia, gene
tica. biologia și medicina 
etc. Noile performanțe ob
ținute de specialiștii chi
nezi se datorează. în pri
mul rind. transpunerii cu 
hotărîre in viață a indica
țiilor conducerii de partid 
și de stat. întemeiate pe 
o concepție nouă despre 
rolul și metodele actuale 
de desfășurare a activității 
pe tărim științific și teh
nic și sintetizate in suges
tiva formulă : „Cercetarea 
științifică și învățămîntul 
superior — cu porțile des
chise".

Ce înseamnă aplicarea in 
practică a acestei concep
ts 1 țfjșpamnă urmărirea , 
fermă și ttoncretizarea unei * 
succesiuni d<? obiective. în- „ 
tre care se relevă : ale
gerea temelor de studiu in 
funcție de prevederile pla
nurilor și proiectelor de 
stat. îndeobște a acelor 
teme care corespund in cel 
mai înalt grad necesităților 
dezvoltării producției in
dustriale și agricole : sta
bilirea planului de cerce
tare și a măsurilor tehnice 
de realizare a lui prin- 
tr-un amplu dialog per-

cercetărilor întreprinse în 
laboratoare și aplicarea 
lor în practică direct. îm
preună cu oamenii muncii; 
organizarea de grupuri de 
cercetare chiar la locurile 
de producție pentru desci
frarea unor probleme ne- 

- elucidate încă : invjțșrea 
la.-institutele tshnico-știui- 

. tlfiC^a unor muncitori și 
specialiști din 
tru realizarea 
schimburi de 
intr-un domeniu sau altul 
etc. In felul acesta drumul 
de Ia cercetarea științifică 
la aplicarea în producție a 
descoperirilor și inovațiilor 
este scurtat considerabil, 
îngemănarea strinsă a teo
riei cu practica edificării 
socialiste devenind princi-

Vizita delegației economi
ce din Kampucia Democra- 
ță Tovarășul Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, s-a întîlnit, 
ioi, cu membrii delegației economice 
din Kampucia Democrată, care fie 
află într-o vizită in tara noastră. Din 
delegație fac parte Mey Prang, pre
ședintele Comitetului pentru comu
nicații. Chey Suon. președintele Co
mitetului pentru agricultură, și Cheng 
An. președintele Comitetului pentru 
industrie.

în cadrul întrevederii a fost expri
mată dorința de dezvoltare în con
tinuare a prieteniei și solidarității 
dintre popoarele român și kampucian, 
de colaborare si cooperare economi
că dintre cele două țări, pe baze re
ciproc avantajoase.

Delegația kapuciană a avut, de 
asemenea, convorbiri cu Traian Du- 
da.ș, ministrul transporturilor și tele
comunicațiilor. Nicolae Ionescu. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale. Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Constantin Iftodi, 
șeful Departamentului industriei ali
mentare din Ministerul Agriculturii 
si Industriei Alimentare.

_ Membrii delegației economice din 
Kampucia Democrată au vizitat în
treprinderile „Tractorul". „Steagul 
roșu" și „Rulmentul" din Brașov, 
I.A.S. Prejmer. platforma industrială 
de la Colibași. întreprinderea meca
nică Muscel din Cîmpulung, Șantie
rul naval și Combinatul metalurgic 
din Galați.

Cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Guineea, Ibra_ 
hima Camara, ambasadorul acestei 
țâri la București, a oferit joi seara 
o recepție.

Au participat Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ionescu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice in
ternaționale, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ge- 
neral-maior Gheorghe Gomoiu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale, reprezentanți ai instituțiilor 
centrale, alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice, alți membri âi corpului 
diplomatic acreditați in țara noastră.

Cu același prilej, Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat joi după- 
amiază. in Capitală, o mani
festare culturală. Au participat 
membri ai conducerii I.R.R.C.S.. Li

Cu adevărat remarcabile sînt 
izbinzile repurtate de oamenii 
muncii din China în industriali
zarea socialistă, dezvoltarea agri
culturii, Înflorirea invățămîntului 
și culturii, a științei și tehnicii, in
clusiv în asemenea domenii de sea
mă cum sint folosirea energiei 
nucleare și cercetarea spațiului 
cosmic, în ridicarea sistematică a 
standardului de viață a! maselor.

In acest an, poporul chinez prie
ten, greu încercat prin dispariția 
marelui său conducător, făcînd do
vada unei impresionante voințe, 
marchează ziua de 1 octombrie 
prin muncă, răspunzind cu devota
ment. îndemnului conducerii de 
partid de a transforma durerea în 
forță și de a duce mai departe 
cauza clasei muncitoare, a socialis
mului și comunismului.

Așa cum e cunoscut, în spiritul 
politicii sale neabătute de întărire 
a prieteniei și colaborării cu toate 
țările socialiste. P.C.R., România 
socialistă, poporul nostru acordă o 
înaltă prețuire relațiilor multila
terale cu P.C. Chinez, cu Republica 
Populară Chineză — relații cu 
vechi și bogate tradiții, care și-au 
găsit o semnificativă expresie, de-a 
lungul deceniilor, in solidaritatea 
slrînsă dintre forțele revoluționare 
din cele două țări și care au cunos
cut noi dimensiuni, ridieîndu-se pe 
o treaptă tot mai înaltă, in anii so
cialismului.

O pagină de excepțională însem
nătate in analele raporturilor 
româno-chineze a fost înscrisă prin 
vizita întreprinsă In țara prietenă.

cu măsele largi demanent
muncitori șl țărani, bene
ficiarii direcți ai noilor re
alizări. înfăptuirea 
lași 
totodată, organizarea 
asemenea acțiuni, 
sint : deplasarea 
tilor în unitățile 
într-o temă sau 
zentarea la fața

acele- 
concepții presupune, 

unor 
fim 

specialiș- 
interesate 
alta, pre- 
locului a

cercetăto-palul obiectiv al 
rului.

