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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la adunarea 
activului 

de comandă 
și de partid 

de bază 
din armată
După cum am anunțat in ziarul nostru de Ieri, tovarășul 

Nlcolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al Forțelor Armate ale țării 
noastre, a participat vineri la adunarea activului de co
mandă și de partid de bază din armată, intimpinat cu 
puternice ovații șl aplauze, expresie a atașamentului 
fierbinte al militarilor față de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit o Importantă cuvintare.

Stimați tovarăși,Doresc a vă adresa dumneavoastră, tuturor ofițerilor, subofițerilor și militarilor armatei noastre, un salut călduros și cele mai bune urări din partea Comitetului Central al partidului, precum și a mea personal. (Aplauze, urale îndelungate).în adunarea activului de comandă și de partid de bază din armată s-a analizat activitatea desfășurată în cadrul anului de instrucție precedent și s-a discutat felul cum trebuie să se acționeze în anul viitor pentru îndeplinirea îndatoririlor ce revin cadrelor de comandă și politice, organizațiilor de partid și consiliilor politice în ridicarea nivelului pregătirii de luptă și politice, în general a stării de pregătire de luptă a armatei noastre.Am ascultat aici cu multă satisfacție rapoartele unor comandanți și lucrători politici. Am luat cunoștință de rapoartele prezentate anterior, de discuțiile purtate în aceste două zile, de concluziile la care s-a ajuns. Iată de ce pot să declar că, în cadrul acestei adunări, s-au dezbătut într-un spirit corespunzător principalele probleme ale activității din anul trecut și sarcinile de viitor. Trebuie să spun că conducerea partidului și 

statului, eu personal, dăm o înaltă apreciere activității comandanților, comuniștilor, lucrătorilor politici, organelor politice, tuturor militarilor, rezultatelor bune obținute în anul de instrucție 1976 în ridicarea pregătirii de luptă și politice.într-adevăr, putem afirma cu deplin temei că armata noastră este astăzi mai bine pregătită de luptă. S-a desfășurat o activitate susținută pentru ridicarea capacității ei de luptă și, totodată, s-a îmbunătățit munca de educație politică și de ridicare a nivelului cultural al trupelor. Ca rezultat, a avut loc, fără îndoială, o creștere generală a combativității, ceea ce ne dă dreptul să apreciem că armata noastră este astăzi pregătită în mod corespunzător, în raport cu sarcinile puse în fața ei de Comitetul Central al partidului.S-a dezvoltat, de asemenea, conlucrarea cu unitățile gărzilor patriotice și alte formațiuni de apărare a patriei.în același timp, odată cu preocupările legate de principalele îndatoriri — de pregătirea de luptă și politică a trupelor — un număr important de militari și unități au participat activ la dezvoltarea eco- nomico-socială a patriei, la realizarea unor obiective de importanță națională, la strîngerea operativă 

a recoltei, acestea fiind, de asemenea, probleme de interes național. In același timp, în spiritul politicii partidului și statului nostru, s-au realizat o serie de activități de conlucrare și pregătire in comun cu armatele țărilor socialiste din Tratatul de la Varșovia. S-au dezvol.- tat, de asemenea, relațiile de prietenie și colaborare cu armatele altor țări socialiste, precum și cu armatele altor țări prietene cu care întreținem legături bune.Ca rezultat al preocupării partidului și statului nostru, al eforturilor pe care le face economia națională, întregul nostru. popor, s-ă îmbunătățit dotarea armatei cu mijloace de . luptă, cu tehnică perfecționată.Putem aprecia că, pe ansamblu, rezultatele obținute în toate sectoarele de activitate, în anul de instrucție care a trecut, sînt bune, că armata noastră este astăzi mai bine pregătită și mai puternică ca oricînd, gata în orice moment să-și îndeplinească obligațiile fată de popor, față de partid — obligațiile de apărare a patriei, a cuceririlor noastre revoluționare, a construcției socialiste. (Aplauze puternice).Pentru toate aceste rezultate, doresc să adresez comandanților, cadrelor. tuturor lucrătorilor politici, ofițerilor, subofițerilor, tuturor militarilor cele mai calde felicitări 

din partea Comitetului Central al partidului, a mea personal, și să urez tuturor noi și noi succese în îndeplinirea îndatoririlor de onoare și cinste încredințate de partid și popor ! (Aplauze puternice, urale îndelungate).Stimați tovarăși.Adunarea activului de comandă și de partid din armată are loc in primul an al cincinalului 1976— 1980. După cum este cunoscut, întregul nostgu popor a trecut cu fermitate la)înfăptuirea hotărârilor istorice ale Congresului al XI-lea. a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei spre comunism. (Aplauze puternice).Pe primele 8 luni din noul cincinal producția industrială a crescut într-un ritm de peste 11- la sută — superior prevederilor planului pentru acest an. Avem toate condițiile să îndeplinim cu rezultate bune planul pe 1976. De asemenea. producția agricolă — cu toate că condițiile climatice nu au fost dintre cele mai favorabile — este, pe ansamblu, bună. Sperăm să obținem în acest an cea mai bună recoltă pe care a obținut-o(Continuare in pag. a IlI-a)

Întîlnirea prietenească 
dintre tovarășii

Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov

Aeroportul orașului Sibiu. Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Todor Jivkov se salută cu deosebită căldură

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, sîm- 
bătă dimineața a sosit în țara noas
tră, într-o vizită de prietenie, to
varășul Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Noua vizită în România a tovară
șului Todor Jivkov se înscrie în bo
gata cronică a legăturilor tradițio
nale de prietenie româno-bulgarâ, a 
raporturilor dintre cele două țări și 
popoare vecine, ca o contribuție im
portantă la dezvoltarea și adincirea 
în. continuare a relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, a colaborării 
multilaterale dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Bulgaria.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul orașului Sibiu, sărbăto
rește împodobit. Pe frontispiciul 
aerogării sînt arborate drapelele de 

Ovații și urale, expresie a sentimentelor de prietenie frățească

stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Bulgaria, 
ce încadrează portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov. 
Erau înscrise urări de bun-venit, 
de dezvoltare continuă a relațiilor 
de prietenie frățească, solidaritate și 
colaborare dintre partidele si țările 
noastre.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Todor Jivkov a fost salutat cu 
deosebită căldură de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Todor Jivkov și-au strins îndelung 
mîinile, îmbrățișîndu-se.

Pe aeroport se aflau tovarășii Tlie 
Verdeț, Iosif Banc, Teodor Coman, 
Vasile Patilinet-

Erau, de asemenea, prezenți to
varășul Richard Winter, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Sibiu al 
P.C.R., alți reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, care 
au- urat, tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov un 
călduros bun-venit in județul lor.

Potrivit datinei străbune, tovarășii

Nicolae Ceaușescu șt Todor Jivkov 
au fost întîmpinați cu tradiționala 
piine si sare. Un grup de pionieri • 
oferit conducătorilor de partid și de 
stat ai celor două țări buchete de 
flori.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate Imnurile de 
stat ale Republicii Populare Bulgaria 
și Republicii Socialiste România.

Un mare număr de locuitori a! 
municipiului Sibiu aflati la aero
port și-au manifestat prin îndelungi 
aplauze, ovații și urale profunda sa
tisfacție pentru această nouă întil- 
nire dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov.

Cei prezenți au scandat minute In 
șir „Ceaușescu—Jivkov". dind ex
presie sentimentelor reciproce de 
caldă prietenie frățească și solidari- 

* tate care însuflețesc popoarele ro
mân și bulgar.

★
Răspunzlnd Invitației tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. tmsarășul Todor 
Jivkov a participat In cursul zilei de 
simbătă la o partidă de vînătoare fn 
județul Mureș, pe Valea Gurghlulul.

La chemarea Comitetului Politic Executiv al C C al P C R.

Cu toate forțele și mijloacele 
să asigurăm culesul porumbului
Răspunzind chemării Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R., oamenii muncii din agricultură se 
străduiesc să lucreze cit mai bine și mai eficient pe 
ogoare, să facă totul pentru a pune la adăpost întrea
ga recoltă a acestui an, pentru a asigura baze trainice 
viitoarei producții.

• întreaga forță aptă 
de muncă din satele și 
comunele JUDEȚULUI 
TIMIȘ participă în aces
te zile la strîngerea cul
turilor de toamnă și pre
gătirea celor viitoare. A- 
colo unde sînt prevăzute 
suprafețe mari pentru 
semănat — Prestovăț, 
Comloșu-Mare. Albina 
sau Găvojdia — aratul și 
pregătirea terenului se 
desfășoară în două schim
buri. In schimburi pre
lungite se lucrează și la 
strinsul culturilor, mai a- 
les pe terenurile ce ur
mează a fi însămînțate cu

porumb. Ca urmare a 
măsurilor aplicate pînă a- 
cum, ritmul de recoltare 
a crescut cu 15 la sută, 
în cooperativele agricole 
au fost însămintate cu 
griu peste 27 000 hectare 
și pregătite alte 62 000 
hectare.

• Peste 200 de lucrători 
de la ÎNTREPRINDEREA 
JUDEȚEANĂ DE TRANS
PORTURI AUTO CLUJ, 
conduși de tehnicianul 
Ioan Peter, se află în 
Insula Mare a Brăilei, cu 
mijloacele de transport 
aferente, participînd la 
transportul și depozitarea

recoltei de porumb. Alte 
peste 350 de mijloace de 
transport ale aceleiași în
treprinderi sint mobiliza
te la transportul și depo
zitatul recoltei din jude- 
jul Cluj. Lucrătorii din ca
drul Autobazei Turda au 
transportat la Fabrica de 
zahăr din Luduș mai bine 
de jumătate din cantita
tea prevăzută pentru a- 
ceastă toamnă. S-au evi
dențiat. în mod deosebit, 
conducătorii auto Iosif 
Finta. Petru Felecan, Au
gustin Cătinaș, loan Oni- 
șor și alții, care utilizează 
la întreaga capacitate 
mijloacele de transport.

Asemenea rezultate au 
obținut și lucrătorii auto
bazei de marfă Cluj-Na- 
poca II. printre care An
drei Varga, Viorel Chișu, 
Ioan Condor, Dumitru 
Leoca și alții.

• Forțe importante din 
satele și comunele jude
țului BISTRIȚA-NÂSĂ- 
UD sînt mobilizate în: a- 
cest.e zile Ia culesul și 
depozitarea fructelor. Pînă 
în prezent, au fost recol
tate peste 3 500 tone mere 
și peste 50 la sută din 
producția de prune. Zil
nic. se string aici mai 
mult de 700 tone mere, 
precum și alte fructe.

In pagina a ll-a: • Prioritățile la recoltare
• Organizarea programată a muncii

CRONICA SĂPTÂMÎNII

27 septembrie — 3 octombrie. O săptăminâ de muncă avintată, ale 
cărei principale evenimente le-au constituit, și in această perioadă, vi
zitele de lucru și intervențiile de deosebită eficientă ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in diferite sectoare ale activității economice și so
ciale, măsurile concrete pe care secretarul general al partidului le-a 
stabilit împreună cu ceilalți tovarăși din conducerea partidului, cu or
ganele locale de partid și de stat pentru mai buna organizare a acti
vității de îndeplinire a hotăririlor Congresului al XI-lea, a prevederi
lor planului cincinal.

Știința — propulsor 
al progresului social
In cadrul preocupărilor prioritare 

ale conducerii partidului pentru 
buna desfășurare a activității eco
nomice. un loc central l-a ocu
pat — în mod firesc pentru pe
rioada în care ne aflăm — încheierea 
in bune condiții a campaniei de re
coltare. mai buna organizare si in
tensificarea lucrărilor agricole care 
trebuie efectuate in acest sezon. 
Constituind obiectul ședinței Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. din ziua de 29 septembrie 
a.c... prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. analiza desfășurării cam
paniei agricole de toamnă a fost in 
mod detaliat aprofundată cu prile

jul vizitei de lucru pe care secreta
rul general al partidului a efectuat-o 
tot in această săptămi.nă în unități 
agricole și de cercetare științifică 
din sudul tării.

în același context se înscrie și în
tîlnirea pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut-o cu cadre de con
ducere din Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare și din alte mi
nistere economice, cu oameni de ști
ință și cercetători, cu specialiști, cu 
oameni ai muncii de pe ogoare. Con
cluzia generală care se desprinde 
este importanța deosebită ce trebuie 
acordată — concomitent cu îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan 
In industrie — realizării sarcinilor 
mari și complexe ce revin agricultu
rii in actualul cincinal, pentru pro
gresul accelerat al întregii economii 
naționale. La Institutul de cerce

tări pentru irigații și drenaje de la 
Băneasa-Giurgiu. întreprinderea a- 

i gricolă de stat Prundu. întreprinde
rea agricolă de stat Adunați i-Copă- 
ceni și întreprinderea ..30 Decem
brie" analizele efectuate de secreta
rul general al partidului, indicațiile 
date sint străbătute, ca de un fir 
roșu, de două idei majore, funda
mentale : grija pentru modernizarea 
producției agricole, pentru promova
rea mai intensă a progresului teh
nic — fie că este vorba de construc
țiile de mașini agricole sau de iri
gații — de folosirea rațională a pă- 
mințului ca principal mijloc de pro
ducție in agricultură, concomitent cu 
organizarea superioară a muncii, in- 
cluzind mobilizarea tuturor forțelor 
umane ale satelor. întărirea discipli
nei în înfăptuirea programelor na
ționale de îmbunătățiri funciare și 
de sporire a producției vegetale și 
animale.

Sint direcții esențiale de acțiune, 
in sensul- cărora trebuie îndreptate 
convergent toate eforturile, căci a- 
cestea reprezintă, practic, principa
lele pirghii de natură să determine(Continuare în pag. a IlI-a)

începe campania 
de recoltare a stufului

în unitățile stuficole din Delta 
Dunării se fac. în aceste zile, 
ultimele pregătiri pentru noua 
campanie de recoltare. în uni
tățile stuficole Pardina. Rus
ca și Sulina sint pregătite pen
tru recoltare circa 500 recoltoare 
și agregate pentru transport, ga- 
bare. pontoane-dormitor. alte 
Utilaje și ambarcațiuni. De ase
menea. a fost pregătit întregul 
personal calificat, s-au consti
tuit coloane de lucru și, pe a- 
locuri. acestea au și fost, ampla
sate in teren. (Vasile Nicolae).

Produse 
peste prevederi

Depășind sarcinile de plan pe 
9 luni, colectivul de. la Combi
natul de prelucrare a lemnului 
din Pitești a livrat suplimentar 
beneficiarilor interni si la ex
port 3 500 mc cherestea. 100 000 
mp PAL, 200 tone. PFL, 200 
mc placaj șa. De asemenea, 
întreprinderea de confecții din 
Curtea de Argeș a realizat su
plimentar produse in valoare 
de 4.5 milioane lei. în aceeași 
perioadă. colectivul întreprin
derii de încălțăminte din Piteșt’ 
a expediat peste prevederi be
neficiarilor interni și clienților 
externi mărfuri in valoare de 
563 000 lei valută. (Gheorghe 
Cirstea).

r



PAGINA 2 SClNTEI  A —duminică 3 octombrie 1976

La chemarea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C. R

CU TOATE FORȚELE Șl MIJLOACELE 
SĂ ASIGURĂM CULESUL PORUMBULUI

începutul lunii octombrie mar
chează o perioadă de vîrf în execu
tarea lucrărilor agricole de toamnă. 
Acum este momentul cînd se desfă
șoară din plin atît strîngerea recol
tei, cît și însămînțarea grîutlui. 
Tocmai pornind de la cerința de a 
se asigura buna organizare și inten
sificarea lucrărilor agricole în acest 
sezon, în ședința din 29 septembrie, 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., a adresat organelor și 
organizațiilor de partid, consiliilor 
populare, tuturor oamenilor muncii 
din agricultură chemarea de a lua toa- 

măsurile pentru strîngerea răpi
și fără pierderi a întregii recol- 

și îndeplinirea planului de livrări 
fondul de stat, pentru realizarea

asemenea, 
s-a atrîns

în județele sudi- 
recolta de floarea- 

lucrare conti-

te 
dă 
te 
la 
arăturilor de bună calitate și însă- 
mințarea culturilor de toamnă in 
perioada optimă, care să asigure con
dițiile unor producții cît mai bun* 
pentru anul viitor.

Pe baza măsurilor stabilite, coman
damentele locale, oamenii muncii din 
agricultură, sub conducerea nemijlo
cită a organelor și organizațiilor 
de partid, acționează energic in 
vederea strîngerii grabnice a recol
tei. Cu fiecare zi sînt raportate noi 
succese obținute în această direcție. 
S-a încheiat recoltatul inului și cî- 
nepii pentru fibră, al fasolei boabe. 
De .................................
c*
soarelui, această 
nuind acum în Transilvania și Mol
dova, unde vegetația este mai întâr
ziată. Sfecla de zahăr și cartofii se 
livrează potrivit graficelor încheiate. 
Nu de mult a început culesul po
rumbului ■— cultură care deține 
cea mai mare pondere între 
realele cultivate in țara noastră. Lu
crările se execută diferențiat 
unități și tarlale, in raport cu 
diul de vegetație al culturilor, lnce- 
pînd cu hibrizii timpurii. Datorită 
faptului că, în multe locuri, porum
bul nu s-a copt pe deplin, pînă 
acum a fost strinsă recolta de pe nu
mai 200 000 hectare.

ce-

pe 
sta-

Comitetul Poli-

„Să nu așteptăm de la alții

ceea ce putem face singuri"
Cu cițiva ani in urmă, mai exact 

in 1972. la Recas — una din cele pa
tru comune din județul Timiș care 
in acest cincinal vor deveni orașe — 
se montau primii metri ai conductei 
de alimentare cu apă potabilă. Va
loarea totală-a lucrărilor. - conform 
devizului, se ridica - la, 6.5 milioane 
lei. Etapa finală de execuție : 1985. 
Montarea celor 17 km de conductă 
avea să fie însă terminată în... 1976. 
cu cheltuieli care n-au depășit un 
milion de lei I

— Acesta este doar Începutul — 
n* «pune tovarășul Constantin Deliu, 
primarul comunei. Dacă în urmă cu 
zece ani. la capitolul dotări tehnico- 
edilitare n-am putut menționa decît 
200 metri de stradă pavată — de la 
șosea pînă la secția mecanică — in 
ultimii trei ani am realizat 16 km de 
străzi asfaltate. 28 km de trotuare, 6 
centrale termice și altele. In această 
vară am început lucrările de cana
lizare și de construcție a. stației de 
epurare a viitorului oraș. Primii 300 
metri din cei 8 km ai celor două con
ducte principale care vor străbate 
comuna au fost montate, ritmul lu
crărilor urmînd să se întețească după 
terminarea campaniei agricole. Si nu 
este departe ziua cînd toti 
vor avea apă la robinet și 
centrală în casele lor.

Recasul este o comună cu 
«A putere economică. Anul trecut, va
loarea totală a producției globale 
realizate de cele două întreprinderi 
agricole de stat, de cele 6 cooperative 
agricole, de secția de încălțăminte a 
fabricii' „Modern" și de unitățile coo
perației, meșteșugărești și de consum 
s-a ridicat la 132 milioane lei. Cifră 
care anul acesta va spori cu cel pu
țin 20 de milioane lei.

Pentru realizarea tuturor obiecti
velor și dotărilor social-edilitere pe 
care și le-a propus primăria pentru 
anii următori. Recașul a beneficiat 
șl va beneficia de importante fon
duri bugetare. Pentru canalizare s-au 
alocat, de exemplu. 2,6 milioane de 
lei. Bani care — dacă vor fi la fel 
<!« bine gospodăriți ca și pină acum 

mai 
rela- 
apă. 
prin 
n-a

locuitorii 
încălzire

o serioa'

— vor fi. în realitate, mult 
mulți. Spuneam la începutul 
tării noastre că alimentarea cu 
a cărei valoare fusese calculată 
deviz la peste 6.5 milioane lei. 
costat pînă la urmă nici măcar un 
milion. De ce 7 Pentru că s-au plă
tit doar proiectul, țeava, forarea ce
lor două pufuri si numai 100 000 lei 
la I.C.R.A.L. din Timișoara. Cum 
s-au ,.câștigat" cinci milioane și ju
mătate 7

— Cînd 
crează — 
groază de 
laborarea 
mare rușinea să ne sape alții șan
țurile pentru conducte, iar noi să 
stăm cu mina-n sin 7 Am discutat a- 
cest lucru la o adunare cetățeneas
că In care. în unanimitate, oamenii 
au hotărît să fim noi înșine și con
structori. Șanțuri 
iar pentru suduri . .
slllul popular un sudor. De două ori 
cu folos : pe de 
ne-a costat cît ne-a 
foarte puțin, iar pe de alta, pentru 
că am devansat termenul de dare în 
folosință cu aproape 10 ani !

Așadar, banii se pot „înmulți", iar 
termenele se pot scurta, dacă ești și 
constructor, nu numai beneficiar ! La 
Recas as* se procedează în toate 
cazurile. La asfaltarea drumurilor,

am văzut cît de încet lu- 
dar mai ales că ne costă o 
bani — am renunțat la co- 
cu I.C.R.A.L. Nu era mai

știe oricine să sape, 
am angajat La con- 

o parte, pentru că 
costat, adică

LA IJECOOP-VASLUI

UNITĂȚI PROPRII
In scopul valorificării supe

rioare a fructelor și legumelor 
din județ. IJECOOP Vaslui a 
Înființat un număr de 7 centre 
de semiindustrializare prin care 
realizează aproape 500 tone de 
produse într-o gamă sporită 
pentru piața internă si externă. 

tic Executiv al C.C. al P.C.R. a in
dicat să se acționeze cu mai multă 
hotărî re ca porumbul să fie cules 
imediat ce ajunge la maturitate și 
îndeosebi de pe loturile prevăzute a 
fi însămânțate cu oulturi de toamnă. 
Este o sarcină de mare răspundere 
ca recolta acestui an să fie strînsă 
la timp și depozitată cu gri.iă pentru 
a nu se pierde nici un bob. Totoda
tă, constituie o îndatorire patriotică

• Prioritate recoltării loturilor unde plan
tele au ajuns la maturitate, și îndeosebi a 
celor prevăzute să fie însămînțate cu cereale 
păioase.

• Hotărîtoare este buna organizare a 
muncii, cu programe de lucru pentru toți 
locuitorii satelor.

și o obligație pentru fiecare unitate 
agricolă să-și îndeplinească planul 
de livrări la fondul de stat, de aceas
ta depinzînd buna aprovizionare a 
populației cu produse agroalimen- 
tare.

