
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚbVĂ!

*

s
%0 11 inteia if

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XLVI Nr. 10 614 Marți 5 octombrie 1976 6 PAGINI - 30 BANI

La chemarea

Comitetului Politic Executiv

al C.C. al P.C.R

SEMĂNATUL GRÎULUI
Principalele cerințe : ritm 

răspundere pentru calitatea
intens, 
lucrărilor

i

---------------. ....---------------------■

la ți t» INVESTIȚII
In lumina Consfătuirii

de lucru de Ia C.C. al I’.CJl

PRIN METODE NOI,
IMPORTANTE ECONOMII

DE MATERIALE
ÎN PAGINA A ll-A

IERI S-AU DESCHIS ÎN CAPITALA

SI TODOR 1IVK0V-0 NOUA SI PUTERNICA EXPRESIE
lucrările Consfătuirii pe țară a cadrelor

și învățămîntului de partid și U.T.C.
9 1

• La Tirgu-Mureș, in unitățile 
industriale vizitate — primire 
entuziastă, calde manifestări 
de stimă și prețuire din partea 

oamenilor muncii.

• Convorbiri rodnice, sub semnul 
dorinței comune de adincire a 
relațiilor de bună vecinătate, de 
extindere a colaborării multila
terale dintre partidele, țările 

și popoarele noastre.
Imagine din timpul convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Tpdor Jivkov
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oferitătovărășească
de tovarășul Nicolae Ceausescu ’ 1 

în onoarea tovarășului Todor Jivkov
ședințele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Au luat parte tovarășii Ilie Verdeț, 
Iosif Banc, Teodor Coman, Vasile Pa- 
tilineț, precum și Mihail Florescu și 
loan Avram, miniștri. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, loan Florea, 
prim-secretar al Comitetului județean

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit, luni, la 
Tîrgu-Mureș, o masă tovărășească în 
onoarea tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre-

Mureș al P.C.R., membri ai birourilor 
comitetelor județean și municipal de 
partid, conducători ai organizațiilor 
obștești, instituțiilor economice și 
culturale locale.

în timpul dejunului, desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au rostit toasturi.

I

Toastul tovarășului

Nicolae Ceaușescu
I

Toastul tovarășului

Todor Jivkov

COMUNICAT
cu privire la vizita de prietenie 
in Republica Socialistă România

a tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Bulgaria

Dragă tovarășe Jivkov,
Dragi tovarăși și prietenf.
Aș dori să exprim încă o dată satisfacția mea, a 

conducerii noastre de partid și de stat, pentru faptul 
că ați răspuns la invitația de a face o vizită de priete
nie și de odihnă in România.

A devenit o tradiție de a ne întilni anual și — une
ori — de citeva ori pe an, pentru a discuta împreună 
problemele privind dezvoltarea colaborării între parti
dele și popoarele noastre, precum și diverse probleme 
ale evoluției situației internaționale. Se poate spune că 
aceste întâlniri au contribuit mult Ia dezvoltarea cola
borării româno-bulgare în diferite domenii de acti
vitate. De aceea aș dori să exprim convingerea că și 
actuala vizită va avea rezultate pozitive pentru dezvol
tarea colaborării dintre partidele și popoarele noastre.

Nu doresc să mă refer acum la rezultatele odihnei 
șl ale vînătorii. Sper totuși că, pe ansamblu, șederea 
în România, în această parte a țării, a fost folositoare. 
Ați vizitat astăzi unele întreprinderi și — mai cu 
seamă — ați putut vedea manifestările de simpatie și 
prietenie cu care populația din municipiul Tirgu-Mureș 
v-a intimpinat. Aceasta este o expresie a prieteniei care 
leagă popoarele noastre.

Am avut un schimb de păreri cu privire la relațiile 
dintre partidele și popoarele noastre, cit și asupra unor 
probleme internaționale. Am stabilit împreună să 
impulsionăm realizarea acordurilor existente și să în
cepem lucrările de cooperare, care au o importanță 
deosebită pentru ambele țări. De asemenea, am ajuns 
la concluzii comune să întărim colaborarea noastră și 
pe plan internațional, cu țările socialiste, pentru secu
ritate și pentru pace.

Sînt convins că dezvoltarea colaborării noastre co
respunde pe deplin intereselor celor două țări, cauzei 
socialismului și păcii in lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a toastat pen
tru dezvoltarea continuă a colaborării dintre 
partidele și popoarele noastre, pentru întă
rirea unității și colaborării țărilor socialiste, 
pentru pace și colaborare în lume, în sănăta
tea tovarășului Jivkov și a urat poporului 
prieten bulgar succese în realizarea noului 
plan cincinal.

au loc anual — sau, cum a spus — de 
pe an, de data aceasta pe teritoriul

desigur, și Ia vînătoare. Dar dumnea-

încheiat cu rezul- 
să îmbinăm utilul

recunoștința mea

Plecarea tovarășului
Todor Jivkov
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Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragi tovarăși și prieteni români,
Doresc, încă o dată, să vă mulțumesc cordial pentru 

invitația ce mi-a fost adresată de a face o nouă vi
zită în România prietenă. De asemenea, vreau să ex
prim mulțumirile conducerii noastre de partid și de 
stat.

Aș dori să mă alătur in întregime celor spuse de 
tovarășul Ceaușescu in legătură cu intilnirile noastre 
periodice, care 
mai multe ori 
României.

Noi am fost,
voastră înțelegeți că oameni ca noi n-au venit numai 
la vinătoare, ci au venit să discute probleme politice 
referitoare la relațiile dintre partidele și statele noas
tre.

In ceea ce privește convorbirile, schimbul de păreri 
pe care l-am avut cu tovar ișul Ceaușescu în aceste 
zile, in special astăzi, atît în ce privește relațiile bila
terale, cit șl unele probleme internaționale, ale mișcă
rii comuniste internaționale — se poate spune că au 
fost fructuoase — și nu există nici o indoială că vor 
da un nou impuls relațiilor bulgaro-române. Și aceas
tă intilnire, ca și precedentele, s-a 
tate foarte fructuoase și am reușit 
cu plăcutul.

Vreau, de asemenea, să exprim
pentru posibilitatea ce mi s-a oferit de a vizita trei 
întreprinderi din orașul Tg. Mureș. Trebuie să vă spun 
că aceste întreprinderi, pe care le-am vizitat, mi-au 
plăcut atît mie, cit și colaboratorilor mei.

Aș dori ca să relev — a spus in continuare tovarășul 
Todor Jivkov — primirea prietenească deosebită care 
ne-a fost făcută de populația acestui oraș. A fost o 
primire minunată, care m-a incintat. Aș dori să exprim 
mulțumirea mea pentru această primire călduroasă. 
Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu. a- 
ceasta exprimă sentimentele pe care le nutresc reciproc 
cele două popoare, partide și țări ale noastre. Aceste 
sentimente de prietenie ne obligă pe noi foarte mult 
și, fără indoială, că vom acționa tot mai hotărît pentru 
dezvoltarea acestei prietenii și colaborări multilaterale 
între țările, partidele și popoarele noastre.

Tovarășul Todor Jivkov a urat noi succese 
poporului roman și a toastat pentru Partidul 
Comunist Român, pentru prietenia și colabo
rarea dintre țările noastre, pentru unitatea și 
coeziunea țărilor socialiste, în sănătatea to
varășului Nicolae Ceaușescu.

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, a făcut 
o vizită de prietenie și de odihnă in 
România, în perioada 2—4 octombrie 
1976.

Cu acest prilej,
Jivkov 
nornice 
întilnit 
abeste 
varășul 
o primire plină de cordialitate fră
țească din partea oamenilor muncii 
din Întreprinderile și localitățile vi
zitate — expresie a sentimentelor 

prietenie, stimă și prețuire ce și 
nutresc 
poporul

tovarășul Todor 
a vizitat întreprinderi eco- 

din județul Mureș, s-a 
cu oamenii muncii din 
unități. Pretutindeni, to- 

Todor Jivkov s-a bucurat de

celecolaborării tradiționale dintre 
două țări.

în timpul vizitei, între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au avut loc convorbiri, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
de profundă înțelegere tovărășească 
— caracteristică raporturilor dintre 
cei doi conducători de partid și de 
stat. în cadrul acestor convorbiri, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov s-au informat reciproc despre 
mersul construcției socialiste în 
România și Bulgaria, despre realiză
rile și sarcinile care stau in prezent 
in fața celor două țări și popoare, 
despre activitatea rodnică pe care 
oamenii muncii români și bulgari o 
desfășoară pentru îndeplinirea cu 
succes a hotăririlor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Român 
și. respectiv, ale Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Bulgar.

Luni s-au deschis în Capitală lu
crările Consfătuirii pe țară a cadrelor 
din domeniul științelor sociale și în- 
vățămintului de partid și U.T.C.. con
vocată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

La consfătuire participă tovarășii 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea.

Iau parte membri ai C.C. al P.C.R., 
ai biroului Comisiei ideologice a C.C. 
al P.C.R., secretari cu problemele de. 
propagandă ai comitetelor județene 
de partid, cadre didactice care predau 
discipline sociale în învățămîntul 
superior, gimnazial și liceal, repre
zentanți ai inspectoratelor școlare ju
dețene, cercetători științifici, cadre 
didactice de la Academia de partid și 
de pregătire a cadrelor de conducere 
de pe lingă C.C. al P.C.R. și școlile 
inter județene de partid, lectori și pro
pagandiști din învățămîntul de par
tid, cadre de partid și din domeniul 
științelor sociale din sistemul Minis
terului Apărării Naționale și Minis
terului de Interne, activiști ai C.C. al 
P.C.R. și cadre din Ministerul Edu
cației și învățămîntului.

Lucrările consfătuirii au fost des
chise de tovarășul Cornel Burtică,

membru al Comitetului Politic Exe« 
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Consfătuirea analizează modul în 
care s-au aplicat in viață hotăririla 
Congresului al XI-lea al partidului in 
domeniul științelor sociale și invăță- 
mîntului de partid și sarcinile 
cadrelor didactice, ale lectorilor și 
propagandiștilor în aplicarea indi
cațiilor date de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.’ la Congresul educației po
litice și al culturii socialiste privind 
îmbunătățirea studierii și însușirii po
liticii și ideologiei partidului, educa
ția comunistă, militant-revoluționară 
a tineretului, a tuturor oamenilor 
muncii, integrarea deplină a științelor 
sociale cu practica social-politică.

în acest cadru, consfătuirea dezba
te : propuneri privind îmbunătățirea 
structurii predării științelor sociale 
în școli și facultăți ; propuneri de 
îmbunătățire a programelor analitice 
ale disciplinelor de științe sociale 
pentru învățămîntul gimnazial, liceal 
și superior; proiectul de îmbunătățire 
a organizării și conținutului progra
melor pentru învățămintul de partid 
și U.T.C.; propuneri privind reorga
nizarea activității cabinetelor jude
țene de partid.

Lucrările consfătuirii se desfășoară 
în plen și pe următoarele secțiuni : 
Filozofie și sociologie ; Economie po
litică ; Socialism științific ; Istorie | 
învățămînt de partid și U.T.C.

-
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„Fiecare la locul de muncă avem datoria, obligația, 
să nu uităm nici un moment că sîntem membri ai unui 
partid revoluționar, că sîntem și trebuie să rămînem 
revoluționari. Să facem totul pentru ca partidul nostru 
să-și îndeplinească cu cinste misiunea sa istorică de 
conducător al transformărilor revoluționare în Româ
nia".

După cum se știe, întreaga acti
vitate ideologico-educativă a parti
dului, atît de vastă și de complexă, 
are ca obiectiv fundamental dez
voltarea conștiinței revoluționare 
a comuniștilor, a tuturor celor 
ce muncesc. De la „Tezele" 
din iulie ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și documentele plenarei 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 
și pină la hotăririle Congresului al 
XI-lea al partidului și ale Congre
sului educației politice și al cultu
rii socialiste, care și-au găsit con
cretizare in Programul de măsuri 
aprobat de Comitetul Politic Exe
cutiv și aflat in prezent in discuție 
publică — toate relevă perseveren
ța cu care partidul urmărește dez
voltarea spiritului revoluționar, ca 
trăsătură esențială a modelării 
omului nou, constructor al socia
lismului și comunismului.

Formarea spiritului revoluționar 
constituie o componentă organică 
a întregii politici a partidului. Se 
poate spune că nu există cuvintare 
a tovarășului Nicolae 
cu prilejul vizitelorde 

le 
Și

reciproc poporul român 
bulgar, a solidarității și

Ceaușescu 
in diferite ju-

* *1

(Continuare in pag. a III-a)

La plecarea de pe aeroport

NICOLAE CEAUȘESCU

dețe ale țării, al întâlnirilor cu oa
menii muncii in care secretarul ge
neral al partidului să nu sublinieze 
cu putere cerința educării comu
niștilor, a celorlalți oameni ai 
muncii, ca adevărați revoluționari.

Partidul pornește de la faptul că 
spiritul revoluționar constituie o 
uriașă forță a progresului societă
ții — și, ca atare, el trebuie să se 
manifeste in toate domeniile, in 
toate ramurile de activitate, oricit 
de diverse, Ia comuniști, ca și la 
toți oamenii muncii, in orice loc ar 
lucra, in întreprinderi și instituții, 
la orașe și Ia sate. Trăim intr-o 
societate revoluționară, ceea ce în
seamnă că spiritul revoluționar 
trebuie să-i caracterizeze pe toți 
membrii societății.

Desigur, fără a ne propune să 
înfățișăm, in spațiul acestei casete 
introductive, toate trăsăturile de
finitorii ale spiritului revoluționar, 
se cuvine subliniat, in primul rînd, 
că acesta SE MATERIALIZEAZĂ 
ȘI SE PROBEAZĂ PRIN FAP-

(Continuare în pag. a Il-a)

în industria Capitalei

Productivitate înaltă
înseninate sporuri 

de producție peste plan
Oamenii muncii din întreprinderile 

industriale ale Capitalei, puternic 
mobilizați de organele și organizații
le de partid pentru îndeplinirea an
gajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă, au realizat în 9 luni ale 
anului o producție-marfă suplimen
tară in valoare de 1 930 milioane lei. 
Printre altele, au fost produse pes
te prevederile de plan 7 5ă0 tope țqțd 
din oțel, 2 300 tone laminate finite 
pline din oțel, 24 locomotive diesel 
hidraulice de 1 250 CP, motoare cu 
ardere internă și transformatoare șl 
autotransformatoare de putere înșu- 
mind 47 600 CP și, respectiv, 16 540 
KVA, 480 autoutilitare, aparataj e- 
lectric de joasă tensiune și mijloa
ce de automatizare electrotehnice in 
valoare de 145 milioane lei și, res
pectiv, 86 milioane lei, 1 100 tone u- 
tilaje tehnologice pentru prelucrarea 
țițeiului, 179 tone coloranți și pig
menți organici, medicamente în va
loare de 146 milioane lei, 533 000 mp 
țesături. 2.5 milioane bucăți tricotaje 
și altele. Ca rezultat al preocupări
lor pentru valorificarea superioară a 
resurselor interne și pentru extin
derea pe scară largă a unor tehnici 
avansate de fabricație. întregul spor 
de producție a fost obținut pe sea
ma creșterii productivității muncii, 
planul la acest indicator fiind înde
plinit în proporție de circa 102 la 
sută. (Dumitru Tîrcob).
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(Urmare din pag. I)
TE ; a fi revoluționar nu înseamnă a-ți insuși 
doar un mod de gîndire revoluționar, a învăța 
și reține principiile de bază ale materialismului 
dialectic și istoric, ca noțiuni teoretice sau cuuoștințe 
de cultură ; nu înseamnă nici a rosti lozinci revolu
ționare — ESENȚIALUL ESTE A TRANSPUNE A- 
CEST MOD DE GÎNDIRE ÎN FAPTE, A TE COM
PORTA ÎN TOATE ÎMPREJURĂRILE, ÎN PRIMUL 
RÎND ÎN PRODUCȚIE, ÎN SOCIETATE. ÎN FAMI
LIE, CA OM ÎNAINTAT, ca om hotărit să dea tot ce 
poate pentru ca activitatea in sectorul lui să meargă 
cit mai bine, pentru ca politica partidului să fie cit 
mai fructuos aplicată, pentru a se dovedi model de 
atitudine celor din jur. Spiritul revoluționar ne cere 
să muncim cu maximă conștiinciozitate, să evităm 
automulțumirea, să nu fim niciodată satisfăcuți cu 
ceea ce am înfăptuit ; chiar atunci cînd am obținut 
rezultate pozitive, să năzuim și să depunem eforturi 
pentru a realiza mereu mai mult, mereu mai bine. 
Concretizînd aceste cerințe, secretarul general al parti
dului sublinia, cu prilejul recentelor vizite de lucru in

unități din industrie și agricultură, că spiritul revolu
ționar trebuie să se concretizeze in efort și căutare 
necontenite pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de producție — dc la modernizarea produselor și ridi
carea calității lor la economii și valorificarea supe
rioară a materiilor prime și materialelor ; de Ia exe
cutarea neîntîrziată și de bună calitate a lucrărilor 
agricole pină la promovarea agrotehnicii avansate — că 
manifestarea acestui spirit cere grijă maximă pentru 
apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste.