In desfășurarea acțiunilor 
de cercetare „cu porțile 
deschise" și de integrare 
organică a științei cu pro
ducția, instituțiile de resort 
din R. P. Chineză au obți
nut pînă acum rezultate 
remarcabile. De pildă. In
stitutul de științe fizico-

științei și învățămîntului

afară pen- 
unor largi 
experiență

chimice din Dalien a rea
lizat, in numai șase juni, 
împreună cu muncitorii 
Uzinei de produse chimice 
de la Sengli și ai Com
plexului petrochimic de la 
Pekin, o modernă instala
ție industrială în vederea 
prevenirii poluărilor cu 
oxid de azot, a rezolvat, o 
.serie de probleme legate 
de purificarea lichidelor 
conținind cianură de fenol 
din cocserii, a lichidelor ni
trate din uzinele de colo- 
ranți. Institutul a realizat, 
totodată, in ultimii ani a- 
proape 150 de diverse apa
rate noi — printre care un 
cromatograf și un aparat de 
măsurare a suprafeței ca
talizatorilor și substanțelor 
absorbante — și care au in-

Cronica zilei
gii române de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, reprezen
tatei ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, oameni de artă și 
cultură, un numeros public. Au fost 
de față Ibrahima Camara, ambasado
rul Republicii Guineea la București, 
alți membri ai ambasadei.

Cu ocazia prezenței în 
țara noastră a președintelui 
Partidului Liberal Danez, fost 
prim-ministru al Danemarcei, Poul 
Hartling. ambasadorul acestei țări 
la București, Niels Boel, a oferit joi 
un dineu. Au participat Nicoiae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Ioan Pop D. Popa, con
silier al președintelui republicii, 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Marin 
Trăistaru, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, alte persoane 
oficiale.

Expoziția de fotografii 
„Filipinele astăzi — o na
țiune renăscută" s_a deschis- 
joi la amiază, la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S., organizată sub auspiciile 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Asocia
ției de prietenie româno-filipineză. 
In imagini sugestive sint prezentate 
țara — un arhipelag de smarald de 
7100 insule — și poporul filipinez, 
transformările importante obținute 
de la lansarea de către președintele 
Republicii Filipine, Ferdinand Mar
cos, a „Programului noii societăți", 
care stabilește principalele obiective 
de dezvoltare pe termen lung a so
cietății filipineze. La deschidere, au 
luat cuvîntul Iuliana Bucur, secre
tar de stat adjunct in Ministerul In-

vremea
Ieri In țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă și călduroasă în jumătatea 
de sud a țării, unde șl cerul a fost va
riabil, mai mult senin, tn celelalte re
giuni. vremea a devenit in general in
stabilă. Cerul a prezentat înnorări ac
centuate. mai ales după amiaza șl au 
căzut ploi îndeosebi cu caracter de 
aversă. însoțite de descărcări electri
ce. Averse izolate șl descărcări electri
ce s-au mai semnalat in vestul Olte
niei. Vintul. a suflat slab pînă la po
trivit, cu intensificări locale în zona de 
munte. Temperatura aerului, la ora 14, 
era cuprinsă între 16 grade la Avră- 
meni, Rădăuți șl DorOhoi și 31 de gra
de Ia Caracal, Videle și București. In 

în vara anului 1971, de către dele
gația de partid și guvernamentală 
română. condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a des
chis largi perspective conlucră
rii reciproce pe cele mai diverse 
planuri. S-au dezvoltat, continuu 
contactele și colaborarea pe plan 
politic, raporturile economice, ca și 
schimburile comerciale, s-au am
plificat. și diversificat, legăturile pe 
tărim tehnico-științific, cultural și 
in alte domenii au devenit tot mai 
fertile. Totodată, au continuat să 
se extindă vizitele reciproce, pe li
nie de partid și de stat, contactele 
in.tre organizațiile de masă și ob
ștești. schimburile de experiență 
în variate sectoare ale construc
ției economice, în opera de edi
ficare a vieții noi. Poporul nos
tru își exprimă convingerea că re
lațiile de prietenie, colaborare și 
solidaritate româno-chineze vor 
continua să se întărească și să se 
dezvolte tot mai mult, in interesul 
și spre binele ambelor popoare, 
constituind, totodată, un aport pre
țios la înfăptuirea idealurilor so
cialismului și păcii, ale libertății șl 
progresului popoarelor de pretu- j 
tindeni.

La aniversarea a 27 de ani de la 
proclamarea Republicii . Populare 
Chineze, poporul român transmite 
poporului chinez un călduros și 
frățesc salut, odată cu urarea, 
izvorîtă din ihfmă, do a repurta 
noi și importante izbinzi în con
strucția socialismului. în făurirea 
unei vieți prospere pe pămintul 
Chinei populare.

trat în producția de serie. 
De asemenea, Institutul de 
genetică din cadrul Acade
miei de științe a R. P, Chi
neze a realizat, în urma 
cercetărilor întreprinse în 
colaborare cu membrii mai 
multor comune populare, 
noi soiuri hibride de plante 
cu randamente sporite. 
Semnificativă pentru aceas
tă amplă mișcare de masă 
în domeniul cercetării este 
și experiența Institutului 
de cercetări agricole din 
districtul Huajung, provin
cia Hunan. Cu ajutorul 
institutului, in fiecare co
mună populară a fost or
ganizată cîte- o stațiune 
agronomică, apoi cite o e- 
chipă agronomică pentru 
fiecare brigadă de produc
ție și. in sfîrșit, cite un 
grup similar în fiecare e- 
chipă de producție. Astfel, 
lucrători pe tărim științific 
și tehnic, membri ai comu
nelor populare, tineri inte
lectuali stabiliți în zonele 
rurale muncesc în strinsă 
colaborare, formînd un pu
ternic detașament de spe
cialiști în probleme ale a-
gricuitiirii.

Oamenii de știință, cerce
tătorii. specialiștii în dife
rite domenii ale tehnicii au 
întîmpinat și in acest an, 
împreună cu întregul po
por, sărbătoarea națională 
de Ia 1 Octombrie cu noi 
realizări. reafirmîndu-și 
voința de a aduce o con
tribuție cit mai mare la 
propășirea Chinei pe calea 
socialismului.

I. TECUȚA

dustriei Ușoare, vicepreședintă a A- 
sociației de prietenie româno-filipi- 
nezâ. și Leticia Ramos Shahani. am
basadorul Republicii Filipine la 
București, care au relevat realizările 
Obținute în ultimii ani de poporul 
filipinez în diferite domenii de acti
vitate, evoluția relațiilor dintre 
România și Filipine, cărora vizita 
întreprinsă in această țară in apri
lie 1975 de către președintele Nicolae 
Ceaușescu, impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, le-a dat un însem
nat impuls.