Strîngerea la timp a recoltei nece
sită o temeinică organizare a mun
cii, o participare activă la această 
importantă lucrare a tuturor locuito
rilor de la sate. Recolta înglobează 
în ea munca întregului popor și este 
în interesul nostru, al tuturor ca ea 
să fie adunată la timp și bine depo
zitată pentru a se înlătura orice 
pierderi. Aceasta presupune ca in 
fiecare cooperativă agricolă să fie 
întărită răspunderea colectivă pentru 
executarea neîntîrziată a lucrărilor, 
asigurindu-se pretutindeni o de
plină ordine și disciplină. Ac- 
tionînd in spiritul indicațiilor con- 

conform protocolului Încheiat cu Di
recția de drumuri și poduri, local
nicii transportă si împrăștie piatra, 
fac bordura si acostamentul. Numai 
asfaltarea propriu-zisă o fac lucră
torii direcției de drumuri si poduri. 
Iar Pentru canalizare nu s-au plătit 
decît,. tuburile de beton. Manopera — 
săparea șanțurilor, montarea conduc
telor ș.a.m.d. — se execută cu forte 
proprii. Și pentru că volumul și di
ficultatea lucrărilor care vor fi rea
lizate de acum înainte în comună 
vor fi din ce în ce mai mari, pri
măria a angajat și un tehnician con
structor. Iar în perspectivă se inten
ționează ca. în cadrul acțiunilor de 
muncă patriotică, sătenii calificați — 
dulgheri, zidari, tîmplari si fierar- 

0 SUGESTIVA
EXPERIENȚA In comuna

RECAȘ, JUDEȚUL TIMIȘ

betoniști — să desfășoare o activi
tate corespunzătoare calificării lor. 
Intr-adevăr, de ce să sădească pomi 
sau flori — cînd o pot face alții, iar 
ei să nu construiască dispensare și 
școli 7

Am stăruit asupra modului în care 
primăria, deputății si locuitorii Re- 
cașului au înțeles să acționeze., pen
tru că exemplul lor este demn de 
urmat. Mai ales acum cînd. conform 
prevederilor schitelor de sistematiza
re și planurilor de dezvoltare econo- 
mico-soci.ală. in fiecare localitate sint 
de executat importante lucrări de 
investiții și dotări. Pe lingă nume
roase capacități de producție se vor 
construi 27 200 apartamente și 6 200 
de locuri în cămine muncitorești. Se 
vor construi săli culturale la Buziaș 
și Nădrag, cămine culturale la Ni- 
chidorf, Răchita. Sînmihaiul Român 
și Beregsăul Mic. Vor fi date in fo
losință 366 săli de clasă. 870 de locuri 
în■ atelierele școală. 22 săli de gim
nastică. 3 225 de locuri în internate 
școlare si 4 660 de locuri în grădinițe. 
Se vor executa, de asemenea, impor
tante lucrări pentru echiparea teh- 
nico-edilitară și dezvoltarea urbană 
a localităților : 219 km aductiuni și 
rețele de apă. 81 km rețele si colec
toare de canal. 10 uzine de apă și 8 
stafii de epurare, centrale termice și 
rețele de termoficare în centrul ci- 

■vic al mai multor comune. în aceeași 
perioadă, 
cu rețele 
comitent 
xistente 
Totodată, localitățile Tomești. Gătaia 
șl Peciu Nou vor fi dotate cu insta
lații de canalizare și stații de epu
rare a apelor reziduale. Un impor
tant volum de lucrări se va realiza 
și din contribuția în bani si in mun
că a populației : dispensare, săli de 
clasă, grădinițe, creșe, internate șco
lare.

Fără a fi completă, această enu
merare este totuși sugestivă pentru 
imensul volum de lucrări ce urmează 
a se executa intr-un interval de timp 
relativ scurt. Iată de ce la impor-

alte 15 sate vor fi dotate 
de alimentare cu apă. con- 
cu extinderea rețelelor e- 
pînă acum in 57 de sate.

DE PRODUCȚIE
Asemenea unități funcționează 
în localitățile rurale Lipovăț, 
Satu Nou. Gîrceni. Puiești ș.a.

Realizările de pînă acum se 
concretizează, între altele. în 
depășirea planului la export 
pe nouă luni cu circa 100 000 lei 
valută. (Crăciun Lăluci).

muncă să fie 
tarlale pe care 
mai devreme.

ducerii partidului, organele și or
ganizațiile de partid, comandamen
tele locale și conducerile unită
ților agricole au luat măsuri ca, in 
aceste zile, forța de 
concentrată pe acele 
porumbul s-a copt __ ____ ,___
Este o măsură foarte bună, deoarece, 
în condițiile acestui an, nu numai că 
vegetația plantelor este mai întir- 
ziată, dar se constată diferente mari 

de Ia o tarla Ia alta în ce privește 
coacerea porumbului. Merită con
semnată inițiativa Comitetului jude
țean Buzău al P.C.R. de a se acționa 
în vederea grăbirii coacerii porum
bului. în acest scop. în toate coope
rativele agricole au fost constituite 
formații de cooperatori care taie vîr- 
ful tulpinii de porumb și depănușea- 
ză știuleții, asigurindu-se astfel us
carea mai repede a boabelor. Tre
buie arătat că in unele unități agri
cole din diferite județe se așteaptă 
ca porumbul să ajungă la maturitate 
pe întreaga suprafață și abia apoi să 
înceapă recoltatul. Este o practică 
dăunătoare care ar putea duce la a- 
mînarea culesului pînă la venirea 
frigului. Trebuie luate măsuri pen
tru ca recoltatul să se facă diferen
țiat, ținîndu-se seama de stadiul coa
cerii porumbului pe tarlale si chiar 

tantul efort pe care il vor face con
structorii, sînt chemați să-și aducă 
din plin contribuția și locuitorii sa
telor. Pentru că, așa cum ne de
monstrează exemplul Recașului, au 
această posibilitate. Dar in aceeași 
ordine” de' idei se cuvin&usă 
fim și de Sprijinul pe, „.pare £Wgar 
nele județene de specialitate ii da
torează primăriilor. ■ Este vorba. în 
primul rînd, de asigurarea materia
lelor de construcție — domeniu in 
care Înseși comunele și-ar putea a- 
duce o contribuție importantă, dacă 
la nivel județean s-ar organiza mai 
bine valorificarea resurselor locale 
de materiale de construcție — ba
last. nisip, cărămidă, prefabricate din 
beton ș.a.m.d. Cum 7 Extinzîndu-se 
experiența bună a comunelor Gătaia 
și Tomești. La fel cum este necesar 
să se organizeze mai bine activita
tea de îndrumare si asistentă tehni
că. La secția județeană de arhitec
tură și sistematizare se cunosc foarte 
bine greutățile pe care le intimpină 
unele primării comunale în asigu
rarea proiectelor de execuție a di
feritelor lucrări sau în găsirea exe
cutantului pentru acele categorii de 
lucrări pe care nu le pot face în re
gie proprie. O analiză temeinică a 
tuturor acestor probleme într-o se
siune a consiliului popular județean 
va duce, desigur. la solutionarea lor.

Florin 
Cezar

CIOBĂNESCU
IOANA

Pogoanele, |udețul Buzău, se pregătește terenul pentru 
însămințările de toamnă Foto : C. Stoicescu

Așa gindește poporul, așa este drept!
gS Colectivul de muncă din cadrul 
™ Direcției pentru probleme de mun
că și ocrotiri sociale Bacău a studiat 
cu deosebită atenție proiectul Legii 
privind recrutarea și repartizarea 
forței de muncă, precum și proiectul 
Legii privind încadrarea intr-o mun
că utilă a unor persoane apte de 
muncă.

Ne asociem propunerilor făcute 
pînă in prezent privind stabilirea 
termenelor de comunicare a schim
bărilor intervenite în necesarul de 
forță de muncă, determinarea acelor 
persoane casnice ce au obligația în
scrierii la Oficiul forței de muncă, a 
termenelor de sesizare a adunărilor 
cetățenești și a judecătoriei, precum 
și.a termenelor de soluționare a se
sizărilor de către organele de mai 
sus.

— Intrucit planul de recrutare a 
torței de muncă in vederea califică
rii. recalificării sau exercitării unor 
lucrări necalificate se întocmește o 
singură dată pe an, iar pe parcurs 
suferă modificări in funcție de 
schimbările intervenite in necesarul 
de forță de muncă, pentru a se asi
gura încadrarea în muncă a persoa
nelor solicitante cu domiciliul in 
calitatea respectivă, propunem 
art. 5 alin. 1 din primul proiect 
lege să aibă următorul conținut :

„Recrutarea și încadrarea forței 
de muncă se face de unitățile socia
liste. pe baza autorizațiilor eliberate 
de către Direcția pentru probleme 
de muncă și ocrotiri sociale, ori de 
cite ori intervin modificări in ne
cesarul de forță de muncă".

— Pentru ca repartizarea în mun
că să fie operativă și eficientă atit 
pentru unitățile economice, cit și 
pentru organul de repartizare, pro
punem ca termenul de comunicare 
a schimbărilor intervenite in necesa
rul de forță de muncă să fie de 48 
de ore de la apariția acestora.

— Art. 12 din primul proiect de 
lege prevede că unitățile de învăță- 
mint sint obligate să sprijine repar
tizarea in muncă a absolvenților 
primei trepte a invătămintului liceal, 
in care scop vor colabora cu direc
țiile pentru probleme de muncă fi

lo
ca 
de

pe grupe de 
speciale de trans- 
produselor agricole, 
sprijinul unităților 
trimise numeroase

pe porțiuni mai restrinse. Orice can
titate strînșă azi. oricit de mică ar fi, 
înseamnă un avans în executarea a- 
cestei importante lucrări.

Pentru ca recolta să ajungă în tim
pul cel mai scurt din cimp în ma
gazii se cere o bună organizare a 
transportului. Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit să se treacă la iden
tificarea tuturor mijloacelor de trans
port care pot fi utilizate in agricul
tură in această perioadă, iar Minis
terul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor să organizeze 
comune unități 
port exclusiv al 
De altfel. în 
agricole au fost 
camioane și alte mijloace de trans
port. Pentru ca transportul să se 
facă rapid se impune ca in fiecare 
unitate agricolă, precum și la baze
le de recepție să se organizeze 
exemplar încărcatul și descărcatul, 
să se evite orice staționări inutile.
1 Comandamentele locale și condu
cerile unităților agricole, preocupîn- 
du-se de grăbirea recoltatului, au 
stabilit programe de lucru pe cul
turi. sarcini precise pe formații de 
lucru. Important este ca acestea să 
fie îndeplinite exemplar. De aceea 
se impune ca, acum cind lucrările 
sint atit de aglomerate, toți cetățenii 
satelor. în frunte cu primarul, cu ca
drele de conducere din unități, cu co
muniștii, să participe in mod organi
zat la muncă. Fiecare mecanizator și 
cooperator, ceilalți locuitori ai sate
lor. cunoscind sarcinile zilnice ce le 
revin din programele de lucru, au 
datoria șâ muncească în mod organi
zat. din zori și pînă seara, chiar și 
noaptea acolo unde situația o cere. 
Cu toții trebuie să pună umărul 
la strîngerea și transportul recoltei, 
la executarea celorlalte lucrări de 
sezon, organizațiile de partid, comu
niștii au datoria să combată cu fer
mitate părerile acelora care mai 
susțin că „mai este timp", că „n-au 
intrat zilele in sac". Acest mod de 
a gindi contravine intereselor gene
rale ale economiei naționale, ale co
operativelor, poate fi foarte păgu
bitor. Toamna, vremea se poate 
înrăutăți de la o zi la alta și, de 
aceea, nu trebuie lăsat pe miine ce 
ce se poate face astăzi.

Sint zile hotărîtoare pentru strîn- 
gerea recoltei. Legile în vigoare pre
cizează că toți cei care muncesc in 
agricultură, toți locuitorii satelor au 
datoria să execute integral și bine 
lucrările ce le revin in cadrul 
formațiilor de muncă din care fac 
parte, să respecte programul de 
lucru stabilit. în funcție de specifi
cul producției. Acum, în vîrf de 
campanie agricolă de toamnă, dato
ria organizațiilor de partid, a coman
damentelor locale, a consiliilor popu
lare este să acționeze ferm pentru 
.folosirea. din plin a fiecărei zile, a 
fiecărei x bre bune de lucru in cimp. 
pentru ca: roadele toamnei să fie cit 
mai repede strînse si depozitate.

ocrotiri sociale și oficiile acestora, 
dar planurile de invățămint ale aces
tor unități nu sînt întotdeauna core
late cu necesarul de forță de muncă 
calificată ca număr și structură din 
localitate, zonă sau județ. Din prac
tică a rezultat că atit absolvenții de 
școală profesională, cît și ăi primei 
trepte de liceu. în marea majoritate, 
refuză să lucreze în alte localități, 
sau dacă acceptă, după o perioadă 
de cîteva luni se întorc în localitatea 
un>de-și au familia, solicitînd repar
tizarea în muncă. Pentru eliminarea 
unor astfel de greutăți, propunem ca 
la stabilirea planurilor de învăță- 
rnînt. in special al liceelor de spe- 

Din bogata corespondență sosită ia redacție în legătură cu 
proiectele de legi referitoare ia încadrarea în muncă

ciaiitate, să se colaboreze cu direc
țiile pentru probleme de muncă și 
ocrotiri sociale, iar aceste planuri să 
fie corelate cu necesarul de personal 
cerut de unitățile economice.

— Cu privire la proiectul de lege 
privind încadrarea într-o muncă 
utilă a unor persoane apte de mun
că, propunem ca in art. 3 alin. 3 să 
se cuprindă și femeile gravide sau 
care îngrijesc anumite persoane 
inapte de muncă.

Silvia IROFTE
directorul Direcției ludețene 
pentru probleme de muncă 
Și ocrotiri sociale Bacău

n Cu viu interes și deplină satis- 
facție am luat cunoștință eu. 

cît și. ceilalți tovarăși, militari în 
termen, de proiectele celor două 
legi, și sînt convins că de aceleași 
sentimente au fost pătrunși toți to
varășii de arme din întreaga țară.

Aștept cu nerăbdare legiferarea 
celor două proiecte de legi, care vor 
atrage după sine înlăturarea oricărei 

■forme de parazitism social, Încadra
rea tuturor persoanelor apte de

Vedere a platformei Industriale din Bistrița

ECONOMIILE DE MATERIALE
ÎNCEP DE LA PROIECTARE

După cum este cunoscut, la baza 
Întregii munci a cercetătorilor și 
proiectanților de la INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI 
PENTRU GOSPODĂRIREA APE
LOR (I.C.P.G.A.) DIN CAPITALĂ 
se află prevederile „Programului na
țional de .perspectivă pentru amena
jarea bazinelor hidrografice din Re
publica Socialistă România".

Orientarea programului este cla
ră. el pune în fața tuturor celor an
gajați in acest am,piu efort — deci 
și a specialiștilor din institutul 
bucureștean — sarcini care, numai 
la nivelul acestui an. se vor mate
rializa. potrivit prevederilor, in exe
cutarea unor lucrări in valoare da 
aproape două miliarde lei.

Evident, înfăptuirea acestui vo
lum de investiții necesită o pregă
tire judicioasă a lucrărilor prevăzute 
în program. începând de la elabo
rarea studiilor și proiectelor : aces
tea trebuie să prevadă soluții cit 
mai raționale, mai economice, să 
aibă în vedere ocuparea unor supra
fețe de teren cit mai mici și folo
sirea pe scară largă a materialelor 
locale. Aceste cerințe au dobindit o 
nouă dimensiune in lumina indica
țiilor date de tovarășul Nicola e 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. consacrată îm
bunătățirii radicale a activității din 
proiectare și de realizare a construc
țiilor industriale. în vederea tradu
cerii lor in viață, imediat după 
consfătuire au fost alcătuite pa
tru colective, incluzînd șefii de 
proiecte complexe, proiectanții de 
specialitate, reprezentanți ai con
structorilor și beneficiarilor, factori 
de conducere din Consiliul Național 
al Apelor, care au reanalizat la fața 
locului unele lucrări hidrotehnice 
aflate în curs de execuție in jude
țele Iași, Vaslui, Timiș și Prahova. 
Scopul ___ l.L . ....___1__ _
ț.iilor pe piloți cu fundații directe, 
precum 
constructive mai simple și mai ief
tine. menite să ducă la diminuarea 
consumurilor de materiale, la redu
cerea costului construcțiilor. La 
Cirig ni și Ia Cuibul vulturi- 

urmărit : înlocuirea funda-

și adoptarea unor soluții

muncă tn procesul de producție, tn 
efortul comun de edificare a socie
tății socialiste și progresului ei spr* 
comunism.

loan GHEORGHIȚA
sculer-matrițer
I.D.S.M.:
în prezent militar în termen

natrițer
SA.-Focșani

K3 Ca cetățeni și părinți am luat și 
““ noi cunoștință de cele două pro
iecte de legi care privesc recrutarea 
și repartizarea forței de muncă, cum 
și încadrarea într-o muncă utilă a 
unor, persoane apte de muncă.

In cadrul propunerilor pe care oa
menii muncii le fac prin intermediul 
dv., convinși fiind că și părinții 
trebuie să aibă un aport pozitiv și 
hotărît la măsurile ce se iau pentru 
consfințirea legii morale a societății 
noastre, găsim de cuviință ca adu
narea cetățenească în care se pune 
In discuție atitudinea tînărului care 
refuză încadrarea în muncă să ia în 
mod obligatoriu in discuție și atitu
dinea părinților tînărului, care — in 
cele mai multe cazuri — au cocoloșit 
atitudinea copilului.

Florica MARIN
anga|ată la Consiliul popular 
al orașului Cimpina

■■ Textele celor două legi repre- 
zintă exemple grăitoare ale gri

jii față de om, sînt expresia înaltu
lui umanism al societății noastre.

Propun ca din cele două proiecte 
să apară b lege unică cu titlul LE
GEA PRIVIND RECRUTAREA, RE
PARTIZAREA ȘI ÎNCADRAREA 
FORȚEI DE MUNCA, care va expri
ma mai bine și intenția legiuitoru
lui și îi va spori eficacitatea.

consumul de oțel se va re
ia jumătate, betoanele de

lor. 
duce 
mărcii ridicate, deci cu valoare mare 
și tehnologii de producere preten
țioase. vor fi înlocuite prin betoane 
de mărci inferioare. Siguranța lu
crărilor nu va scădea, ci. dimpotrivă, 
acum, proiectantul și constructorul 
au certitudinea asupra calității te
renului de fundare, iar, în plus, este 
evitată tehnologia dificilă și costisi
toare de batere a pilofilor. La fel, 
la soluția de aducțiune de la Pal- 
tinu. pentru alimentarea cu apă a 
complexului industrial Brazi, execu-

După
consfătuirea

de lucru
de la C. C
al P.C.R

tia rezervoarelor tampon nu se va 
mai face, așa cum s-a preconizat 
initial, cu chesoane prefabricat* 
grele, ci cu elemente ușoare.

— In afară de aceste acțiuni — 
ne spune inginerul Ion Hortopan, 
șef de secție — menționez analizele 
efectuate in cadrul secțiilor noas
tre de proiectare asupra solu
țiilor din studiile tehnico-econo- 
mice și proiectele de execuție 
elaborate. Conduse direct de șefii de 
proiecte complexe, aceste ample și 
responsabile analize, la care participă 
muîți dintre proiectanții si specialiș
tii .noștri, au 4re.pt scop adoptarea de 
soluții menite să ducă' la ' realizarea 
Unor economii maxime de materiale, 
în special de metal, ciment, lemn.

Chiar șl un singur exemplu este 
concludent pentru a ilustra utilita
tea acestor preocupări. La acumu
larea Pecinea^u. de pe rîul Dîmbo
vița. în locul „clasicelor" poduri cu 
grinzi metalice și ziduri de sprijin 
pentru traversarea drumurilor teh
nologice. vor fi folosite podețe ta
bulare realizate din tuburi PREMO 
sau „Bucov". Economiile scontate : 
circa 16 tone de laminate. 300 tone 
de ciment

Nu mai 
aspectul 
problema 
regularizare a cursurilor 
Noile soluții preconizate — restrîn- 
gerea albiilor și suprainălțarea digu
rilor — au marele avantaj că per
mit introducerea în circuitul agricol 
a unor importante suprafețe de te
ren și folosirea cu randament su
perior a materialelor de construcții 
locale. Apelăm din nou la un exem
plu : pe rîul Bîrlad, intre Negrești 
și Drăgănești, terenul readus în cir-

și 4,26 tone de palplanșe. 
puțin importantă este, sub 
eficienței economice, și 
reexaminării soluțiilor de 

de albii.

pentruApreciez că 
populare va reprezenta 
ment de lucru, un cadiru 
pice pentru desfășurarea 
acest important domeniu.

Teodor F1L1PESCU 
vicepreședinte, consiliul popular, 
comuna Pantelimon, 
municipiul București

consiliile 
un instru- 
legal pro- 
muncii în

Eg Ne exprimăm acordul și satisfac- 
tia pentru cuprinsul proiectelor 

de legi și. totodată. în urma exami
nării lor in organizațiile de partid șl 
sindicale din instituția noastră, fa

ca prevede- 
de lege să fie

același timp s-ar 
inutilă a unor pre- 
ca de pildă cele din 
și 2 din primul pro- 
art. 5 alin. 1 și art. 3

paralele.
7, alin. 1
respectiv 
din cel de-al doilea proiect.

cem mai jos unele propuneri, me
nite să contribuie la 
unor prevederi :

I. Sîntem de părere
rile ambelor proiecte 
cuprinse Intr-un singur act norma
tiv, țini nd seama că reglementează 
domenii de activitate similare și au 
același scop. In 
evita repetarea 
vederi 
art. 6, 
iect și 
alin. 1______ _____  _____ _______

II. In ce privește cel de-al doilea 
proiect de lege :

— La art. 3 alin. 2 să se arate ce 
se Înțelege prin expresia ..liber pro- 
fesioniști“. întrucît se intîlnesc în 
practică cazuri în care se prevalează 
de apartenență la această categorie 
și unii așa-ziși „artiști instrumen
tiști" ce se angajează sporadic doar 
la unele ocazii, petreceri, precum și 
alte persoane care în fapt nu desfă
șoară o muncă utilă societății.

— La art. 3 alin 3 să se facă pre
cizări în legătură cu femeile care 
desfășoară o activitate casnică în 
gospodăria proprie. In aceeași ca
tegorie de excepție trebuie induse și 

îmbunătățirea

cultul agricol sporește cu 40 Ia șuti 
față de suprafața prevăzută inițial.

— Aceste direcții de acțiune sint 
însoțite de o intensă muncă politico- 
educativă care vizează. înainte d* 
toate, dezvoltarea conștiinței revolu
ționare a lucrătorilor noștri, întări
rea responsabilității individuale șl 
colective in toate etapele activității 
lor. subliniază inginerul Alexandru 
Damian, secretarul organizației de 
partid a institutului.

O trăsătură definitorie a acestor 
măsuri, ca și a altora este ancorarea 
lor in realitatea concretă a activi
tății desfășurate de I.C.P.G.A. Esen
țial este că întregul colectiv a ana
lizat cu răspundere cauzele care au 
diminuat eficiența unora dintre pro
iectele elaborate, au tras învățămin
tele necesare și au stabilit căile și 
direcțiile de acțiune pentru Îmbună
tățirea radicală a activității de pro
iectare. In această privință, așa 
cum ne-au spus specialiștii de aici 
cu care am discutat, este necesar ca 
și ceilalți factori cu care colabo
rează institutul — constructor, be
neficiar. alte institute — sâ dea do
vadă de receptivitate și solicitudine 
sporite. La una din lucrările execu
tate în punctul de la Vămășoaia de 
întreprinderea de drumuri și poduri 
din Iași, aparținind Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicații
lor. constructorii au cerut fundarea 
podurilor pe coloane Benotto. Moti
vul invocat — și anume de a se 
atinge pe șantier nivelul de produc
tivitate stabilit — s-a dovedit nejusti
ficat cită vreme soluția propusă era 
destul de costisitoare. La realizarea 
proiectelor unor drumuri, traversări 
de cursuri de ape ș.a. — lucrări cara 
nu intră în profilul institutului — 
se recurge la colaborarea cu proiec
tant! de specialitate din unități ale 
altor ministere. Or, tn unele cazuri, 
aceștia evită să participe de la în
ceput la elaborarea documentațiilor 
tehnico-economiee, fapt care duce la 
pierderi de timp și. nu rareori, pro
iectele sînt evaluate cu aproximații.