Spiritul revoluționar ne solicită tuturor să promo
văm noul, să înlăturăm orice fenomene de rutină, să 
fim intransigenți față de lipsuri, ințelegind aceasta 
nu doar ca o simplă constatare a lor, ci ca o preocu
pare permanentă pentru a pune efectiv umărul la 
perfecționarea întregii activități.

Modului in care cerințele spiritului revoluționar se 
manifestă in viața cotidiană, in activitatea dc zi cu zi 
a oamenilor muncii, in fabrici și uzine, pe șantiere, 
ogoare, în institute de cercetări și proiectare, in școli 
și universități, ziarul nostru ii consacră o suită dc 
articole, a căror publicare o începem în numărul de 
față.

A-TI FACE DATORIA...
Șl MAI MULT DECÎT ATÎT

Discuția pe care o rela
tăm am purtat-o cu ingi
nerul Victor Viorel Magui, 
șef de secție la Institutul 
de proiectări de secții și 

; uzine de laminare (IFRO- 
LAM) tocmai cind acesta 
se pregătea să plece din 
nou printre constructorii 
care realizează proiectul 
unei uzine la care a lucrat. 
E ușor, e greu să proiec- 

j tezi o întreprindere ? Se 
cere, desigur, pricepere. 
Dar e deaj uns oare numai 
priceperea ?

— Multe altele i se cer 
unui proiectant, spune in
ginerul Magui. Cunoașterea 
meseriei, deci competența 
profesională este, desigur, 
condiția fundamentală. Nu 
sînt insă mai puțin impor
tante unele condiții, le-aș 
spune, de ordin politic și 
moral...

— La ce vă referiți ?
— Mă refer, in primul 

rlnd. la sentimentul răs
punderii sociale. Pentru 
noi, ca proiectanți, asta în
seamnă, de exemplu, să te 
gindești cu răspundere că 
fiecare linie pe care o în
scrii pe Suprafața hirtiei 
de calc înseamnă, în final, 
un edificiu, o realizare teh
nică — dar maLJțpseamnă

■ ■" și bani mulți. milioane și 
.. milioane de Iei din avere» 

'"«-’întregului popor. Să te 
gindești și să măsori de 
zece ori orice deschidere 
de compas care se traduce, 
la scara realizării practice 
a proiectului, prin manope
ră și consum de materiale, 
prin durată a construcției 
și eficiență economică...

Vedeți, nu spun nici un 
secret, nici o noutate, dacă 
reamintesc de tendințele 
unor proiectanți spre mo
numentalitate sau excese 
de ornamentație. Or, tre
buie să ne învingem ase
menea tentații spre ..fru
mos". Frumosul nu stă in 
zorzoane, in săli fastuoase

— frumos este ceea ce e 
funcțional, economic, fru
mos este proiectul care ține 
seamă nu de autoreliefa- 
rea personalității proiec
tantului, ci de interesele 
stricte ale producției. A- 
dică. ale societății.

— Do multe ori, în ma
terie de construcții, noțiu
nea de răspundere se aso
ciază cu aceea de trăinicie...

— Fără îndoială. Dar nu
mai trăinicia nu înseamnă 
nimic dacă nu este conjuga-

Înseamnă a înțelege că un 
proiect nu poate să fie ace
lași de la un an Ia altul, 
înseamnă să gindești critic 
asupra a tot ce faci, să-ți 
spui continuu că obiective 
asemănătoare pot fi și tre
buie să fie concepute de 
la an la an mai bune și 
mai ieftine. Sigur, proiec
tarea este o muncă de 
creație. Și orice muncă de 
creație tehnică implică și 
un coeficient de risc. Cu 
riscul acesta trebuie, să se

Un proiectant, despre 
responsabilitatea comunistă 
în activitatea la planșetă

tă cu alte și alte cerințe ce se 
adresează proiectantului. Ți 
se cere, între altele, îndrăz
neală. Fără asta nici nu 
poți pleca la drum. Eu sînt 
fecior de țăran și am moș
tenit de acasă o deviză 
simplă și trainică : dacă nu 
îndrăznești, nu faci nimic. 
Toată viața și în cele mai 
diverse imprejurări am a- 
plicat acest principiu. Și nu 
m-am înșelat. De ce are 
nevoie de .îndrăzneală un 
proiectant ?’ El trebuie, aș 
spune, să „trăiască cu 
cițiva ani înaintea prezen
tului". Să gîndească și să 
conceapă azi un obiectiv 
industrial, o tehnologie, o 
mașină care, peste cițiva 
ani, atunci cind s? va rea
liza practic, să fie „după 
ultimul jurnal". Adică mo
dern, chiar ultramodern. 
Asta, credeți-mă. este o 
chestiune de îndrăzneală. 
De competență, firește, de 
imaginație, de hărnicie, dar, 
în primul rind de îndrăz
neală.

Desigur, aceasta înseam
nă a inova continuu.

ia de piept proiectantul în 
fiecare zi.

Iată un exemplu : nu de 
mult au fost la noi unele 
discuții în legătură cu un 
proiect important. Ni se ce
rea să-l dăm mai devreme. 
Era, adică, foarte impor
tant pentru economia na
țională să-l realizăm mai 
devreme. Părea imposibil. 
De aici, discuții. Discuții 
iscate de faptul că nu 
toți vedeau imposibilă rea
lizarea lui mai timpurie.' 
Comuniștii noștri — mă re
fer în primul rînd la cei 
care consideră că își fac 
datoria doar atunci cînd fac 
mai mult decît le cere da
toria, care întotdeauna mai 
pun și de la ei cite ceva 
— au spus că se poate. 
Unii ziceau — și în parte 
aveau dreptate — că reali
zarea intr-un timp atit. de 
scurt a proiectului în cauză 
presupunea un risc. Riscul 
unor soluții nu îndeajuns 
studiate. Da — au spus însă 
primii — riscul acesta ar 
exista dacă am lucra în rit
mul obișnuit. Dar noi pu

tem să menținem certitudi
nile necesare, lucrînd in
tr-un alt ritm și într-un alt 
mod. Dacă sîntem dispuși la 
un efort mai mare. Dacă 
nu ne drămuim timpul. 
Dacă îi dăruim acestui pro
iect ceva mai mult din su
fletul nostru. Dacă înțelegi 
că atunci cind proiectul tău 
și-a intirziat sosirea cu o zi 
înseamnă că in ziua aceea 
sute sau poate mii de con
structori au stat oarecum 
degeaba pe șantiere. Dacă 
ai in vedere'că un obiectiv 
industrial realizat mai de
vreme înseamnă a da so
cietății mai devreme mai 
multe bunuri. înseamnă a 
asigura mai devreme locuri 
de muncă pentru mii de oa
meni.

De prisos să mai mențio
nez că proiectul respectiv 
a fost dat în timp util, iar 
investiția la care m-am 
referit n-a avut de aștep
tat...

— In ce măsură noul con
stituie un aliat sau un ad
versar al muncii dumnea
voastră ?

— Se spune că adevăru
rile noi încep prin a fi ere
tice. Sigur, o idee nouă care 
vine să răstoarne concepții 
și cunoștințe trainic sedi- 
mentațe șochează. Dacă 
faci insă efortul să desco
peri avantajele acestei idei 
ești din plin răsplătit. Cînd, 
în urmă cu cițiva ani. s-a 
preconizat la noi, într-o a- 
dunare generală de partid, 
realizarea a de trei ori mai 
multe proiecte, prezicerea 
aceasta li s-a părut unora 
imposibilă. Dar gîndirea și 
efortul, învingerea unor i- 
nerții și mentalități au fă
cut posibilă realizarea ho- 
tărîrii de atunci. Aceasta, 
vreau să cred, a însemnat, 
la scara noastră, un act re
voluționar. Ne dorim cit 
mai multe asemenea acte.

Mihai CARANFIl

SĂ TE ÎNGRIJEȘTI 
DE OMUL DE LlNGĂ TINE

Cu casca de protecție sub 
braț, așa l-am întîlnit la 
comitetul de partid al u- 
zinei pe omul pe care-1 
așteptam. Unul dintre 
miile de lucrători de la 
„Vulcan". Muncitor meta
lurgist cu palme bătăto
rite ca toți metalurgiștii 
și impregnate de cănea- 
la fierului. II cunoș
team fără să-1 fi văzut 
însă pină atunci, întrucît 
îmi fusese descris ca un 
meseriaș priceput, ca un 
activist de partid ce nu se 
dă în lături de la nici o 
sarcină, ca șeful unei e- 
chipe fruntașe pe uzină și 
care lucrează cu un proce
deu nou de tăiere a meta
lelor inoxidabile — tăierea 
sub jet de plasmă. Mai 
știam că este muncitor la 
prima generație, provenind 
de la țară, dintr-un sat de 
undeva din Prahova ; a 
crescut și s-a format în 
anii de furtunos avint ai 
socialismului. Este secreta
rul organizației de partid 
din atelier și membru al 
comitetului de partid al u- 
zinei. A fost decorat cu Or
dinul Muncii și, cum am 
spus, lucrează cu un pro
cedeu nou.

Dar mai auzisem ceva 
despre el : anume că iși 
dovedește spiritul revolu
ționar nu numai prin pro
pria muncă, ci și prin gri
ja pe care o poartă celor 
din jur, prin modul în care 
concepe sprijinirea acesto
ra ca o proprie îndatorire.

— Mi-a plăcut să mă o- 
cup de oameni, să fie cres
cuți în spiritul normelor 
morale ale societății noas
tre, pentru că nu este totul 
să știi meserie, trebuie să 
fii și om in același timp, 
să ai vederi înaintate. Și 
prin asta ințeleg să nu iți 
privești îngust sarcinile, ci 
să te ingrijești de omul, de 
oamenii de lingă tine. Aș 
spune că asta este o sar
cină de partid, o sarcină de 
om comunist. Vedeți, cei 
din echipa pe care o con
duc sint, toți, mai tineri 
decit mine și mă simt da
tor să-i îndrumez.

— Ați avut cumva și 
vreun caz mai dificil ?

Maistrul Dumitru Dragu 
meditează citeva clipe, ca 
și cum s-ar fi întrebat 
dacă era sau nu nimerit să 
mai vorbească de un caz 
ce-i dăduse multe preocu
pări, dar care, in momentul 
de față nu mai constituia 
o abatere de Ia normele de 
viață și de muncă ale so
cietății noastre. Se decide :

— Am avut un caz cu 
un băiat de 19 ani, lucră
tor bun, dar care se lăsase 
atras într-un grup de inși 
fără căpătii și pierduse

titudine și corectitudinea 
este o lego. în echipa de de
bitare a materialelor inalt 
aliate. Mă uit și cum se 
îmbracă omul, șl cum tră
iește acasă, cum se com
portă el in viață, mă simt 
răspunzător, fabrica este o 
scoală nu numai a muncii, 
ci și a vieții. Tot ce știu 
pun, cum se zice, pe masă, 
nu caut să am secrete și 
mă bucur sincer cînd cei 
de lingă mine se ridică la 
nivelul meu Se cunoștințe 
în meserie și nu m-aș sim
ți prin nimic jenat dacă un 
tînăr, să zicem, m-ar de

Un muncitor, despre 
creșterea și educarea 

noilor generații de muncitori

simțul răspunderii atit față 
de el insuși, cit și față de 
noi cei din echipă. L-am 
căutat — încetase sâ mai 
vină la serviciu — am stat 
de vorbă cu el, l-am adus 
în fața echipei ; „Ce gin- 
duri ai ? Nu-ți dai seama 
că faci parte dintr-o 
echipă fruntașă pe uzină, 
că ne încurci treburile, și 
apoi ce fel de om vrei să 
ajungi ? Unde e simțul tău 
de om care trăiește intr-o 
societate ca a noastră, re
voluționară îmi părea 
rău de el ca de propriu-mi 
copil. Poți fi nepăsător cind 
vezi un om rătăcindu-se ? 
Se pierdea un lucrător și 
nu ne putem permite să 
trecem oameni la catego
ria rebuturi. Omul este om, 
și poate fi readus pe dru
mul cel bun cu vorba, cu 
exemplul. Acum ne bizuim 
pe el, a devenit altul.

Vorbindu-mi de spiritul 
de solidaritate și de înțele
gere al colectivului de 
muncă din subordine, in
terlocutorul precizează că 
are „o echipă foarte uni
tă". oamenii se respectă, 
sint prieteni, buni tovarăși.

— Eu țin mult la corec

păși. Noi luăm masa îm
preună, „la grămadă", și 
de fiecare dată pauza de 
masă este un prilej de _a 
discuta, de a schimba pă
reri, de a comenta eveni
mentele politice din viața 
țării și din actualitatea in
ternațională. Sintem o e- 
chipă unită. Dacă observ 
la vreunul ceva cs nu mer
ge ii spun omului deschis 
ce gîndesc. Pe moment 
omul se mai supără, dar 
nu trece mult și-l aud zi- 
cînd : „Nea Dragule ai a- 
vut dreptate".

In cursul dialogului, șe
ful echipei de la debita
rea materialelor înalt alia
te a enunțat, relevînd me
ritele personale ale unora 
dintre membrii colectivu
lui. citeva nume și am în
țeles că Marian Dodan 
este o slăbiciune a sa, dar 
o slăbiciune derivind din
tr-o preocupare de esență 
superioară.

— Este un băiat dotat. îl 
pregătesc ca schimb al 
meu. Intr-o zi pot fi luat 
de aici și dat in altă par
te ; pe c'ne punem șef de 
echipă ? Să stai să cauți ? 
Omul e aici. Este un bă
iat bun, cu simțul răspun

derii ; priceput în meserie, 
este elev, Ia seral, al liceu
lui industrial.

—' Către ce vă îndreptați 
atenția în mod deosebit la 
locul de muncă în momen
tul de față ?

— Ne preocupă pe toți eco
nomisirea metalului. Tabla 
inoxidabilă se aduce incă 
din import, costă mult și nu 
ne este îngăduit să pier
dem din ea nici un gram. 
I-am obișnuit pe toți să 
gîndească așa. Uneori se 
cere și severitate. Le-am 
spus să ne punem mintea 
la contribuție și să găsim 
metode mai bune de mun
că. Așa facem. Unde nu se 
poate lucra cu aparatul, 
punem în acțiune foarfecă, 
chiar dacă sîntem nevoiți 
să muncim mai greu.