La manifestare ău participat loan 
Jinga. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, loan 
Botar, secretar al I.R.R.C.S., func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe. Au fost prezenți 
șefi ai unor misiuni diplomatice a- 
creditați la București și alți membri 
ai corpului diplomatic.

♦

Ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Suediei în Republica So
cialistă România, Curt Leijon, care 
și-a încheiat misiunea în țara noas
tră, a părăsit definitiv Capitala.

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Guineea. Filly 
Cissoko, cu prilejul zilei naționale 
a acestei țări.

★

La București a fost încheiat Proto
colul de colaborare bilaterală pe anii 
1976—1977 între Consiliul ziariștilor 
din cadrul Uniunii sindicatelor din 
presă, poligrafie și edituri din Re
publica Socialistă România și Uniu
nea ziariștilor din Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia.

București : Vremea s-a menținut fru
moasă și călduroasă, cu cerul mai 
mult senin. Vintul a suflat slab pînă 
la potrivit.

Timpul probabil pentru zilele de 2, I 
și 4 octombrie. In țara : Vremea va 
continua să se răcească și va fi în ge
neral instabilă, mai ales în primele zile. 
Cerul va fi mal mult noros la început, 
apoi va deveni variabil, începînd din 
nordul țării. Vor cădea ploi locale, ce 
vor avea și caracter de aversă. Vintul 
va sufla moderat, cu intensificări de 
scurtă durată, îndeosebi în zona de 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 3 și 13 grade, local mal 
coborît.e în nordul țării, iar cele ma
xime între 14 șl 22 de grade. In Bucu
rești : Vreme în general instabilă șl 
în curs de răcire ușoară. Cerul va pre
zenta înnorări mai accentuate în pri
mele zile, cind temporar va ploua. Vînt 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată.
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NAȚIUNILE UNITE

întrevedere intre ministrul de externe 
al României si secretarul generai ai 0.N.II.

In centrul discuțiilor - creșterea rolului

LONDRA

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ

organizației
NAȚIUNILE UNITE 30 — Cores

pondentul nostru transmite : Minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Maco- 
vescu, șeful delegației țării noastre 
la lucrările celei de-a XXXI-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., a 
avut miercuri o întrevedere cu se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim.

Cu acest prilej, secretarul general 
l-a rugat pe ministrul român să 
transmită președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
un salut cordial, urări de sănătate și 
fericire și expresia sentimentelor 
sale de apreciere pentru sprijinul 
consecvent, activ și încurajator a- 
cordat de România și, personal, de 
președintele Nicolae Ceaușescu Or
ganizației Națiunilor Unite, pentru 
cooperarea constructivă și perma
nentă a țării noastre cu O.N.U. Mi-

internaționale
nistrul român a transmis secretaru
lui general al O.N.U., din partea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, un sa
lut cordial și urări de succes în ac
tivitatea sa în fruntea acestui impor
tant for internațional.

In cadrul întrevederii a fost abor
dată. cu prioritate, problema crește
rii rolului O.N.U.. a eficacității 
sale in cîmpul vast al relații
lor politice și economice mon
diale. De asemenea, au fost trecute 
în revistă o serie de probleme ma
jore ale situației internaționale, în
scrise pe ordinea de zi a actualei se
siuni a Adunării Generale, eviden- 
țiindu-se rolul important care revine 
organizației în dezbaterea acestora și 
identificarea de măsuri pentru solu
tionarea lor în conformitate cu ce
rințele lumii contemporane. O aten
ție deosebită s-a acordat evoluției e- 
venimentelor din Africa australă.

LONDRA 30 — Corespondentul
nostru transmite: Tovarășul Gheor- 
glle Pană, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., reprezentantul P.C.R. la 
Conferința anuală a Partidului La
burist din Marea Britanie, s-a în
tâlnit joi Ia Londra cu Gordon 
McLennan, secretarul general al 
Partidului Comunist din Marea Bri
tanie. Cu acest prilej a fost transmis 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., un cordial și prietenesc me
saj de salut, însoțit de urări de sănă
tate și noi succese. Tovarășul Gordon

McLennan a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, odată 
cu mulțumirile sale călduroase, cele 
mai sincere urări de sănătate și 
fericire personală și succese în acti
vitatea pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și statului român.

Apoi, într-o atmosferă caldă, prie
tenească, s-a făcut un schimb de 
păreri privind preocupările celor 
două partide, precum și în legătură 
cu unele aspecte ale situației inter
naționale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

La întîlnire a participat ambasado
rul României la Londra, Pretor 
Popa.

NEW YORK

Convorbiri 
sovieto - americane

NEW YORK 30 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice. Andrei Gromîko. a avut 
la New York o întrevedere cu secre
tarul de stat al S.U.A.. Henry Kis
singer. Au fost abordate o serie de 
probleme ale relațiilor sovieto-ame- 
ricane, inclusiv cele legate de pre
gătirea unui nou acord privind limi
tarea înarmărilor strategice ofensive 
pe baza înțelegerii de la Vladivostok 
— relatează agenția T.A.S.S. S-a pro
cedat. de asemenea, la un schimb de 
păreri asupra situației din Orientul 
Apropiat, precum și asupra altor pro
bleme inscrise pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U.

Dezvoltarea continuu ascendentă 
a relațiilor eeinomice româno-polone 

Lucrările celei cte-a Xl-a sesiuni a Comisiei 
guvernamentale de colaborare economică

O grăitoare expresă a preocupării neabătute a României pentru 
adincirea legăturilor de prietenie și colaborare cu toate țările so
cialiste o constituie ș’ evoluția relațiilor economice româno—polone, 
care înregistrează un îralt ritm de dezvoltare. Progresele obținute de 
cele două țări pe calei socialismului constituie premise favorabile 
pentru extinderea in cintinuare a acestor relații pe multiple planuri. 
Hotărârea lor de a acțbna în acest sens — afirmată concludent cu 
prilejul întilnirilor dinte tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Edward Gierek — și-a găsit o nouă concretizare in cadrul celei de-a 
Xl-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno—polone de colaborare 
economică, ale cărei herări s-au desfășurat la Varșovia, între 27 și 
30 septembrie.