De mare însemnătate pentru în
tocmirea unor proiecte de calitate 
și în termene cît mai scurte sint și 
alte probleme : finalizarea rapidă * 
acțiunilor de reconsiderare a acte
lor normative din domeniul lucrări
lor hidroenergetice, utilizarea de 
soluții tipizate pentru îndiguiri de 
rluri. precum și aplicarea rațională 
a proiectelor refolosibile. bineînțeles, 
preluînd din acestea soluțiile valo
roase 
trebuie înlăturate greutățile 
pinate la 
teren — 
tui gen 
rate faptului că lucrările topogra
fice și geotehnice nu sint realizate 
decît într-o mică măsură de specia
liștii institutului, ca urmare a modu
lui de organizare a acestor compar
timente, .acoperite insuficient cu oa
meni de specialitate. Este o situați* 
nefirească, dat fiind volumul mare 
al studiilor de teren, rolul lor ho- 
tărttor In elaborarea de soluții cit 
mai raționale, cît mai ieftine, în ri
dicarea eficienței economice a con
strucțiilor hidrotehnice.

și economice. Concomitent, 
întim- 

efectuarea studiilor de 
absolut necesare acea- 
de lucrări — dato-

Dan CONSTANTIN 
Cristian ANTONESCU

familiH 
bolnavi

persoanele care îngrijesc, în 
din cane fac parte, de copii, 
sau bătrîni.

— La art. 5 alin. 1 să se. adauge 
un alineat care să prevadă înființa
rea pe lingă comitetele executive ale 
consiliilor populare a unor comisii 
cu o competență largă, din care, pe 
lingă reprezentanți ai direcțiilor pen
tru probleme de muncă și ocrotiri 
sociale, să facă parte și reprezentanți 
ai organelor sindicale, de tineret, ai 
organizațiilor de femei, ai altor or
ganizații obștești, care să aibă atri
buția de a discuta situația si repar
tizarea în muncă a celor neincadrați 
intr-o activitate utilă. înființarea 
unor astfel de comisii ar crea posi
bilități mai bune de rezolvare a unor 
probleme ce se ridică in această ac
tivitate, avind și efect de influențai'* 
mai eficient.

— La art. 7 alin 1 se impune a »e 
stabili un termen de sesizare a adu- 

, nării cetățenești, eventual de 30 zile 
și totodată să se explice prin lege 
ce se Înțelege prin expresia „refu
ză sistematic" să se încadreze în 
muncă. Ar fi util să se prevadă că 
punerea în discuție se va face și in 
lipsa acestor persoane, dacă se sta
bilește că refuză să se prezinte in 
fata adunării cetățenești.

— La art. 7 alin. 2 să se precize
ze cărui organ, eventual biroului sau 
comitetului executiv al consiliului 
popular, urmează să se adreseze pro
punerea direcțiilor pentru problem* 
de muncă și ocrotiri sociale.

— La art. 9 alin. 1 să se prevadă 
că sesizarea judecătoriei se poat* 
face și de către organele miliției.

— La art. 9 alin. 3 : La solutiona
rea unor asemenea cauze 
necesară și participarea 
rului.

Totodată, In cazul cind 
respectivă este un minor, este nece
sară participarea și a unui delegat al 
autorității tutelare, precum și cita
rea părților sau a reprezentantului 
său legal.

socotim 
procuro-

persoana

Ionel DOBRILA
procuror — Procuratura generali
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
vreodată România. (Aplauze pu
ternice, urale).In mod corespunzător se realizează planul și în celelalte sectoare de activitate — în domeniul pregătirii cadrelor, al învățămîntu- lui, al dezvoltării cercetării științifice, al culturii.Totodată, se înfăptuiesc neabătut obiectivele Congresului al XI-lea, politica partidului — și telul suprem al întregii activități de făurire a socialismului — privind ridicarea continuă a nivelului de trai, material și spiritual, al întregului nostru popor.Se acționează continuu pentru perfecționarea conducerii societății noastre socialiste, pentru creșterea spiritului de răspundere al tuturor cadrelor de partid și de stat, în domeniul lor de activitate, pentru ridicarea rolului conducător al partidului în întreaga societate, pentru dezvoltarea și perfecționarea funcțiilor statului socialist. Odată cu aceasta are loc dezvoltarea continuă a democrației socialiste, participarea tot mai activă a maselor largi populare, în cadrul organelor democratice, la activitatea de conducere în toate domeniile societății.Putem spune deci că am început în bune condiții, cu succes, realizarea noului plan cincinal, a hotă- rîrilor Congresului al XI-lea. Avem tot temeiul să afirmăm că prevederile cincinalului sînt pe deplin realiste, corespund forței economice, capacității și spiritului creator al clasei noastre muncitoare, al țărănimii, intelectualității, al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, al întregului nostru popor și că, în condiții normale — și sperăm să beneficiem de condiții normale și în acest cincinal — vom realiza cu succes, chiar cu o depășire, sarcinile stabilite de Congresul al XI-lea. (Aplauze puternice, pre
lungite).Odată cu dezvoltarea bazei teh- 'nico-materiale a societății noastre, cu perfecționarea relațiilor de producție și sociale, am trecut la realizarea în viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea cu privire la formarea omului nou, constructor al noii orînduiri sociale. în a- cest sens, Congresul educației politice și al culturii socialiste a elaborat un program concret de, acțiune, o orientare clară privind intensificarea activității în acest important domeniu al vieții sociale. Pe baza hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste s-a elaborat, de către Comitetul Politic Executiv al partidului, Programul de măsuri, a cărui sinteză a fost recent publicată în presă — programul este mult mai vast — și care urmează a fi dezbătut și în viitoarea plenară a Comitetului Central al partidului. Pe baza a- cestui program am trecut la organizarea activității îh acest important domeniu. După cum este cunoscut, noi pornim de la principiul că realizarea noii orînduiri sociale nu este posibilă fără transformarea conștiinței omului, că înfăptuirea revoluției socialiste, realizarea unor schimbări uriașe în întreaga structură a societății nu sînt posibile fără o revoluție în gîndirea și în felul de a acționa al oamenilof. Construim socialismul cu oameni și pentru oameni; pentru a putea transforma în mod revoluționar întreaga societate trebuie, în primul rînd, să transformăm oamenii, pe cei chemați să înfăptuiască aceste schimbări revoluționare, să asigure făurirea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate, a comunismului ! (Aplauze puternice, 
urale).în același timp, partidul și statul nostru desfășoară o activitate susținută pe plan internațional, în spiritul Directivelor Congresului al XI-lea, care își confirmă pe deplin justețea și în domeniul politicii externe. Sînt bine cunoscute schimbările fundamentale ce s-au 

produs și continuă să aibă loc pe plan internațional : schimbarea raportului de forțe, afirmarea cu putere a voinței popoarelor de a pune capăt politicii imperialiste, colonialiste, neocolonialiste, a hotărîrii lor de a fi stăpîne pe bogățiile naționale, pe destinele proprii, de a realiza o nouă ordine economică internațională, relații noi bazate pe egalitate, respect al independenței și suveranității naționale, pe neamestecul în treburile interne, pe renunțarea la forță și la amenințarea cu forța. 
(Aplauze puternice, prelungite).Putem spune că partidul și statul nostru participă activ la întreaga viață internațională, la soluționarea problemelor complexe care preocupă omenirea, într-un mod nou, democratic, cu participarea tuturor statelor, și în primul rînd a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate. Aceasta constituie o garanție reală pentru rezolvarea problemelor în interesul tuțuror popoarelor, al păcii și progresului mondial ! (Aplauze puternice).Este bine cunoscut că acționăm pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare cu țările socialiste, pentru întărirea unității lor, pornind de la faptul că aceasta reprezintă o necesitate pentru afirmarea forței și prestigiului socialismului în lume, pentru promovarea unei politici noi, de pace și colaborare internațională. în a- celași timp, acționăm cu consecvență pentru extinderea relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, pentru lichidarea rămînerii în urmă și asigurarea unui progres mai rapid al popoarelor lor care reprezintă aproape 2/3 din omenire. Pornim de la considerentul că lichidarea subdezvoltării, progresul economic-social mai rapid, dezvoltarea independentă a acestor popoare, făurirea noii ordini economice constituie un factor fundamental al progresului general, al creării unei lumi mai bune și mai drepte, al asigurării păcii pe pămînt. (Aplauze puternice, în
delungate).în același timp, acționăm cu fermitate pentru dezvoltarea, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, a relațiilor cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Putem afirma cu deplin temei că activitatea internațională a partidului și statului nostru corespunde pe deplin intereselor întregii noastre națiuni, cauzei socialismului, intereselor păcii și colaborării internaționale. Această politică a adus și aduce noi și noi prieteni României, face să crească prestigiul patriei noastre pe plan mondial. Poporul nostru este a- preciat ca un popor care face totul pentru instaurarea unor relații de prietenie și colaborare între națiuni, pentru pace în lume. 
(Aplauze puternice, prelungite).Este evident că ne preocupăm foarte serios de realizarea în viață a hotărîrilor Conferinței de la Helsinki pentru securitate și cooperare în Europa. Ne pregătim temeinic ca, anul viitor, la Belgrad, să se poată iniția noi măsuri pentru traducerea in viață a documentelor adoptate prin consens și care constituie un tot unitar. Acordăm, desigur, o atenție deosebită problemelor de ordin militar, dezangajării militare, trecerii la măsuri concrete de dezarmare, la reducerea trupelor, asigurîndu-se slăbirea, pînă la urmă, a încordării militare din Europa. Nu uităm nici un moment că tocmai pe continentul european sînt concentrate cele mai puternice forțe militare, cele mai moderne armamente, inclusiv mari stocuri de arme nucleare — ceea ce constituie un grav pericol nu numai pentru pacea continentului, dar și pentru pacea întregii lumi. Iată de ce problema securității europene, a promovării tinor relații de încredere și de colaborare în Europa constituie o necesitate pentru întreaga omenire. Obținerea de progrese concrete în această direcție . va exercita o influență pu

ternică pe calea destinderii, a întăririi păcii internaționale. (Aplau
ze puternice).Dezvoltăm larg relațiile de colaborare cu partidele comuniste și muncitorești. Cunoașteți că partidul nostru a participat activ la Conferința partidelor comuniste și muncitorești din Europa. Rezultatele acestei conferințe au demonstrat că, în noile condiții istorice, ale schimbărilor fundamentale care au loc în lume, este necesar să se pornească de la necesitatea stabilirii colaborării și unității pe principii noi — respectul independenței fiecărui partid, al dreptului fiecăruia de a-și elabora linia politică generală, tactica și strategia corespunzătoare condițiilor în care îșl desfășoară activitatea. Putem spune că la Conferința de la Berlin s-a pus cu putere în evidentă faptul că partidele comuniste și muncitorești au de jucat un rol tot mai important în viața fiecărei națiuni. Ele își vor putea îndeplini acest rol în măsura în care vor porni permanent de la realitățile concrete din țara în care își desfășoară activitatea, vor întări legătura cu poporul, cu toate forțele democratice, patriotice, fără deosebire de concepții filozofice sau religioase, in vederea asigurării progresului economic-social, întăririi independenței și suveranității fiecărei țări. (Aplauze puternice).în spiritul politicii noastre, vom acționa și în viitor în direcția întăririi colaborării și unității cu partidele comuniste și muncitorești. cu partidele socialiste și so- cial-democrate, cu toate forțele muncitorești, cu mișcările de eliberare, cu partidele democratice, cu forțele care se pronunță pentru securitate în Europa, pentru noua ordine economică, pentru soluționarea problemelor litigioase pe calea tratativelor între state, pentru excluderea forței, pentru o politică nouă, democratică, de egalitate deplină între toate națiunile lumii. 
(Aplauze puternice).Pornind de la împrejurările naționale și internaționale de care am vorbit, este necesar ca armata noastră să participe activ la înfăptuirea politicii partidului și statului și, totodată, să fie în orice moment gata, dacă va fi necesar, să-și îndeplinească îndatoririle de apărare a cuceririlor revoluționare, 
a independenței și suveranității patriei noastre socialiste. (Aplauze 
puternice, urale).Consider necesar să afirm încă 
o dată, și la această adunare a cadrelor de comandă și politice, a cadrelor de partid din armată, că România socialistă nu urmărește și nu va urmări niciodată țeluri a- gresive, împotriva vreunui stat, că în orice împrejurări, întotdeauna, patria noastră, poporul român va lupta numai și numai pentru a- părarea independenței și suveranității sale, împotriva oricărei încercări de dominație și asuprire, pentru a asigura națiunii noastre dreptul de a-și făuri societatea socialistă și comunistă în mod liber, în conlucrare cu celelalte țări socialiste. (Aplauze puternice, urale ; 
se scandează „Ceaușescu—P.C.R.").Este evident că dacă forțele imperialiste, agresoare, vor îndrăzni să atace țara noastră — armata, întregul popor, ca un singur om, se vor ridica pentru a izgoni pe cotropitori, pentru a apăra pămîntul sfînt, viața liberă a poporului nostru ! (Aplauze puternice, urale ; se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R.“).în același timp, în spiritul politicii noastre generale, al angajamentelor pe care ni le-am asumat prin tratate bilaterale sau prin a- corduri internaționale, dorim să arătăm că dacă statele față de care ne-am luat angajamente în Europa vor fi atacate ne vom îndeplini o- bligațiile de aliați în mod corespunzător, împotriva agresiunii îndreptate împotriva prietenilor noștri, pentru ca cei cu care avem tratate să-și poată apăra independența și suveranitatea, construin- du-și viața în mod liber. (Aplauze 
puternice).Menționez toate acestea pentru 

a se înțelege bine că tot ceea ce facem noi, întreaga pregătire militară nu este îndreptată împotriva nimănui și are un singur țel, un țel de onoare — să asigure po- portilui nostru condiții de pace pentru a-și putea făuri societatea pe care o dorește, pentru a asigura triumful comunismului în România ! (Aplauze puternice ; se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R.“).în aceste condiții este evident că un eventual război în viitor nu poate fi decît un război de apărare, un război popular, la care va participa întregul popor, într-o strînsă unitate, sub conducerea partidului nostru comunist — forța politică conducătoare a națiunii, deci și a luptei de apărare a independenței și cuceririlor revoluționare. (A- 
plauze îndelungate, urale).Pornind de la aceasta trebuie să organizăm întreaga activitate de pregătire de luptă și politică a armatei noastre, a tuturor formațiunilor de apărare, a întregului popor./ în acest sens consider necesar ca în noul an de instrucție să se pună un. accent mai mare pe ridicarea pregătirii de luptă a trupelor, pe perfecționarea tacticii în condiții diverse de luptă, ținînd seama de condițiile și teritoriul țării noastre. Trebuie să se însușească măi temeinic mînuirea mijloacelor de luptă, a armamentului, a tehnicii din dotare, în diferite condiții da luptă de apărare, în funcție de relieful țării noastre. în această privință este necesar ca Marele Stat Major, comandamentele, statele majore să acorde o atenție mai mare problemelor elaborării tacticilor diferitelor variante de luptă, ridicind, pe această cale, capacitatea de luptă a trupelor, a fiecărei unități și subunități.După cum vedeți, nu vorbesc de obiective strategice, pentru că o- biectivul nostru strategic este apărarea patriei și nu ne propunem să ieșim în afara granițelor, deci nu avem altă strategie decît să asigurăm ca pămîntul românesc să nu fie victima vreunei agresiuni imperialiste, a politicii de forță — în afară de angajamentele internaționale, de care am vorbit, și pe care le vom respecta. Strategia noastră este legată de asigurarea independenței țării, de asigurarea păcii pentru poporul nostru. (A- 
plauze îndelungate, urale). Tehnica de luptă, tot ceea ce facem trebuie să pornească de la aceasta !Pe baza a ceea ce am realizat pînă acum, este necesar, de asemenea, să se întărească organizarea unor acțiuni de pregătire comună a trupelor cu gărzile patriotice, cu detașamentele militare ala tineretului și alte formațiuni pentru apărarea patriei. Sînt necesara acțiuni comune, elaborarea unor planuri și programe’comune, o Instruire mai largă în comun, în diferite variante, pe baza răspunderilor care revin diferitelor detașamente și formațiuni în apărarea patriei noastre, pornindu-se de la rolul pe care întregul nostru popor trebuie să-l aibă în îndeplinirea acestei misiuni sacre în cazul unei agresiuni. Aceasta impune, de asemenea, o preocupare mai temeinică pentru dezvoltarea mijloacelor tehnice de luptă, corespunzător obiectivelor pe care le avem în vedere.în acest plan cincinal sînt prevăzute mijloacele financiare și materiale necesare pentru dotarea în continuare a armatei, pentru perfecționarea armamentelor și a mijloacelor de apărare. Se cere însă mai multă inițiativă, mai multă perseverență pentru realizarea programelor, o gîndire mai vie pentru a vedea, în raport cu obiectivele și formele de luptă, ce fel de armamente, ce tehnică trebuie să dezvoltăm cu prioritate. Industria noastră constructoare de mașini și celelalte ramuri industriale care au sarcini în acest sens trebuie să acționeze mai ferm pentru a-și îndeplini în întregime obligațiile ce le revin. Comandamentul militar, Marele Stat Major, organele care se ocupă de 

dotarea și înzestrarea armatei să fie mai insistente, să acționeze cu mai multă fermitate pentru realizarea programelor, astfel ca la sfîrșitul cincinalului să putem obține o îmbunătățire simțitoare în dotarea armatei și, pe această bază, creșterea capacității ei de luptă, a capacității de apărare a patriei noastre socialiste.Odată cu preocuparea principală de care am vorbit, și în acest cincinal armata va trebui să ia parte activă la realizarea unor importante obiective economice, la dezvoltarea patriei noastre. S-a vorbit aici de cei 30 kilometri care trebuie realizați la canalul Du- năre-Marea Neagră — probabil nu vor fi 30, ci 40 de km. (Aplauze), în orice caz trebuie să ne propunem să scurtăm durata de execuție a canalului și, începînd de anul viitor, să se lucreze acolo într-un ritm militar. (Aplauze). La insistența conducerii ministerului, am căzut de acord ca armata să execute circa 350 de mii de hectare irigate în acest cincinal. Desigur, nu voi avea nimic împotrivă dacă veți depăși planul — dar 350 de mii trebuie realizați. (Aplauze prelungite). Vă atrag a- tenția că acestea se vor realiza în condiții noi, deosebite de cincinalul trecut, mergîndu-se la o sistematizare pe lucrări care să nu se reducă la simple canale, ci să asigure condiții pentru o agricultură modernă, pentru obținerea unei recolte corespunzătoare. Vor fi mai multe lucrări decît s-au făcut pe cele 200 de mii de hectare în cincinalul trecut. Cunosc forța armatei noastre și sînt convins că va realiza și această sarcină în bune condiții ! (Aplauze puter
nice, urale).în același timp, armata va participa la realizarea altor obiective economice importante, inclusiv în agricultură, în concordanță cu necesitățile și cu posibilitățile de care dispune. Participarea activă la înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială este o necesitate și o datorie cetățenească. în -felul acesta țara noastră se va putea ridica mai repede la nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic și, pe această bază, vom crea condiții pentru făurirea obiectivelor trasate de Congresul al XI-lea. Nu trebuie să uităm nici un moment că însăși întărirea capacității de apărare a patriei este strîns și nemijlocit legată de dezvoltarea economico-socială a țării, de ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor. Cu cît vom obține rezultate mai bune în această privință, cu cît vom realiza mai multe succese în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate — pe plan economic, social, cultural, politic, în dezvoltarea democrației — cu atît vor crește hotărîrea și fermitatea întregului nostru popor de a apăra ceea ce a înfăptuit, de a apăra patria, independența sa. (Aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu—P.C.R.").Este necesar să se acționeze cu tot mai multă fermitate și în munca politico-educativă, pentru creșterea rolului organizațiilor de partid, al consiliilor politice în pregătirea politică și de luptă a militarilor. Comuniștii, organele și organizațiile de partid, consiliile politice trebuie să pună în centrul activității lor preocuparea permanentă de a perfecționa măiestria militară atît a comandanților, cît și a ostașilor, a subunităților și unităților, a marilor unități, astfel încît fiecare, în condițiile luptei de apărare, să-și poată îndeplini atît în comun, cît și independent, orice misiune. Este necesar, de a- semenea, să se acționeze pentru intensificarea muncii de partid, a muncii educative, pentru întărirea disciplinei, a ordinii militare, a spiritului de răspundere din partea fiecărui ofițer și subofițer, a fiecărui militar.în același timp, organele și organizațiile de partid, consiliile politice, comandanții trebuie să a

corde mai multă grijă condițiilor de trai ale militarilor, folosirii corespunzătoare a mijloacelor pe care statul nostru le pune la dispoziție în această privință. Trebuie să se acorde o atenție deosebită bunei gospodăriri a tot ceea ce se găsește în unitățile militare, atît a armamentului, cît și a celorlalte mijloace, inclusiv a clădirilor.Nu mi-am propus să fac o analiză critică, dar să nu credeți că am iluzia că totul merge excelent. Cunosc că sînt unele lipsuri și unele neajunsuri. Nu m-am referit la ele, avînd convingerea că veți pricepe că am făcut-o din lipsă de timp, pe de o parte, iar pe de altă parte acordînd un credit comandanților, organizațiilor de partid și consiliilor politice că vor înțelege că, necriticînd unele neajunsuri și lipsuri, le incumbă o răspundere mai mare de a acționa pentru a le înlătura, rapid, pentru îmbunătățirea întregii activități. Vreau să vedem dacă am dreptate ! (Aplauze puternice, urale ; se scandează „Ceaușescu—P.C.R.").Așa cum am mai menționat, este necesar ca armata să participe activ la realizarea politicii internaționale a partidului și statului nostru. în acest sens se impune ca și în viitor să se dezvolte continuu colaborarea și acțiunile de instruire comună ale armatei noastre, ale unităților noastre cu armatele și unitățile corespunzătoare ale țărilor participante la Tratatul de la Varșovia.Trebuie să avem permanent în vedere faptul că și atunci cînd vom ajunge la lichidarea blocurilor militare — la desființarea concomitentă atît a pactului N.A.T.O., cit și a Tratatului de la Varșovia— armata noastră va trebui să continue să conlucreze cu armatele țărilor socialiste vecine, în spiritul tratatelor de prietenie, colaborare și asistență mutuală pe care le avem. Deci, indiferent dacă vor fi sau nu blocuri militare — și noi dorim să ajungem la desființarea lor cît mai rapidă— punem accentul pe dezvoltarea fiecărei armate naționale, ca parte componentă a dezvoltării socialiste a fiecărei țări, fără de care nici nu se poate vorbi de întărirea capacității de apărare atît a celor din Tratatul de Ia Varșovia, cît și în general a țârilor socialiste. Pornind de la rolul dezvoltării și întăririi fiecărei armate naționale și după desființarea blocurilor militare — deci și a Tratatului de la Varșovia — vom întări continuu conlucrarea cu țările socialiste cu care avem tratate, așa cum vom continua să dezvoltăm colaborarea și prietenia cu armatele tuturor țărilor socialiste, cu armatele altor state prietene, în spiritul politicii generale a partidului șii statului nostru. In felul acesta armata își va aduce contribuția la realizarea politicii partidului și statului de prietenie și solidaritate cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, la înfăptuirea politicii de pace și colaborare internațională. (Aplauze puternice, 
îndelungate).Dragi tovarăși,Revenind la problemele activității de pregătire politică și militară, este necesar să se acorde mai multă atenție din partea comandanților, a consiliilor politice și organizațiilor de partid, ridicării continue a nivelului politic și cultural al militarilor armatei noastre. Stagiul pe care tinerii îl fac în armată trebuie să le asigure nu numai însușirea unor temeinice cunoștințe militare și de luptă, ci și de bogate cunoștințe politice și culturale. Să nu uităm nici un moment că armata trebuie să fie, prin excelență, o înaltă școală de educație politică, patriotică, de formare a omului nou, constructor al societății socialiste multilateral dezvoltate. Aceasta necesită o participare activă la întreaga activitate de educație politică și culturală care se desfășoară în țara noastră. 