...In hala atelierului de 
montaj general s-a înălțat 
brusc spre plafon un nor 
de fum albăstrui și citeva 
scintei au sărit dincolo de 
pereții împrejmuitori ai 
unui compartiment. După 
un scurt răstimp, zgomotul 
de flacără a încetat și o- 
dată cu aceasta a dispărut 
și norul de fum albăstrui, 
în citeva clipe, cu jetul de 
plasmă fusese efectuată o 
operațiune de tăiere a unei 
porțiuni de tablă inoxida
bilă groasă de trei centi
metri. La lucru se afla ju
mătate din echipa maistru
lui Dumitru Dragu : o tî- 
nără brunetă de 18 ani, 
Ioana Gaiță, un tînăr pur- 
tind ștrengărește o tichie 
de culoare verde. Dumitru 
Prună, de 19 ani. un bărbat 
blond și mare cit un urs, 
Marian Dodan. de 24 de ani. 
și Gheorgh? Geantă, om 
trecut de 35 de ani. Toți 
specialiști în tăierea meta
lelor inoxidabile cu jetul 
de plasmă. Se simt uniți, 
apropiați unul altuia, iar 
aceasta nentru că șeful de 
echipă Dumitru Dragu știe 
si se străduiește să facă din 
fiecare un om.

Ca sarcină de partid, de 
om comunist, de revoluțio
nar.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

------------------------------  . ———-

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

SEMĂNATUL GRIULUI
Principalele cerințe: ritm intens, răspundere pentru calitatea lucrărilor
Răspunzînd chemării Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

oamenii muncii din agricultură și-au concentrat forțele pentru a grăbi 
lucrările agricole de sezon. Pină ieri, 4 octombrie, griul a fost însămân
țat pe 1 051 750 hectare, lucrările fiind mai avansate în cooperativele 
agricole din județele Satu-Mare, Mehedinți, Dîmbovița, Ialomița, Ga
lați, Buzău, Vrancea, Alba, Tulcea și altele. Alături de măsurile luate 
în vederea grăbirii semănatului se cere să se acorde cea mai mare 
atenție calității lucrărilor, astfel incit să se obțină recolte mari in 
anul viitor. Ce se întreprinde în această direcție ? Iată răspunsuri din 
județele Ilfov, Vaslui și Galați.

In județul Ilfov, care a obținut în 
acest an o producție bună de griu, 
actuala campanie de semănat se des
fășoară din plin. Volumul de muncă 
este destul de mare, atit pentru pre
gătirea terenului cit și pentru însă- 
mințarea intr-un timn scurt a nu 
mai puțin de 135 000 hectare de 
griu, in condițiile nu tocmai prielni
ce respectării asolamentelor stabilite 
inițial. Dar așa cum am putut con
stata în timpul unui raid întreprins 
citeva zile la rînd prin mai multe 
unități agricole de stat și coopera
tiste, acolo unde condițiile au im
pus-o. cadrele de conducere au făcut 
o nouă amplasare a culturii, astfel 
că la această dată, paralel cu semă
natul, se lucrează cu toate forțele la 
recoltarea porumbului, a celorlalte 
culturi premergătoare tîrzii, după 
care urmează să se însămînțeze 40 
la sută din suprafața totală desti
nată griului, pentru a se elibera și 
pregăti terenul în timpul optim.

Un alt element ce caracterizează 
munca oamenilor de pe ogoarele ju
dețului este răspunderea pentru ca
litatea lucrărilor. La întreprinderile 
agricole de stat Urziceni, Chirnogi, 
Afumați. Vedea, Minăstirea și Prun- 
du, la cooperativele agricole Greve- 
dia, Butimanu, Periș, Gurbănești, 
Gîrbavi, Fierbinți și Putineiu, meca
nizatorii și specialiștii pe care i-am 
întîlnit in oimp ne-au vorbit, mai 
ales prin graiul faptelor, despre ho
tărârea lor de a pune o bază trai
nică recoltelor viitoare. „Semănatul, 
mai ales că terenul se poate pregăti 
foarte bine, este o lucrare care ne 
recomandă pe fiecare dintre noi și 
pe toți Ia un loc" — spunea meca
nizatorul Marin Ticu, întrerupt de 
noi din lucru pentru un scurt dialog

pe o tarla a cooperativei agricole 
Crevedia. Intr-adevăr, în gradul de 
conștiință al acestor oameni, în pa
siunea lor pentru lucru bine făcut 
acum rezidă într-o măsură hotărî- 
toare nivelul viitoarei producții de 
griu. Asemenea oameni am intîlnit 
și la Gurbănești. unii pregătind tere
nul. alțți semănînd, oameni despre 
care tovhrășul Dinu Danieliuc, pre

brie întreaga suprafață destinată 
griului să fie insămînțată. (Alexan
dru Brad).

★
Semănatul griului în cooperativele 

agricole din județul Vaslui s-a făcut 
pe numai 32 la sută din suprafețe. 
Ce se întreprinde pentru a se inten
sifica lucrările și respecta normele de 
calitate ? Iată-ne la cooperativa agri
colă din Popeni. Pe tarlaua Zorleni, 
unde erau grupate 7 tractoare, lucră
rile se desfășurau sub supravegherea 
și indicațiile inginerului șef al unită
ții, Ioachim Drăghici. „Depășim viteza 
zilniță planificată — 15 hectare față 
de 12—13 hectare — ne spune spe
cialistul cooperativei. La discuri am 
adăugat mijloace ajutătoare — lame, 
greutăți, nivelatoare. Terenurile care 
fuseseră discuite înaintea ultimelor

ședintele cooperativei agricole, ne-a 
vorbit cu un deosebit respect.

Răspunzînd chemării Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
peste 4 500 de mecanizatori lucrea
ză in aceste zile, de dimineața pină 
seara, la pregătirea terenului, la se
mănatul griului pe ogoarele județu
lui Ilfov. Pină ieri a fost încorpo
rată în sol sămînța pe aproape 9 000 
ha in întreprinderile agricole de stat 
și pe mai bine de 65 000 hectare, în 
cooperativele agricole, ceea ce la ni
velul județului, reprezintă aproxi
mativ 48 la sută din suprafața des
tinată acestei culturi. Cu cele mai 
bune rezultate se prezintă la această 
dată unitățile cooperatiste din con
siliile Chiselet, Izvoarele, Hotarele, 
Grădiștea, Girbovi, Chirnogi, Budești 
și Călugăreni, zone in care folosirea 
timpului și a utilajelor reprezintă o 
preocupare zilnică a mecanizatorilor 
și specialiștilor. Așa cum s-a apre
ciat la comandamentul județean, este 
necesar ca in perioada următoare 
să crească- viteza zilnică la semănat 
la 9 600 ha în C.A.P. și 2 424 în 
I.A.S., pentru ca pînă la 15 octom

ploi, sint pregătite din nou. Am reu
șit ca pină la 1 octombrie să insă- 
mințăm peste 60 la sută din supra
fața planificată". Calitatea lucrărilor 
este o sarcină obligatorie nu numai 
a specialiștilor, dar și a mecanizato
rilor. Cei mai mulți dintre acești oa
meni minunați aplică cu strictețe re
gulile agrotehnice. Orice abateri sint 
prevenite. Inginerul șef al C.A.P. Zor
leni, Teodor Tunaru, a respins lucra
rea executată la discuit pe terenul 
de la punctul „La triunghi" de către 
mecanizatorii Stelian Coman și Ne- 
culai Drăgulin. La această cooperati
vă se impune disciplină și ordine in 
uțilizarea parcului de mașini și. trac
toare. In ziua raidului, deși se a- 
propia ora 13, un tractor echipat cu 
discuri incă nu se afla in cimp. 
Tot în aceeași zi, din 38 de tractoare 
numai 24 erau în bună stare de func
ționare. într-o altă parte a județului, 
o experiență bună privind organiza
rea muncii și eficiența ei am reți
nut din discuția avută cu tov. Ion 
Donea. președintele Consiliului in- 
tercooperatist Solești. „Deși am avut 
terenul pregătit din timp, după ploi

am reluat discuitul de două ori eu 
agregate complexe. De dimineața 
pină seara tirziu se lucrează in toate 
cooperativele din consiliu — Ferești, 
Mielești. Solești, Ștoborăni și Văleni. 
Ca urmare, s-a însămînțat 50 la sută 
din suprafața planificată de 2 800 
hectare și avem toate condițiile ca 
sâ ne încadrăm în perioada optimă 
cu semănatul". (Crăciun Lăluci).

★
In cooperativele agricole din jude

țul Galați au fost insămințate 55 la 
sută din suprafețele prevăzute a se 
cultiva cu griu. Grăbind semănatul, 
mecanizatorii și specialiștii urmăresc 
sâ asigure o calitate ridicată a lucră
rilor. La C.A.P. Frumușița s-a însă- 
mințat 70 la sută din suprafața pla
nificată, adică tot terenul eliberat de 
păioase. Cit privește calitatea lucră
rilor, specialiștii o apreciază ca 
foarte bună. Ne oprim pe o solă a 
cooperativei din Rediul. Aici, cu două 
tractoare, se discuia a doua oară te
renul. Pentru a se asigura un pat 
germinativ optim, cea de-a doua 
discuire se făcea în sens transversal 
față de prima.

La cooperativa din Schela se se
măna griu pe terenurile eliberate de 
floarea-soarelui. Constantin Tudori- 
ță, ajutor de șef de fermă, urmărea 
realizarea la parametri calitativi su
periori a semănatului. Multe alte 
cooperative din județul Galați «int 
avansate in execuția semănatului. Să 
le amintim aici pe cele din consi
liile intercooperatiste Chiraftei, Hanu 
Conachi, Vameș, Slobozia, Cuca, 
Șendreni etc.

Pe de altă parte există condiții de 
a se intensifica semănatul și in uni
tățile unde lucrarea este întârziată. 
Este vorba de cooperativele agricole 
din raza consiliilor Nicorești. Bereșli 
ș.a. După cum ne spunea ing. Mure- 
șel Popa, directorul trustului jude
țean S.M.A., pină acum s-a însămîn- 
țat tot terenul care a avut premer
gătoare timpurii, depunindu-se efor
turi ca, în zilele următoare, să fie 
intensificat semănatul după cultu
rile premergătoare tirzii. (Dan 
Plăeșu).

Imagine dintr-una din secțiile întreprinderii de confecții din Brdila

In lumina Consfătuirii de lucru de la C. C. al P. C. R.

PRIN METODE NOI-IMPORTANTE 
ECONOMII DE MATERIALE

Din experiența Grupului de șantiere Slatina
dar. prin numărul mare de refolosiri, 
se amortizează în totalitate.

Domeniile de folosire a acestei teh
nologii brevetate anul trecut sint 
numeroase. Se poate utiliza la con
strucțiile de locuințe, la lucrările 
hidroenergetice, la construcțiile in
dustriale ș.a. La căminul nr. 2 de 
nefamiliști din Slatina, cu o capa
citate de 220 locuri, s-au folosit cu 
foarte bune rezultate cofrajele din 
aluminiu. Acestea au fost apoi duse 
și utilizate pentru o construcție 
similară la Oradea. Deci, o în

sau din alte părți pentru a găsi și 
adopta soluția optimă. Considerăm 
binevenită măsura stabilită la Cons
fătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R., ca proiectele să se elabo
reze la fața locului, în funcție de 
cerințele concrete pentru fiecare o- 
biectiv, stabilindu-se în cunoștință 
de cauză detaliile constructive.

Tot in domeniul utilizării unor so
luții care să ducă Ia reducerea con
sumurilor de materiale am notat 
colaborarea care există între grupul 
de șantiere și întreprinderea de uti- 

taj alimentar Sla
tina în construi
rea unei căi me
talice de rulare 
pentru macaraua 
■M.T.—125. La a- 
ceastă macara se

utilizează rularea de beton, care 
presupune folosirea a 40—50 tone 
armătură, 150—200 metri cubi be
ton ș.a. După terminarea lucrării, 
acest postament se abandonează. Iată 
de ce soluția adoptată de grupul de 
șantiere de a construi o cale de ru
lare metalică, care se poate între
buința 15—20 de ani, o considerăm 
remarcabilă. Dar de ce construcțiile 
de mașini nu livrează macaraua și 
cu calea de rulare metalică, pentru 
evitarea pierderilor de materiale ce 
se folosesc la postamentul din beton ?

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

în cadrul Grupului de șantiere Sla
tina au fost studiate și dezbătute 
concluziile consfătuirii. trecindu-se 
imediat la infăptuirea recomandărilor 
date de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Iată 
un prim exemplu. La întreprinderea 
de utilaj metalurgic — unitate ce se 
construiește pe platforma industrială 
a Slatinei — au avut loc ample con
sultări între constructori si benefi
ciar in vederea adoptării unor soluții 
mai raționale și economice. Discu
țiile purtate, la care a participat și 
proiectantul, au 
fost fructuoase 
sub aspectul so
luțiilor adoptate. 
S-a hotărit, ast
fel, ca fațada să 
nu se mai reali
zeze din beton armat, ci din
tr-un material mai ușor și mai 
economic : asbopan. Tot pe șantier 
s-a căzut de acord ca podurile ru
lante, care necesită importante struc
turi și construcții — stilpi și funda
ții masive — să se inlocuiască cu ma
carale cunoscute sub denumirea de 
„macarale-capră", care îndeplinesc 
aceleași operațiuni. „Totodată — ne 
spune tovarășul inginer Marin Mitu, 
directorul grupului de șantiere — vom 
generaliza experiența bună dobîndi- 
tă de unul din șantierele noastre pri
vind folosirea cofrajelor metalice din 
aluminiu, in locul celor din lemn sau 
tego".

Despre ce este vorba ? încă din 
anii trecuți, s-au experimentat la 
construcția halelor de electroliză de 
la întreprinderea de aluminiu din 
Slatina. Ia oțelăria întreprinderii de 
osii și boghiuri din Balș. la halele de 
la larhinoarele întreprinderii de pre
lucrare a aluminiului cofraje de alu
miniu. Avantajele ? Prin folosirea 
acestui procedeu, am reținut de la 
șeful șantierului nr. 2. inginerul Du
mitru Dobroscu. se realizează econo
mii de peste 309 000 Iei. In primul 
■înd se economisește materialul lem
nos. Cofrajele din aluminiu se folo
sesc de sute și sute de ori, în timn 
cs cele din tego de maximum 20 de 
ori. Apoi, la montarea lor sint nece
sari doar 5—6 muncitori, in vreme ce 
la cofrajele din lemn, cel puțin 20—25 
de dulgheri. Se reduce, de asemenea, 
și timpul necesar montării lor. în 
comDarație cu cele clasice. In plus, 
materialul folosit, aluminiul, nu se 
pierde, întrucît prin retopire se poate 
utiliza din nou. Panourile de alumi
niu nu numai că sint mai eficiente.

trebuințare eficientă, fără risipă 
de materiale. Directorul grupului de 
șantiere ne-a vorbit și despre adop
tarea altor soluții constructive mai 
economice și mai raționale il lcît cele 
prevăzute în proiecte. Așa. de pildă, 
la depozitul de produse firite de la 
întreprinderea de produse cărbunoa- 
se, în proiect se prevedea construirea 
acestuia prin două soluții (monolit, 
glisare și apoi iar monolit). La pro
punerea constructorului s-a promo
vat soluția cu monolit în totalitate, 
care este mult mai economică. Un alt 
exemplu. La cuptorul nr. 3 de coa
cere a anozilor, de la întreprinderea 
de aluminiu, panourile de prefabricate 
au fost înlocuite cu asbociment. mate
rial mai ieftin și mult mai ușor. La 
fel, la modelărie. peretele și fațada 
au fost realizate din profilit și nu din 
plăci masive din beton.

Dacă pe șantierele din Slatina am 
infilnit numai lucruri bune, la Cara
cal persistă o situație anacronică. Aici 
se construiesc două stații pentru us
carea semințelor — una la stațiunea 
de cercetări si alta la centrul de pro
ducere și valorificare a semințelor. 
Ambele au deci unul si aceleri rol. 
Constrv’rea lor diferă însă pentru 
că... proiectanțli sînt diferiți. Evident, 
constructorul a promis adoptarea u- 
ne’a și aceleiași soluții, a celei mai 
economice.