PROBLEMA RHODESIANĂ

Pregătiri în vederea convocării 
unei conferinfe constituționale

• Abel Muzoreva urmează sâ se reintoarcâ la Salisbury • Principalul obiectiv 
politic al mișcării de eliberare — instaurarea unui sistem in slujba idealurilor 
supreme ale poporului • Un reprezentant britanic îl va intîlni pe lan Smith
în noile condiții create ca urmare 

a convocării de către Marea Brita- 
nie a unei conferințe constituționale 
asupra Rhodesiei, se așteaptă ca în 
următoarele două săptămini Abel 
Muzoreva, lider al aripii din exterior 
a Consiliului Național African 
(C.N.A.), să se întoarcă la Salisbury, 
capitala Rhodesiei. După cum trans
mit agențiile de presă, el ar urma 
să participe, alături de ceilalți con
ducători ai mișcării de eliberare 
națională, la pregătirile conferinței 
constituționale și la consultările po
litice menite să favorizeze formarea 
unui guvern interimar, ținindu-se 
seama de interesele majorității 
populației de culoare.

Intr-un interviu acordat Agenției 
France Presse,. Muzoreva a afirmat 
că în prezent situația este „mai 
bună decît oricind pentru găsirea 
unei soluții pașnice a problemei rho- 
desiene“. El și-a exprimat convin
gerea că în rîndurile mișcării de eli
berare națională s-a ajuns la un 
acord deplin asupra a patru puncte 
esențiale : aplicarea urgentă a re
gulii majorității, crearea unui gu
vern interimar reprezentativ al ma
jorității de culoare, necesitatea unei

perioade de tranziție, continuarea 
acțiunilor forțelor de eliberare pină 
la instalarea guvernului interimar. 
Acest ultim punct a fost în mod 
deosebit subliniat de un reprezentant 
al forțelor de eliberare, Dzinashe 
Machingura, locțiitor al secretarului 
politic al Armatei Populare Zim
babwe (Z.I.P.A.), care a declarat : 
„Noi luptăm pentru obiective poli
tice clar stabilite. Principalul nostru 
obiectiv politic este să punem capăt 
sistemului exploatării omului de că
tre om și să instaurăm un sistem in 
slujba idealurilor supreme ale po
porului Zimbabwe. Z.I.P.A. luptă 
pentru libertatea politică, pentru 
drepturi politice și economice, pre
cum și pentru dreptul de a se res
pecta specificul național și cultural 
al poporului Zimbabwe".

Pe de altă parte, la Londra s-a 
anunțat oficial că. în curînd, un re
prezentant al guvernului britanic — 
probabil un ministru de stat la Fo
reign Office — urmează să-1 întil- 
nească pe premierul rhodesian, Ian 
Smith, în Africa de Sud, în cadrul 
pregătirilor pentru întrunirea unei 
conferințe constituționale asupra 
Rhodesiei.

Fermă condamnare 
a politicii de apartheid 

la Conferința Uniunii 
Interparlamentare

MADRID 30 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul în cursul dezbaterilor gene
rale din cadrul Conferinței Uniunii 
Interparlamentare în legătură cu si
tuația din Africa australă. în mod 
deosebit din Rhodesia, delegatul ro
mân Decebal Urdea a expus poziția 
tării noastre de condamnare a po
liticii rasiste de apartheid din Afri
ca de Sud și Rhodesia, de sprijin 
constant al luptei drepte a popoare
lor din Namibia și din alte zone geo
grafice aflate încă sub dominația co
lonială. pentru cucerirea dreptului 
de a-și hotărî singure soarta.

Numeroși delegați s-au pronunțat 
în favoarea adoptării unor măsuri 
ferme, care să ducă la lichidarea cu 
desăvîrșire a politicii colonialiste de 
discriminare rasială și apartheid.

La punctul intitulat „Parlamentul 
ca expresie a structurii sociale a 
unei societăți", deputatul român loan 
Ceterchi a relevat rolul important al 
Marii Adunări Naționale, ca organ 
suprem al puterii de stat. în procesul 
dezvoltării politice și economico-so- 
ciale a țării noastre.

Apelul președintelui Franței 
în sprijinul planului antiinflaționist

PARIS. Intr-o alocuțiune televi
zată. președintele Franței. Valery 
Giscard d’Estaing, a cerut francezi
lor să depună eforturi și perseve
rență pentru asigurarea succesului 
programului antiinflaționist, elaborat 
și adoptat recent de guvern. După 
cum informează agenția France 
Presse. el a declarat : „Acest pro
gram era necesar, el este just și va 
fi eficace".

„Deoarece trebuie să desfășurăm 
un efort național — a spus el — este 
necesar să se evite orice element 
care ar provoca divizarea. Trebuie, 
dimpotrivă, să-i unim pe toți cei 
care, în pofida diversității opțiunilor 
lor politice, iși dau perfect seama că

este vorba de o problemă de interes 
național".

Giscard d’Estaing a definit elemen
tul principal care reprezintă, după 
opinia sa, succesul planului Barre : 
„In primul rînd, viitorul economiei, 
stabilitatea monedei, securitatea locu
rilor noastre de muncă. In același timp, 
este vorba și de locul ocupat de 
Franța in lume".

In încheiere, președintele d’Estaing 
a subliniat că nu a sosit încă mo
mentul de a deschide.. in 1976. cam
pania electorală in vederea alegeri
lor legislative din 1978. „Aceasta nu 
corespunde — a spus el — nici unei 
necesități imediate, ci ar risca nu
mai o slăbire a efortului nostru na
țional".

Comentariile presei pariziene
Președintele Republicii — scrie 

„L’AURORE" — a pledat in mod poli
tic pentru valoarea tehnică a măsu
rilor preconizate de planul Barre. El 
a reamintit că redresările monetare 
operate în trecut au fost angajate 
pe baza unui fapt psihologic ireduc
tibil : încrederea. Pe de altă parte, 
„L’HUMANITE" consideră că alocu
țiunea președintelui francez nu con
stituie decît o pledoarie neconvingă
toare. Ceea ce este izbitor este ca
racterul său defensiv. Giscard

d’Estaing s-a străduit să înlăture 
criza prin cuvinte. Refuzînd politica 
de austeritate și luptînd împotriva 
ei. oamenii muncii acționează la 
obiect — scrie ziarul.