Cred că s-a înțeles bine că la festivalul „Cîntarea României" armata trebuie să fie participant activ — și sper că unitățile și formațiunii» armatei vor reuși să se plaseze în concurs pe locuri fruntașe. Aceasta va depinde de felul cum veți munci dumneavoastră, toate organizațiile de partid, consiliile politice, toți comandanții. (Aplauze puternice).Este necesar ca ofițerii și subofițerii să fie atît comandanți pri- cepuți, îndrăzneți, destoinici, pasionați, cît și buni educatori ai militarilor patriei noastre, în spiritul concepției partidului nostru, al materialismului dialectic și istoric, al socialismului științific, al patriotismului revoluționar.Cred că trebuie să fim mai exigeați în ce privește participarea cadrelor militare la viața politică și socială a țării. Nici un comandant, nici un lucrător politic din armată nu trebuie să se mulțumească cu activitatea pe care o desfășoară în cadrul unităților. El trebuie să fie participant! activi la activitatea socială, politică, educativă care se desfășoară în întreaga țară. Nu mă refer acum la problemele de construcție economică ; mă refer — și vreau să fiu bine înțeles — la participarea activă la munca politico-educativă generală. Din acest punct de vedere cred că nu s-a acordat suficientă atenție forței uriașe pe care o avem în rîndurile armatei. Dorim ca minunatul corp de ofițeri de comandă și politici să constituie un puternic detașament al partidului și statului nostru în întreaga activitate de construire a socialismului și comunismului în România I 
(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R."). Trebuie să asigurăm, de asemenea, participarea la această activitate a subofițerilor. Pe această cale trebuie să se asigure și întărirea continuă a legăturilor armatei cu masele largi populare, ținînd permanent seama de faptul că numai unitatea strînsă a armatei cu poporul, sub conducerea partidului comunist, permite desfășurarea cu succes atît a operei de construcție socialistă, cît și întărirea capacității de apărare a patriei, iar în caz ds nevoie a capacității de a lupta pentru respingerea oricărui agresor Imperialist. (Aplauze puternice).Iată în ce direcții consider ci trebuie orientată în viitor — în acest an și în acest cincinal în general — activitatea armatei noastre, a comandanților, a organizațiilor de partid, a consiliilor politice, a tuturor militarilor, pentru înfăptuirea politicii partidului, a obiectivelor de întărire a forței și capacității de luptă și de apărare a patriei, pentru a crește contribuția armatei noastre la dezvoltarea României socialiste, la ridicarea bunăstării întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice).în încheiere, doresc să-mi exprim convingerea că toate comandamentele, începînd, desigur, cu conducerea ministerului, toți comandanții, toate organizațiile de partid și consiliile politice vor acționa cu hotărîre și spirit de răspundere pentru îndeplinirea îndatoririlor de cinste și onoare încredințate de partid și popor ICu această convingere, vă urez tuturor, întregii noastre armate, tuturor militarilor succese tot mai mari în îndeplinirea obligațiilor, în ridicarea pregătirii de luptă și politice, în pregătirea pentru a fi gata în orice moment să servească patria, partidul, socialismul ! (Aplau
ze puternice, urale ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.").Vă urez dumneavoastră, tuturor ostașilor armatei noastre multă sănătate și multă fericire ! (Aplau
ze puternice, urale ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu—P.C.R.". în
tr-o atmosferă de puternică însu
flețire, cei prezenți ovaționează 
minute în șir pentru Partidul Co
munist Român, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul general 
al partidului și președintele Repu
blicii Socialiste România, coman
dantul suprem al forțelor armate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

(Urmare din pag. I)
șl să intensifice procesul de trans
formare a producției agricole într-o 
varietate a muncii industriale, potri
vit concepției cristalizate în Progra
mul partidului, cerințelor ridicării 
neîncetate a nivelului de trai al po
porului.

Aceeași preocupare legată de rolul 
propulsor al științei și-a găsit expresie 
in organizarea consfătuirii de lucru 
consacrate examinării modului în 
care se înfăptuiesc Directivele Con
gresului al XI-lea în domeniul cer
cetării științifice și proiectării..

Ce semnificații de larg interes ce
tățenesc au rezultat din această con
sfătuire ? Evidențiind faptul că țara 
noastră dispune de un valoros poten
țial științific, proiectanților și cerce
tătorilor le-au fost deschise — prin 
indicațiile secretarului general al 
partidului — largi perspective de ac
țiune pentru deplina fructificare a 
acestui potențial, spre a se manifesta 
astfel ca adevărați revoluționari in 
domeniile lor concrete de activitate. 
Așa cum spunea secretarul general 
al partidului, valoroase sînt acele lu
crări care oferă soluții practice, care 
contribuie la rezolvarea unor proble
me de reală Însemnătate pentru pro
gresul economiei naționale.

Pentru pregătirea 
superioară a cadrelor, 

pentru dezvoltarea 
conștiinței1 * 

revoluționare
Firește, pentru ca știința — ince- 

pind cu politica științifică a parti
dului si pină la cercetarea in dome

niul progresului tehnic — să-și gă
sească deplină valorificare. ■ o condi
ție esențială o constituie formarea 
unor cadre cu o pregătire superioa
ră. multilaterală. în acest sens.'inau
gurarea de către tovarășul Nicolae 
Ceausescu a noului edificiu al Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu". în ca
drul căreia învață activul de bază 
al partidului și statului nostru din 
toate domeniile de activitate, depă
șește semnificațiile unei simple festi
vități de dare în folosință a unei 
construcții. constituind expresia 
preocupării conducerii partidului 
pentru asigurarea unor condiții opti
me de pregătire a cadrelor. Pentru 
întregul nostru activ de partid și de 
stat evenimentul reînnoiește îndato
rirea de mare răspundere de a-$i 
însuși în cele mai bune condiții po
litica partidului, concepția revoluțio
nară despre muncă și viată, de a 
uni competenta științifică cu spiritul 
revoluționar, ca exigente fundamen
tale ale perfecționării conducerii vie
ții sociale, ale procesului de edifi
care a conștiinței socialiste.

De altfel. In același spirit se 
și desfășoară ampla acțiune de 
dezbatere a Programului de mă
suri pentru aplicarea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al partidului și ale 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste în domeniul mun
cii ideologice, politice și cultural-e
ducative. acțiune care antrenează un 
mare număr de cadre de partid, ce
tățeni de toate profesiile preocupați 
de îmbunătățirea procesului de for
mare a unui om nou. constructor 
activ al unei societăți noi.

Firește, așa cum este cunoscut, un 
factor esențial al educației socialiste 
il constituie munca — iar in acest 
sens tinerilor din întreaga țară, săp- 
tămina pe care o încheiem le-a adus, 
în plus, o veste care li se adresează 
direct : adoptarea de către Comite
tul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

V vz

■ propunerii Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist privind 
participarea tineretului de toate ca
tegoriile la construirea canalului Du- 
năre-Mareă Neagră și organizarea, in 
acest cadru, a Șantierului național 
al tineretului în zona Basarabi-Stra- 
ja. Preluarea, în răspundere direc
tă. de către U.T.C. a execuției 
unui tronson al canalului Du- 
năre-Marea Neagră, cît și a altor 
lucrări se înscrie în spiritul tradi
țiilor revoluționare ale tineretului 
nostru de participare la realizarea 
marilor obiective de dezvoltare a e- 
conomiei naționale. De la Bumbești- 
Livezeni. la Bicaz, Argeș. Porțile de 
Fier. Someș — iată încă un nou mare 
obiectiv al construcției socialiste în 
cadrul căruia tineretul găsește o ve
ritabilă scoală de educare comunis
tă prin munca pe șantier, un prilej 
de a dovedi prin fapte dragostea de 
tară.

În strînsă unitate 

cu toate tarile socialiste
Preocuparea susținută a partidului 

pentru bunul mers al construcției so
cialiste în țara noastră se îmbină 
strîns cu o bogată activitate interna
țională, potrivit orientărilor funda

mentale definite în documentele pro
gramatice ale Congresului al XI-lea 
al P.C.R., reafirmate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvintările 
rostite in aceste zile.

In acest sens, preocuparea con
stantă a țării noastre pentru adinci- 
rea prieteniei și colaborării pe mul
tiple planuri cu țările socialiste — o- 
biectiv central al politicii noastre ex
terne — și-a găsit în această săptă- 
mină noi expresii semnificative. După 
cum se știe, la începutul acestui in
terval a avut loc primirea de. către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a vice
președintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.. V. A. Kirillin. în prezent, 
așa cum relatăm în numărul de as
tăzi al ziarului, se desfășoară vizita 
de prietenie în țara noastră a tova
rășului Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist Bul
gar. Acestora li se adaugă vizita de 
prietenie pe care — așa cum s-a a- 
nunțat in presă — o va face în cu- 
rînd în țara noastră tovarășul Edward 
Gierek. prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez.

Examinarea de către Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a ra
portului delegației române la Confe
rința de la Colombo a țărilor neali
niate a prilejuit reafirmarea hotări- 
rii tării noastre de întărire a solida
rității si colaborării cu țările în curs 
de dezvoltare ; după cum rezultatele 

vizitei în Austria a primului minis
tru al guvernului român sint ilus
trative pentru preocuparea tării 
noastre de a lărgi colaborarea cu 
toate statele, fără deosebire de orin- 
duire socială, in spiritul coexistentei 
pașnice. Linia spre întărirea solida
rității P.C.R. cu toate partidele co
muniste si muncitorești, cu toate for
țele progresiste, antiimperialiste si-a 
găsit reflectarea în cursul convorbirii 
dintre secretarul general al partidu
lui nostru și secretarul general al 
Mișcării pentru Socialism din Vene
zuela, tovarășul Pompeyo Marquez.

Cerințe imperioase 
în fața Organizației 

Națiunilor Unite
Necesitatea unor eforturi susținute 

din partea tuturor statelor, indiferent 
de mărime, de orînduire socială, de 
grad de dezvoltare în vederea reali
zării unor progrese substanțiale in 
rezolvarea marilor probleme ale lu
mii de azi s-a impus ca o concluzie 
generală a cuvîntărilor rostite de re
prezentanții a numeroase state, in 
cadrul dezbaterii de politică generală 
de la Organizația Națiunilor Unite,

De la această înaltă tribună și-au 
găsit o pregnantă afirmare pozițiile 
de principiu ale României socialiste 
în cele mai importante probleme ale 
vieții internaționale prin cuvintarea 
rostită de ministrul afacerilor ex
terne al țării noastre. Cu un ac
cent deosebit a fost evidențiat im
perativul edificării noii ordini eco
nomice și politice mondiale, cerința 
de a se trece de la vorbe la fapta 
în domeniul încetării cursei înarmă
rilor și realizării dezarmării, în pri
mul rînd nucleare, de a se acționa 
pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale. în continuarea și dez
voltarea preocupării consecvente a 
tării noastre, s-a insistat pentru mă
suri concrete în vederea creșterii ro
lului și eficacității O.N.U. în ansam
blul relațiilor internaționale.

Idei raționale, propuneri interesan
te și judicioase s-au făcut auzite și 
în numeroase alte cuvîntări. Astfel, 
a reținut atenția propunerea prezen
tată de reprezentantul U.R.S.S. cu 
privire la realizarea unei înțelegeri 
privind renunțarea la folosirea for
ței în relațiile internaționale. Fără 
Îndoială că va fi salutat cu satisfac
ție orice pas real spre atingerea aces
tui obiectiv, spre așezarea relațiilor 
internaționale pe principiile noi — 
ale egalității, respectului reciproc, 
neamestecului In treburile interne 
ale altora — ca singura temelie justă 
și rațională, de natură să promo
veze cu adevărat pacea și securitatea 
internațională.

în contextul propunerilor conținu
te in cuvintările rostite la O.N.U., 
se cuvin relevate și propunerea iu
goslavă cu privire la nefolosirea abu
zivă a dreptului de veto in Consi
liul de Securitate și propunerile 
altor, state care pornesc de la cerin
țele întăririi O.N.U.

Un succes al poporului 
Zimbabwe

Ca urmare a luptei poporului Zim
babwe, a solidarității africane și 
internaționale manifestate fată de 
el, s-a ajuns la recunoașterea largă 
a necesității de a se aplica șl in 
această țară principiul democratic al 
conducerii de către majoritatea popu
lației. Aceasta inseamnă să se pună 
definitiv capăt situației de pină acum 
cînd puterea se află în miinile mi
norității albe, compusă din numai 
’50 000 de oameni, in timp ce cei S 
milioane de oameni aparținînd popu
lației de culoare erau lipsiți de cel» 
mai elementare drepturi. în prezent, 
s-a realizat un consens cu privire la 
transferarea puterii cățre populația 
majoritară, după o perioadă de tran
ziție de doi ani. Constituirea unui 
guvern interimar urmează a for
ma obiectul negocierilor în cadrul 
unei conferințe constituționale, a că
rei convocare a și fost propusă de 
Anglia. Guvernul rasist Smith s-a de
clarat favorabil ținerii acestei con
ferințe. dar răspunsul său este înso
țit de rezerve în ceea ce privește as
pectul esențial : preluarea puterii de 
către majoritate. în aceste condiții, 
deși drumul spre o reglementare ne
gociată a fost deschis, devin cu atît 
mai necesare eforturile pentru a face 
ca regimul rasist să accepte soluția 
care corespunde năzuințelor de liber
tate ale poporului. Și în acest caz, 
ca de atîtea ori in istoria luptelor 
de eliberare, importanța hotăritoare 
o are acțiunea unită a tuturor forțe
lor care participă la mișcarea de e- 
liberare. dezbinarea acestora neflind 
decît în interesul politicii de perpe
tuare a rînduielilor coloniale.

E. FLORESCU
I. FINT1NARU
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Dramaturgia „de serviciu“ - un deserviciu
adus teatrului și spectatorilor

„Nimic 
deosebit de

Soția oțelarului hunedorean 
Constantin Grecu se afla la spi
tal în stare foarte gravă și tre
buia făcută o masivă transfuzie 
de singe. Auzind despre ce este 
vorba, colegii de muncă ai oțe
larului, intre care Ion Mihala-t 
che, Gheorghe Constantin, Ște
fan Piișok, Mihai Maticiuc 
alții s-au prezentat imediat 
au donat singele salvator.

La fel de impresionant este 
faptul că In tot răstimpul 
care au absentat cei plecați 
stația de recoltare, ceilalți oțe- 
lari au muncit cu atita dăruire, 
Incit procesul de plămădire a 
oțelului s-a desfășurat normal, 
astfel că la ieșirea din schimb 
ei au predat ștafeta celorlalți 
colegi cu consemnul : „Nimic 
deosebit de semnalat".

4<

Deși agentul de circulație 
lemnalizat din timp să oprească, 
Florian Panaș, maistru la Auto
baza nr. 4 Negrești-Oaș, a tre
cut cu mașina ca un bolid mai 
departe, socotind că nu va pu
tea fi descoperit că se află la 
volan sub influenta alcoolului. 
Dar de ce i-a fost frică n-a scă
pat. Ajuns, totuși, din urmă, a 
fost invitat la spital pentru re
coltarea probelor biologice, in 
vederea stabilirii gradului de al
cool din singe. „Nu, numai asta 
nu I — a refuzat vehement F. P. 
Eu fac alergie la injecție. Vreți 
să mă aveți pe conștiință ?“ Au 
fost chemați medici de speciali
tate, pentru a constata temeini
cia motivului invocat. Cum nici 
un motiv n-a existat, 
fost condamnat.

Și-a găsit 
Bacăul

După ce ■ înșelat mai mulți 
creduli din diferite județe ale 
țării, A. Csecezi din Colibași 
(Argeș) a venit să facă negoț cu 
butelii de aragaz și lâ Bacău. 
„Negoț" este un fel de a spune. 
In realitate, el promitea oame
nilor pielea ursului din pădure, 
jurindu-se „pe cuvint de onoa
re" (care ?). își stabilise „raza 
de acțiune" In satele din jurul 
Bacăului. La Filipești a strîns 
de la mai mulți cîte o arvună, 
în schimbul „cuvîntului său de 
onoare", precum că a doua zi 
va veni cu o mașină plină de 
butelii. întocmise lista, fixase 
ora și locul întilnirii. Amatorii 
de chilipir au pornit bucuroși pe 
la casele lor, iar A. C. a dat 
bir cu fugiții. înainte ca. respec
tivii să-și dea seama 
trași pe sfoară, A. C. 
de miliție în gară la 
mează decontarea.

au patru 
picioare ?

Unitățile „Avicola" pun la dis
poziția cumpărătorilor din Tg. 
Jiu carne de pasăre in diferite 
cantități preambalate. Pină nu 
de mult te vindeau •— cum scria 
pe afiș — „pui la pungă". Acești 
„pui la pungă" se vindeau fără 
măruntaie. De la. o vreme în
coace, prețul per kilogram a 
scăzut cu doi lei, ca să se vinaă 
pui și găini cu măruntaie cu tot. 
Foarte bine. Rău este însă că 
nu puțini dintre asemenea pui și 
asemenea găini nu au ca toți 
puii ți ca toate găinile cîte două 
gheare, cite un git sau cite o 
pipotă. Le au dublu și chiar 
triplu : cite patru sau șase 
gheare, cite două sau trei gîturi. 
Ba, unele picioare sint și fără 
soț : cite trei sau cîte cinci. Să 
fie vreo glumă a celor de la 
preambalare 7 Sau vreo eroare ? 
Oricum, așteptăm răspuns. Unul 
ți bun.

Transportul orășenesc gălățean 
■ fost înzestrat, în ultimul timp, 
cu noi și moderne autobuze. 
Dar de cum au venit, au și su
ferit transformări : unora li s-au 
blocat ușile de la mijloc, altora 
ușile din față. Cu ce ? Cu drugi 
de fier, cu butuci, cu cărămizi 
șau, pur și simplu, au fost su
date. Faptul ne-a fost sesizat de 
un grup de călători care folosesc 
acest mijloc de transport in co
mun. Iată și un nume : Ștefan 
Cimpeanu, str. Cosminului 18. 
Cui aparține „inovația" cu pri
cina ? Celor care răspund de 
transportul in comun la Galați. 
Motivul : Împiedicarea pătrun
derii prin respectivele uși a că
lătorilor indisciplinați, care nu 
vor să folosească la urcare ușa 
din spate. Deocamdată, „inova
ția" îngreunează nespus de mult 
coborîrea călătorilor disciplinați 
dinăuntru, creindu-se adevărate 
busculade. Pe cînd și o inovație 
cu călători în portbagaj ?

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Găinile

Inovație"

că fuseseră 
a fost prins 
Bacău. Ur-

la injecție

semnalat"

este
ma

de

în mișcarea noastră tea
trală contemporană există 
două fenomene a căror 
semnificație pentru evolu
ția culturii socialiste 
deosebită : formarea 
selor largi ca public
teatru și participarea aces
tora ca interpreți. în În
țelegerea noastră, ele „se 
îngemănează" — și de 
priceperea îmbinării lor și 
mai strînse va depinde, 
cred, și mai mult. în viitor 
forța teatrului 
de a modela 
politico-morală 
înaintat al societății româ
nești contemporane.

Am străbătut țara de Ia 
un capăt la altul, am vizi
tat orașe, localități mici și 
sate, și peste tot am găsit 
o dragoste sinceră pentru 
teatru, peste tot am dat de 
oameni îndrăgostiți de 
scenă, fie ca spectatori, 
fie ca actori amatori. Con
dițiile excelente pe care 
statul nostru le-a creat 
manifestărilor artistice, ca
sele de cultură. căminele 
culturale, teatrele popu
lare, toate acestea au 
dat oamenilor posibilita
tea unei vieți artistice bo
gate. in care teatrul are 
un loc important și consti
tuie o atracție deosebită. 
Mărturie stau spectacolele 
prezentate de amatori, an 
de an. la festivaluri și 
concursuri, unde avem de 
fiecare dată surpriza unor 
realizări demne de scena 
profesionistă. Angajarea 
militantă, sinceritatea șl 
căldura cu care joacă ac
torii amatori ilustrează 
puterea artei de a modela 
conștiințe înaintate șl 
relevă numărul mare de 
talente autentice care exis
tă printre muncitorii, ță
ranii și Intelectualii ce

realizează laolaltă specta
cole memorabile. Și nu mă 
îndoiesc, pregătit cu entu
ziasm și dăruire, festivalul 
„Cintare României" va 
ilustra pe deplin amploa
rea și strălucirea mișcării 
noastre de amatori, pro
gresele ei substanțiale, in 
perioada de după Congre
sul al XI-lea al partidului, 
și apoi, de după Congre
sul educației politice și al

evoluției societății noas
tre. față de sarcinile ce 
ne stau înainte. Congresul 
educației politice și al cul
turii 
nit 
tul
Ceaușescu. rolul actual al 
artei in dezvoltarea Româ
niei socialiste. în acest 
context. teatrul trebuie 
să devină și mai mult ca 
pină acum o tribună de la

socialiste a defi- 
limpede. prin cuvin- 
tovarășului Nicolae

lucruri neînsemnate și in 
care singurul element de 
umor este jargonul plin de 
vulgarități. Cred, alături 
de mulți alții, că teatrul 
are un rol important in 
societate, mult mai impor
tant decit acela de a amu
za. Mă gindesc la satele in 
care pătrunde rar de tot 
un teatru profesionist (a- 
ceastă situație, potrivit 
recentului Program, va ti

românesc 
fizionomia 
a omului

cinema

Cultura socialistă
și educația politică 

unitate inseparabilă
într-o

să

culturii socialiste. Dar. tn 
afară de actori, putem spu
ne că am ajuns astăzi să 
avem și un public, un pu
blic format pentru spec
tacol. un public avizat, pa 
care nu-1 poate înșela mei 
o piesă proastă și nici un 
spectacol slab. Și cum
nu fie așa. cînd fiecare ce
tățean are cel puțin opt 
clase de Învățătură ? Cul
tura tineretului nostru 11 
face pretențios și exigent 
cu arta, pe de o parte, și, 
pe de altă parte, ii dă o 
mare aviditate pentru 
creația artistică.

în fața unui asemenea 
spectator modern, datoria 
dramaturgului devine din 
ce în ce mai complexă. Nu 
se mai pune problema să 
scriem oricum pentru a 
umple goluri, d este vor
ba astăzi de responsabi
litatea pe care o avem 
față de etapa superioară a

care să se răspindească in 
masele largi de oameni ai 
muncii cele mai 
idei șl sentimente 
epocii socialiste, 
de aceea, creația 
că este chemată 
opere valoroase 
întreaga mișcare 
profesionistă și 
tori.

Piesa Intr-un 
bucurat, la .noi.