— In legătură cu aceasta, ne snune 
directorul grupului amintit, trebuie 
subliniat fantul că. de multe ori. se 
folosesc pro’eete tip. uneori depă
șite. iar nroiec'-m'ii le... adap'o.ază 
fără să cunoască de fant condițiile 
locale concret- de execuție. Cînd în- 
timnin-m nealunc-ri trebui- să aș
teptăm pînă se deplasează ’a fața 
locului proiectantul din București

ELECTRICITATE SI
Colectivul de oameni ai mun

cii de la întreprinderea de re
țele electrice Iași, deținător al 
steagului roșu și diplomei de 
unitate fruntașă pe ramură, ob
ține si in acest an succese tot 
mai mari, prin care îsi consoli
dează acest titlu. Astfel, la I.R.E. 
Iași, planul producției globale, 
în nouă luni ale anului, a fost 
îndeplinit cu 15 zile inainte de 
termen, fapt ce a creat posibi
litatea ca, suplimentar, să se 
realizeze o producție in valoa
re de 2 milioane lei. In ace
lași timp, planul de construcții- 
montaj Ia rețele electrice, pos
turi și stații trafo, extinderi de 
rețele la unitățile economice și 
la gospodăriile cetățenilor a fost

întreprinderea 
de confecții 
din Brăila

In plus: 3,5 milioane 
confecții anual

întreprinderea de confecții 
Brăila este bine cunoscută la 
noi, precum și în numeroa
se țări din Europa și Asia. 
R. F. Germania, Franța, Olan
da, U.R.S.S., Kuweit, Italia 
— sint numai citeva din 
cele pește 20 de țări care au 
devenit parteneri permanenți 
de schimburi comerciale. Fap
tul că acum se confecționează 
la Brăila 60 de modele de că
măși bărbătești și bluze pentru 
femei, folosindu-ss 40—50 arti
cole de țesături din fire medii 
și superfine — toate într-o pa
letă coloristică extrem de varia
tă si atractivă — a făcut ca 
cererea de confecții să sporeas
că considerabil. Durabilitatea, 
lavabilitatea, eleganța și dis
tincția cămășilor brăilene sint 
apreciate pretutindeni, motiv 
pentru care o mare parte din 
producția de 9 milioane de con
fecții anual a fabricii este desti
nată exportului.

Primul an al actualului cinci
nal găsește unitatea brăileană In 
plină ascensiune. De altfel, după 
cum ne informa tovarășul Aurel 
Anghel, directorul acestei fa
brici, consiliul oamenilor mun
cii a luat recent măsuri de 
dezvoltare a capacităților exis
tente și de sporire a pro
ductivității muncii. Printre a- 
cestea pot fi menționate preo
cupările privind calificarea, ri
dicarea calificării și specializării 
(1 500 dintre angajați! întreprin
derii sint cuprinși in diferite 
forme de jnvățămint profesional 
și tehnic), reorganizarea proce
selor de fabricație. în așa fel 
incit să fie ’ total înlăturate 
stagnările între zonele de fabri
cație și între ateliere, precum și 
reprofilarea unor ateliere de pro
ducție, care au asigurat definitiv 
continuitatea pe articole si mo
dele. Aceste măsuri, precum 
și altele, au condus la substan
țiale creșteri ale productivității 
muncii in fabrică. Un singur 
exemplu : comparind producția 
fizică a lunii septembrie 1976 cu 
aceea a lunii septembrie 1975 se 
constată o creștere de 10 la 
sută.

In prezent, întreprinderea de 
confecții din Brăila și-a spo
rit eforturile pentru pregă
tirea noilor capacități care 
vor intra in producție în 1977 
și care vor permite obține
rea unui spor de 3,5 mi
lioane confecții anual. Forța 
de muncă necesară acestui o- 
biectiv a fost deja recrutată și 
trimisă spre calificare in școlile 
de profil, iar in întreprindere a 
fost înființată o nouă secție, 
practic un atelier-școală. in care 
sînt calificate la locul de muncă 
cadrele necesare etapei ulteri
oare de dezvoltare. (Mircea Bu- 
nea).

ECONOMICITATE
depășit cu 4,8 milioane lei. Re
zultate bune s-au înregistrat și 
în domeniul asigurării alimentă
rii prompte cu energie electrică 
a tuturor beneficiarilor, ca ur
mare a folosirii depline a insta
lațiilor și rețelelor electrice 
existente, cit și prin punerea in 
funcțiune, inainte de termen, a 
4 stații de transformare a 110 
kV, a unor puncte trafo. Se a- 
daugă la aceste acțiuni și mă
surile întreprinse în domeniul 
verificării și controlului exploa
tării rețelelor și instalațiilor e- 
lectrice, convingerii fiecărui 
consumator pentru a folosi e- 
conomic energia electrică și a 
înlătura orice risipă a acesteia. 
(Manole Corcaci).
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VIZITA TOVARĂȘILOR NICOLAE CEAUȘESCU Șl TODOR JIVKOV 
ÎN MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, au făcut o vizită, în cursul dimineții 
de luni, în municipiul Tîrgu-Mureș.

împreună cu conducătorii de partid și de stat ai României 
și Bulgariei se aflau tovarășii I.............
Coman, Vasile Patilineț.

llie Verdeț, losif Banc, Teodor

„IMATEX" în diversificarea gamei 
produselor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu remarcă posibilitatea ca, 
în hala de montaj, să se asigure de
pozitarea pe verticală a pie.selor, fo- 
losindu-se în acest scop benzi trans
portoare, astfel incit, în spațiile exis
tente, să se poată instala noi linii de 
montaj, să se obțină o dublare a pro
ducției. Secretarul general al parti-

dului cere ministrului de resort, pri
mului secretar al comitetului jude
țean de partid să se elaboreze, in 
sensul celor indicate, un 
concret de măsuri.

în uralele și ovațiile 
de muncitori. tovarășii
Ceaușescu și Todor Jivkov își iau 
rămas bun de la acest harnic colec
tiv, urîndu-i noi și noi succese.

program

sutelor 
Nicolae

Calde urări de bun venit

ASPECTE DIN TIMPUL VIZITEI

De Ia Lăpușna — unde s-a aflat 
reședința celor doi șefi de stat — e- 
licopterul prezidențial a survolat pi
toreasca vale a Gurghiului, apoi mă
noasa luncă a văii Mureșului, cu
prinsă, ca toate ogoarele patriei, de 
zumzetul hărniciei, al muncilor a- 
gricole de toamnă. Ajuns la Tirgu- 
Mureș, elicopterul a aterizat pe pla
toul din fața combinatului chimic 
„Azomureș".

Pe clădirea centrală a întreprinde
rii, încadrată de drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Populare Bulgaria. se 
află portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. Pe o 
mare pancartă este înscrisă, în lim
bile română și bulgară, urarea : „Bun 
venit tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria !“

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov sînt întimpinați de un 
mare număr de muncitori, ingineri 
și tehnicieni ai combinatului chimic, 
de mulți alți locuitori ai orașului,

care fac o entuziastă primire condu
cătorilor de partid și de stat ai ce
lor două țări vecine și prietene. Se 
ovaționează pentru prietenia traini
că dintre cele două partide, țări și 
popoare, exprimindu-se bucuria oa
menilor muncii, a tuturor cetățeni
lor, de a avea din nou în mijlocul 
lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a-1 primi ca oaspete pe primul 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, tovarășul Todor Jivkov.

La coborîrea din elicopter, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
sint salutați, cu deosebită stimă și 
căldură, de tovarășul loan Florea, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R., de membri ai 
conducerii organelor locale de partid 
și de stat. O gardă, constituită în 
cinstea sosirii înalților oaspeți, pre
zintă onorul. După 
Nicolae Ceaușescu 
au fost invitați să 
ospitalității și din
Un grup de pionieri le oferă buchete 
de flori.

datină, tovarășii 
și Todor Jivkov 
guste din piinea 
ploștile cu vin.

Printre chimistii unui mare combinat
>

în continuare, conducătorii de 
partid și de stat ai României și Bul
gariei se apropie de intrarea în com
binatul „Azomureș", important o- 
biectiv al industriei chimice româ
nești. La intrarea in întreprindere, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov sint întimpinați de Mihail 
Florescu, ministrul industriei chimi
ce, de Dorel Popa, directorul com
binatului. în fața machetei ce repre
zintă cea mai puternică unitate in
dustrială din această zonă a țării se 
prezintă evoluția, stadiul atins și 
perspectivele de dezvoltare ale aces
tui mare furnizor de îngrășăminte 
chimice pentru agricultura noastră 
socialistă. Arătînd că muncitorii ma
rii unități mureșene se simt deose
bit de onorați de această vizită, 
gazdele subliniază că, în cei nouă 
ani care au trecut din momentul în 
care colectivul de aici a mai avut 
cinstea de a-1 primi ca oaspete pe 
tovarășul Todor Jivkov, întreprin
derea și-a schimbat înfățișarea, pro
ducția ei sporind, de atunci, de cîte- 
va ori. Se relevă, de asemenea, că 
și în cincinalul actual au fost alo
cate importante fonduri de investiții 
pentru extinderea combinatului.

Acest fapt va permite sporirea sub
stanțială a producției de îngrășămin
te chimice pe bază de azot, de 
6 000 tone, cit reprezintă -nivelul 
actual, la 9 000 de tone.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu
Todor Jivkov, persoanele oficiale care 
ii însoțesc sînt invitați să viziteze 
unitatea de producție „Amoniac III". 
Este una dintre fabricile reprezenta
tive ale combinatului. Caracteristici
le ei asigură o mare eficiență în ex
ploatare. Instalația, amplasată in aer 
liber, este realizată într-o structură 
compactă, lucrează cu un consum de 
energie redus și cu productivitate 
înaltă, situîndu-se, prin performan
țele sale, în rîndul celor mai mo
derne fabrici de acest gen, inclusiv 
pe plan mondial.

Preocuparea constantă a întregu
lui colectiv, arată gazdele, a fost 
aceea de a transpune în practică

sarcinile și indicațiile secretarului 
general al partidului, care a venit 
în repetate rînduri la fața locului, 
a analizat împreună cu muncitorii și 
specialiștii problemele de investiții, 
de producție, indicind să fie luate 
măsuri eficiente pentru diversifi
carea producției de îngrășăminte, 
pentru sporirea productivității mun
cii, valorificarea superioară a mate
riei prime, utilizarea judicioasă a te
renurilor -•
Aplicarea

—și recomandări practice, de lucru
Coloana oficială de mașini străbate 

apoi frumoasele ansambluri de locu
ințe „Mureșeni" și „Tudor Vladimi- 
rescu", construite în ultimii ani. Pe 
întreg traseul, mulțimea, care for
mează un adevărat culoar viu al en
tuziasmului și inimilor fierbinți, face 
celor doi conducători de partid și de 
stat o manifestare călduroasă, memo
rabilă.

Se ajunge la ultimul obiectiv al vi
zitei în municipiu, fabrica de mașini 
de calculat a întreprinderii „Electro- 
mureș". Pe frontispiciul noii con
strucții, amplasată în pitoreasca 
zonă de la poalele pădurii Li- 
vezeni, se află portretele tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, precum și urarea scrisă în 
limbile română și bulgară : „Bine ați 
venit in întreprinderea noastră, înalți 
oaspeți !“

în cadrul unei expoziții, este pre
zentată marea diversitate a produse
lor realizate de întreprindere: bu
nuri electrotehnice pentru diverse 
utilizări casnice, cablaje pentru in
dustriile constructoare de autovehi
cule și navală, conductori electrici 
izolați, mașini electromecanice de 
calculat. în principalele sectoare ale 
fabricii sînt prezentate măsurile în
treprinse în scopul dezvoltării pro-

ducției. asigurării cu forțe proprii a 
unor utilaje cerute de procesele teh
nologice, al îmbogățirii sortimentelor 
și ridicării parametrilor calitativi ai 
produselor.

Directorul întreprinderii, loan Ol- 
teanu, raportează că celor peste 200 
tipuri de bunuri de larg consum, ce 
se află in prezent in producție cu
rentă, li se vor adăuga alte peste 100, 
ceea ce va contribui la o mai bună 
aprovizionare a populației cu astfel 
de articole, conform sarcinilor ce re
vin întreprinderii din programul de 
dezvoltare a producției bunurilor de 
larg consum în perioada 1976—1980.

Și în această unitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu stabilește ca sar
cină luarea unor măsuri operative 
pentru organizarea mai bună a 
transportului de piese pe fluxurile 
tehnologice, existînd posibilitatea re
cuperării unor suprafețe, pe care să 
fie amplasate apoi alte mașini și uti
laje, linii de montaj, în scopul creș
terii și mai substanțiale a producției. 
Secretarul general al partidului cere 
organelor locale de partid și de stat 
să acorde, în cadrul acțiunilor de 
sistematizare a municipiului, o aten
ție deosebită folosirii judicioase a te
renului din această zonă.

Pentru întărirea prieteniei frățești 
româno-bulgare

la 
ei

Și

destinate noilor investiții.
_ ____ și respectarea cu scrupu- 

lozitate a acestor indicații și sarcini 
au permis sporirea eficienței întregii 
activități a combinatului.

în condițiile actualelor perspective 
de dezvoltare a combinatului, secre
tarul general al partidului atrage a- 
tenția conducerii întreprinderii ca si 
noile obiective de investiții să fie 
realizate respectindu-se cu strictețe 
criteriile de eficiență. Cu o aten
ție specială trebuie urmărită apli
carea sarcinilor trasate la recenta 
consfătuire de lucru cu proiectanții, 
menite să determine, prin soluții co
respunzătoare, reducerea consumului 
de fier-beton, ieftinirea construcții
lor, sporirea economicității și a gra
dului lor de utilitate.

Tovarășul Todor Jivkov se .intere
sează de modul în care, cQlectivuh de 
la „Azomureș" acționează pentru spo
rirea productivității muncii, de solu
țiile preconizate pentru folosirea mai 
judicioasă a fondurilor de investiții. 
Gazdele arată că evitarea construc
țiilor grele, amplasarea în aer liber 
a instalațiilor și dirijarea cu precă
dere a fondurilor spre achiziționarea 
de utilaje sint principalii factori prin 
care se urmăresc o eficiență sporită, 
înfăptuirea in bune condiții a sarci
nilor trasate de conducerea parti
dului.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov urează, la plecare, chi- 
miștilor mureșeni noi succese în ac
tivitatea lor atit de importantă în 
cadrul măsurilor generale de reali
zare a unei agriculturi moderne, in
tensive.

Vizita in municipiul Tg. Mureș a 
prilejuit primului secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar cunoașterea unor reali
zări și preocupări ale partidului și 
statului nostru pentru asigurarea 
unor condiții tot mai bune de muncă 
și de viață oamenilor muncii, pen
tru continua înflorire a tuturor zo
nelor țării. Pe întreg parcursul vi
zitei, cei doi conducători de partid 
și de stat au fost salutați cu deosebită 
însuflețire, ovaționați de mii și mii 
de locuitori — români, maghiari, 
germani — care și-au exprimat încă 
o dată încrederea și atașamentul fată 
de partid, de politica sa, au manifes
tat îndelung pentru prietenia și co
laborarea frățească dintre popoarele 
român și bulgar.

în piața centrală a orașului, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov sint întimpinați de o mare 
mulțime, care ..poartă portretele 
secretarului general al Partidului Co
munist Român și al primului secre
tar al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, flutură buchete de flori. Se 
scandează: „Ceaușescu—Jivkov". For
mații artistice interpretează cîntece 
revoluționare, melodi populare. Se 
încinge o mare horă — horă a prie
teniei și frăției româno-bulgare.

Cetățenii municipiului Tîrgu-Mureș, 
localitate care a cunoscut in ultimii 
ani profunde prefaceri înnoitoare, 
își exprimă sentimentele lor de re
cunoștință față de partid, față de 
secretarul său general, adeziunea de-

plină la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru. în ace
lași timp, prin entuziasta primire cu 
care ii înconjoară pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. oamenii 
muncii dau glas convingerii că ac
tuala întilnire dintre cei doi condu
cători de partid și de stat va da un 
nou impuls dezvoltării multilaterale 
a relațiilor de - colaborare și coope
rare dintre popoarele român și 
bulgar, sentimentelor frățești pe care 
și le nutresc reciproc cele două po
poare vecine și prietene.