La rîndul său. ziarul „LIBERA
TION" arată că. exceptînd cuvintele, 
președintele Giscard d’Estaing nu a 
avut multe argumente pentru a in
vita la disciplină și la răbdare. Fie
care a putut să constate că argumen
tele au fost epuizate.

Probleme sociâl-economice în actualitate
în centrul atenției 

cercurilor politice din 
capitala Italiei se află 
în aceste zile proble
mele de ordin econo
mic.

Luni seara a avut 
loc prima întîlnire 
dintre noul guvern 
democrat-creștin și 
reprezentanții organi
zațiilor sindicale. O- 
biectul principal al 
tratativelor dintre gu
vern și sindicate l-a 
reprezentat reconver- 
siunea industrială, 
adică un program de 
investiții menit să 
ducă la ridicarea pro
ducției și folosirea 
brațelor de muncă ne
ocupate.

în legătură cu aces
te probleme Consiliul 
de Miniștri Italian a 
adoptait ieri o serie de 
măsuri concrete. De 
asemenea, a fost a- 
probat raportul pri
vind previziunile pro
gramatice ale econo
miei pe anul 1977, un 
proiect de decret pri
vind regimul solurilor 
și alte măsuri ce ur
mează a fi înaintate 
parlamentului. în sfir- 
șit. comitetul intermi
nisterial pentru pro
gramare economică a 
hotărît. în spiritul po
liticii de austeritate 
anunțate de guvern, 
să fie ridicate prețu
rile la o serie de pro
duse petrolifere, la 
medicamente, precum 
și lia o serie de servi
cii publice : telefoane, 
poștă, transporturi fe
roviare, electricitate.

Consultarea de că
tre guvern a sindica
telor urmează dialo
gului pe care noul ca
binet l-a purtat în 
aceste săptămini cu 
forțele politice și cu

patronatul în jurul 
aceleiași teme a re- 
conversiunii industria
le. a cărei soluționare 
este apreciată aici ca 
o primă probă pentru 
guvernul democrat- 
creștin al premierului 
Andreotti.

Participînd la con
sultări. federația sindi
cală C.G.I.L.-C.I.S.L.- 
U.I.L. este hotărită să 
acționeze pentru o 
verificare serioasă și 
concretă a principale
lor opțiuni de politică 
economică ale guver-

ROMA

nului și. îndeosebi, a 
modului in care aces
tea corespund' intere
selor maselor popu
lare. Grava situație 
economică și socială 
a țării, care nu a fost 
deloc atenuată de re
centele semne de re
lansare a producției 
industriale, face ne
cesară — așa cum au 
subliniat organizații
le sindicale — o po
litică de investiții 
care să ducă la solu
ționarea problemelor 
ridicate de restructu
rarea aparatului pro
ductiv. agricol și in
dustrial.

Poziția sindicatelor 
în legătură cu recon- 
versiunea industrială 
a fost făcută cunos
cută printr-o serie de 
documente pe care 
federația C.G.I.L.— 
C.I.S.L.—U.I.L. le-a 
înaintat în ultimele 
zile guvernului. Sindi
catele sint de părere 
că Fondul de recon- 
versiune care urmea
ză a fi creat trebuie 
să aibă ca obiectiv

primordial ocuparea 
forței de muncă, iar 
direcțiile principale 
spre care urmează să 
fie îndreptate investi
țiile vor trebui să 
aibă în vedere indus
tria alimentară, in
dustrializarea con
strucțiilor. transportu
rile colective, ener
gia. Alte obiective 
de prim ordin ale 
organizațiilor sindi
cale rămân trans
punerea in fapt a 
legii referitoare la 
dezvoltarea industria
lă a Mezzogiorno- 
ului, adoptate deja de 
parlament, precum și 
elaborarea unui plan 
extraordinar pentru a- 
sigurarea de locuri de 
muncă tinerilor șo
meri.

După întilnirea cu 
reprezentanții guver
nului, federația sindi
cală C.G.I.L.-C.I.S.L.- 
U.I.L. a hotărât «orga
nizarea la 7 octombrie 
a unei greve generale 
de două ore a lucră
torilor din industrie și 
agricultură de pe în
treg teritoriul națio
nal. Prin această ac
țiune, ca și prin alte 
asemenea inițiative, 
organizațiile sindicale 
speră să determine 
cercurile guvernante 
să adopte cit mai cu
rînd planul de recon- 
versiune industrială, 
ale cărui prevederi să 
corespundă exigențe
lor de dezvoltare ale 
economiei și interese
lor generale ale oa
menilor muncii. Mîine 
urmează să înceapă 
aici campania de mo
bilizare pentru recon- 
versiunea industrială, 
inițiată de P.C. Ita
lian.

Radu BOGDAN

1 octombrie - 
zi de luptă 
în Spania

„Coordonarea democratică" — 
gruparea formațiunilor politice 
din opoziție din care face parte 
și Partidul Comunist din Spania 
— a hotărît să organizeze la 
Madrid, la 1 octombrie, o „zi de 
luptă" pentru a protesta împo
triva asasinării studentului Car
los Gonzales de către un co
mando de extremă dreaptă, a- 
nunță cotidianul „El Pais“. De 
ăSeihenea. ziarul relatSăii'ă că 
un grup de avocați- democrați 
din Madrid au decis să anche
teze, pe contul lor, circumstan
țele morții lui Gonzales.

Puternică demonstrație la Paris împotriva programului antiinflaționist, 
apreciat de largi cercuri ale opiniei publice ca un plan de reducere a 

puterii de cumpărare a maselor populare
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agențiile de presă transmit:
Delegația U.T.C. și 

U.A.S.C.R., condusă de tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim secre
tar al C.C. al U.T.C., și-a încheiat 
vizita în R. D. Germană. Joi. dele
gația a fost primită de tovarășul 
Paul Verner, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G.

într-o declarație adoptată 
la Plenara C.C. al Partidului Comu
nist din Norvegia, care a dezbătut 
problemele pregătirii alegerilor pen
tru Storting (Parlament) din 1977, se 
arată că partidul va depune și pe 
viitor eforturi pentru unirea clasei 
muncitoare si întărirea legăturilor 
sale cu toate păturile de oameni ai 
muncii. Documentul subliniază nece
sitatea cooperării tuturor forțelor de 
stingă pentru elaborarea unei poli
tici care să permită soluționarea pro
blemelor vitale ale poporului norve
gian.