înalte 
ale 

Tocmai 
dramati- 
să dea 

pentru 
teatrală, 

de ama-

act s-a 
o bună 

perioadă, de o atenție deo
sebită a
S-a alcătuit un repertoriu 
bogat, din care echipele de 
amatori au jucat ani de-a 
rindul zeci de piese scur
te. obținînd succese remar
cabile. Ca număr, piesele 
într-un act continuă să 
apară. Dar uneori asistăm 
la o tendință de alunecare 
spre conflicte nesemnifi
cative, chiar false, nefi
rești. de comedie puerilă, 
prin care satira vizează

dramaturgilor.

din ce In ce mai rară), la 
locuitorii lor care lucrează 
pămîntul din zori pină 
seara, la acei oameni cu
rați sufletește șl înfrățiți 
cu natura, care vin la că
minul cultural chemați 
premierele unor piese 
tr-un act. După ce că. 
afară de micul ecran și 
radio, nu au prilejul 
vadă teatru jucat pe scenă 
In fața lor decit foarte 
rar. li se mai dau și piese 
slabe, din care ei, specta
torii, nu rămin cu nimic 
pină la urmă, decit cu un 
ceas sau două pierdute. 
Adăugăm la acestea chiar 
și fenomenul îndepărtării 
lor de teatru care se pro
duce în asemenea împre
jurări.

Piesa într-un act trebuie 
să-și păstreze prestigiul 
cîștigat. Și acest prestigiu 
stă
ne

la 
In

i'n 
de 
să

in seriozitatea cu care 
scriem piesele, in tc-

• Cei patru mușchetari : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTU
RII — 18.
• Ultimele zile ale verii: SCALA
— 9: 11.15; 13.30; 16; 18,15; 20.30, 
GRI VITA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 2U,15.
• Orient' Express: EFORIE — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20,15; FESTI
VAL — 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: 
9,15; 11,30: 13,45; 16;
• Țara îndepărtată:
— 8,45; 11; 13,15; 16
LUCEAFĂRUL 
16; 20,30,
Ț1.30; 1345; 16; 18.15; 20,30.
0- Dacă tace cîntărețul: PATRIA
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30.
• Osînda: MODERN —9.30; 12,15;
15; 17.30; 20,15, MELODIA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30. FERO
VIAR — 9.30; 12; 14,30; 17; 19.30, 
TOMIS — 9; 11,30; 14,45; 17,15;
20,15.
• Diamante pe roți: BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.15.
• Pintea: ARTA — 15,30; 17,45; 20, 
COSMOS — 15.30; 18; 20,15, LIRA
— 15.30: 18: 20.15.
• Pinocchio: DOINA — 9,30; 11,30; 
13,30; 15.30.
0 Cu mîinile curate: DOINA — 
17,30; 20.
0. 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;................. “
• Cei 13 de la Barletta: AURORA
— 9: 11.15;..............................................
FLAMURA 
18; 20.15.
0 Finist, șoim viteaz: FLAMU
RA — 9.
• Mihai Viteazul: TIMPURI NOI
— 9; 12.30; 16; 19.30.
0 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.
e Nebună de legat: 
0; 11,15; 13,30; 15,45;
0 Comisarul Piedone 
Kdng: COTROCENI -

— 15,30;

15.30;

coroanflI
15,45: 181

De la

CENTRAL — 
18.15; 20.30.
BUCUREȘTI 

; 18.15; 20,30, 
— 9; 11.15;' 13.30; 
FAVORIT — 9,15; 

16; 18,15; '

15,45; 18; 20.

13,30; 15,45; 18; 20,lâ,
- 11,15; 13,30; 15.45;

VOLGA — 
18; 20.15.

la Hong- 
- 10; 12,30*

15; 17,30; 20, FLACĂRA
18; 20,15.
• Filiera II: BUCEGI
17,45; 20.
• Romanța pentru . o 
DACIA — 9; 11.15; 13.30: 
20.15.

Micul Indian: FLOREASCA — 
13.30: 15.30; 18; 20.
• Pisicile aristocrate: GIULEȘT1
— 10: 15.30.
• Cind vine septembrie: GTU- 
LEȘTI — 17,45: 20.
• Melodiile cartierului: DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18: 20.15.
• Călărețul cu eșarfă albă: FE
RENTARI — 15.30; 18; 20.15.
• Eu și dragile mele mătușlt 
CRINGAȘI — 17.
• Texas, dincolo de rlu: MUNCA
— 16: 18; 20.
• Tom și Jerry: PACEA — 14; 16.
• Operațiunea „Monstrul": PA
CEA — 18; 20.15.

Uizana — căpetenia apașilor: 
MOȘILOR — 15.30; 18: 20.
• Zile fierbinți: POPULAR — 18; 
18; 20.
• Călărețul tară cap: PROGRE
SUL — 15.30; 17.45: 20.
•- B.D. intră in acțiune: RAHO
VA — 16: 18; 20.
• Aventurile celor trei muzicanți: 
UNIREA — 16: 18; 20.
• Suflete condamnate: VIITORUL
— 16; 18: 20.
(r Misiune primejdioasă: VITAN 
- .16: 18.

începînd cu 
pentru luna octombrie a.c.. va 
intra în vigoare un plan majo
rat de oîștiguri la depunerile pe 
obligațiuni C.E.C. Potrivit nou
lui plan. Casa de Economii și 
Consemnațiuni va acorda lunar 
8 825 de cîștiguri în valoare to
tală de 9 260 000 de lei.

tragerile la sorți

mele majore ale pieselor 
noastre. Teatrul are o sar
cină morală superioara, 
este o școală de etică și de 
cultură, prin care oameni’ 
iau contact cu adevărurile 
epocii in care trăiesc și 
iși concentrează energiile 
în vederea realizării lor ca 
cetățeni conștienți de sco
pul lor in societate. Dra
maturgii au datoria de a 
pune la indemina miilor 
de actori amatori un re
pertoriu românesc de va
loare, atit sub aspect ideo
logic, cit și estetic. O pie
să intr-un act nu e o pie
să „de serviciu", pe care o 
scrii repede „ca să fie". 
Ba. e cunoscut faptul că, 
in unele privințe, o piesă 
scurtă valoroasă se scrie 
mai greu decit una in trei 
acte. Spectatorii au ne
voie de reflectarea și in
terpretarea marilor pro
bleme care îi frămintă. de 
înălțare spirituală, prin a- 
ducerea pe scenă a perso
najelor întrupind 
luptători pentru 
scumpe poporului, de e- 
xemple pentru conduită în 
viață, de modele umane 
superioare care să-i că
lăuzească spre împlinirea 
lor complexă de oameni ai 
unei societăți revoluțio
nare. Personajele pieselor 
noastre să fie purtătoarele 
celor mai profunde idei 
și sentimente : patriotis
mul, dragostea, datoria, 
munca — viziunea comu
nistă asupra lumii, socie
tății, individului. Teatrul 
adevărat nu se face cu 
concesii. Datoria drama
turgului este, înainte d« 
toate, aceea de a sprijini 
cit mai substanțial efortu
rile poporului său de edi
ficare a socialismului.

eroi și 
cauze

Dan TĂRCHILA

C. E. C
Ciștigurile au valori indivi

duale de 50 000 de lei. 40 000 de 
lei. 30 000 de lei. 25 000 de lei, 
20 000 de lei și altele cuprinse 
Intre 15 000 de Iei și 800 de lei.

în tot cursul lunii Octombrie, 
obligațiunile C.E.C. se vind de
punătorilor la valoarea lor no
minală. fără diferență de preț.

„ROMÂNIA-FILM" prezintâ
1

Ultima noapte a singurătății"
Producție a Casei de filme numărul patru

Scenariul: Ion Brad. Alexandru Brad. Regia : Virgil Calotescu. Imagi
nea ; Vasile Drâgan. Decoruri și costume : arh. Aureliu lonescu. Cu ; 
Mircea Albulescu, Stela Popescu. Iurie Darie, Silviu Stânculescu. Do
rina Lazăr, Vasile Nițulescu, Costel Constantin. Petre Gheorghiu. Ioana 
Ciomîrtan, George Mihâițâ, Virginia Rogin, N. N. Matei. Colea Râutu șl 

Draga Olteanu-Matei
Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografica 

„București".

Locuințe noi in cartierul „1 Mai" din Craiova
Foto : T. Protopopescu

APITE RĂPI A
Considerate a fi unele din primele produse naturale intrate în ali

mentația omului, mierea, ca și celelalte produse apicoie, iși dezvălui» 
noi calități care sporesc interesul pentru folosirea lor în scopuri ali
mentare, dietetice, farmaceutice, medicale, igienice sau cosmetice. 
Aceasta, datorită faptului că apiterapia — această tinără disciplină me
dicală — a făcut pași însemnați in ultimii 10—15 ani. prin cercetarea 
si fundamentarea științifică a multor recomandări cunoscute din expe
riența consumatorilor de produse apicole.

Prof. dr. docent Alexandru CIPLEA, de la Institutul de fizio
logie normală și patologică ,.D. Danielopolu" din București, ne-a re
zumat principalele constatări reieșite din lucrările Simpozionului inter
național de apiterapie ce s-a ținut recent in capitala României.

— Studiile clinice și experiențele 
de laborator, efectuate de un număr 
din ce în ce mai mare de medici, 
farmaciști, chimiști. biologi, confirmă 
eficienta folosirii diferitelor produsa 
apicole în afecțiuni variate. în care 
se administrează fie independent, fie 
in asociere cu unele medicamente. 
La noi în tară rezultatele sînt urmă
rite concret. în special în apicabinete 
— la sectorul medical de apiterapie 
din cadrul Institutului internațional 
de tehnologie și economie apicolă, cu 
sediul in București — unde se ad
ministrează diferite produse apicole 
purificate, condiționate, conservate și 
dozate în preparate cu prezentare 
farmaceutică. Aceste produse sint 

standardizate la

‘OMUL Șl viața’ scopul utilizării

RAȚIONALĂ

20.

Tevie

• Filarmonica „George Enescu 
(la Sala mică a Palatului Repu
blicii Socialiste România): Reci
tal extraordinar al quartetului 
„Bartok" (R. p. Ungară) — 19, 
(la Ateneul Român): Festivalul 
muzicii ruse și sovietice în Repu
blica Socialistă România. Concert 
simfonic extraordinar. Dirijor: 
Vladimir Verbitki. Solist: Eduard 
Graci (U.R.S.S.) 
•- Opera română: Răpirea 
Serai — 11, Faust — 19.
• Teatrul satiric-muzical 
Tănase" (sala Savoy): 
vista cu paiațe — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: 
lăptarul — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Punguța cu doi bani 
— 11.

— Specialiști din toată lumea și-au 
exprimat părerea că efectele tera
peutice ale produselor apicole, deși 
cunoscute de milenii, sint încă la 
începutul „descoperirii" lor. metode
le moderne de investigare evidențiind 
noi calități — ne-a relatat interlocu
torul. Produsele apicole pot fi consu
mate de orice persoană, pentru că 
ele nu au contraindicații (numai dia
beticii le vor utiliza după prescrip
țiile medicului). în librării și ma
gazinele de desfacere a produselor a- 
picole se găsește o bogată și frumoa
să literatură care permite alegerea 
produselor aflate în magazinele spe
cializate. Aceasta, in ce privește o- 
mul sănătos. Dacă este vorba de un 
bolnav, se recomandă să fie consul
tat un medic. Ac
centuăm că deși 
mierea. polenul, 
lăptișorul de mat
că ș.a. pot fi con
sumate de orice 
persoană’ ne- 
avind contraindi-
catii. ele nu înlocuiesc un trata
ment specific, care intră in com
petenta medicală. Pe de altă 
parte, o anemic, un ulcer, o su
ferință hepatică nu pot fi vindecate 
numai prin consumarea produselor a- 
picole naturale, dar acestea pot con
stitui. împreună cu medicatia speci
fică. adecvată, prescrisă de medic, 
un auxiliar în tratament. Roiul pre
paratelor apicole este de prim-ordin 
in prevenirea unor boli, prin creș
terea rezistentei organismului față 
de infecții, viroze, prin preintîmpi- 
narea instalării afecțiunilor cronice 
degenerative, precum și a stării de 
oboseală fizică și nervoasă.

Dozate in diferite combinații, pen
tru obținerea unor efecte terapeuti
ce preventive sau curative, mierea, 
polenul si lăptișorul de matcă au dat 
rezultate bune și in anumite stări 
carențiale — cum Sint cele produsa 
de lipsa unor vitamine și săruri mi
nerale — in afecțiuni ale căi
lor respiratorii, stomacului, fi
catului. tractului Intestinal, nevroze, 
insomnii, astenii. stări de convales
cență. eforturi fizice sau psihice 
deosebite, munca in medii toxice, ac
tivități sportive de antrenament și 
performantă, afecțiuni și carențe de
terminate de bătrinețe. precum și in 
îngrijirea mamei și copilului.
- ,n ce unități medicale speciali

tate se dau consultații in acest sens?

tratamente medi
cale. Apicabine- 
tele sint profilate 
pe specialități : 

boli interne, reumatologie, neurolo
gie. cardiologie, chirurgie, urologie, 
dermatologie. O.R.L., stomatolo
gie ș.a.

— Referitor la fundamentarea ști
ințifică a efectelor produselor apico
le. vă rugăm să selectați, din multi
tudinea rezultatelor, citeva exemple.

— La efectele terapeutice cunoscu
te de milenii, se adaugă cele de dată 
recentă, rezultate din analize fine și 
observații minuțioase. Se știe, de 
pildă, că 100 grame miere, care fur
nizează 328 calorii, conțin 81.3 zaha- 
ruri (din care 38,19 la sută fructoză, 
31,28 la sută glucoză. 5 la sută za- 
haroză. 6.8 la sută maltoză). 3,21 la 
sută vitamine, din care vitamina C, 
substanțe bactericide, săruri mine
rale (sodiu, potasiu, calciu, mangan, 
.fier, cupru, foșfor. sulf) și alte ele
mente necesare unei bune funcțio
nări a organismului, capabile să asi
gure o stare de sănătate cit mai bună.

S-a constatat, de asemenea, că po
lenul este foarte bogat în proteine, 
în aminoacizi (din cei 22 aminoacizi 
cunoscuti. 20 se află in polen !). apoi 
conține zaharuri, săruri minerale, 
vitamine, substanțe hormonale ș.a. 
Grăsimile din polen (in proporție de 
2.71—14,4 la sută) au un rol impor
tant. prin faptul că circa 20 la sută 
din ele fiind nesaturate. în combina
ție cu anumite vitamine, contribuie 
la prevenirea aterosclerozei. Polenul 
combinat eu mierea ajută ca grăsi
mile din organism să fie „mistuite 
în focul hidraților de carbon" (gluci
delor. zaharurilor din miere), după 
expresia clasică. Prin analize foarte 
minuțioase s-au identificat pină în 
prezent peste 50 de substanțe active 
cuprinse in polen, avind un surprin
zător de larg spectru de influentă 
asupra a numeroase afecțiuni și dis- 
functii din organism. Sigur că șirul 
exemplelor poate fi mult continuat. 
Pe măsură ce utilizarea produselor 
apicole va beneficia de o fundamen
tare științifică rezultată din cerceta
rea biomedicală și din observația 
metodică a unor loturi de bolnavi su
puși unor tratamente cu produse di
versificate. mierea și derivatele el 
vor fi preferate multor produse far
maceutice de azi.

Convorblre consemnată d» 
Elena MANTU

• DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE • DIN INSTANȚĂÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE •
.......... SSteSW « Ml , „• •• .. . ......... .. . . ............. . .............. ................... , 4

Epilog
„distracția 

odraslelor
undeva, in 
a mașinilor

Imaginați-vă că vă aflați 
preajma terenului de parcare 
din vecinătatea unui hotel ; locul ar putea 
fi București (și v-ați afla. în consecință, 
la „Hotel-Nord". „Nehoiul", „Union" etc.), 
sau Bacău („Decebal") ori Soveja (la res
taurantul din centru). Și așa mai departe, 
In multe alte asemenea localuri, toate alese 
după gusturi deosebit de pretențioasa. 
Aici, nu departe de intrarea In local veți 
asista la următoarea scenă ; mai intîi so
sesc două mașini. Două autoturisme „Dacia 
1 300“ 
nală. 
două 
9—10 
tă plini de nerăbdare către barul sau res
taurantul hotelului. în mijlocul lor, o fetiș
cană brunetă și un băiat care-i seamănă. 
Nu vă înșelați, sînt frați ; băiatul e chiar 
mai tinăr decit sora lui : nici 
18 ani. Copiii se distrează...

Să intrăm acum intr-o sală 
In sala Tribunalului județean 
Focșani. Pe rol — un proces de delapidare, 
fals, uz de fals. Istoricul faptelor : în ges
tiunea magazinului mixt din comuna Vînă- 
tori, din același județ, s-a constatat o lipsă 
In gestiune de 117 375 lei. Curios. în boxă 
nu se află Grigore Fotache. gestionarul 
magazinului ; în boxa acuzaților se află o 
fetișcană brunetă, abia să aibă în jur de 18 
ani. Este chiar ea, inițiatoarea distracțiilor și 
escapadelor cu cîte două mașini : Mariana 
Fotache. fiica gestionarului. Cu cîtva timp

; una, taximetru — cealaltă, perso- 
Veți vedea coborînd și ocupanții : 
grupuri vesele, uneori 7—8. alteori 
tineri, fete și băieți care se indreap-

n-a împlinit

de tribunal ; 
Vrancea, din

in urmă, suferind un accident și răminlnd 
mult timp in spital. Grigore Fotache și-a 
împuternicit nevasta, cu aprobarea condu
cerii cooperativei zonale Focșani, să-l în
locuiască in magazin. în virstă și bolnava, 
cu sau fără aprobarea conducerii coope
rativei, femeia și-a „imputernicit" Ia rin- 
dul ei copiii, pe Mariana și Marian, s-o 
ajute. în cadrul ajutorului. Mariana avea 
de dus și predat banii la casierie. Odată, 
de două ori, pe urmă și-a procurat un 
Chitanțier, l-a ștampilat datorită neglijenței 
unei funcționare și. de aici încolo, Iși com
pleta singură „actele justificatoare" către 
mamă. Și... ține-te plimbări ! Cind la 
București, cind la Tecuci, cind la Soveja, 
cind la terasa „Bachus", ori la „Popasul 
Timboiești". Magazinul avea dever, banii 
curgeau, iar grupul petrecăreților. Intre care 
Radu și Păscuci, cei doi taximetriști, apoi 
frații Toma și alții, creștea și tot în dis
tracții o ținea.

Nu-i deranja, nu-i întreba nimeni nimic. 
Nu băteau nimănui la ochi asemenea esca
pade. între timp, paguba se mărea. Și lucru 
și mai de neînțeles, nici de la cooperativă 
nu se sesiza nimeni că s-au subțiat de tot 
încasările de la Vinâtori...

Verdictul instanței : pentru delapidarea 
sumei de 117 375 Iței, pentru fals și uz de 
fals, inculpata Mariana Fotache va exe
cuta o pedeapsă de 8 ani închisoare. Fiind 
Încă minor, fratele ei a 
urmărire penala pentru 
țiunii de tăinuire.

O precizare este insă
atît Mariana, cit și Marian erau elevi. Ea, 
la Liceul industrial ; el, la Grupul școlar 
al întreprinderii de dispozitive, ștanțe. 
matrițe și scule așchietoare. din Focșani. 
Se impune din capul locului o întrebare : 
cum se face că nimeni din cadrul școlii 
n-a observat purtarea, departe de cea d» 
elev, a celor doi 7 Chiar nimeni ? !.„

fost scos de sub 
comiterea infrac-

absolut necesară :

Pădurea cu mulți
paznici...

în timpul unui control de noapte efec
tuat de organele de miliție de pe raza co
munei Scorțeni. județul Bacău, a fost oprită 
o mașină cu remorcă, încărcată cu bușteni 
de fag. Cum actele justificative prezentate 
de șofer (bonurile de vinzare,— n.n.) aveau 
urme vizibile de falsificare, milițianul a 
vrut să ceară explicații suplimentare celor 
doi pasageri indicați de șofer ca fiind pro
prietarii transportului. în acel moment, pa
sagerul mai in virstă a sărit din cabină și, 
profitînd de întuneric, a dispărut in pădu
re ; celălalt. Mihai Caiea, a susținut sus și 
tare că el este un simplu călător ocazional, 
care n-are nici în clin nici in minecă cu 
transportul de lemne sau cu fugarul pe 
care, de fapt, pină atunci nici nu l-a mai 
văzut. Pină la urmă s-a dovedit că „necu
noscutul" nu era altul decit tatăl său, 
Gheorghe Caiea, de profesie... recidivist. Tot 
la cercetări s-a mai dovedit că. intr-o lună, 
cei doi Caiea obținuseră un frumușel bene
ficiu de 20 000 lei din speculă cu lemne. 
După mărturisirile lor, confirmate de probe 
și de materialul lemnos găsit la cumpărători, 
în amintita perioadă au scos din pădure și 
au vindut circa 14 mașini cu remorcă de 
lemne ; forme legale de cumpărare aveau 
insă numai pentru două...

— Onorată instanță, noi am luat lemnele 
din pădurea de pe raza ocolului Moinești. 
N-am știut că nu avem voie, că doar ne-a 
văzut toată lumea, inclusiv pădurarii și nu 
ne-au zis nimic...

— I-am văzut cînd au încărcat, dar am 
crezut că au aprobare de la pădurar, a de
clarat un maistru de la I.F.E.T. Comăneștl.

— Eu am crezut că au vorbit cu maistrul, 
ș-a disculpat, la rîndul lui și pădurarul.

Și uite așa. sub ochii celor puși să aibă

grijă de pădure. infractorii au acționat 
nestingheriți Desigur, ei Iși vor primi pe
deapsa cuvenită. Dar ce se va intimpla 
cu cei care, prin indolența lor. au lăsat 
pădurea la indemîna răufăcătorilor ? Aștep
tăm răspunsul organelor silvice județene. 
Nu de alta, dar parafrazind un proverb, pă
durea cu mai mulți paznici rămine cu 
pomii... tăiați.

Abia în recurs 
și-au adus aminte 

că sînt frați

rlnd. cind ca părți vătămate, cind ca 
agresori. Avocați. certificate medicale, 
șase martori, cheltuială, o expertiză tehnică 
asupra... gardului, ce mai, tot „tacimul" 
procedural care a durat aproape o jumătate 
de an. După care s-a dovedit, intr-adevăr, 
că Vasile il păgubise pe Alexandru cu 3.48 
mp de teren. Instanța a hotărit să-i fie res- 
tituiți. însă pentru „spectacolul" deloc fră
țesc. instanța i-a condamnat pe cei doi frați 
la cîte o amendă penală de 3 000 lei, iar 
pe ceilalți „combatanți" i-a amendat cu 
cîte 2 000 lei. Toate părțile au făcut recurs.

— Onorat tribunal, vrem să ne împăcăm, 
ce dumnezeu, doară sintem frați...

Li s-a dat termen de împăcare. Bine că 
măcar în recurs și-au adus aminte că sint 
frați...

— M-au bătut cu toporul și cu o rangă 
și pe mine și pe soție...

— Ba nu e adevărat, onorată instanță. Ei 
ne-au bătut pe noi, prezentăm certificate 
medicale. Le-a sărit în ajutor și fiul lor...

— Tovarășe președinte, eu am sărit să-i 
despart și i-am spus și lui unchiu’ și lui 
tata să le fie rușine că sint frați...

Replicile de mai sus nu sint imaginare, 
ci au fost rostite aevea. intr-o sală de șe
dințe a Judecătoriei din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej. Ca orice povestire, și a- 
ceașta începe tot cu...