De asemenea, un mare 
locuitori ai municipiului 
au ținut să fie prezenți 
Cornești, la plecarea

număr de 
Tg. Mureș 
pe platoul 

........  _ _ tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
din orașul lor. Răsună din nou urale, 
se scandează „Ceaușescu — Jivkov", 
se ovaționează peptriț..prietenia trai
nică ce unește* cele ‘ dopă ' popoare. 
Conducătorii de” partid'și de stat ai 
României și Bulgariei răspund cu 
cordialitate acestei calde manifestări, 

în numele cetățenilor, tovarășul 
loan Florea, prim-secretar al comi
tetului județean de partid, președin
tele consiliului popular județean, a- 
dresează tovarășului Todor Jivkov, 
cu deosebită căldură, mulțumiri pen
tru onoarea pe care le-a făcut-o prin 
vizita întreprinsă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov s-au îndreptat, 
la bordul unui elicopter, către aero
port.

Plecarea tovarășului

Constructorii de
realizări și

mașini prezintă 
experiențe

Todor

in domeniul progresului tehnic
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

tovarășul Todor Jivkov iau loc într-o 
mașină deschisă. Coloana oficială 
străbate în aclamațiile și uralele a 
mii de cetățeni — români, maghiari, 
germani — una din arterele principale 
ale orașului, spre întreprinderea de 
mașini textile „IMATEX". La intrarea 
in această întreprindere, de aseme
nea împodobită sărbătorește, condu
cătorii de partid și de stat ai Româ
niei și Bulgariei sînt întimpinați de 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de persoane 
din conducerea unității.

Vizita începe printr-o prezentare a 
profilului acestei întreprinderi axate 
pe producerea de mașini pentru in
dustria ușoară: războaie de țesut, 
mașini de bobinat și dublat, utila
je moderne, de mare randament.

Directorul întreprinderii, 
Codreanu, raportează că 
vizita anterioară, de lucru, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, prin 
traducerea în fapte a indicațiilor 
concrete ale secretarului general al. 
partidului, colectivul a asimilat 19 
tlpodimensiuni de războaie de țesut, 
un mare număr de alte mașini și uti
laje pentru 
iul de țesut 
tă creație a 
lor de aici, 
situează în 
moderne.

în cea mai mare parte, noile pro
duse au fost fabricate pe baza con
cepției proprii. De asemenea, au fost 
introduse tehnologii moderne, s-au 
creat condiții pentru producerea 
unor piese, ansamble și subansamble 
cu parametri tehnici superiori, in ul
timii trei ani realizîndu-se și o re
ducere cu 8—10 la sută a greutății 
medii a mașinilor și utilajelor. Pe 
de altă parte, întreprinderea și-a 
creat o nouă și modernă secție de 
sculărie, care a adus o contribuție 
importantă la sporirea producției, 
concomitent cu îmbunătățirea ca
lității mașinilor și utilajelor fabri
cate.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov sînt invitați să viziteze 
halele de uzinaj și montaj. Aici se 
cercetează cu interes piese de înaltă

Mircea 
de la

industria textilă. Războ- 
extralat, cea mai recen- 
inginerilor și tehnicieni- 
are performanțe ce îl 
rîndul utilajelor textile

complexitate tehnică, realizate după 
tehnologii originale, mai multe tipuri 
de mașini textile asimilate recent, 
destinate, îndeosebi, valorificării su
perioare a fibrelor de in și cînepă, 
conform sarcinii trasate de conduce
rea de partid și de stat. în secția de 
montaj se'fac demonstrații practice 
cu mai multe utilaje, printre altele 
cu primul război cu greifer, fără su
veică, pentru țesut saci din fibre de 
cinepă. Acest utilaj nou, silențios, 
are' o productivitate dublă in com
parație cu războaiele de țesut cla
sice.

în actualul cincinal, al revoluției 
tehnico-științifice, preocupările co
lectivului întreprinderii vizează, in 
primul rînd, conceperea și fabrica
rea de noi mașini, cu un inalt grad 
de tehnicitate, comparabile cu utilaje 
similare produse de țări cu experien
ță în acest domeniu.

Apreciind rezultatele obținute de 
constructorii de mașini de la

Tovarășul Todor Jivkov, prlm- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, care a 
făcut, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, o vizită de prietenie și de odih
nă în țara noastră, a plecat luni 
după-amiază spre patrie.

La aeroport, pe un mare panou se 
aflau, încadrate de drapelele de stat ale 
României și Bulgariei, portretele to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov. Pe mari pancarte erau în
scrise, în limbile română și bulgară, 
urările „Să se dezvolte continuu re
lațiile de prietenie frățească, solida
ritate și colaborare multilaterală din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria !“, „Tră
iască prietenia și colaborarea fră
țească dintre țările socialiste, dintre 
toate popoarele lumii 1“

Pe aeroport se aflau tovarășii llie 
Verdeț, losif Banc, Teodor Coman și 
Vasile Patilineț.

Era prezent, de asemenea, tovară
șul Ștefan Mocuța, prim-secretar al

ro-

din 
sâ-i

Jivkov
Comitetului județean Cluj al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean.

O gardă militară a prezentat ono
rul. S-au intonat imnurile de stat 
ale Republicii Populare Bulgaria și 
Republicii Socialiste România.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au trecut în revistă 
garda de onoare.

Distinsul oaspete și-a luat apoi ră
mas bun de la personalitățile 
mâne aflate pe aeroport.

Un mare număr de cetățeni 
localitățile învecinate au venit
salute pe tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov. Ei au aclamat în
delung pe conducătorii de partid și 
de stat ai României și Bulgariei, 
exprimîndu-și prin aplauze însufle
țite satisfacția pentru dezvoltarea 
continuă pe care o cunosc tradițio
nalele relații de prietenie româno- 
bulgare.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au răspuns cu prietenie mani
festațiilor de simpatie ale cetățeni
lor, care au scandat cu putere 
„Ceaușescu — Jivkov !“

La scara avionului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
și-au strîns mîinile, s-au îmbrățișat 
călduros, luindu-și un cordial rămas 
bun.

COMUN ICAT
(Urmare din pag. I)
remarcat cu satisfacție că________ ____ ______ ,____ , în perioada 
ce a trecut de la ultima întilnire 
dintre cei doi conducători de partid 
și de stat, din 27—28 iulie 1976, de la 
Varna, poporul român și poporul 
bulgar au obținut — sub conducerea 
partidelor lor comuniste — noi rea
lizări în dezvoltarea economiei, ști
inței, culturii, in ridicarea nivelului 
de trai, în toate domeniile construc
ției socialiste, creîndu-se astfel con
diții ca prevederile planului pe anul 
în curs să fie realizate cu succes în 
ambele țări.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov au constatat cu deosebită 
satisfacție că relațiile de colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria au 
continuat să se dezvolte, în spiritul 
și pe linia înțelegerilor convenite în 
cadrul întîlnirilor și convorbirilor an
terioare, că schimbul de experiență 
și conlucrarea dintre Partidul Comu-

nist Român și Partidul Comunist 
Bulgar au inregistrat noi progrese, 
ceea ce a dus la întărirea prieteniei 
și solidarității dintre cele două po
poare, în interesul intensificării ope
rei de construcție în țările lor, al 
prieteniei frățești dintre țările socia
liste, al cauzei generale a socialis
mului și păcii in lume. A fost ex
primată. cu acest prilej, hotărirea 
neclintită a celor două țări și partide 
de a acționa cu toată fermitatea, și 
în viitor, pentru a conferi acestor ra
porturi dimensiuni tot mai largi, 
pentru a dezvolta pe multiple pla
nuri colaborarea și conlucrarea ro- 
mâno-bulgară. Totodată, in cadrul 
convorbirilor a fost subliniată dorin
ța celor două țări de a acționa, în 
continuare, pentru întărirea și extin
derea colaborării economice in ca
drul C.A.E.R., în spiritul Programu
lui complex.

In cursul convorbirilor, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au abordat, de asemenea, o serie de 
probleme ale vieții internaționale

actuale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești. S-a evidențiat că, dato
rită politicii consecvente de pace a 
Uniunii Sovietice, a celorlalte țări 
socialiste, a forțelor progresiste de 
pretutindeni, procesul destinderii pe 
continent și în întreaga lume conti
nuă să progreseze, in ciuda faptului 
că mai există forțe 
sint 
curs.

Cu 
rilor 
de partid și de stat a fost exprimată 
hotărirea Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist Bulgar, a Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Bulgaria de a conlu
cra tot mai strîns și în viitor și de 
a-și aduce contribuția la întărirea 
unității și colaborării dintre__ țările 
socialiste frățești, dintre partidele 
comuniste și muncitorești, pe baza 
marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar, la cauza gene
rală a socialismului, progresului so
cial și a păcii in lume.

interesate să
reacționare care 
impiedice acest

și al convorbi-prilejul vizitei
purtate intre cei doi conducători

La întreprinderea de mașini textile „IMATEX"

Pretutindeni, in timpul vizitei, calde manifestări de stimâ și prețuire
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faptul] 
divers;
Mulțumiri...

’ l
Corespondentul nostru pentru i 

județul Olt a primit vizita 1 
soților Elena și Ilie Ispas, I 
ambii angajați la Întreprin
derea textilă din Slatina. Ei I 
au istorisit marele lor necaz — . 
îmbolnăvirea gravă a fiului lor I 
Mihăiță — dar și marea lor | 
bucurie că a fost salvat. Inter
nat in stare foarte gravă la spi- I 
talul din Craiova, timp de două 
luni de zile cit a fost ținut la I 
reanimare, medicii Ion Teodo- ■ 
rescu și Eugen Lungănoiu au I 
făcut tot ce omenește a fost po- | 
sibil pentru ca Mihăiță să trăias
că. Și trăiește.

Un zimbru 
în muzeu

Datorită unei boli grave, cu 
toate intervențiile specialiștilor, t 
unul dintre zimbrii de la rezer
vația naturală Dragoș Vodă din I 
Munții Stinișoarei a trebuit să 
fie sacrificat. Fiind vorba de I 
un monument al naturii, colec- . 
tivul Muzeului de științe natu
rale din Piatra Neamț a trecut I 
la conservarea lui. Acum, zim
brul naturalizat a devenit unul I 
dintre principalele puncte de I 
atracție ale muzeului. •

Cu trenul 
după... 
fazani

Am scris la rubrica noastră I 
despre diferiți braconieri, care ■ 
porniseră după urecheați cu 
tractorul, cu mașina, cu motoci- | 
cleta, ba chiar și cu cite o bas
culantă. Dar să te apuci de vi- I 
nătoare cu o... garnitură de tren, 
asta nici lui Miinchausen nu • 
i-ar fi trecut prin minte. t

...Și totuși, automotorul 2626 
trebuia să ajungă la Arad la ora | 
7,29, dar a ajuns cu mare întir- 
ziere. De ce ? La un moment | 
dat, trenul a fost oprit în plin I 
cîmp. Motivul : de vagonul-mo- • 
tor din față se izbise un fazan. | 
Mecanicul de locomotivă, Viorel 
Budișan, și șeful de tren, Mi- | 
hai Șerban, „ajutați11 de alfi . 
cițiva ceferiști au pornit o f 
adevărată... vinătoare de fa
zani. Au folosit în acest scop 
chiar și... trenul, pe care l-au I 
manevrat cînd înainte, cînd îna
poi. Călătorii au trăit momente | 
de neliniște. La întrebările puse 
de organele de cercetare, cei în I 
cauză au motivat că, de fapt, 
nu a fost vorba de un fazan, ci I 
de un... cîine ! Să vedem ce vor . 
răspunde factorii de... răs
pundere de la Depoul^ Arad. |

Băiatul vesel 
de la „Dru
meții veseli"

La cei 20 de ani ai săi, Gheor- 
ghe Uriciuc din Bacău nu și-a 
găsit incă o ocupație. In schimb, 
era nelipsit de la bufetul ,,Dru
meții veseli". Vesel era și el, dar 
numai pină ce întrecea măsura 
cu băutura. Din acel moment, 
începea scandalul și sărea la 
bătaie. Ultima dată insă și-a 
găsit nașul. A fost și el bătut 
măr. Rănit in „amorul pro
priu" — cum a declarat ulterior 
— a ieșit in șosea și s-a arun
cat in fața unei mașini. Noroc 
că șoferul a fost atent și a frinat 
la timp. Băiatul vesel s-a ales 
cu cîteva fracturi, și cu o triste
țe explicabilă. Măcar de i-ar fi 
de învățătură.

Oboseala 
la volan

De îndată ce și-a luat în 
primire, de la Pitești, autotu
rismul „Dacia" 1300, loan Vaida 
din comuna Homorod (Satu- 
Mare), de profesie conducător 
auto la stația de „Salvare", a por- 
nit-o la drum, în toiul nopții, cu 
gindul să ajungă mai repede 
acasă. Dar n-a mai ajuns. Cînd 
a intrat pe strada Uzinei din 
Satu-Mare, după nouă ore și 
jumătate de conducere obositoa
re, loan Vaida a adormit la 
volan. Mașina a părăsit banda 
de circulație, s-a lovit de doi 
copaci de pe marginea drumu
lui și s-a făcut zob. I.V. a fost 
transportat în stare foarte gravă 
la spital.

Ghici, ce 
se află 
în pungă?

Comerțul gălățean propune 
cumpărătorilor săi un fel de șa
radă, pe care aceștia nu pot in 
nici un fel s-o dezlege. Mai pre
cis, este vorba de modul in care 
sint preambalate și puse in vin- 
zare anumite produse alimen
tare. Alături de pungile care 
conțin — cum e și firesc — ceea 
ce scrie pe etichetă, se afla Șt 
pungi pe care una scrie și alta 
găsești înăuntru. Găsești, adică, 
orez in pungi pe care scrie fai
nă albă, zahăr in pungi de orez, 
sare in pungi de zahăr... Exem
plificăm cu unitatea alimentara 
nr. 53, unde responsabila Ioana 
Munteanu s-a convins personal 
de acest ciudat sistem încruci
șat de vinzare. Alături, un cum
părător încerca să-i descrie ne
dumerirea musafirilor săi, „cind 
le-a servit cafeaua îndulcită cu... 
sare, aflată, evident, intr-o 
pungă pe care scria zahăr. La 
rindu-ne, propunem celor in 
drept să rezolve singuri aseme
nea ghicitori și să ne spună fi 
nouă răspunsul.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" J

în epoca unei dez
voltări fără precedent 
a științei și tehnicii, 
în mod normal ne 
gîndim să formăm ti
nerei generații o edu
cație în acest 
Plecind 
integrării 
tului cu producția si 
cercetarea, idee a că
rei deplină fundamen
tare iși află ilustrarea 
in recentul Program 
de măsuri supus dez
baterii întregii națiuni, 
consider că cea mai 
bună formă de edu
cație este aceea in care 
tînăra generație are 
posibilitatea să-și com
pleteze procesul ins- 
tructiv-educativ 
forme specifice 
însușire a deprinderi
lor practice și de adin- 
cire a celor teoretice, 
forme care să cuprin
dă și activități direct 
productive. Un în
ceput foarte bun îl 
avem în cadrul miș
cării pionierilor din 
tara noastră : mă re
fer la concursurile Mi- 
nitehnicus. care mobi
lizează sute de mii de 
copii în cadrul unor 
frumoase întreceri ale 
tehnicii. Mă gindesc 
la numeroasele cercuri 
care sint organizate in 
numeroase școli din 
tara noastră, la „O- 
limpiadele inteligen
tei" — cum sint cele 
de matematică, fizică 
etc. — dar și ale în- 
demînării — cum sint 
întrecerile strungari
lor sau tractoriștilor.