Negocieri. La 30 sePtembrie 
a început Ia Viena cea de-a zecea 
rundă a negocierilor privind redu
cerea trupelor și armamentelor și 
măsuri adiacente în Europa centra
lă. Delegația română este condusă de 
Dumitru Aninoiu. ambasadorul țării 
noastre in Austria.

Evoluția gravă a șomaju
lui, care afectează peste 5 milioane 
de persoane din cele nouă țări mem
bre ale C.E.E., a fost examinată de 
Comisia Pieței comune, întrunită la 
Bruxelles.

Cel de-al XXII-lea Con
gres al P.C. din Luxemburg 
urmează să se desfășoare in zilele 
de 26—27 \decembrie a.c. — rela
tează organul de presă al partidului, 
„Zeitung vum Letzeburger Vollpk".

Noul guvern minoritar 
finlandez condus de Martti Miet- 
tunen a depus joi jurământul. Cabi
netul a indicat că principalele sale 
priorități sint lupta contra infldției 
și combaterea șomajului. Pe plan 
extern, noul guvern va continua po
litica tradițională finlandeză de neu
tralitate activă și va acționa pentru 
traducerea în viață a principilor 
Conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa.

Alegerile generale din 
Gibraltar s-au soldat cu victoria 
partidelor din fosta coaliție guverna
mentală. Astfel, Partidul Laburist și 
Alianța pentru promovarea drepturi
lor civile au obținut 8 din cele 15 
mandate in forul legislativ, Mișcarea 
Democratică din Gibraltar 4 mandate, 
în timp ce restul de 3 mandate au 
revenit unor candidați independenți.

Pentru a permite compa-
trioților, ofițerilor și personalului

Plenara C.C. al P.C. din
Austria,care
legate de lupta

a dezbătut probleme 
partidului comunist

pentru îmbunătățirea situației celor 
ce muncesc și poziția P.C. din Aus
tria față de problema minorităților 
naționale din țară, a avut loc la 
Viena.

Intr-un comunicat dat pu_ 
blicității la Roma în urma, primirii 
primului ministru al Angolei, Lopo 
do Nascimento, de către președintele 
Giovanni Leone, se arată că ..a fost 
subliniată simpatia care animă rela
țiile dintre cele două țări și intere
sul cu care Italia și Angola privesc 
posibilitățile de a dezvolta colabo- 
rarea reciprocă".

forțelor Gomindanului de pe insu
lele Quemoy, Tatan, Erthan și altele 
să sărbătorească cea de-a 27-a ani
versare a creării R. P. Chineze îm
preună cu populația din întreaga 
țară. Armata Populară de Eliberare 
va suspenda bombardamentele în pe
rioada 1—3 octombrie, anunță agen
ția China Nouă, citind un comunicat 
al Cartierului general al unităților 
Armatei Populare de Eliberare de pe 
frontul Fukien.

0 importantă reuniune 
siriano-palestineană 3 avut 
loc, joi la prinz. în Munții Libanu
lui. dezbaterile fiind axate cu prio
ritate asupra posibilităților de înce
tare a luptelor — anunță agenția 
locală de presă libaneză „Al Sou- 
houfiah".

Un tribunal militar spe
cial din Sudan a la
moarte pe doi foști miniștri pentru 
participarea lor la tentativa eșuată 
de lovitură de stat din iulie.

• CORESPONDEN
ȚA ROMAIN ROLLAND 
- MAHATMA GANDHI. 
O trainică prietenie l-a legat 
pe scriitorul francez Romain 
Rolland de marele filozof și 
conducător al mișcării de elibe
rare națională din India Ma
hatma Gandhi. Faptul este a- 
testat de bogata lor corespon
dență din perioada 1920—1940. 
Scrisorile celor două personali
tăți au fost strînse într-un vo
lum care a văzut recent lumina 
tiparului în India. Apărută sub 
îngrijirea Ministerului indian 
al Informațiilor, lucrarea cu
prinde, în afara scrisorilor, 
fragmente din jurnalele de zi 
ale lui Romain Rolland consa
crate Indiei și diferiților repre
zentanți ai culturii indiene, pa 
care scriitorul francez s-a stră
duit să-i facă cunoscuți în rîn
dul compatrioților săi.

• ACROPOLE IN
TR-UN MUZEU. Zilele tre- 
cute, guvernul grec a hotărît 
ca. in următorii trei ani, sculp
turile celebre de pe Acropole 
să fie transferate intr-un mu
zeu. în apropierea actualului 
loc de pelerinaj turistic. Sco
pul ? Salvarea operelor de artă, 
îndeosebi a cariatidelor și a 
sculpturilor de pe frontonul de 
vest al Parthenonului, de efec
tele poluării atmosferice, care
— potrivit aprecierii experților
— a provocat in ultimul deceniu 
o coroziune a monumentelor 
mai puternică decît aceea pro
dusă în decursul existenței lor 
de 2500 de ani. In curînd. tem
plul zeiței Atena va adăposti, 
astfel, numai copii ale sculptu
rilor antice. De asemenea, a 
fost interzisă parcarea autotu
rismelor în zona Acropolei. In 
schimb, vechea alee din jurul 
istoricei stînci — interzisă până

acum publicului larg — va fi 
reamenajată pentru accesul tu
riștilor.

© LA PRINZ, SCRU
MIERELE DISPAR. In °ra- 
șul Praga se bucură de un larg 
sprijin din partea populației o 
recentă măsură a responsabili
lor din rețeaua de alimentație 
publică. La vremea prinzului, 
în restaurantele și cantinele din 
capitala Cehoslovaciei dispar 
scrumierele, indiciu că fumatul 
este interzis in aceste ore de 
vîrf. Numai fn raionul I din 
Praga au trecut la acest regim 
40 de unități de alimentație 
publică, numărul lor fiind în 
continuă creștere.