... Au fost odată, pe strada Poieni din 
Tirgu Ocna, doi frați buni, pe care nu-i 
despărțea decit un gard vechi și putrezit 
de vreme. Și au trăit ei in pace și bună 
înțelegere ca intre frați, pină in luna apri
lie a.c. Și poate că ar mai fi dus-o ca frații 
pină la adinei bătrîneți, dacă unuia dintre 
ei nu i-ar fi venit ideea să repare vechiul 
gard, prilej cu care celuilalt i s-a părut că 
bunul său frate i-a luat o bucată de gră
dină. De aici conflictul, degenerat, spre con
sternarea tirgului, într-o păruială „fră
țească". în care au fost antrenați și cum
natele și nepoții. Apoi fiecare s-a dus cu 
jalba la judecătorie, fiind ascultați pe

Din caietul 
grefierului

„Subsemnata mă voi transforma radical, 
deși sint convinsă că voi avea mari îndoieli 
sufletești, fapt pentru care și sint infrac
toare...".

(Declarație în dosarul nr. 1311/1976 
Tribunalul municipiului București)

nr.

„Onorată instanță. inculpatul și partea 
vătămată erau vechi prieteni ; intr-o zi. in
culpatul chiar i-a dus niște lemne victimei, 
motiv pentru care s-au și cinstit amindoi. 
Pe urmă insă, au ieșit afară și in mod 
inexplicabil, de neînțeles, inculpatul a scos 
un cuțit și l-a înfipt in partea vătămata. 
Atit și nimic mai mult !...“.

(Fragment din pledoaria apărării In
tr-un proces soluționat de către Tri
bunalul Suprem).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU



SCINTEI A —duminică 3 octombrie 1976 PAGINA 5

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România la întoarcerea dintr-o 

vizită oficială în Republica Democrată Populară a Yemenului și în Republica 
Democrată Somalia, imi permit să vă transmit dumneavoastră și poporului 
frate român cele mai calde salutări.

Folosesc această ocazie pentru a vă ura dumneavoastră și poporului Re
publicii Socialiste România noi succese în făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, precum și in lupta noastră comună pentru pace și securi
tate internațională.

Excelenței Sale Domnului DOM MINTOFF
Prim-ministru al Republicii Malta

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Re
publicii Malta, vă adresez, în numele guvernului român și al meu personal, 
călduroase felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de prosperi
tate poporului maltez prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre România și Malta se vor 
dezvolta continuu, în interesul ambelor popoare, al păcii și cooperării în Eu
ropa și în lume.

FESTIVALUL MUZICII
în sala Ateneului Român a avut 

loc. simbătă seara, concertul inaugu
ral al Festivalului muzicii ruse și so
vietice, susținut de Orchestra sim
fonică academică de stat a U.R.S.S. 
Sub bagheta dirijorului Evghenii 
Svetlanov, orchestra a interpretat un 
program alcătuit din Simfonia a 
III-a de Tihon Hrennikov, poemul 
simfonic ,.Kalina Krasnaia" de Ev
ghenii Svetlanov, ambele în primă 
audiție, și Simfonia a V-a de Dmitri 
Șostakovici.

înainte de concert, dirijorul Mihai 
Brediceanu, artist emerit, și compo
zitorul Eugen Arturovici Kapp. artist 

! poporului al U.R.S.S., membru al 
x.onducerii Uniunii compozitorilor din 
U.R.S.S.. au rostit alocuțiuni.

La concert au asistat Dumitru 
Ghișe. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Con
stantin Potîngă. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. Ion Dumi
trescu, președintele Uniunii compo-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Actualitatea la tenis
IN SF1RȘIT, NASTASE 
L-A ÎNVINS PE BORG

După o suită de rezultate negative 
în fata lui Bjbrn Borg (cîștigător în 
acest an la Wimbledon și finalist la 
Forest Hills), renumitul nostru te- 
nisman Ilie Năstase ne-a dovedit că 
n-are un „complex* 1 ** in fața tinăru- 
lui suedez. învingîndu-1 pe acesta, 
in trei seturi, cu 7—6. 1—6 și 7—5, 
la turneul de la Caracas (Venezue
la). Acest turneu, care reunește pa
tru dintre cele mai celebre „rachete11 
din lume — Connors. Borg, Panatta 
si Năstase — se desfășoară după sis
temul „fiecare cu fiecare11. Năstase 
i-a învins pe Borg și Panatta ; ace
lași rezultat l-a obținut insă și Con
nors (în meciul de ieri, cu Panatta 
7—6 ; 3—6 și 7—5). Deci, la Caracas, 
va avea loc o finală între doi ciști- 
gători ai turneului Forest Hiîls : Iile 
Năstase — Jimmy Connors.

Tot inainte !
Film serial pentru copil : 
..Blîndul Ben".
Viața satului. 
Bucuriile muzicii.
De strajă patriei.
Telex.
Album duminical
Magazin sportiv • Tenis pe 
glob — selecțluni din turneul 
internațional de la Forest 
Hills • Fotbal : Secvențe
din meciurile disputate în 
primul tur al cupelor euro
pene lntercluburi.
Film serial : Din tainele mă
rilor. Episodul 13 — Iguanele 
din Galapagos.
Micul ecran pentru cel mici. 
1001 de seri.
Telejurnal • Septembrie '78. 
Cronica vieții internaționale. 
Baladă pentru acest pămint 
— Buzău 1600.
Film artistic : „Un zlmbet 
pentru mai tîrziu" — produc
ție a Casei de filme Trei. 
Premieră TV.
Vedete Internaționale ale cin- 
tecului.
24 de ore.
Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10,00—11.45 Matineu simfonic. 
20.00 Eroi îndrăgiți de copii.
20.25 Ora melomanului.
21.25 Arte vizuale : Itinerar plas

tic constănțean.
21,50 Romanțe și cîntece de pe

trecere. melodii lirice și mu
tică populară.

LUNI, 4 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I
Teleșcoală.
Emisiune în limba maghiară. 
Tcleglob : Insulele Seychelles. 
1001 de seri.

i Telejurnal.
Să trăim și să muncim în 
chip comunist.
Floarea din grădină — emi- 

siune-concurs pentru
interpreți de muzică 
Iară.
Cadran mondial.

i E timpul frumuseții 
țară !
în dezbatere : Programul de 
măsuri pentru aplicarea ho- 
tărîrilor Congresului al Xl-lea 
al partidului și ale Congre
sului educației politice și al 
culturii socialiste în dome
niul muncii Ideologice, poli
tice și cultural-educative. 

22.10 24 de ore.
22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL II
Telex.
Muzică populară. 
Marele și micul ecran.
Soare și armonii — Program 
de muzică ușoară, operă și 
operetă.
1001 de seri.
Telejurnal.
Film serial pentru copii : 
„Blîndul “
Inscripții 
Telex.
Pe teme
Orchestre simfonice : Orches
tra Conservatorului „George 
Enescu" din Iași.

UN FRUMOS MECI 
DEMONSTRATIV

Pe terenul central din parcul spor
tiv „Progresul11. amatorii de tenis 
bucuresteni au avut ieri prilejul să 
asiste la un frumos meci demonstra
tiv între Ion Tiriac și argentineanul 
Guillermo Vilas.

r
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WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

RUSE Șl SOVIETICE
zitorilor, personalități ale vieții cul- 
tural-artistice, un numeros public.

Au fost de față B.I. Minakov. în
sărcinat cu afaceri a.i. al Uniunii 
Sovietice la București, alți membri 
ai corpului diplomatic, precum și 
membrii delegațiilor Ministerului 
Culturii și Uniunii compozitorilor din 
U.R.S.S.

Publicul prezent la această aleasă 
manifestare muzicală a aplaudat cu 
căldură pe artiștii oaspeți.

★
Cu prilejul organizării în țara noas

tră a Festivalului muzicii ruse și so
vietice. simbătă dimineața a avut loc 
la Ateneul Român o conferință de 
presă, la care K. K. Sakva, redactor- 
șef al colegiului de redacție al Direc
ției instituțiilor muzicale din Minis
terul Culturii, membru al conducerii 
Uniunii compozitorilor din U.R.S.S., 
a exprimat cordiale mulțumiri pen
tru atenția acordată în România a- 
cestei manifestări.

S-au jucat multe mingi cu tehnică 
fină, unele excepționale, puternic a- 
plaudate de numeroși spectatori. Ti
riac arătîndu-se din punct de vede
re tehnic și tactic egal cu mult mai 
tînărul său adversar. Pînă la urmă, 
diferența de vîrstă și-a spus cuvîn- 
tul. a învins Vilas (6—3. 6—2, 6—3), 
dar nu aceasta și nici scorul con
cret n-au avut prima importanță, ci 
excelenta demonstrație de tenis, pro
dusă de cei doi jucători de clasă în 
fata spectatorilor și telespectatorilor.*

★
în continuare s-a desfășurat și o 

partidă de dublu bărbați in care pe
rechea Guillermo Vilas, Ion Tiriac a 
întrecut cu 6—4. 6—2 cuplul Dumi
tru Hărădău. Traian Marcu.

Festivalul sportiv 
al școlarilor 
bucureșteni

Azi, finalele pe sectoare
Programat să se desfășoare in pri

mele două săotămini ale noului an 
de învătămint — Festivalul sportiv 
al școlarilor bucuresteni programea
ză astăzi dimineață concursurile de 
încheiere ale etapei pe sectoare.

Invităm pe. colegii, dascălii și pă
rinții tinerilor concurenți. ca și pe 
alti amatori de sport, să vină la ur
mătoarele baze unde se vor disputa 
aceste intreceri finale pe sectoare : 
sectorul 1 — ora 9 — stadionul Ti
neretului ; sectorul 2 — ora 9,30 — 
stadionul Colentina ; sectorul 3 — 
ora 9 — stadionul U.T.C. Pantelimon 
II ; sectorul 4 — ora 9 — complexele 
„Voinicelul11 si „Titan11 și stadionul 
„Olimpia11 ; sectorul 5 — ora 8,30 — 
terenurile scolii generale nr. 190 ; 
sectorul 6 — ora 9 — stadionul Sălaj 
Vicina ; sectorul 7 — ora 9 — sta
dionul Steaua III 1 sectorul 8 — ora 
9 — complexul „Cireșarii11, iar fotbal 
și atletism la baza U.T.C. de la 
Străulești.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 

5 și 6 octombrie. în țară : vremea va 
fi în generai închisă în jumătatea de 
sud-vest a țării, unde local vor cădea 
ploi slabe și burnițe. în rest, cerul va 
fi temporar noros, iar precipitațiile izo
late. Vint slab pînă la potrivit. Se va 
produce ceață, îndeosebi în primele di
mineți. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 9 și‘ 15 grade în sud-vest 
și între 4 și 10 grade în rest, izolat mai 
coborîte în Maramureș, nordul Moldo
vei șl estul Transilvaniei, iar cele ma
xime vor oscila între 13 și 23 grade.

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA DIRECȚIA CIRCULAȚIE DIN INSPECTORA

TUL GENERAL AL MILIȚIEI
• Evitarea transportului de persoa

ne deasupra încărcăturii. Chiar și la 
viteza unui tractor rutier (20—30 km 
pe oră), o persoană aflată pe încărcă
tura din remorcă este expusă oricînd 
căderii la o curbă, la un viraj, la o 
denivelare sau frinare bruscă. Pen
tru încărcătorii necesari să fie 
transportați este recomandabil să se 
asigure minimum de spațiu in inte
riorul caroseriei, in așa fel incit a- 
ceștia să nu fie expuși pericolului 
căderii sau lovirii.

• Deplasarea autovehiculelor în li
mitele stricte ale vitezelor permise 
de lege și adaptarea permanentă a 
vitezelor la condițiile concrete de de
plasare. de starea vremii și a dru
mului. de intensitatea traficului.

• Respectarea regulilor de priori
tate. cerință cu atît mai actuală. în 
cazul autovehiculelor ce transportă 
produse agricole, la ieșirea acestora 
din cimp pe drumurile publice.

• Să se urmărească îndeaproape, 
permanent, ca nici un șofer sau trac
torist rutierist să nu se urce la volan 
sub influenta băuturilor alcoolice.

0 Atenție deosebită trebuie acor
dată transportului de elevi și stu
dent!, care ajută in aceste zile la 
strinsul recoltei. Asemenea transpor
turi să se efectueze, pe cit . posibil, cu 
autobuze, igr dacă se fac cu autoca
mioane. acestea să fie în perfectă 
stare tehnică, amenajate pentru 
transport de persoane, conform Re
gulamentului de circulație (bănci, o- 
bloane cu închizători asigurate, nu
mărul de persoane să nu depășească 
pe cel admis etc.) și conduse de șo
feri cu vechime și disciplinați.

a

In aceste zile, 
cînd se culeg 

roadele toamnei
• Ne aflăm în plină desfășurare 

campaniei de recoltare a roadelor 
toamnei. O acțiune de mare amploa
re. care angajează imense forțe uma
ne și mijloace tehnice, pentru strin- 
gerea la timp și fără pierderi a pro
duselor. pentru transportarea și de
pozitarea acestora.

Mii de autovehicule sînt angrenate 
In aceste zile în transportul produ
selor agricole de pe cimp la locurile 
de depozitare, circulind zi și noapte 
pe șosele de toate categoriile. Este 
unul din aspectele de actualitate ale 
circulației, de care trebuie să țină 
seama toți participanții la trafic, dar 
mai ales conducătorii auto și factorii 
de răspundere din unitățile care de
țin autovehicule utilizate in campa
nia de recoltare.

Principalele recomandări care se 
impun in această perioadă :

• Asigurarea stării tehnice a auto
vehiculelor, inclusiv etanșeitatea ca
roseriei, pentru prevenirea oricărei 
pierderi de produse pe timpul trans
portului. în acest scop, este necesar 
un sistem operativ și eficient de ve
rificare și întreținere zilnică a auto
vehiculelor și instituirea unui ser
viciu de intervenție, dotat cu atelie
re mobile, care să asigure depanarea 
sau tractarea rapidă a autovehicule
lor rămase in pană. Să nu se uite că 
o defecțiune, oricit de măruntă, neîn
lăturată la timp, poate genera de
fecțiuni grave, de natură să provoace 
accidente.

Cronica zilei
O delegație de activiști 

ai Asociației de prietenie so- 
vieto românâ, condusă de tova
rășa Țukanova A. G„ prim-vicepre- 
ședinte al ' Conducerii Centrale a 
asociației, a efectuat o vizită pentru 
schimb de experiență in țara noas
tră. la invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S. Oaspeții au avut convor
biri la Consiliul General A.R.L.U.S.. 
la consiliile județene A.R.L.U.S. din 
Brașov, Bacău și Suceava, au vizitat 
o serie de obiective economice și 
social-culturale din Capitală și ■ ju
dețele amintite.

Delegația a fost primită de tovară
șul Mihai Dalea. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
General A.R.L.U.S.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat B. I. Minakov. însărci
nat cu afaceri a.i. al U.R.S.S. la 
București.

Delegația Comitetului Fe
meilor Bulgare, condusă de Ele- 
na Lagadinova, președinta comitetu
lui, care, la invitația Consiliului Na
țional al Femeilor, a făcut o vizită 
de prietenie și schimb de experiență 
in țara noastră, a părăsit ieri Ca
pitala.

în timpul șederii in România, dele
gația a avut convorbiri la Consiliul 
Național al Femeilor cu tovarășa 
Lina Ciobanu, președinta consiliului, 
cu membre ale Biroului C.N.F., cu 
privire la creșterea rolului femeilor 
în viața societății, în lupta pentru 
pace și progres social. A fost expri
mată dorința .reciprocă de dezvoltare 
in continuare a legăturilor de prie
tenie și colaborare între cele două, 
organizații, între femeile din cele 
două țări.

Delegația a avut, de asemenea, 
convorbiri la Ministerul Industriei 
Ușoare, Ministerul Muncii și Comi
tetul județean Brașov al P.C.R.,. a 
vizitat întreprinderi economice, școli 
și alte instituții social-culturale din 
București și județul Brașov.

La plecare, delegația Comitetului 
Femeilor Bulgare a fost salutată de 
Lina Ciobanu. Maria Groza, membră 
a Biroului Consiliului Național al 
Femeilor, de alte membre al C.N.F. 
Au fost prezenți ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, Petar Danailov 
Hristov, și membri ai ambasadei.

Delegația economicâ din 
Kampucia Democrată, care 3 * * * * * * * 
făcut o vizită in țara noastră, a pă
răsit, simbătă după-amiază. Capi
tala. Din delegație au făcut parte 
Mey Prang, președintele Comitetului 
pentru comunicații, Chey Suon, pre
ședintele Comitetului pentru agricul
tură, Cheng An, președintele Comi
tetului pentru industrie, și Prom 
Nhem, adjunct al ministrului și mem
bru in conducerea Comitetului pentru 
comerț exterior.

Delegația parlamentară 
din Costa Rica, condusă de A1- 
fonso Carro Zuniga, președintele A- 
dunării Legislative, care efectuează o 
vizită in țara noastră la 
Marii Adunări Naționale, 
aseară în țara noastră. Din 
fac parte deputății Arturo 
Rojas, Carlos Luis Fernandez Fallas 
(Partidul Eliberării Naționale) și Al
varo Suarez Bolanos (Partidul Upi- 

-- '

invitația 
a sosit 

delegație 
Hidalgo

jigării Naționale). kl >1. UA
La sosire, pe aeroportul Otdpeni, 

oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, de deputății Ilie Șalapa și 
Iancu Drăganu, de alte persoane 
oficiale.

Președintele Partidului Li
beral Danez, fost prim-mi
nistru al Danemarcei, Poul 
Hartling, a fost in cursul zilei de 
simbătă oaspete al județului Sucea
va. Au fost vizitate monumente is
torice și de artă, obiective turistice. 
Miu Dobrescu, președintele Comite
tului Executiv al Consiliului popular 
al județului Suceava, a oferit un de
jun în onoarea lui Poul Hartling.

Directorul general al Or
ganizației Mondiale a Să- 
nâtâtii Mahler, care
a făcut o vizită in tara noastră, a 
părăsit simbătă dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Nicolae 
Nicolaescu. ministrul sănătății. Aurel 
Moga. președintele Academiei de 
ințe medicale, de alte persoane 
ciale.

ști- 
ofi-

★
Ministrul afacerilor externe al 

publicii Socialiste România, 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitarp ministrului afacerilor 
externe al Republicii Malta. Dom 
Mintoff, cu prilejul numirii sale în 
această funcție.

★
Cu prilejul celei de-a XVIII-a ani

versări a proclamării independenței 
Republicii Guineea, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Ibrahima Ca
mara. a vorbit, simbătâ după-amiază, 
la posturile noastre de radio și tele
viziune.

Re-
George

• DE PESTE HOTARE ® DE PESTE HOTARE •

ALGER:

Marcante ilustrări aie colaborării
României cu

Algerul găzduiește două presti
gioase manifestări economice : cea 
de-a 13-a ediție a Tirgului interna
țional. inaugurat simbătă de pre
ședintele Houari Boumediene, sub 
tradiționala deviză : „Cooperare— 
Comerț—Prietenie11. și cel de-al 
doilea Tirg comercial panafrican. pe 
frontispiciul căruia stă scris : „Pentru 
promovarea economică, culturală Și 
socială a continentului african11.

Organizarea concomitentă a, aces
tor două manifestări, de o amplă 
participare — circa 80 de țări — este 
menită, așa cum au declarat inalte 
oficialități algeriene, să stimuleze, in 
perspectiva noii ordini economice in
ternaționale, mișcarea de emancipa
re economică și socială a intregii 
Africi și a fiecărei țări de pe acest 
continent, aflat în plină ascensiune 
pe calea progresului.

România socialistă, a cărei expe
riență in domeniul industrializării 
trezește un viu interes în rîndul ță
rilor care au pășit pe calea dezvol
tării independente, este prezentă la 
aceste prestigioase manifestări eco
nomice, dornică de a contribui și pe 
această cale la întărirea colaborării 
sale cu statele noii Africi. In pavi
lionul de peste 550 mp al țării noas
tre, ca și pe platforma in aer liber, 
circa 20 de întreprinderi comerciale

BONN

Azi, scrutin parlamentar în R.F.G.
Astăzi au loc în R.F.G. alegeri pen

tru Bundestagul celei de-a opta le
gislaturi. în vederea desemnării celor 
496 de deputați sint chemați la urne 
un număr de 41,6 milioane de alegă
tori.

După aprecierea generală, spre 
deosebire de alte dăți, disputa elec
torală nu s-a axat pe o temă sau un 
grup de teme care să poată deter
mina o orientare clară a masei ale
gătorilor de partea unuia sau altuia 
din principalii protagoniști ai scru
tinului.

Activitatea preelectorală a partide

varșovia 0 importantă realizare 
a petrochimiei poloneze

Din orașul Plock, 
supranumit și „Cetatea 
petrochimiei poloi\e-( 
ze“, parvin noi și noi' 
vești despre inițiative 
și realizări în muncă 
ale colectivului de la 
marele combinat local 
— cel mai important 
obiectiv de acest gen 
din întreaga țară. în
semnătatea și am
ploarea acestei între
prinderi sint sublinia
te de faptul că, deși 
pe statele sale de pla
tă figurează „doar11 
9 000 de salariați, adică 
20 la sută din totalul 
angajaților in Industria 
întregului voievodat 
Plock, valoarea pro
ducției sale reprezintă 
80 la sută din valoarea 
globală a producției 
respectivului voievo
dat, însumind peste 50 
miliarde zloți anuai. 
Capacitatea productivă 
a combinatului chimic 
este elocvent ilustrată 
de faptul că în incin
ta sa sînt folosite zil
nic aproximativ 8 000 
tone de materii prime 
și semifabricate, care 
sint transformate în 
150 de diferite tipuri 
de produse.

De altfel, înseși da
tele privind edificarea 
acestui obiectiv atestă 
mărimea și rolul pri

mordial pe care îl de
ține în industria chi- 
țțică a întregii țări. 
Pentru construirea lui, 
stabilită in 1959 prin- 
tr-o hotărîre anume, a 
fost creată o întreprin
dere specială de con
strucții, „Petrobu- 
dowa11, la lucrările 
propriu-zise de con
strucție și montaj 
cooperînd alte 30 de 
întreprinderi polone
ze livrările de mașini 
și instalații au fost 
efectuate de numeroa
se unități din țară, 
precum și de o serie 
de firme străine. Tot
odată, la amplasarea 
combinatului în aceas
tă zonă s-a ținut sea
mă de un șir de fac
tori, intre care așe
zarea orașului respec
tiv pe malurile Vistu- 
lei, care asigură ne
cesarul de apă, marile 
rezerve de brațe de 
muncă din regiunea 
Plock. pînă atunci o 
zonă tipic agrară, pre
cum și existența in a- 
propiere a conductei 
petroliere „Prietenia11.

Capacitatea proiecta
tă inițial prevedea, în 
esență, prelucrarea a- 
nualâ a 6 milioane tone 
petrol, cu posibilitatea 
extinderii pină la o

• CONSTRUCȚII DIN 
CARTON. La Combinatul de 
celuloză și carton din Svetlo
gorsk (U.R.S.S.) a fost realizată 
o construcție care poate fi folo
sită ca depozit pentru păstrarea 
celor mai diferite produse sau 
ca adăpost in fermele zootehni
ce. Particularitatea construcției 
este dată de materialul din care 
este confecționată: carton ondu
lat. Suprafața utilizabilă în 
Scopuri economice este de a- 
proape 2 000 inp. O brigadă de 
constructori poate demonta și 
remonta in alt loc construcția 
— trainică, ușoară, comodă — 
în decursul unei singure zile.