Trebuie însă să re
cunoaștem că pină în 
prezent, pe ansamblul 
sistemului de forma
re. de educare si in
struire a tineretului de 
toate vîrstele. aceste 
activități nu se desfă
șurau în mod egal. O- 
dată cu un bun sistem 
de formare a deprin
derilor tehnice la 
neretul din școlile 
nerale — mai ales 
mediul urban —

spirit. 
de la ideea 

invățămin-

prin 
de

ti- 
ge- 
din 
co

exista o anumită iner
ție față de posibilită
țile diversificării, a- 
dincirii și extinderii 
acestor activități, în 
școli și în afara șco
lii. Luptă pentru înlă
turarea unor aseme
nea carențe — luptă 
in primul rind cu ră
mășițele unei menta
lități învechite — su
bliniază și în acest 
domeniu cit de bine
venit este în procesul 
educativ-formativ al

Si la formarea unor 
deprinderi tehnice, a 
unei structuri de gin-' 
dire fizică încă din 
copilărie ? Noi sîntem 
convinși că răspunsul 
este DA. Că cel mai 
bine se învață atunci 
cind tu cu mina ta 
lucrezi, experimentezi, 
calculezi. Ceea ce ci
tești sau reții in urma 
unei explicații primite 
se fixează cu mult 
mai bine dacă se lea
gă de o activitate

tr-o muncă practică 
permanentă. Exact a- 
ceeași situație întil- 
nim la profesori, ia 
interprețli artistici, la 
orice profesionist. Și 
aceasta pentru simplul 
motiv că meseria, ori
care ar fi ea, nu se 
invață cu adevărat de
cit din practică, prin 
procesul muncii. Și 
munca aceasta de for
mare trebuie să în
ceapă de timpuriu, 
încă din perioada șco-

același timp mi-am 
format deprinderi uti
le : reparat broaște de 
uși. siguranțe electri
ce. schimbat garnituri 
la robinete etc. Sint 
lucruri de care ne lo
vim cu toții in viața 
actuală și care nu cer 
decît un minim de u- 

. tilaj. Iar pentru a ne 
referi la cercurile ști
ințifice. ele presupun 
astăzi, cînd avem un 
material publicistic 
atit de bogat, numai

ACTIVITĂȚILE PRACTICE
EDUCĂ TINERETUL

PENTRU MUNCĂ $1 VIAȚĂ
tinerei generații Pro
gramul de măsuri pen- 
tfu aplicarea hotăriri- 
lor Congresului al 
XI-lea al partidului 
și ale Congresului e- 
ducatiei politice și al 
culturii socialiste in 
domeniul muncii ideo
logice. politice și cul
tural-educative.

în momentul de față, 
datorită unei restruc
turări a învătămintu- 
lui. preșcolarii dispun 
de o pregătire intere
santă în domeniul 
gindirii abstracte ; mă 
refer la introducerea 
unor noțiuni de teoria 
mulțimilor — proble
mă mult discutată pe 
plan mondial si pen
tru care există 
voci pentru cit și con
tra. Dar nu ar fi oare 
posibil ca în mod or
ganizat să se treacă

citite 
Care

atit

practică ; Iar anumite 
lucruri nu se înțeleg 
decît în urma unei ac
tivități personale. Care 
mare chirurg a învă
țat să opereze numai 
in urma celor 
în tratate ?
strungar s-a desăvir- 
șit numai prin lec
turi ? Care creator a 
devenit cu adevărat 
un purtător de mesaj 
numai prin contem
plarea operelor de 
artă ? Iar la această 
listă. în epoca noastră 
de dezvoltare fără pre
cedent a științei și 
tehnicii, trebuie să a- 
dăugăm și faptul că 
nu putem deveni buni 
tehnicieni 
rent dacă 
muncă este agricultu
ra. marea

Iii generale. Iată de ce 
este binevenită hotă- 
rirea cuprinsă în ca
pitolul IV, paragraful 
11 din programul de 
măsuri.

In această perspec
tivă trebuie să ne gin- 
dim cu toții, cei din 
invățămint dar si din 
afara sa. la organiza
rea unor cercuri teh- 
nico-apticative și ști
ințifice, a unor micro
cooperative în 
mediile. Atunci 
cu ani în urmă 
elev, căutam să
nizez singur, pe baza 
unor broșuri, experi
ențe simple de fizică, 
chimie, biologie. în 
curtea casei părintești 
cultivam flori de or
nament, făceam încru
cișări și selecții — de
sigur într-un mod des
tui de naiv. Dar în

toate 
cind 

eram 
orga-

îndife- 
locul de

___ industrie, 
cooperația meșteșugă
rească — decit prin-

dăruire din partea 
unor cadre didactice. 
Pentru astfel de 
forme există condiții 
egale la orașe și sate, 
în plus, mediul rural 
oferă condiții deosebit 
de bune pentru stu
diul biologiei animale 
și vegetale, pentru 
microcooperativele de 
producție agricolă. Mi
crocooperativele de 
producție industrială 
se pot organiza cu 
succes si la oraș și la 
sat. Trebuie însă să se 
creeze, pentru aceas
ta. o mai bună legă
tură cu industria loca
lă și cu cooperația. în 
același timp 
impune să se 
te mai mult 
de activitate 
in rindul liceeîor 
profil, trebuie să fie 
stimulată activitatea

însă se 
dezvol- 
formele 
practică 

de

existentă și adesea 
necunoscută, prin or
ganizarea unor forme 
specifice de publici
tate, prin concursuri 
cum sint cele ale ti
nerilor strungari, e- 
lectroniști etc.

Este un fapt bine 
cunoscut că creativi
tatea științifică si teh
nică poate fi dezvol
tată foarte 
special la 
Cred că. in conformi
tate cu Programul, 
trebuie să se lărgeas
că sistemul concursu
rilor pe discipline, dar 
Si pe tematici date. 
Azi. cind dispunem de 
o industrie puternică, 
în mod firesc trebuie 
să se stringă legătura 
între tineret, școli și 
industrie. Ideea unei 
legături organice tre
buie să prindă cu a- 
devărat viață, tinere
tul integrîndu-se de 
timpuriu in astfel de 
unități. A existat la 
noi in tară o perioa
dă zisă ,.a ușilor des
chise" în care tinere
tul din licee putea 
vizita laboratoarele 
institutelor de invăță- 
mînt superior spre a 
se putea orienta mai 
bine spre viitoarea sa 
profesie. Să dăm po
sibilitate tineretului să 
cunoască prin muncă 
atit de variatele acti
vități productive din 
tara noastră. Prin tra
ducerea în viată a 
Programului, să reali
zăm un mare salt îna
inte în pregătirea pen
tru activități practice, 
aplicative a tineretu
lui nostru școlar și u- 
niversitar, să-1 învă
țăm să muncească și 
să iubească munca, 
să-și găsească prin 
muncă, prin practică, 
vocația și împlinirea 
personalității, un drum 
sigur in viață.

mult in 
tinerețe.

Prof. univ.
Edmond NICOLAU

fflrtconfruntare

Și

adresată 
Gheorghe 

me-

Noi construcții de locuințe în cartierul gării din Baia Mare
■ '7t- ' • " 7 .1 ‘ Eoțo : Gh. Sus»

Expoziții ale pictorilor amatori
Experiența unor pri

me tabere de ergație 
ale artiștilor 
cum au fost 
ganizate anul 
din inițiativa 
tiei artiștilor 
amatori in 
Rod-SibiU și 
lung și-au dovedit e- 
ficiența. Expoziția de 
pictură deschisă în 
pavilioanele A și B 
din parcul Herăstrău 
prezintă rezultatele a- 
oestei activități.

Entuziasmul a supli
nit în acest caz stîn- 
găciile, confruntarea 
directă cu natura a 
lămurit (sau a în
curcat) teorii însu
șite sirguincios. acasă. 
Tablourile pe care le 
putem privi pe panou
rile sălilor de expozi
ție din parcul Herăs
trău atestă însă stră
dania artiștilor ama
tori (unii dintre ei 
pentru prima oară a- 
flati la lucru în fața 
unui peisaj) de a des
coperi soluții plastice 
menite să contribuie 
la reflectarea realită
ților pe care le-au 
contemplat și ale căror 
semnificații s-au stră
duit să le comunice. 
Nenumărate imagini 
din împrejurimile sa
telor, căsuțele și oa
menii lor, peisaje din 
luncă sau crîng au 
constituit temele pre
dilecte.

Se împletesc în ex
poziție preocupări va
riate în vederea arti
culării unei viziuni 
peisagistice specifice 
regiunii, a conturării 
unui mediu geografic, 
intuit.
transpus uneori cu a- 
jutorul
pitorești. Aurel Mărgi- 
neanu. G. Ionescu, Ion 
Lebădă. Liuba Mihăi- 
leșcu. Dumitru Manea, 
Lăiniceanu Gheorghe, 
Octavian Sauciuc. Vio
rica Onișor, Aurica 
Tănase. Viorica To
fan. Margareta Stefă- 
nescu, Geta Dembrin- 
schi. Petre Opreban. 
Vasile Budacă — și 
lista participantilor ar 
putea fi încă mărită 
— au dovedit o pasiu-

amatori, 
cele or- 

acesta 
Asocia- 
nlastici 
comuna 
Cîmpu-

prelucrat și

unor detalii

ne tenace pe linia con
turării și afirmării u- 
nor mijloace de ex
primare proprii, recu
noscute ca atare. Din
colo de o serie de as
pecte discutabile lega
te uneori de o insu
ficientă concordantă 
între idee si realiza
rea ei plastică, dinco
lo de stingăcii sau ine
galități valorice, expo
ziția in întregul ei de
monstrează că partici- 
pantii au lucrat cu se-

lă, în toate datele și 
amănuntele lui. peisa
jul a conferit unitate 
manifestării. Desprin
dem o constantă a a- 
cestei manifestări și 
in exprimarea unui 
sentiment robust și 
calm fată de ceea ce 
am putea numi frumu
sețea naturii. •

Aceeași înclinație 
spre peisaj, spre valo
rile ilustrative ale 
imaginii, redusă une
ori la simplul pitoresc 
geografic am reîntîlnit 
într-o altă expoziție 
colectivă a artiștilor a- 
matori. Este vorba de 
expoziția deschisă în 
holul Casei universita
rilor (str. Dionisie 
Lupu). Expoziția a 
constituit de curînd 
cadrul de desfășurare 
a unor dezbateri și 
conferințe eare au an
trenat nu numai pe 
participant! .dar și un 
numeros public la 
discutarea unor pro
bleme ale meșteșugu
lui picturii, a necesi
tății tot mai accentua
te de integrare a ar
tiștilor amatori în ca
drul social. Și in a- 
ceastă expoziție ima
ginile unor frumuseți 
variate au oferit au
torilor — unii expo
zanți și la cealaltă

menționată manifes
tare — A. Mărginea- 
nu. I. Lebădă. Gh. 
Lăiniceanu, Uca Bol
dea, 
Petre 
sursa directă, 
a unei emoții lirice.

Aceeași emoție, de 
esență „poetică", am 
spune (intrucit preo
cupările literare se 
împletesc armonic cu 
cele plastice), am in- 
tilnit în expoziția or
ganizată de Florica 
Dumitrescu. în holul 
bibliotecii „Dobrogea- 
nu-Gherea“. unde se 
află deschisă această 
expoziție, te intimpină 
pretutindeni florile 
pictate de ea. Grupa
te cu feminină sensi
bilitate, florile mărun
te de primăvară sau 
somptuoasele gladiole 
spun mult despre sen
timentele și gîndurile 
artistei, despre gingă
șia cu care știe să le 
privească.

Prezenta a numeroa
se cercuri de artiști 
plastici în Capitală (in 
afara celor organizate 
în cadrul caselor de 
cultură ale fiecărui 
sector) este un bun 
ciștigat. Aceste cercuri, 
din ce in ce mai nu
meroase. ilustrează 
extinderea și profunzi
mea unor fenomene 
culturale care au loc 
în zilele noastre. Mai 
puțin cunoscut este 
cercul de artă plasti
că de pe lingă C.A.R. 
sectorul 3. Unul din 
tablourile expoziției 
artistului amator Pa
vel Moroz (deschisă la 
sediul C.A.R.) prezin
tă. simbolic parcă, 
una din ședințele cer
cului (îndrumat de 
citiva ani de pictorul 
Gh. Pătrașcu).

Seriozitatea cu care 
toți artiștii amatori iși 
privesc arta, prezența 
în expoziții a multor 
artiști înzestrați 
stituie. credem, 
mise dintre cele 
favorabile pentru 
marea pe viitor a miș
cării artiștilor plas
tici amatori.

Petrică 
Gheban

Iancu, 
ș.a., 

tonică

con* 
pre- 
mai 

afir-

Marina PREUTU

Analiză 
detaliată 

concluzii clare
Printr-o corespon

dență extrem de vo
luminoasa, 
redacției, 
Ruge, tehnician 
canic la țesătoria de 
bumbac din Salon- 
ta, sesizează o seamă 
de lipsuri privind 
ganizarea muncii 
întreprindere și se 
clară sancționat 

. nedrept. Totodată 
arată nemulțumit 
răspunsurile 
din partea 
spre care și-a îndrep
tat sesizările. Am tri
mis scrisoarea, spre 
soluționare, comitetu
lui județean Bihor al 
P.C.R. în răspunsul 
primit sintem infor
mați că, pentru e- 
lucidarea celor sesiza
te, s-a deplasat la res
pectiva întreprindere 
un colectiv format din 
activiști ai comitetului 
județean de partid. Din 
documentele studiate 
și discuțiile purtate cu 
mai mulți angajați s-a 
ajuns la următoarele 
concluzii :

Corespunde realității 
faptul că o perioadă 
de timp nu au fost 
puse in funcțiune toa
te utilajele. Totodată, 
se subliniază în răs
puns, întreprinderea 
fiind nouă nu avea a- 
sigurate comenzi pen
tru a funcționa in mod 
normal. (In legătură 
cu acest aspect, preci
zat în răspunsul comi
tetului județean de 
partid, sugerăm ana
lizarea situației de că
tre Ministerul 
triei Ușoare, : 
rea luării 
necesare).

Răspunsul 
afirmația din sesizare 
cum că directorul în
treprinderii ar fi folo
sit mașina unității în 
interes personal. De 
altfel autorul sesizării 
a declarat că a făcut 
această afirmație... 
„din auzite".

în ce privește auto
cisterna avariată se 
precizează că șoferul 
respectiv, vinovat de 
comiterea accidentu
lui, a și depus suma 
de 15 000 lei, urmînd 
ca restul pină la 
50 000 lei să-l achite 
prin reținere din 
tribuție.

Referindu-se la 
de-a doua parte a 
sizării, în răspuns se 
subliniază că măsurile 
de sancționare a auto
rului „au fost justifi
cate în cea mai mare 
parte, lucru recunoscut 
și de petent". Dar în- 
trucît el in ultimul 
timp a dovedit o mai

or- 
in 

de- 
pe 
se 
de 

primite 
forurilor

Indus- 
în vede- 

măsurilor

contestă

re-

cea 
se-

mare preocupare pen
tru indeplinirea sarci
nilor de serviciu, s-a 
ajuns la concluzia să 
fie încadrat ca tehni
cian mecanic principal, 
cu o remunerație de 
2120 lei lunar. în în
cheiere se menționea
ză că autorul sesiză
rii consideră, de pe o 
poziție autocritică 
mai profundă, cazul 
său rezolvat definitiv, 
angajindu-se să mun
cească mai mult 
mai bine. .

Răuvoitorul 
anonim

Hotărîri de partid 
de stat obligă 

de ras-
Și 
toți factorii 
pundere la analizarea 
atentă, plină 
citudine, a 
lor, la luarea 
lor impuse și 
carea către autori 
concluziilor la care s-a 
ajuns. Redacția noas
tră primește numeroa
se sesizări prin care 
cititorii și corespon
denții voluntari comu
nică impresii, critică 
stări de lucruri neco
respunzătoare. fac pro
puneri de înlăturare a 
neajunsurilor semna
late in diferite sectoare 
de activitate, iar răs
punsurile organelor de 
partid și de stat dove
desc, in marea lor 
joritate, grijă și 
ponsabilitate față 
fiecare afirmație 
scrisori, pe care le 
rifică cu minuțiozitate, 
iau măsuri exigente în 
raport cu faptele con
statate, trag concluzii 
pentru activitatea de 
viitor. Constatăm însă 
că unii autori, de re
gulă elemente certate 
cu ordinea și discipli
na, roși de ambiții per
sonale, folosesc acest 
drept consfințit de so
cietatea noastră pen
tru răfuieli mărunte, 
denigrind cu o con
damnabilă ușurință, a- 
desea, pentru a-și asi
gura unele avantaje la 
care nu au dreptul. O 
asemenea practică este 
total străină moralei 
societății noastre. Este 
total condamnabilă.

de soli- 
scrisori- 
măsuri- 
comuni- 

a

ma- 
res- 

de 
din 
ve-

Avem în față o scri
soare sosită din comu
na Ghirdoveni. județul 
Dîmbovița. Pe mai 
multe pagini, autorul 
ei. care pretinde că 
scrie în numele unui 
„grup de cooperatori", 
tună și fulgeră Ia a- 
dresa președintelui 
C.A.P. din comună.