• BALANȚA ENER
GETICĂ MONDIALĂ. In- 
tr-un raport publicat la O.N.U. 
și intitulat „Rezervele mondia

le de energie" se arată că în 
ultimul sfert de veac producția 
generală de energie pe glob s-a 
triplat. Potrivit raportului, în 
statele industrializate consumul 
de energie este de 16 ori mai 
mare decit în celelalte țări. In 
perioada 1950—1974, un număr 
de 53 de țări, în mare parte în 
curs de dezvoltare, și-au con
struit întreprinderi de prelu
crare a petrolului. In aceeași 
perioadă, utilizarea gazului na
tural a crescut de la 9,8 la sută 
la peste 20 la sută. în 1974, 
combustibilii solizi reprezentau 
peste 30 la sută, iar cei lichizi 
circa 45 la sută din consumul 
energetic total. In prezent, în 
peste 20 de țări funcționează 
centrale atomoelectrice, care 
furnizează 3,7 Ia sută din pro

ducția de energie electrică a 
planetei. După cum se vede, 
petrolul, gazul și atomul au în
locuit treptat cărbunele. Studiul 
relevă in același timp preocu
parea pentru utilizarea în viitor 
a energiei solare — sursă prac
tic inepuizabilă.

® PIETONII REDEVIN 
STĂPINI Al STRĂZII. 
Autoritățile pariziene au hotărit 
să creeze o nouă zonă, de data 
aceasta in cartierul Halelor, în 
care automobilele să nu mai 
aibă acces pe străzi. Această 
operațiune se va încheia prin 
„recucerirea" de sub dominația 
automobilului a circa 10 hec
tare. Automobilele vor circula 
în zona respectivă numai pe

După cum s-a mai anunțai dele
gația română a fost condtsă de 
tovarășul Janos Fazekas. vice- 
prim-ministru al GuvernuM Re
publicii Socialiste Românii, iar 
delegația polonă de tovarășul Kazi
mierz Olszewski, vicepreședhte al 
Consiliului de Mi
niștri al Republi
cii Populare Po
lone.

In. comunicatul 
dat publicității se 
arată că. în ca
drul sesiunii, co
misia a examinat 
modul în care 
sint realizate sar
cinile privind dez
voltarea colaboră
rii și cooperării e- 
conomice româno- 
polone, stabilite în 
cadrul convorbi
rilor directe din
tre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, 
secretar general 
al Partidului Co
munist Român, 
președintele Re
publicii Socialis
te România, și 
Edward Gierek. 
prim-secretar al 
Comitetului Cen
tral al Partidului 
Muncitoresc Unit 
Polonez.

De asemenea, a fost analizat sta
diul îndeplinirii măsurilor de co
laborare prevăzute la întilnirea din
tre primii miniștri ai celor două țări, 
precum și sarcinile rezultate la se
siunea precedentă a comisiei,

Evidențiind cu satisfacție că re
lațiile economice româno-polone 
cunosc un ritm înalt de dezvol
tare, părțile au apreciat pozitiv acti
vitatea desfășurată de organele de 
resort din cele două țări pentru con
cretizarea acțiunilor de cooperare și 
specializare în producție. în dome
niile ce prezintă interes reciproc. 
Comisia a constatat că prevederile 
protocolului organelor centrale de 
planificare privind coordonarea pla
nurilor de dezvoltare a economiilor 
naționale si ale acordului comercial 
de lungă durată pe perioada 1976— 
1980 se îndeplinesc cu succes, ceea 
ce asigură o creștere de 2,5 ori a 
livrărilor reciproce față de realiză
rile din cincinalul precedent.

• SCHIMBURILE COMER
CIALE ror crește în 1976 cu 
circa 10 la sută, iar în 
cursul cincinalului 1976 — 
1980 de 2,5 ori față de cin
cinalul precedent.

• Au fost evidențiate posi
bilități pentru realizarea unor 
NOI ACȚIUNI DE COLABORA
RE, SPIC1AL1ZARE și COOPE
RARE IN PRODUCȚIE în ra
muri importante ale indus
triei.

• Attnțle deosebită măsu
rilor privind CONSTRUIREA, 
prin eftrturi comune, a UNOR 
CAPACITAT1 DE PRODUCȚIE 
în celt două țări ÎN DO- 
MEN1U1 MAȘ1N1LOR-UNELTE 
GRELE.

In cursul lucrărilor sesiuni! au 
fost evidențiate posibilitățile mari 
pe care le oferă economiile celor 
două țări în plină dezvoltare și mo
dernizare pentru realizarea unor noi 
acțiuni de colaborare, specializare și 
cooperare in producția de mașini- 

unelte, autovehi
cule, tractoare, 
mașini agricole, 
instalații și uti
laje pentru in
dustria electro
nică, navală, uti-■ 
laje tehnologice 
pentru industrial 
metalurgică, chi
mică, minieră, a- 
limentară și in 
alte domenii, sta- 
bilindu-se, în a- 
cest sens, sarcini 
concrete. O aten-» 
ție deosebită a 
fost acordată mă
surilor privind 
construirea, cu e- 
forturi comune, a 
unor capacități 
de producție în 
cele două țări în: 
domeniul mași
nilor-unelte grele. 

Comisia a ana
lizat, de aseme
nea, posibilități
le de majorare a 
livrărilor recipro
ce de materii 

prime și combustibili, măsuri pentru 
dezvoltarea transportului de măr
furi între cele două țări, precum |i 
colaborarea pe terțe piețe.

Totodată, părțile au apreciat pozi
tiv faptul că schimburile comerciale 
din anul 1976 vor crește cu circa 30 
la sută fată de realizările anului 
precedent și au stabilit modalitățile 
de intensificare a activității organe
lor și organizațiilor de comerț exte
rior din cele două țări pentru înche
ierea de contracte economice pe anii 
următori.

Rezultatele lucrărilor sesiunii au 
fost consemnate in protocolul comi
siei semnat de președinții celor două 
delegații. La semnare au fost pre- 
zenți ambasadorul României la 
Varșovia. Aurel Duca, și ambasado
rul R. P. Polone la București. Wla- 
dyslaw Wojtasik.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, de conlu
crare tovărășească.