• STRESUL Șl VI
TEZA PIETONALĂ. Recenl- 
doi cercetători americani — un 
psiholog și un antropolog — au 
constatat că oamenii care tră
iesc în orașe mari merg mai 
repede decit locuitorii satelor. 
Ei au calculat, de pildă, că lo
cuitorii din New York, Praga 
sau Miinchen merg de două ori 
mai repede în comparație cu 
oamenii ce trăiesc in mici loca
lități din Grecia sau Corsica. 
Dacă in marile orașe, un om 
parcurge într-o secundă 167 cm, 
cei de la sate străbat in aceeași 
unitate de timp doar 82 cm. Cer
cetătorii au ajuns la rezultate 
similare și în alte șase țări 
unde au făcut aceleași expe
riențe. Ce determină această 
diferență de viteze între pie
toni ? După părerea specialiști
lor, oamenii din marile orașe

i

țările Africiid
prezintă o gamă largă de exponate, 
Îndeosebi mașini și agregate, reflec- 
tind gradul înalt de diversificare teh
nologică a industriei românești con
structoare de mașini. Vizitatorilor le 
sint prezentate autocamioane „Ro- 
man-Diesei“, autoturisme ..Dacia- 
1300“ și ..Aro-241“ de teren, excava
toare și alte utilaje pentru construc
ții, strunguri și alte mașini-unelte cu 
comandă numerică-program. diferite 
utilaje pentru industria extractivă, 
produse electrice și electrotehnice 
ș.a. Produsele petrochimice și farma
ceutice, produsele alimentare întru
nesc., de asemenea, aprecierile spe
cialiștilor și publicului larg, venit in 

, număr mare, chiar din prima zi, să 
viziteze standurile românești.

Prezenta românească la Tirgu! in
ternațional și Tîrgul panafrican de la 
Alger constituie nu numai un prilej 
de intensificare a schimburilor co
merciale și cooperării economice cu 
țările participante, ci și o manifes
tare a bunelor relații de solidaritate 
și prietenie dintre România socialistă 
și țara-gazdă, ca și cu celelalte țări a- 
fricane — orientare constantă a po
liticii externe românești, larg apro
bată pe continentul Africii, ca și ne 
celelalte meridiane ale lumii.

Mircea S. IONESCU

lor din coaliția guvernamentală a 
urmărit, in principal, relevarea reu
șitelor cabinetului in combaterea e- 
fectelor crizei pe care a traversat-o 
in acești ani R.F.G. în ultimele cîteva 
zile au fost date publicității o serie 
de date statistice menite să subli
nieze că. spre deosebire de alte 
țări occidentale. R.F.G. a făcut 
față în condiții mai bune pe
rioadei de criză, îndeosebi in ce 
privește rata inflației, ritmul de dez
voltare economică și stabilitatea mo
nedei. La rindul ei, opoziția a remar
cat o serie de aspecte negative ale 

producție de 9 milioa
ne tone. Ulterior, aces
te prevederi au fost 
sporite. Ca urmare a 
operațiunilor de extin
dere și modernizare a 
complexului, de apli
care pe scară tot mai 
largă a tehnicii noi, 
operațiuni care s-au 
desfășurat cu asidui
tate in ultimii ani, in 
1977 se va atinge ca
pacitatea de rafinare a 
12,2 milioane tone pe
trol, ceea ce reprezin
tă o dublare a sarcini
lor decurgînd din pro
iectul inițial.

Combinatul a des
chis o nouă filă in 
cronica de peste un 
mileniu a orașului 
Plock. Este semnifica
tiv faptul că. nu mai 
departe decit acum 
cîteva decenii, acesta 
era un liniștit oraș de 
provincie, cu o viață 
economică și cultural- 
socială monotonă. O- 
dată cu construirea 
combinatului petro
chimic, pe măsură ce 
se ridicau clădirile și 
instalațiile acestui gi
gant al petrochimiei 
poloneze, pulsul vieții 
orașului a căpătat rit
muri necunoscute în 
întreaga sa istorie. 
Alături de constructori,

iși accelerează pașii în condi
țiile stresului produs de circu
lația intensă și aglomerația 
străzilor.

• PASTILE PENTRU... 
MEMORIZARE? Un cerce’ 
tător britanic, dr. S. I. Dimond, 
de la Universitatea din Cardiff, 
a descoperit întîmplător că o 
substanță utilizată împotriva 
răului de mare are efecte pozi
tive asupra memoriei. După 15 
zile de administrare a subslan-, 
ței, denumită piracetam, se obți
ne o imbunătățire cu 15—20 la 
sută a capacității de asimilare a 
noilor cunoștințe. O curiozitate 
a ptracetamului este că îmbu
nătățește randamentul memoriei 
doar în cazul cind subiecții as
cultă prelegeri.

• VANITATEA... 
COMPUTERULUI. ° com* 
petiție puțin obișnuită a prile
juit congresul de la Saarbriicken 
(R.F.G.) al lingviștilor și infor- 
maticienilor. Luind in dezbate
re „lingvistica electronică11 și, 
in speță, traducerea automată, 
specialiștii au ajuns la conclu
zia că versiunile furnizate de 
computer sint „acceptabile11. 
Următoarea experiență a pus 
față în față mașina electronică 
și un traducător : în traducerea 
simultană dintr-o limbă în alta, 
omul s-a dovedit superior atit 
in privința promptitudinii și 
corectitudinii, cit mai ales a 
nuanțării traducerii. în mod 
neașteptat, cu prilejul respecti

tabloului economico-social al ultimi
lor ani și in primul rind coeficientul 
ridicat al șomajului (după cele mai noi 
date, de aproape 900 000 de oameni).

Privitor la aria tematicii de poli
tică externă ce a făcut obiectul dez
baterilor preelectorale, numeroase or
gane de presă remarcă. asemenea 
săptămînalului „DIE ZEIT11. că în 
ciuda deosebirilor mal mult sau mai 
puțin marcate într-o serie de capi
tole. cele trei mari partide se pro
nunță pentru menținerea orientări
lor de bază din ultimii ani ale 
R.F.G. în cimpul relațiilor interna
ționale. De pe poziții proprii, fie
care din cele trei partide menționate 
s-au declarat pentru continuarea e- 
forturilor vizînd îmbunătățirea cli
matului politic pe continentul euro
pean prin transpunerea in fapt a 
prevederilor Actului final al Confe
rinței de la Helsinki.

în acest context, cancelarul Hel
mut Schmidt a subliniat necesitatea 
adoptării de inițiative pentru ajun
gerea la rezultate concrete în cadrul 
negocierilor privind reducerea trupe

ROMA

„Pactul de regenerare" al P.S.D.I.
Reorientări către stînga, incluzînd recunoașterea necesității 

dialogului cu Partidul Comunist Italian
După trei zile de aprinse dezba

teri. reuniunea Comitetului Central 
al Partidului Socialist Democratic 
(P.S.D.I.), a cărei importantă s-a 
apropiat de aceea a unui congres, 
s-a încheiat joi noaptea, odată cu 
alegerea lui Pier Luigi Romita în 
funcția de secretar politic. Problema 
esențială care s-a aflat in fața reu
niunii a fost insă în primul rind 
aceea de a se ajunge la o clarifi
care politică in sinul P.S.D.I.. de a 
se stabili o linie nouă, de natură să 
atragă un consens mai larg al opi
niei publice, in condițiile cind ale
gerile de la 20 iunie au determinat 
o reducere a forței parlamentare a 
partidului de la 40 la 22 de membri, 
în acest sens, „Pactul de regenerare 
a partidului11, document adoptat la 
încheierea reuniunii, se pronunță 
pentru apropierea de Partidul Socia
list Italian (P.S.I.), in scopul creării 
unei „arii socialiste11, în care ar pu
tea să intre și alte forțe progresiste, 
precum și acele forțe catolice care 
se distanțează de democrația creș

Constelația nocturnâ a complexului petrochimic din Plock

au sosit Ia Plock tot 
mai mulți muncitori și 
specialiști in diferite 
domenii, ceea ce a de
terminat accelerarea 
construcțiilor de locu
ințe și dezvoltarea 
continuă a orașului. în 
prezent, numărul lo
cuitorilor e de peste 
două ori mai mare de
cit in 1955. ridicindu-se 
la circa 80 000. Nu este 
departe timpul cind 
reședința tinărului vo

ievodat ce-l poartă 
numele va intra în fa
milia orașelor polone
ze cu o populație1 de 
peste 100 000 locuitori.

Evident, în afară de 
combinatul petrochi
mic, orașul adăposteș
te și alte obiective in
dustriale, ca, de pildă, 
uzinele constructoare 
de mașini agricole, 
șantiere de reparații 
pentru unitățile de na
vigație fluvială etc.

vei experiențe, computerul 
și-a dezvăluit și o „trăsătură 
de caracter11 mai puțin frumoa
sa. și anume... vanitatea. Pus 
să traducă dintr-o limbă in alta 
„computerul poate multe, dar 
nu totul11, el a furnizat soluția
— evident in favoarea sa — „o 
mașină de calcul poate aproape 
totul11.

• ÎNALTE ONORURI
— DUPĂ TREI MILENII. 
Pe aeroportul parizian Le Bour
get totul era pregătit in vede
rea unei primiri după ceremo
nialul rezervat Înaltelor per
sonalități. Erau de față un 
ministru, diplomați, ofițeri su
periori ; nu lipsea nici muzica 
militară. Cel așteptat nu era 
altul decit... Ramses al II-lea
— mai precis, mumia faimosu
lui faraon care a condus destinele 
Egiptului antic in urmă cu mai 
bine de 3 000 de ani (intre 
1290—1224). „Vizita11 faraonului 
este prima dintr-o serie mai 
mare cuprinzînd și alte figuri 
ilustre ale istoriei străvechi a 
țării de pe.Nil. Scopul : restau
rarea de către specialiști fran
cezi a mumiilor deteriorate de 
vreme, cercetarea lor amănun
țită și. dacă va fi necesar, „re- 
prepararea11 lor.

• DE CE NU VA 
VOTA CHARLIE SMITH. 
Deși sosit în S.U.A. încă îna
intea războiului civil din seco
lul al XIX-lea. Charlie Smith, 

lor și armamentelor în Europa cen
trală. Liderii coaliției guvernamen
tale au subliniat, totodată, că, in 
cazul reînnoirii mandatului său. gu
vernul se va preocupa de extinde
rea în continuare a relațiilor de 
cooperare cu țările socialiste.

Participînd la alegeri sub lozinca 
„Pentru pace, libertate, socialism, 
pentru dreptul la muncă și stăvilirea 
preturilor". Partidul Comunist Ger
man militează în favoarea apărării 
intereselor celor ce muncesc în fata 
ofensivei marelui capital, pentru o 
politică pașnică, democratică și de 
progres social, care să asigure drep
turi și libertăți democratice tuturor 
cetățenilor R.F.G.

Așa cum s-a subliniat, potrivit ulti
melor sondaje de opinie, opțiunile 
exprimate ale votanților nu prefigu
rează în mod clar rezultatul scruti
nului. în aceste condiții, stabilirea 
componenței viitorului Bundestag va 
depinde mult de orientarea de ultimă 
oră a alegătorilor, ca și de gradul de 
participare la urne a cetățenilor.

Coinellu VLAD

tină. Tendința social-democraților 
de a-și indrepta acțiunea politică 
in direcția căutării unor noi rapor
turi cu stînga se poate constata și 
din hotărîrea de a iniția un dialog 
permanent cu Partidul Comunist Ita
lian — spre deosebire de politica an
ticomunistă promovată de vechii li
deri — și de studiere a eventualității 
creării condițiilor pentru o politică 
globală de stingă in Italia. în acest 
scop. P.S.D.I. urmează, așa cum a 
declarat noul secretar politic in cu- 
vintarea pronunțată la încheierea 
reuniunii, să-și intensifice activita
tea în cadrul coalițiilor locale de 
stînga.

Evoluția ulterioară a evenimente
lor va demonstra, desigur, în ce mă
sură noua majoritate. formată in 
jurul secretarului politic, ca și „Pac
tul de regenerare a partidului11 re
prezintă sau nu un factor de durată, 
de natură să contribuie la revenirea 
P.S.D.I. pe eșichierul politic italian.

Radu BOGDAN

. Dar faima lui, de ceta
te a petrochimiei, se 
datorește marelui com
binat, eforturilor crea
toare ale colectivului 
său și succeselor ce le 
dobîndește, succese 
care reprezintă un 
aport de preț la dez
voltarea continuă a 
industriei, ca și a în
tregii economii a Po
loniei socialiste.

Gh. CIOBANU

născut în urmă cu 134 de ani 
in Liberia, astăzi cel mai in 
virstă locuitor al Statelor Unite, 
nu are dreptul să voteze la vii
toarele alegeri din această țară! 
Explicația acestei anomalii tre
buie căutată intr-un act de ne
glijență — sau indiferență — 
birocratică : in decurs de peste 
un. secol, Charlie Smith nu a 
reușit să obțină cetățenia aces
tei țări...

• PARTICULELE IN
TERSTELARE Șl GLA- 
CIATIILE. Doi astrofizicieni 
britanici — C. Begelman și 
M. J. Rees — susțin că particu
lele interstelare sînt cauza pro
ducerii glaciațiilor pe Pămint. 
Potrivit cercetătorilor britanici, 
în funcție de densitatea îngră
mădirilor de particule interste
lare traversate de sistemul nos
tru solar au loc oscilațiile cli
mei pe Terra.

• LĂMPI ECONOMI
COASE. în laboratoarele

firmei Philips din Eindhoven 
(Olanda) s-a realizat o lampă 
fluorescentă experimentală de 
mărimea unui bec ce furnizează 
aceeași intensitate luminoasă, 
dar consumă de trei ori mai 
puțin curent electric. Apare ast
fel posibilitatea reducerii sub
stanțiale a numărului de tuburi 
fluorescente necesare pentru 
iluminat, în condițiile în care 
intensitatea fluxului luminos 
rămine aceeași.
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Pentru reglementarea situației din Orientul Mijlociu

Uniunea Sovietică cheamă 
la reluarea grabnică a Conferinței 

de pace de la Geneva 
Propuneri concrete pentru ordinea de zi 

a conferinței
MOSCOVA. — Agenția T.A.S.S. a 

transmis textul unui document inti
tulat „Propunerea Uniunii Sovietice 
privind reglementarea problemelor 
din Orientul Mijlociu si Conferință 
de pace de la Geneva" — document 
înaintat guvernelor S.U.A.. Egiptu
lui, Siriei. Iordaniei. Israelului si 
conducerii Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. Printre proble
mele internaționale complexe care 
se impun a fi rezolvate. în interesul 
menținerii si consolidării păcii — se 
arată în document — problema re
glementării situației din Orientul 
Mijlociu este deosebit de acută. Re- 
levînd că popoarele din această re
giune trăiesc într-o situație de nesi
guranță. în condițiile amenințării 
permanente a securității lor. fiind 
lipsite de posibilitatea de a-si con
sacra eforturile construcției pașnice, 
îmbunătățirii condițiilor lor de trai, 
documentul arată că Întreaga evo
luție a evenimentelor din ultimii 
ani dovedește că în Orientul Mijlo
ciu nu poate exista și nu va exista 
pace pînă cînd nu vor fi înlăturate 
cauzele care au dus la declanșarea 
conflictului : ocuparea de către Israel 
a teritoriilor arabe, privarea poporu
lui arab al Palestinei de drepturile 
sale inalienabile, perpetuarea stării 
de război.

După părerea Uniunii Sovietice, 
situația existentă în Orientul Mijlo
ciu reclamă eforturi imediate, capa
bile să asigure în această regiune o 
cotittfră de la război la pace. îngri
jorată de evoluția primejdioasă a 
situației în Orientul Mijlociu. Uni
unea Sovietică adresează din nou 
tuturor părților implicate în mod di
rect în conflictul din Orientul Mij
lociu. tuturor participanților la Con
ferința de pace de la Geneva, ape
lul de a se relua lucrările acestui 
forum, recunoscut ca acceptabil din 
punct de vedere politic de către toate 
părțile. în ceea ce privește partea 
sovietică, ea ar fi gata să participe 
la lucrările conferinței în octombrie— 
noiembrie 1976.

Uniunea Sovietică, călăuzindu-se 
după năzuința de a se accelera reali
zarea reglementării problemelor din 
Orientul Mijlociu, supune spre exa

Tensiunea crește in Akita de Sud
• Manifeste difuzate la Soweto cheamă la răscoală îm
potriva rasiștilor ® Bilanțul 
nilor: 900 de morți, 500 de

La Soweto, orașul-satelit al 
Johannesburgului, unde au avut 
loc în ultimele luni puternice 
manifestații ale populației afri
cane împotriva politicii de a- 
partheid, au apărut manifeste 
in care se cheamă populația 
neagră din Africa de Sud la răs
coala generală.

Manifestele cer suprimarea 
controlului în ce privește depla
sările locale, salarii egale la 
muncă egală, punerea în liber
tate a persoanelor arestate în 
cursul manifestațiilor ce au avut 
loc în principalele orașe stid- 

minare participanților la Conferința 
de pace de la Geneva următoarea 
propunere asupra ordinii de zi a 
conferinței :

— retragerea trupelor lsraeliene 
din toate teritoriile arabe ocupate 
în 1967 ;

— înfăptuirea drepturilor inaliena
bile ale poporului arab palestinean. 
inclusiv a dreptului său la autodeter
minare. de creare a unui stat pro
priu :

— asigurarea dreptului la existen
tă. independentă și securitate tutu
ror statelor aflate nemijlocit în con
flict : statele arabe. învecinate Israe
lului pe de o parte, si statul Israel, 
pe de altă parte, și acordarea garan
țiilor internaționale corespunzătoare 
acestora ;

— încetarea stării de război dintre 
statele arabe respective si Israel.

După părerea părții sovietice, or
dinea de zi propusă cuprinde toate 
aspectele importante ale reglemen
tării. Ea tine seama de drepturile si 
interesele legitime ale tuturor păr
ților. implicate nemijlocit în con
flict. ale țărilor arabe, ale poporului 
arab palestinean. ale statului Israel.

în ceea ce privește organizarea lu
crărilor Conferinței de pace de la 
Geneva. Uniunea Sovietică s-a mai 
pronunțat pentru desfășurarea în 
două etape a acesteia. Firește că la 
lucrările conferinței trebuie să parti
cipe de la bun început și cu drepturi 
egale Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei.

în prima etapă, pregătitoare. ar 
putea fi pusă de acord definitiv or
dinea de zi a conferinței, ar putea 
fi stabilită ordinea de examinare a 
aspectelor concrete ale reglementării, 
în cea de-a doua etapă, fundamen
tală. conferința si-ar concentra efor
turile spre elaborarea înțelegerilor 
concrete. Conferința va trebui să se 
încheie prin adoptarea unui docu
ment final (sau documente) cu ca
racter de acord.

Uniunea Sovietică — se arată în 
încheiere — este convinsă că există 
posibilitatea concretă pentru lichida
rea cauzelor fundamentale ale con
flictului din Orientul Mijlociu, pen
tru realizarea unei înțelegeri privind 
reglementarea sa atotcuprinzătoare.

de pînă acum al represiu- 
dispăruți, 1 500 de arestați

africane. Manifestele relevă că 
dacă aceste revendicări nu vor 
fi satisfăcute „atunci toți afri
canii între 15 și 65 de ani au 
consemnul de a se ridica la 
luptă, folosindu-se de toate ar
mele de care dispun". „Ceea ce 
dorim noi — subliniază manifes
tul — este libertatea".

Manifestele fac, totodată, bi
lanțul represiunilor săvîrșite de 
autoritățile de la Pretoria, înce- 
pind din luna iulie: 900 de afri
cani uciși, 500 dispăruți, 460 
grav răniți, internați în spitale 
și 1 500 arestați.

POLONIA;

La deschiderea noului an de Invățămînt universitar

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI EDWARD GIEREK
VARȘOVIA 2 (Agerpres). — în 

cadrul Unei întîlniri cu studenții și 
cadrele didactice de la Institutul 
politehnic din Varșovia, prilejuită 
de deschiderea noului an de învăță- 
mînt universitar în Polonia, primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P., Edward 
Gierek, a rostit o cuvintare în care 
a evidențiat principalele succese ob
ținute în învățămîntul superior, în 
dezvoltarea social-economică a țării. 
Evocînd dezvoltarea vertiginoasă a 
învățămîntului superior și a științei 
poloneze, vorbitorul a subliniat rolul 
ce revine cadrelor cu pregătire su
perioară, oamenilor de știință, insti
tuțiilor de învățămînt superior in 
soluționarea sarcinilor care stau în 
fata întregului popor.

în cincinalul precedent — a conti
nuat Edward Gierek — noi am ini
țiat o serie de acțiuni în domeniul

Conferința Institutelor de drept
din America Latină subliniază:

Este necesară înfăptuirea unor reforme 
agrare, profunde și radicale

Realități semniiicative: • 3/4 din țăranii individuali dețin 
doar 7 Ia sută din suprafața arabilă • Latifundiarii, reprezen
tînd 2 la sută din populație, stăpînesc 60 la sută din pămîn- 
turile fertile • 1/2 din locuitorii continentului suferă de 

subnutriție
Pentru milioane de țărani latino- 

americani înfăptuirea de reforme a- 
grare profunde, în cadrul unor refor- 
mulări radicale ale sistemelor eco
nomice constituie o necesitate impe
rioasă — aceasta este una din con
cluziile majore ale CONFERINȚEI 
INSTITUTELOR DE DREPT DIN 
AMERICA LATINA, desfășurată re
cent în capitala Columbiei. Bogota. 
Abordînd probleme social-economice 
actuale ale continentului, participan- 
ții au insistat asupra priorității re
structurării sistemelor semifeudale 
din agricultura latino-americană.

Discutată tot mai frecvent în ulti
mii ani la sesiunile Organizației pen
tru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.), ale Comisiei Economice 
O.N.U. pentru America Latină 
(CEPAL) și în alte foruri, problema 
modificării structurilor agrare latino- 
americane continuă să-și aștepte so
luționarea. Deziderat secular și lo
zincă de luptă a țărănimii latino- 
americane, reforma agrară a devenit 
astăzi mai mult ca oricînd o cerință 
imperioasă a progresului economic și 
social.

După cum s-a relevat și In dezba
terile conferinței de la Bogota, 
două extreme caracterizează situa
ția agriculturii continentului : ori 
proprietățile sînt așa de mari In
cit latifundiarii nu au interes să 
le cultive integral ; ori sînt așa 
de mici, incit nu pot asigura ță
ranului necesarul pentru existență. în 
linii mari, trei sferturi din țăranii in
dividuali dețin de-abia 7 la sută din 
suprafața arabilă a continentului, 
în timp ce un număr restrins de mari • 
moșieri, reprezentînd cam 2 Ia sută 
din totalul populației, stăpînesc mai 
mult de 60 la sută din terenurile 
fertile.

Cu excepția marilor plantații și a 
fermelor zootehnice care produc pen
tru export, nivelul producției agrare 
latino-americane rămine. în ansam
blu. foarte scăzut. Drept urmare, 
aproape jumătate din locuitorii con
tinentului suferă de subnutriție, iar 
în mediul rural, foamea, mortalitatea 

construcțiilor capitale, care au o în
semnătate fundamentală pentru ri
dicarea calității muncii și pentru 
consolidarea bazei materiale a țării 
noastre și am realizat însemnate 
progrese în îndeplinirea lor. în acest 
an și în 1977, o parte considerabilă 
a acestor obiective va fi terminată, 
iar investițiile vor începe să dea 
roade sub forma creșterii rapide a 
producției.