în răspunsul UJCAP 
Dîmbovița se precizea
ză că un colectiv, din 
care au făcut parte ac
tiviști de partid și de 
stat, au verificat afir
mațiile din scrisoare și 
„s-a ajuns la aceeași 
concluzie ca în răs
punsurile date la alte 
scrisori cu același con
ținut. Față de această 
situație, se subliniază 
în răspuns, a fost con
vocat consiliul de con
ducere al C.A.P., co
mitetul comunal de 
partid și comitetul e- 
xecutiv al consiliului 
popular, deoarece se 
afirma că și primarul 
ar face abuzuri și ar 
acoperi afacerile pre
ședintelui C.A.P. Toți 
cei 9 tovarăși care au 
luat cuvintul au arătat 
netemeinicia celor scri
se în sesizare, califi- 
cindu-le ca fiind ten
dințe de a compromite 
un 
bun 
ciat 
brii

Iată-ne deci în fața 
unei calomnii, a unui 
fapt profund antiso
cial. A unui fapt ne
demn, care a determi
nat pierderea unui 
timp prețios pentru 
anchete, pentru cerce
tări și discuții. A unui 
fapt care a adus jig
niri și a creat, pe ne
drept, tensiuni in mun
ca unor oameni. Oare 
cei ce-și permit ase
menea lucruri nu-și 
dau seama de conse
cințele faptelor lor ? 
Nu se gindesc oare că 
legea care ocrotește 
dreptul la sesizare ori
cărui om cinstit pe
depsește in egală mă
sură calomnia ? Bine 
ar fi să se gindească! 
Acesta este de altfel și 
motivul pentru care 
am dat curs exemplu
lui de mai sus.

cadru competent, 
organizator, apre- 
și stimat de mem- 
cooperatori".

la obiectConcis,
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimen

tare : Aspectele negative, semnalate în scrisoa
rea maistrului Negrea Iacob, referitoare la con
ducerea liceului agroindustrial din Făgăraș, sint 
în parte reale. Considerăm că noua conducere 
care a fost numită — directorul liceului, Ion 
Morjan, fiind eliberat din funcție — va îmbu
nătăți activitatea școlii.

Consiliul popular al municipiului Galați. Pen
tru abateri repetate de la regulile generale de 
comerț, 
Nicolae 
au fost 
lăți.

barmana Rodica Blejoiu și ospătarul 
Manea, vizați de semnatarul scrisorii, 

îndepărtați din cadrul IJECOOP — Ga-

Neculal ROȘCA

teatre
•- Teatrul satirlc-muzical „C. 
Tănase*4 (sala Savoy): Revista 
cu paiațe — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică** (sala A- 
cademiei): Bu-AIi 17.

Filarmonica „George Enescu** 
(Ateneul Român): „Cenaclul prie
tenilor muzicii4*. Ciclul de audi
ții comentate de George Bălan. 
Centenar Bayreuth — „Wagner și 
noi** — 19.
o Opera română: Rigoletto — 19. 
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra44 (sala Schitu Măgureanu): 
Hedda Gabler -- 19. (sala Gră
dina Icoanei): Titanic vals — 19.

cinema
• Ultimele zile ale verii: SCALA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 13,30: 15.45; 18: 20.15. 
MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18.15; 20,30.

Pinocchio: FLAMURA — 9;

„CIBINIUM
Duminică. 3 octombrie, la Sibiu, 

Mediaș, Agnita, Cisnădie, ca de alt
fel, în mai toate casele de cultură, 
cluburile, căminele culturale din lo
calitățile județului, a avut loc deschi
derea celei de-a IX-a ediții a festi
valului „Cibinium". prestigioasă ma
nifestare cultural-artistică, cu multi
ple valențe educaționale pentru oa
menii muncii din acest colț de țară 
— români, germani, maghiari. Ur
mînd tradiția „Cibinium“-ului, ca la 
fiecare ediție să fie abordată o altă 
latură a artei și culturii, „Cibinium 

-’S6“, in’ lumina orierttâfilor și sarcini-

lor Congresului educației politic» ți 
al culturii socialiste, ale Programului 
ideologic, și-a ales ca temă reliefarea 
contribuției sibiene la dezvoltarea ar
tei și culturii naționale. Astfel, pri
ma zi a manifestărilor a avut drept 
„cap de afiș" vernisajul Salonului ju
dețean de pictură „Personalități «f- 
biene", organizat de Filiala Sibiu a 
Uniunii artiștilor plastici,

Pină duminică, 10 octombrie, cînd 
are loc închiderea festivalului, „Ci
binium ’76“ programează alte aproa
pe 140 de manifestări. (Nicolae Bru- 
jan( corespondentul jȘcmțeîi").

Legumele și fructele toamnei
însilozate și depozitate cu grija

In continuarea raidurilor-anchetă privind preocupările pentru apro
vizionarea de toamnă-iarnă, publicăm astăzi relatări din alte două 
județe ale țării.

cluj: Produsele trebuie distribuite ritmic
în toate unitățile

tru îmbunătățirea aprovizionării 
populației, in perioada imediat ur
mătoare. Astfel, din resurse locale 
sint in curs de amenajare trei plat-

forme comerciale in cartierele noi — 
Mănăștur, Gheorghieni și Grigores- 
cu. S-au luat măsuri de sporire a 
spațiilor în piețele existente ș.a.

De la tovarășul Iuliu Iakab, secre
tar al comitetului municipal ce par
tid, vicepreședinte al comitetului 
executiv al Consiliului popular mu
nicipal Cluj-Napoca. am aflat că pre
gătirile pentru buna aprovizionare a 
pieței in sezonul rece au început, de 
fapt, cu multă vreme in urmă. Pe 
baza unor estimări ale consumului 
pe locuitor, s-au stabilit și măsurile 
corespunzătoare asigurării cantităților 
de legume și fructe necesare. Un 
exemplu : cele trei cooperative agri
cole din raza municipiului și-au su
plimentat din primăvară suprafețele 
cultivate cu cartofi. De asemenea, 
s-au întreprins acțiuni concrete me
nite să ducă la sporirea contribuției 
agriculturii din județ la mai buna a- 
provizionare a populației. Acum, a- 
ceste măsuri îșl arată roadele.

— în acest sezon — ne spune in
terlocutorul — in silozurile și unită
țile de legume și fructe vor intra 
cantități de marfă superioare anilor 
trecuți : cu 31 la sută mai mulți 
cartofi, cu 28 la sută mai multe le
gume, cu 32 la sută mai multe fructe, 
precum și cantități sporite de mu
rături. bulion și altele. O atenție 
deosebită acordăm, in același timp, 
aprovizionării cu cantități îndestulă
toare a numeroșilor consumatori co
lectivi — spitale, cantine-restaurant, 
grădinițe, creșe. internate școlare, că
mine studențești. Pentru aceasta, un 
secretar al comitetului municipal de 
partid răspunde de însilozarea can
tităților prevăzute ; membrii comite
tului executiv al consiliului popular 
municipal sint repartizați pe cartiere 
și piețe, pentru a urmări, la fața lo
cului, modul in care se face apro
vizionarea ; cadre cu munci de răs
pundere din diferite domenii se ocu
pă. din indicația biroului comitetului 
județean de partid, de felul în care 
se achită furnizorii de onorarea con
tractelor cu I.L.F. Cluj. în fiecare

săptămină, comandamentul județean 
— instituit special in vederea coordo
nării acestei activități — analizează, 
cu factorii de resort, stadiul respec
tării graficelor de livrări.

O vizită în depozitul central, apar- 
ținind I.L.F., confirmă eficiența ac
țiunilor mai sus arătate. Este un 
du-te-vino de camioane încărcate cu 
marfă, care vin de la producători 
sau se îndreaptă spre piețe și alte 
unități de desfacere ; in interiorul 
depozitului, ca și afară, pe platou, se 
lucrează intens la sortarea cartofilor, 
a roșiilor, a merelor. Deși însilozarea 
a început doar de cîteva zile, au și 
fost depozitate 1 300 tone cartofi. 150 
tone ceapă, 300 tone mere. Concomi
tent cu însilozarea în bune condiții, 
de care depinde aprovizionarea popu
lației pină la viitoarea recoltă, se fac 
eforturi pentru ca legumele și fruc
tele proaspete să ajungă la timp în 
toate unitățile rețelei comerciale de 
specialitate. Din păcate, respectivele 
cantități nu au fost uniform distri
buite, astfel ca fiecare unitate să o- 
fere sortimentul de legume și fruc
te existent in depozit. în piața Mihai 
Viteazul, nici unitățile I.L.F.. nici 
magazinele Gostat sau Agrocoop nu 
erau aprovizionate cu toate sortimen
tele necesare. La depozitul cen
tral I.L.F. se știe că aprovi
zionarea unităților este, uneori, 
neritmică, dar se motivează că de 
vină este modul de repartizare a au
tocamioanelor pentru transportul că
tre unități, care vin tirziu. Adevărul 
este că, așa cum ne spunea tovarășul 
secretar Iuliu Iakab, întreprinderea 
de transporturi auto nu are nici o 
vină. I.L.F. nu a estimat bine nece
sarul de mașini, iar acum constată 
că nu-i ajung. în continuare, inter
locutorul 
pe care 
inițiază 
tor neajunsuri

ne-a înfățișat acțiunile 
primăria municipiului le 

pentru remedierea aces- 
și, totodată, pen-

In piața orașului Zalău întîlnim 
două gospodine : Ileana Fazekas, 
muncitoare la întreprinderea „Steaua 
roșie", și Elisafceta Bile. Le întrebăm 
cum li se pare aprovizionarea în 
acest sezon. „Bună, ne spun ele. 
Rareori mergi la piață fără să gă
sești ce-ți trebuie". Cornelia Gorgan, 
vinzătoare la magazinul intercoope- 
ratist, și Viorica Oneț, gestionara u- 
nității I.L.F. nr. 12 nu au avut de 
făcut nici un reproș celor care a- 
provizionează .unitățile respective : 
cantitatea și, mai ales, calitatea pro
duselor. sint la nivelul cerințelor 
cumpărătorilor.

Iată-ne la Complexul de legume și 
fructe al I.L.F. Sălaj. Unitate des
tinată să păstreze și să prelucreze 
importante cantități de legume și 
fructe. Directorul complexului — 
Mircea Lăncrănjan — ne informează 
despre situația la zi : s-au insilozat 
600 tone fructe. 800 tone cartofi, 170 
tone ceapă, 10 tone usturoi. La 15 oc
tombrie — ni se spune — se vor afla 
în celulele silozului toate cantitățile 
prevăzute. în același timp, din sur
plusul de producție existent, se ex
pediază spre Capitală însemnate can
tități de mere și cartofi. Secția de 
conserve lucrează din plin pentru 
fasole verde la borcan și Ia cutii, 
precum și castraveciori în oțet. S-au 
produs, pină acum, peste 2 000 tone 
conserve sterilizate. Alte 12 sorti
mente de lagume și fructe sint con
servate prin deshidratare. La secția 
murături — zeci și sute de butoaie 
sint umplute cu castraveți, gogonele, 
varză. Toate aceste cantități sint des
tinate atiț pieței, cit și consumatori
lor colectivi, beneficiarilor din alte 
județe ale țării. în apropierea clădiri
lor complexului se află două hectare 
de seră din care, in timpul iernii, 
piața județului primește roșii și ver
dețuri.

— Consiliul județean al aprovizio
nării, la indicația comitetului jude
țean de partid, s-a preocupat in 
acest an cu o atenție deosebită de 
buna aprovizionare a populației — 
ne spune tovarășul Petru Dragoș, 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
Sălaj. în acest fel, unele deficiențe 
pe care le-am avut anul trecut, cînd 
anumite sorturi de legume nu s-au 
găsit in cantități suficiente pe piață, 
nu s-au mai repetat in acest sezon. 
Pentru aceasta, am luat din timp 
măsuri de sporire a suprafețelor cul
tivate cu legume. Astfel, cooperati
vele agricole din comunele Horoatu 
Crasnei, Stirciu, Cizer, Sig, Sfăraș și 
Dragu au fost profilate pe producția 
de cartofi, iar recoltele obținute au 
fost dintre cele mai bune. în aceste 
condiții, unitățile comerciale specia
lizate vor primi cu 36 la sută mai 
mulți cartofi și cu aproape 59 la sută 
mai multe alte legume decit in pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut. La majoritatea legumelor și 
fructelor producțiile acoperă necesa
rul județului. Trimitem fructe și le
gume, din prinosul nostru, și al
tor zone din țară. Odată cu grija 
pentru obținerea unor cantități spo
rite de legume și fructe, în sectorul 
de stat și cooperatist, am sprijinit și 
încurajat cetățenii din orașele jude
țului să contribuie Ia propria apro
vizionare. Sute de angajați din Za
lău, Cehu Silvaniei, Șimleul Silva- 
niei. au închiriat terenuri, în car
tiere, acolo unde există suprafețe 
disponibile, devenind pasionați gră
dinari. Acum se poate afirma, cu 
toată convingerea, că aprovizionarea 
populației județului este asigurată.

Rodica ȘERBAN 
Alexandru MUREȘAN

11,15, DOINA — 9,30; 11,30; 13,30;
13.30.
• Prin cenușa imperiului: DOINA
— 17,30; 20.
• Cei patru mușchetari: BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,30: 16; 18,30; 
20.45, PATRIA — 9; 11.15; 13.30; 
16: 18.30: 21, PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII — 18.
•< Cangurul: CAPITOL — 9.30; 
11.45; 14; 16; 18,15; 20,30.
• Celălalt Francesco: VICTORIA
— 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18.15: 20,30.
• Noaptea americană: FAVORIT
— 9,15; 11,30: 13.45; 16; 18,15;
20.30. LUCEAFĂRUL — 9; 1145;
13,30; 16; 18.15; 20.30.

Prizonierul din Manhattan:

CENTRAL — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18.15: 20,30.
q Osînda: CASA FILMULUI — 
9,30; 11,45; 14; 16.15; 18.30; 20,30, 
EXCELSIOR — 9; 11.30; 14,45;
17,15: 20, VOLGA — 9.30; 12; 14,30; 
17; 19,30.
• Orient Express: EFORIE — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20.15, MODERN
— 9; 11,45; 14.30; 17,30; 20.30.
• Țara îndepărtată: FEROVIAR
— 9: 11,15; 13,30; 16: 18.15: 20,30.
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20.30.
• Haiducii: TIMPURI NOI — 9;
11.15; 13,30: 15.45: 18; 20.15.
• Cantemir: UNIREA — 16: 18: 20. 
•- Pisicile aristocrate: VIITORUL

— 9: 11; 13,30; 15,30: 18; 20.
O Cei 13 de la Barletta: ARTA — 
11; 13.15: 15.30; 17,45; 20. GRIVIȚA
— 8.45: 11; 13,15; 15,45: 18; 20,15.
O Mihai Viteazul: LIRA — 16; 
19,30.

Soarele alb al pustiului: LUMI
NA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Nebună de legat: MIORIȚA —
9; 11.15: 13.30; 15.45; 18; 20,15,
BUZEȘTI — 9; 11,30; 13,45; 16;
18.30; 20.30.
• Suflete condamnate: POPULAR
— 15.45: 10; 20,15.
o Filip cel mic: PACEA — 14,15.
• Al șaptelea cartuș: PACEA — 
16; 18; 20.

• Aeroport ’75: AURORA — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
•< Un loc sub soare: BUCEGI — 
15,30: 17.45; 20.
• Program de desene animate: 
COSMOS — 14.30.
• Comisarul Piedone la Hong- 
Kong: COSMOS — 16; 18; 20,15.