Gh. CIOBANU

Consfătuirea reprezentanților partidelor chiliene 
din frontul Unității Populare

BELGRAD 30 (Agerpres). — La 
Belgrad a avut loc o consfătuire a 
reprezentanților partidelor comunist, 
socialist, radical și ai altor partide 
de stingă chiliene, care fac parte 
din Frontul Unității Populare. Parti- 
cipanții au adoptat o declarație in 
care cheamă lâ unitate toate forțele 
progresiste din țară împotriva fas
cismului și lansează un apel tuturor 
forțelor progresiste din lume de a-și

întări solidaritatea cu lupta po
porului chilian.

In cadrul unei conferințe de presă 
Clodomiro Almeyda. secretar al Co
mitetului Politic Executiv al Fron 
tului Unității Populare, a sublinia 
că in lupta maselor muncitoare dii 
Chile a început o nouă etapă. Clas; 
muncitoare și-a menținut organiza 
țiile sindicale, iar regimul Pinoche 
se găsește intr-o tot mai mare izo 
lare. atît în țară, cît și în străinătat 
— a subliniat el.

Dificultățile monedei britanice
• Ample comentarii ale ziarelor londoneze • Imprumutu 

extern — o soluție viabilă ?
LONDRA. — Scăderea cursului lirei sterline ți contractarea unc 

noi împrumuturi externe, in valoare de aproape 4 miliarde dolari, sir 
pe larg comentate de presa britanică, prilej de a analiza, totodată, fi 
tuația dificilă a economiei Marii Britanii.

„THE TIMES" : „Creditul acordat 
a părut să aibă inițial un efect de 
calmare asupra piețelor de schimb 
externe... Căderea lirei a continuat 
însă in mod dramatic după cuvân
tarea primului ministru... Strate
gia economică a guvernului este în 
mod acut vulnerabilă în fața crizei 
de încredere a străinătății".

„THE DAILY MIRROR" : „Primul 
ministru James Callaghan spune în 
mod cinstit națiunii că nu putem trăi 
în continuare împrumutind bani, că 
nu putem continua cheltuind mai 
mult decit producem... Adevărul este 
că numai operarea unor mari redu-

★

Dificultățile monedei britanice 
constituie totodată obiectul unor 
aprinse discuții in cadrul Conferin
ței anuale a Partidului Laburist din 
Marea Britanie, unde ministrul fi
nanțelor, Denis Healey, a cerut de- 
legaților să aprobe politica guvernu
lui de sprijinire a lirei sterline. Șe
ful Trezoreriei britanice a subliniat 
că guvernul va trebui să ducă trata
tive cu Fondul Monetar Internațio
nal pentru obținerea unui nou îm-

căi subterane. Trotuarele vor fi 
înlăturate, iar străzile acoperite 
cu mozaic și alte elemente de 
pavaj estetic. Plantarea de ar
bori, dotarea străzilor cu bănci, 
umbrare și alte elemente de 
mobilier urban vor spori far
mecul zonei prin care pietonii 
vor circula liberi, departe de 
imbulzeala mașinilor. Deși este 
a patra zonă de acest fel din 
Paris, centrul cartierului Hale
lor va oferi, pentru prima dată 
in Franța, „adevăratele străzi 
ale pietonului-rege" — după 
cum se exprimă „Le Monde".

© ÎN LOC DE BOR-
MAȘINĂ... Oameni de știin
ță britanici de la Universitatea 
din Manchester experimentea
ză un mijloc comod de tratare 
a danturii cariate. In locul bor-
mașinii și plombelor, ei au pro
pus spălarea dinților cu o so

ceri în cheltuielile guvernului poa'
să salveze lira și Marea Britanii- "> s- s ' 

„THE GUARDIAN" : „Există d? ti” - 
simțămînt înrădăcinat conforn, \ ’ 
ruia guvernul nu are o politica 
nomică constructivă... Hotărirea 
vernului de a se adresa F.M.I. r 
modifică situația economică. Dar es 
de așteptat ca F.M.I. să ceară guve 
nului să se conformeze unei practi 
răspîndite în alte țări industriale, 
anume să anunțe planuri în veder- 
unei redresări monetare... Vom aw 
o perioadă lungă și dificilă pină 
ne întoarcem la prețuri mai stabi 
și la un nivel rezonabil de șoma,

★

prumut de 3,9 miliarde dolari, nec 
sâr sprijinirii lirei sterline. Pronu 
țindu-se asupra acestei probler 
acute, conferința a aprobat doc 
mentul prezentat de către Comite' 
Executiv Național în direcția sp- 
jinirii guvernului. Potrivit declar 
ției ministrului finanțelor, stratej 
guvernului este menită să creeze 
asemenea situație incit „Anglia 
continue să stea pe propriile s: 
picioare".

luție din săruri de calciu con
centrate. După cum se știe, cal
ciul este principalul element în 
compoziția dinților. Utilizat in 
concentrație mare, el se crista
lizează pe porțiunile de dantură 
de pe care a căzut smalțul și 
unde s-a format caria. Tot
odată. soluția distruge micro
organismele ce provoacă frec
vent carii dentare. Testările — 
clătirea gurii timp de două mi
nute cu o soluție din săruri de 
calciu, intr-o anumită concen
trație — au avut un efect sa
lutar. Treptat. dinții atăcați 
s-au vindecat. Verificarea me
todei va dura cițiva ani, pe
rioadă în care urmează să se 
stabilească dacă ea nu prezintă 
și efecte secundare dăunătoare.

© O NOUĂ SURSĂ 
DE PROTEINE. Agronomi 
și dieteticieni din diverse țări

studiază în ultima vreme o le
guminoasă care s-a dovedit ■ 
avea numeroase calități. Nu
mele ei este lupinus. Boabele 
sint deosebit de prețioase, dato
rită conținutului bogat in prote
ine și vitamine, 
proteică (31,2 gr 
boabe) este de 2,5

a griului, 
au îost 

pînă

Valoarea loi 
la 100 gr de 
ori mai mare 
Culturile de 
însă foferte 

în prezent.

decit
lupinus 
restrînse 
Specialiștii apreciază că, în con. 
dițiile penuriei de alimente to
mai accentuate, această plantă 
ar trebui cultivată pe scară 
largă. In Australia, două între
prinderi s-au specializat în re
alizarea unor produse de pani
ficație deosebit de nutritive, a- 
vînd la bază 70 la sută făină 
și 30 la sută lupinus. Se află 
de asemenea, în studiu alte 
produse alimentare destinate sS 
suplinească laptele și carnea.
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