Referindu-se, în continuare, la 
necesitatea înlăturării unor dificul
tăți existente în diverse domenii de 
activitate, Edward Gierek a spus că 
„drumul pe care mergem nu este 
ușor. El necesită mari eforturi și 
perseverență. Trebuie invinse difi
cultățile și să mergem rapid înainte, 
să dezvoltăm țâra, să transpunem in 
viață programele Congreselor al 
VI-lea și al VII-Iea ale partidului".

infantilă, analfabetismul, bolile și 
alte tare sociale ating indicii cei mai 
înalți. Pentru schimbarea acestor stări 
de lucruri, țărănimea a dus o luptă 
îndelungată, care în ultimii ani a 
atins un grad de combativitate fără 
precedent, devenind o componentă 
puternică a curentelor înnoitoare și 
a mișcării antiimperialiste din Ame
rica Latină.

FOTO - ACTUALITATE
Puternice manifestații ale femeilor 

din irlanda de Nord 
...pentru ca fiii lor să trăiască în pace

Femeile din Belfast, purtind în mîini sicrie simbolice, în amintirea copiilor 
câzuți victimă conflictului, cer încetarea acțiunilor armate, soluționarea 

pașnică a problemelor ce opun cele două comunități

londra întîlniri ale
reprezentantului P. C. R. 
cu personalități politice 

și sindicale britanice
LONDRA 2 (Agerpres). — Cores

pondentul nostru transmite : Tova
rășul Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., care a reprezentat 
Partidul Comunist Român la cea de-a 
75-a Conferință anuală a Partidului 
Laburist din Marea Britanie, a avut 
Întîlniri cu Michael Foot, președinte 
al Consiliului Privat, lider al Ca
merei Comunelor, cu lordul cancelar 
Elwyn Jones, speakerul Camerei 
Lorzilor, Ian Mikardo, președintele 
Comitetului Internațional al Comite
tului Executiv Național al Partidului 
Laburist, Barbara Castle, A. Kitson, 
Renee Short, membri al Comitetului 
Executiv Național, precum și cu An
thony Crosland, ministrul afacerilor 
externe, Shirley Williams, ministrul 
educației și științei, și Peter Shore, 
ministrul pentru problemele mediu
lui înconjurător. în cadrul acestor 
convorbiri au fost evidențiate cursul 
ascendent și perspectivele relațiilor 
de colaborare dintre cele două țări și 
popoare.

Președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R. a purtat, de asemenea, con
vorbiri cu Cyril Plant, președintele 
Congresului Sindicatelor Britanice, 
Jack Jones, președintele Sindicatului 
muncitorilor din transporturi și al 
muncitorilor necalificați, cu Hugh 
Scanlon, președintele Sindicatului 
unit al muncitorilor din industria 
construcțiilor de mașini, cu Tom 
Jackson, președintele Sindicatului lu
crătorilor din serviciile poștale, și cu 
alți lideri ai unor uniuni sindicale 
britanice, în cursul cărora au fost re
levate relațiile de colaborare statorni
cite între mișcarea sindicală din 
România și cea din Marea Britanie.

La OM, intensă activitate 
politico-‘diplomatică 

DEZBATERILE DE POLITICA GENERALA
NAȚIUNILE UNITE 2 — Cores

pondentul nostru transmite : în ple
nara Adunării Generale, a O.N.U. 
continuă dezbaterile de politică ge
nerală.

Petăr Mladenov. ministrul afaceri
lor externe al Bulgariei, a arătat. în
tre altele : „Alături de alte țări socia
liste frățești, Bulgaria depune efor
turi neobosite pentru transformarea 
păcii si cooperării într-o componentă 
firească a vieții internaționale. 
Aceste obiective nobile sînt sursa po
liticii noastre în Balcani, care are 
drept scop transformarea acestei 
părți a bătrînului continent într-o 
regiune a bunelor relații de vecină
tate, înțelegere și cooperare".

Secretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, a declarat că Statele Unite 
sînt gata să continue a juca un rol 
activ în căutările pentru restabilirea 
păcii în Africa australă. Orientul 
Mijlociu și Cipru. Secretarul de stat 
s-a pronunțat pentru reluarea grab
nică a Conferinței de la Geneva in 
vederea reglementării conflictului 
din Orientul Mijlociu. în ce privește 
eforturile de realizare a unei redu
ceri a forțelor militare din Europa 
centrală, vorbitorul a spus că acestea 
implică cele mai complexe negocieri 
întreprinse vreodată, dar că S.U.A. 
speră în încheierea lor cu succes.

Arnaldo Forlani, ministrul afaceri
lor externe al Italiei, a subliniat, 
între altele, importanța întăririi, ex
tinderii și aprofundării rolului O.N.U. 
în viața economică internațională, în 
scopul transformării sale intr-un in
strument eficace al instaurării unei 
noi ordini economice internaționale.

ÎNTREVEDERI ALE MINISTRULUI DE EXTERNE 
AL ROMÂNIEI

NAȚIUNILE UNITE 2 — Cores
pondentul nostru transmite : Pre
ședintele Liberiei, William Tolbert, 
aflat în vizită la sediul Națiunilor 
Unite, l-a primit pe ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu.

Evocînd cu plăcere vizita sa în 
țara noastră și vizita președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu. in Li
beria, precum și convorbirile cor
diale și fructuoase ce au avut loc cu 
aceste ocazii, președintele William 
Tolbert a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. salutul său călduros și 
urări de pace și prosperitate poporu
lui român prieten.

în cadrul convorbirii a avut loc un

DECLARAȚIILE PREMIERULUI REPUBLICII 
SRI LANKA LA ÎNTÎLNIREA REPREZENTANȚILOR 

ȚĂRILOR NEALINIATE
La sediul O.N.U. a avut Ioc vineri 

o întîlnire a reprezentanților țărilor 
nealiniate. Luînd cuvîntul cu acest 
prilej, primul ministru al Republicii 
Sri Lanka, Sirimavo Bandaranaike, 
Președintele in exercițiu al Confe
rinței la nivel înalt a țărilor neali
niate. a cerut țărilor participan
te la mișcarea de nealiniere să 
acționeze pentru transpunerea în 
viată a hotărîrilor adoptate la 
Conferința la nivel înalt de la 
Colombo. Premierul srilankez a pro
pus organizarea unei reuniuni a Bi
roului de Coordonare, la nivelul mi
niștrilor de externe, la scurt timp 
după încheierea lucrărilor actualei 
sesiuni a Adunării Generale. Refe
rindu-se la activitatea pe plan inter
național, inclusiv la Națiunile Unite,

Ministrul afacerilor externe a! 
Ecuadorului, Armando Garcia, a su
bliniat imperativul întăririi capaci
tății politice de acțiune a O.N.U., in 
scopul realizării bunăstării tuturor 
popoarelor.

Referindu-se la situația din Africa 
australă. Ibrahim Kaduma. mi
nistrul de externe al Tanzaniei, a 
declarat că lupta împotriva colonia
lismului și rasismului a intrat acum 
într-o etapă crucială, care reclamă 
măsuri urgente din partea comuni
tății internaționale.

Ministrul afacerilor externe al F1- 
llpinelor, Carlos Romulo, a subliniat 
necesitatea aducerii Cartei Națiuni
lor Unite în pas cu schimbările In
tervenite în relațiile internaționale 
în perioada celor peste trei decenii 
care au trecut de la adoptarea aces
teia.

ÎN CONSILIUL 
DE SECURITATE

Consiliul de Securitate și-a re
luat vineri dupâ-amiază dezba
terile asupra situației din Namibia. 
Au luat cuvîntul miniștrii afa
cerilor externe ai Ghanei. Zambiei, 
Mozambicului și Sierrei Leone, pre
cum și reprezentantul permanent al 
Kampuciei Democrate la Națiunile 
Unite, care au exprimat solidaritatea 
popoarelor lor cu lupta justă a po
porului namibian pentru sfărîmarea 
lanțurilor robiei străine. Dezbaterile 
din consiliu vor continua marți după- t 
amiază.

schimb de vederi privind evoluția 
relațiilor bilaterale.

Ministrul de externe român s-a tn- 
tîlnit, de asemenea, cu Stefan Ols- 
zowski, ministrul de externe al Po
loniei. Cu această ocazie, cei doi mi
niștri au făcut o trecere in revistă 
a relațiilor de colaborare și priete
nie frățească dintre cele două țări 
socialiste și un schimb de opinii asu
pra unor probleme privind procesul 
edificării securității și cooperării în 
Europa, precum și asupra principale
lor puncte aflate în atenția actualei 
sesiuni a Adunării Generale.

Ministrul român a avut, de aseme- 
nenea, convorbiri cu ministrul de stat 
al Noii Zeelande, Keith Holyoake. și 
cu ministrul afacerilor externe al Fi- 
lipinelor, Carlos Romulo.

a țărilor nealiniate, Sirimavo Banda
ranaike a subliniat necesitatea uni
tății și solidarității acestor state în 
promovarea obiectivelor stabilite de 
comun acord. „Țările nealiniate au 
fost subjugate și exploatate, deoare
ce au fost divizate — ă spus vorbitoa
rea. Remediul rezidă in realizarea 
unității. Noi ne-am strins rindurile. 
în lupta noastră pentru justiție 
avem de-a face cu o lume în care 
multă vreme ni s-a promis statutul 
de egali. Dacă acest statut a rămas 
pînă acum mai mult o promisiune, 
soluția se află in miinile noastre".

La reuniune, din partea tării noas
tre au participat ministrul afacerilor 
externe, George Macovescu, și amba
sadorul Ion Datcu. în calitate de in
vitați la lucrările grupului țărilor 
nealiniate.

Secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., Leonid BrRinev’ ka 
primit pe Raul Castro, al doilea se
cretar al C.C. al P.C. din Cuba. Au 
fost examinate probleme ale colabo
rării multilaterale dintre cele două 
țări, precum și probleme de interes 
reciproc ale situației internaționale 
actuala.

Președintele S.WJLP.O. 
(Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest). Sam Nu.joma, a sosit vineri 
la Havana, într-o vizită oficială in 
Cuba, la invitația C.C. al P.C. din 
Cuba. în aceeași zi, el a avut o în
trevedere cu Fidel Castro, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Cuba, în 
timpul căreia au fost examinate pro
bleme de interes comun, precum și 
unele probleme internaționale, înde
osebi referitoare la situația din A- 
frica.

Primul ministru angolez, 
Lopo Do Nascimento, a părăsit 
Roma, încheindu-și vizita în cursul 
căreia a fost primit de președintele 
republicii și de premierul italian, și 
a avut convorbiri cu oficialități din 
sectoarele economice, cu lideri ai 
partidelor comunist și socialist.

Cea de-a 94-a legislatura 
a Congresului S.U.A.șl a în‘ 
cheiat sîmbătă lucrările. Mandatul 
tuturor membrilor Camerei Repre
zentanților a expirat, ei urmînd să 
candideze din nou în circumscripțiile 
pe care le reprezintă, în încercarea 
de a obține un nou mandat pe doi 
ani.

Reafirmarea orientărilor 
politicii externe finlandeze, 
într-un interviu acordat ziarului 
„Souomenmaa", ministrul afacerilor 
externe al Finlandei, Keijo Korho- 
nen, a declarat că orientările de 
bază ale politicii externe ale noului 
guvern finlandez vor rămine ace
leași — o politică activă iubitoare 
de pace, acceptată de poporul fin
landez.

Primul ministru al Cana
dei, Pierre Elliott Trudeau, va sosi
la 20 octombrie la Tokio, într-o vi
zită oficială de șase zile. El urmea
ză să aibă convorbiri cu primul mi
nistru nipon, Takeo Miki, și cu re
prezentanți ai cercurilor de afaceri 
din Japonia.

Convorbiri sovieto-ame- 
rlCUn? Președintele S.U.A., Ge
rald Ford, l-a primit la Casa 
Albă pe Andrei Gromîko, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
aflat într-o vizită la Washington cu 
prilejul participării sale la lucrările 
celei de-a XXXI-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. — transmite 
agenția T.A.S.S. Au fost examinate 
unele probleme esențiale ale relații
lor sovieto-americane. în context, o 
atenție deosebită a fost acordată pro
blemelor legate de elaborarea unui 
nou acord pe termen lung, privind 
limitarea armamentelor strategice 
ofensive, pe baza înțelegerii interve
nite în cadrul întilnirii dintre Leonid 
Brejnev și Gerald Ford, la Vladi
vostok. în noiembrie 1974.

Fondul Internațional pen
tru Dezvoltarea Igrîcultu- 
vii La sediul F.A.O. din Roma s-a 
anunțat că pînă în prezent contri
buțiile la Fondul Internațional pen
tru Dezvoltarea Agriculturii (F.I.D.A.) 
se ridică la 965 milioane dolari. 
F.A.O. a lansat un apel țărilor 
membre pentru completarea sumei 
de un miliard dolari, pentru ca 
F.I.D.A. să înceapă să funcționeze 
în vederea realizării principalului 
său scop — ajutorarea țărilor în 
curs de dezvoltare in realizarea unor 
proiecte agricole și creșterea pro
ducției de alimente.

Compania pentru pregă
tirea alegerilor în Adunarea 
Națională a țării a început în Re
publica Guineea-Bissau. în acest 
cadru, luînd cuvîntul la o adunare 
cu reprezentanții organelor locale 
din capitala țării, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Gui
neea-Bissau. Luis Cabrai, a subliniat 
că pentru organul legislativ suprem 
trebuie aleși cei mai credincioși fii 
ai poporului, capabili să facă totul 
-pentru apărarea intereselor țării.

Măsuri în vederea apă
rării lirei au fost adoptate de gu
vernul italian. între acestea, se nu
mără majorarea taxei de scont, creș
terea de la 30 la 50 la sută a cotei 
exporturilor cu plata la scadență, 
care se finanțează in valută, pre
cum și introducerea pentru o peri
oadă de două săptămîni a unei su
prataxe de 10 la sută aplicate la 
achiziționările de valută străină.

agențîîEe de presă transmit:
Federația Sindicală Mon

dială, într-o declarație dată pu
blicității vineri la Praga, a condam
nat actele teroriste din Argenti
na, în urma cărora 14 persoa
ne, între care doi delegați sindi
cali ai întreprinderii „Fiat". au fost 
răpiți. în orașul Cordoba. F.S.M. a 
cerut președintelui Videla „să inter
vină pentru descoperirea cetățenilor 
dispăruți, salvarea vieții acestora și 
încetarea acțiunilor bandelor tero
riste".

Din Panmunjon se anuntă 
că în cadrul unei reuniuni a ofițe
rilor de securitate din comisia mi
litară de armistițiu, desfășurată la 
30 septembrie, ofițerul de securitate 
al părții R.P.D. Coreene a protestat 
energic împotriva unor noi acte de 
provocare ale celeilalte .părți. 
(A.C.T.C.).

La Casa de cultură „Bartok 
Bela“, din orașul Szeged, s-a 
deschis o expoziție de fotogra
fii care înfățișează cele mai 
reprezentative obiective turisti
ce din România.

INTELSAT. Cea de~a doua 
reuniune a părților membre ale or
ganizației internaționale de teleco
municații prin satelit (INTELSAT), 
desfășurată la Nairobi, a adoptat în 
unanimitate o rezoluție prin care 
Taivanul este expulzat din organiza
ție, și salută intrarea R.P. Chineze in 
INTELSAT. (China Nouă).

Plenara C.C. al Partidu
lui Congolez al Muncii 
(P.C.M.), ale cărei lucrări s-au des
fășurat la Brazzaville, a exami
nat și aprobat documentele de bază 
ale apropiatei Conferințe naționale a 
partidului — anunță Buletinul Agen
ției congoleze de informații.

La HaiWi au ’ncePut lucrările 
celei de-a doua sesiuni a Comitetu
lui pregătitor pentru Congresul de 
constituire a Frontului Național 
Unit al Vietnamului. Congresul ur
mează să definitiveze fuziunea or

ganizatorică a Frontului Patriei din 
Vietnam, Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de Sud și 
Alianței forțelor naționale, democra
tice și pașnice existente în prezent 
în Republica Socialistă Vietnam.

în Franța, „Zi de acțiune" 
împotriva măsurilor 

de austeritate
Comitetul de legătură al celor trei 

partide de stingă din Franța — co
munist, socialist și Mișcarea Radica
lilor de Stingă — a hotărît să acorde 
sprijin deplin „Zilei de acțiune", ho- 
tărîtă de organizațiile sindicale din 
Franța pentru data de 7 octombrie. 
Această „Zi de acțiune" este organi
zată în semn de protest față de re
centele măsuri cuprinse în programul 
economic prezentat de primul minis
tru Raymond Barre. Planul guver
namental — se arată într-un comu
nicat al comitetului de legătură — 
nu face decit să constate eșecul po
liticii economice, dusă de cabinetul 
anterior, politică pe care în fapt, o 
continuă. Comunicatul face, tot
odată, un apel către militanții celor 
trei partide să contribuie activ la 
succesul acțiunilor ce se vor desfă
șura la 7 octombrie.

Acord polono-irkmdez. La 
Dublin a fost parafat acordul de co
laborare economică, industrială și 
tehnico-științifică dintre Irlanda și 
R.P. Polonă, pentru o perioadă de 
zece ani. Documentul oferă noi posi
bilități pentru extinderea, în conti
nuare, a schimburilor bilaterale și a 

^cooperării economice dintre cele două 
țări.

Președintele Perului, M°- 
rales Bermudez, a declarat că „Con
solidarea suveranității naționale, e- 
liberarea de orice dependentă econo
mică și politică, precum și valorifi
carea patrimoniului cultural al tării 
trebuie să constituie preocupări con
stante ale Drocesului peruan".' El a 
adăugat că politica tării sale, de 
afirmare a intereselor naționale, pro
movează frăția cu popoarele latino- 
americane. pornind de la recunoaș
terea mutuală și respectarea carac
teristicilor naționale.

La Moscova a avut loc 0 ?e" 
dință a Comitetului C.A.E.R. pentru 
colaborare tehnico-științifică. Din 
partea României a participat o dele
gație condusă de Octavian Groza, 
pritp-yicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie.

0 reuniune extraordinară 
a O.U.A. va avea loc, între 6 și 10 
octombrie, la Kinshasa. Ea va fi con
sacrată examinării ansamblului pro
blemelor privind cooperarea econo
mică in Africa.

Regele Olov al Norvegiei, 
în discursul rostit cu prilejul deschi
derii celei de-a 121-a sesiuni a par
lamentului norvegian, a arătat că in 
anul viitor tara sa va continua șă 
sporească ajutorul acordat țărilor în 
curs de dezvoltare. Guvernul va in
troduce un sistem special de facili
tare a împrumuturilor pentru dez
voltarea industrială a țărilor lumii a 
treia și care să sprijine exporturile 
norvegiene în aceste state. Regele 
a subliniat că politica externă a tă
rii sale va fi bazată pe cooperarea 
internațională reciproc avantajoasă, 
pe apartenența la N.A.T.O. și colabo
rare cu țările socialiste. (A. P.)

Ministrul de externe 
costarican, Gonzal° Fac>°. » 
demisionat din funcție pentru a pu
tea candida la alegerile prezidențiale 
din partea Partidului de Eliberare 
Națională, aflat la conducere (Prensa 
Latina).

Reorganizare administra
tivă în Bangladesh. Printr’un 
decret al șefului statului. Republica 
Bangladesh a fost împărțită în șapte 
zone administrative, care vor fi con
duse de administratori militari.

Șase întreprinderi trans
naționale au cauzat economiei 
mexicane pierderi în valoare de 80 
milioane dolari, antrenînd. totodată, 
șomajul a 25 000 de persoane. în ca
drul unui boicot declanșat după ce 
guvernul mexican a hotărît sporirea 
preturilor la unele materii prime 
cumpărate de firmele respective.

Miniștrii afacerilor exter
ne ai Greciei și Turciei, Di- 
mitrios Bițsios, și Ihsan Sabri Cagla- 
yangil, au avut vineri — la sediul 
misiunii grecești de la O.N.U. — o 
nouă întrevedere consacrată diferen
dului ce opune cele două țări în pro
blema drepturilor naționale în Marea 
Egee.

Deficit. Brazilia a înregistrat un 
deficit de 716 milioane dolari în ba
lanța sa comercială cu S.U.A.. în 
primele șapte luni ale anului curent, 
anunță ziarul „Jornal do Brasil", ci
tind un raport al Departamentului 
Comerțului al Statelor Unite. Aceasta 
reprezintă 43 la sută din totalul de
ficitului comercial brazilian în pe
rioada respectivă, care a fost calcu
lat la 1.679 miliarde dolari.

Convorbiri americano- 
franCBZO. Președintele S.U.A., Ge
rald Ford, l-a primit la Casa Albă 
pe ministrul de externe francez, 
Louis de Guiringaud. După convor
bire. ministrul francez a declarat că 
Franța sprijină inițiativele secreta
rului de stat al S.U.A. în vederea 
realizării unei reglementări pașnice 
a problemelor Rhodesiei și Namibiei. 
(A.F.P.).

Nu a fost confirmată 
existența vieții pe Marte. 
Nici cea de-a doua serie de expe
riențe desfășurată vineri în labora
toarele stației „Viking-2“ nu a dus la 
descoperirea unor materii organice — 
s-a anunțat la centrul de control de 
la Pasadena. Această constatare în
lătură din ce în ce mai mult proba
bilitatea existenței unor forme de 
viață pe Marte.

Autoritățile ecuadoriene 
au hotărît să achiziționeze 37,5 la 
sută din acțiunile deținute de com
pania petrolieră nord-americană 
..Gulf".

Ministrul de externe al
Portugaliei, Josă Medeiros Fer

reira, va întreprinde o vizită oficială 
la Paris, la mijlocul acestei luni, în 
urma invitației omologului său fran
cez. Louis de Guiringaud.

La Madrid s-au încheiat lu
crările celei de-a 63-a conferințe 
a Uniunii interparlamentare. 
Dezbaterile au fost consacrate 
în principal problemelor instau
rării unei noi ordini economice 
internaționale. A fost adoptată 
o rezoluție care evidențiază ur
genta lichidării subdezvoltării, i 
asigurării accesului tuturor sta
telor la cuceririle științei și teh
nicii mondiale. Delegația româ
nă, reafirmînd atenția deosebită ' 
acordată de tara noastră instau
rării unei noi ordini economice 
internaționale, s-a pronunțat 
pentru creșterea contribuției 
parlamentelor și Uniunii inter
parlamentare la realizarea aces
tui deziderat. O altă rezoluție 
adoptată cere încetarea cursei 
Înarmărilor și înfăptuirea unor 
măsuri concrete de dezarmare. 
S-a hotărît crearea Comitetului 
pentru apărarea drepturilor par
lamentarilor, in care a fost ales 
ca membru și președintele 
grupului român.

„DECENIUL 
FEMEII"

După „anul femeii" (1975), 
O.N.U. a lansat „deceniul femeii" 
(1976—1985) conform hotărîrii 
Comisiei pentru condiția femeii, 
reunită la Geneva Ia 13 sep
tembrie a.c. Comisia, care cu
prinde delegate din 31 de state, 
a hotărît să remită viitoarei re
uniuni a acestui organism, pro
gramată să aibă loc in luna de
cembrie a.c., redactarea finală 
a unui proiect de „convenție 
internațională" privind elimina
rea discriminării față de femei 
în domeniile politic, economic 
și social, precum și în relațiile 
familiale.

Deceniul femeii urmează să 
fie marcat, potrivit hotăririlor 
comisiei, prin „acțiuni susținute 
și eficace în vederea eliminării 
discriminării între sexe, pentru 
integrarea femeii în procesul de 
dezvoltare și pentru o partici
pare sporită a acesteia la viața 
politică, la cooperarea interna
țională și la menținerea păcii".
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