Katina: COTROCEN1 — 10;
12,30; 15; 16,30; 20.
• Explozia: CRÎNGAȘI — 17.
• Pintea: DACIA — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLOREASCA —
15.30: 18; 20,15, FLACARA — 10; 
13,30; 18: 20.15.

Dacă tace cintărețul: FESTIVAL
— 9,15; 11,30; 13.30; 16; 18,15; 20,30.

• Tom și Jerry: FERENTARI — 
14,30; 16.
• Nemuritorii: FERENTARI —
18; 20.

Ulzana căpetenia apașilor: 
GIULEȘTI — 15.30; 17,45; 20.
• Călărețul fără cap: MOȘILOR 
15,30; 18; 20,15.
• Evadarea: MUNCA — 15,45;
18; 20.
« Aventurile celor trei muzicanți: 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20.
• Melodiile cartierului: RAHOVA 
— 16; 18; 20.
© Dacii: VITAN — 15,30: 18: 20,15. 
•• Apașii: DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
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Cronica zilei
Vizita delegației 

mentare din Costa 
Președintele 
nale, Nicolae Giosan, 
Juni dimineață,
Zuniga, președintele Adunării Le
gislative a Republicii Costa Rica, 
aflat în vizită în țara noastră în 
fruntea unei delegații parlamentare.

In cursul întrevederii, la care au 
participat Dumitru Coliu și Ilie Șa- 
lapa, președinți de comisii perma
nente ale M.A.N., deputați, s-a pro
cedat la un schimb de informații în 
legătură cu activitatea celor două 
parlamente, cu eforturile popoarelor 
român și costarican pe linia dezvol
tării economico-sociale și a fost re
levat faptul că bunele raporturi sta
tornicite între țările noastre evolu
ează în direcția extinderii lor con
tinue. Convorbirea a prilejuit, tot
odată, evidențierea unor puncte de 
vedere similare in ceea ce privește 
intensificarea eforturilor parlamen
tarilor, a tuturor forțelor politice, în 
vederea edificării unui climat 
pace și înțelegere in lume.

Oaspeții costaricani au avut 
cursul zilei o întrevedere cu repre
zentanți ai conducerii Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale și au vizi
tat întreprinderea „23 August" din 
București ; în onoarea lor, președin
tele Marii Adunări Naționale, Nicolae 
Giosan, a oferit un dineu, la care 
au participat Aneta Spornic, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, loan Ceterchi, președintele 
Consiliului Legislativ, Dumitru Co
liu, președintele Comisiei pentru 
consiliile populare șl administrația 
de stat a M.A.N., deputați, alte per
soane oficiale. S-a toastat în sănăta
tea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a președintelui Daniel Oduber 
■Juiros, pentru stringerea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări, pentru pace și înțelegere 
Intre popoare.

Marii Adunări 
s-a 

cu Alfonso

parla- 
Rica. 
Națio- 

întîlnit, 
Carto

de

în

t
PROGRAMUL 1

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film artistic: „Un zimbet pentru 

mai tîrziu“. Producție a Casei de 
Filme Trei.

12,25 Față In față.
12,40 Partituri celebre.
13,10 Telex.
13,15 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă engleză.
17,00 Telex.
17,05 Pentru sănătatea dv.: Spondiloza 

— profilaxie șl tratament.

Președintele Partidului Li
beral Danez, Poul Hartlin*’ fost 
prim-ministru al Danemarcei, care 
ne-a vizitat țara la invitația Insti
tutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. a părăsit, 
luni dimineața. Capitala. La plecare, 
pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de loan Botar, secretar 
al I.R.R.C.S., de alte persoane ofi
ciale. Era prezent Niels Boel, am
basadorul Danemarcei la București.

Vicepreședinta Asociației 
Femeilor din Iran, doamna 
Farideh Diba, mama Maiestății Sale 
Imperiale Farah, care, la invitația 
Consiliului Național al Femeilor, a 
făcut o vizită în țara noastră, a pă
răsit ieri Capitala. Doamna Farideh 
Diba a fost însoțită de Djahanbany, 
senator.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Lina Ciobanu, preșe
dinta Consiliului Național al Femei
lor, Tamara Dobrin, vicepreședintă 
a Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Au fost de față Aii Reza 
Bahrami, ambasadorul Iranului la 
București, membri ai ambasadei.

„Ștefan
avut loc ieri des-

destinat cadrelor 
africane, organizat

La Academia 
Gheorghiu" 3 
chiderea cursului 
sindicale din țări
de Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România. 
Cornelia Filipaș, secretar al Consiliu
lui Central al U.G.S.R. și Florin Ba- 
laure, prorector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", au adresat saluturi par
ticipanților, relevind importanța aces
tui curs pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și solidaritate militantă 
dintre oamenii muncii și sindicatele

17,15 Roman-Ioileton: „Țăranii". Ultimul 
episod — „Răzbunarea".

18,05 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
grlcultură.
Contemporanele noastre. 
Telecronică pentru pionieri. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Reflector.
Seară de teatru: 
Nastasia" de G. ! 
Premieră TV.
24 de ore.

18.35
19.05
19.20
10.30
20.00
20.20

22,15

20.00

M.
,.Domnișoara 

Zamfirescu.

PROGRAMUL 2

20.20
20,55
21.00

21,20

din România ți 
buna cunoaștere 
porului român.

Africa, pentru mai 
a realităților po-

★

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan. a primit un mesaj 
de mulțumire din partea președinte
lui Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria, doctor Vladimir 
Bonev, pentru felicitările ce i-au fost 
adresate cu 
aniversări a 
această țară.

ocazia celei de-a 32-a 
revoluției socialiste din

*
Noul ambasador extraordinar și 

plenipotențiar al Republicii Turcia în 
Republica Socialistă România, Nahit 
Ozgur, a sosit ieri în Capitală.

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului a- 
facerilor externe al R.A. Yemen, Ab
dallah Al-Asnaj, pentru felicitările 
transmise cu prilejul Zilei naționale 
a R.A. Yemen.

★

La Casa Centrală a Armatei a 
avut Ioc luni seara o adunare con
sacrată celei de-a 32-a aniversări a 
Zilei Armatei Republicii 
Cehoslovace, la care au 
generali, ofițeri, maiștri 
subofițeri din garnizoana 
Au fost prezenți 
ambasadorul Republicii 
Cehoslovace în țara noastră, membri 
ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de ge- 
neralul-maior Victor Stănculescu. 
Despre însemnătatea evenimentului 
a vorbit generalul-maior Josef Gu- 
mulka, atașatul militar și aero al 
R.S. Cehoslovace la București. Parti- 
cipanții la festivitate au vizionat 
apoi o fotoexpoziție și filme puse 
la dispoziție de Ambasada R.S. Ceho
slovace. Cu același prilej, atașatul 
militar și aero al R.S. Cehoslovace 
s-a intîlnit cu militari din unități 
ale armatei noastre.

FESTIVALUL MUZICII 
RUSE Șl SOVIETICE

In cadrul Festivalului muzicii ruse 
și sovietice, luni dimineața a avut 
loc la sediul Uniunii compozitorilor 
simpozionul cu tema 
valorificarea tradițiilor naționale 
muzica 
români, 
gațiilor 
Uniunii 
care ne 
schimb de opinii cu privire la dife
rite aspecte ale acestei importante 
probleme.

Tot la sediul Uniunii compozitori
lor a fost organizat, după-amiază, un 
concert de muzică de cameră 'sovie
tică. In același timp, în foaierul 
Operei Române din București, soliști 
ai acestei instituții au susținut un 
recital vocal-instrumental, care a cu
prins lucrări de Ceaikovski, Mu- 
sorgski, Prokofiev, Haciaturian, 
Rimski-Korsakov. Dargomîjski, Ba
lakirev, Liadov și alții.

In același cadru. filarmonica 
„Gh. Dima" din Brașov, sub bagheta 
dirijorului Jarvi Neeme, a prezentat, 
la teatrul dramatic din localitate, un 
concert, al cărui program a cuprins 
lucrări de Prokofiev, Ceaikovski, 
Piart și Parasadanian. Și-a dat con
cursul pianistul sovietic Rein Ran- 
nap.

„Dezvoltarea și 
în 

contemporană". Muzicieni 
împreună cu membrii dcle- 

Ministerului Culturii și 
compozitorilor din U.R.S.S., 
vizitează țara, au făcut un

Socialiste 
participat 

militari și 
București. 

Miroslav Sulek.
Socialiste

începînd de miine, 
la filarmonica „G. Enescu"

DIN VIAȚA PARTIDELOR
COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

Partidul Muncitoresc Unit Polonez

Pentru perfecționarea democrației socialiste
Sub titlul de mai sus, revista poloneză „NOWE DROGI“ publică un 

articol consacrat problematicii 
lor democrației socialiste.

dezvoltării și perfecționării mecanisme-
ție de acțiune, care, în final, ereeagâ 
posibilitatea activizării în continuare 
a organizațiilor de bază și a membri
lor de partid.

O formă foarte utilă de consultări 
— se arată în articol — a fost folo
sită in timpul ultimei campanii de 
dări de seamă și alegeri în organele 
și organizațiile de partid. Intr-o pri
mă etapă, participanților la confe
rințe le-a fost prezentată darea de 
seamă a organelor de partid, care îți 
incheiau mandatul, precum și proiec
tul de hotăriri. în intervalul de 10 
pînă la 14 zile între prima și cea 
de-a doua etapă, delegații au făcut 
cunoscut membrilor organizațiilor și 
grupelor de partid materialele confe
rințelor pentru a aduna și valorifica 
părerile, opiniile și propunerile lor 
cu privire la activitatea noilor orga
ne ce urmau să fie alese. In acest fel, 
la discuție au participat aproape toa
te organizațiile de partid.

Conducerea partidului — încheie 
articolul — abordează problema con
sultărilor într-un mod dinamic, se si
tuează pe poziția că perfecționarea 
acestui instrument fundamental al 
democrației socialiste reprezintă una 
din condițiile de bază ale întregii sale 
evoluții. Consultările sint necesare 
pregătirii unor hotăriri mature, mul
tilaterale și juste, constituie, totodată, 
condiția ciștigării aprobării sociale 
care să asigure realizarea deplină fi 
în bune .condiții a hotăririlor.

sultările creează condiții pentru for
marea unei atitudini creatoare, active 
față de programul partidului, influ
ențează asupra creșterii sentimentului 

. de responsabilitate pentru bunul mers 
al treburilor țării, contracarează feno
menele de pasivitate, autoliniștire și 
minimalizare a sarcinilor, atitudinile 
de expectativă. Furnizind oamenilor 
muncii satisfacția de a participa la 
elaborarea unor hotăriri de impor
tanță republicană, consultările sint, 
totodată, un factor însemnat care ac
ționează asupra realizării disciplinate 
a hotăririlor luate.

Pornind de la experiența de pînă 
acum a P.M.U.P., pot fi diferențiate 
două tipuri de consultări : general 
sociale și interne de partid. In ce 
privește sfera, consultările cuprind 
întreaga țară sau unul sau cîteva 
voievodate, un grup de întreprinderi 
etc. Problemele interne de partid sînt 
discutate cu activul sau cu întregul 
partid. S-au format și se perfecțio
nează în continuare diverse forme 
ale activității organelor de partid cu 
activul. Permițind cunoașterea opi
niilor rindurilor membrilor de partid, 
ele servesc rezolvării unor probleme 
concrete ale comunei, orașului. între
prinderii sau voievodatului. Este o 
manifestare de adincire a democrației 
interne de partid, o importantă direc-

Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
se arată in articol, a dezvoltat in 
special în ultimii ani și continuă să 
perfecționeze metodele și formele de 
legătură cu clasa muncitoare și cu 
toți oamenii muncii, menite să stimu
leze inițiativa creatoare a maselor, 
să le mobilizeze la îndeplinirea sar
cinilor social-economice. Este o acti
vitate ce se înscrie în eforturile de 
realizare în cele mai bune condiții a 
sarcinilor de materializare a princi
piului : „Mai multe discuții înainte de 
luarea unor hotăriri, mai multă 
ciplinâ in realizarea lor".

Consultările — scrie revista — 
mit cetățenilor să participe la 
gătirea unor decizii de importanță ge
neral națională. Ele reprezintă de a- 
semenea un important element al 
muncii educative desfășurate de par
tid în rindurile clasei muncitoare și 
ale întregii societăți. Consultările, 
realizate într-un climat de discuții 
responsabile și serioase, de ascultare 
a argumentelor și judecăților, de pre
zentare onestă a opiniilor, facilitează 
explicarea unor dificile și complexe 
probleme social-economice și politice, 
pe care partidul le elaborează și le 
soluționează în interesul general și 
al fiecărui cetățean în parte. Ca for
mă fundamentală a democrației so
cialiste — se arată în articol — con-

dis-

per- 
pre-

„Cenaclul 
prietenilor muzicii"

Stagiunea muzical-educativă 1976— 
1977 a filarmonicii „George Enescu" 
se va desfășura sub semnul unei și 
mai pronunțate preocupări educative. 
„Cenaclul prietenilor muzicii", care 
își începe activitatea în noua stagiu
ne. va organiza, in fiecare marți, au
diții comentate de profesorul Geor
ge Bălan. Inaugurarea acestui cena
clu de educație muzicală, adresat în 
mod deosebit tineretului, va avea 
loc marți, 5 octombrie 1976, ora 19, 
la Ateneul Român și va consta din- 
tr-un omagiu adus monumentalei în
făptuiri a lui Richard Wagner, Tea
trul muzical de Ia Bayreuth, al cărui 
centenar este sărbătorit in toată lu
mea. Următoarele audiții comentate 
vor avea ca subiecte : „Tineretul și 
muzica" (12 octombrie). „80 de ani 
de la moartea lui Anton Bruckner" 
(19 octombrie). „Toccatele pentru 
orgă ale lui Bach" (26 octombrie). își 
vor da concursul soliști muzicali și 
formații instrumentale de înaltă ca
litate, precum și actori. Pentru luni
le noiembrie și decembrie sînt pro
gramate printre altele o seară dedi
cată toamnei și una iernii, o pano
ramă istorică a liedului cu Emilia 
Petrescu, „Ofranda muzicală" de 
Bach.

Pentru a facilita accesul la aceste 
audiții comentate, filarmonica a pus 
în vinzare un număr de abonamente.

Partidul Comunist Italian
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Extragerea I : cat. 1 : 2 variante
10% cite un autoturism Dacia 1 300 : 
cat. 2 : 1 variantă 25% a 16 886 lei și 
4 variante 10% a 6 754 lei ; cat. 3 : 
8.85 a 4 961 lei ; cat. 4 : 38.40 a 1 143 
lei ; cat. 5 : 91,85 a 478 lei ; cat. 6 : 
3 739,80 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I: 11 994 lei.
Extragerea a II-a : cat. B : 3,10 va

riante a 19 067 lei ; cat. C ! 24.40 a 
2 422 lei ; cat. D : 1 395,40 a 60 lei ; 
cat. E : 92,95 a 200 lei ; cat. F :
2 105,45 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 214 996 
lei.

Săptămânalul „RINASCITA" publică, sub titlul de mai sus, urmă
torul articol al tovarășului Luigi LONGO, președintele P.C.I., in 
care sint prezentate sarcinile partidului in lumina noii situații politice 
create in Italia după alegerile de la 20 iunie.

mișcări și de inițiative de masă, »ft 
urmărim cea mai largă conver
gență intre forțele democrate, po
litice, sociale, culturale. De alt
fel, nici n-ar fi posibil să «e 
rezolve problemele dramatice ce ne 
stau in față fără o asemenea vi
ziune, fără căutarea continuă a unor 
prilejuri de întilnire, de înțelegere 
și de colaborare. Și aceasta, menți- 
nind neschimbată imaginea despre 
partidul nostru ca despre o mare 
forță populară — partid de guvernă- 
mint și de opoziție în același timp".

de strategii politice din care linia 
noastră de unitate, de ințelegere și 
colaborare democrată a ieșit Învin
gătoare. ,

în prezent ne mișcăm pe un te
ren nou, care oferă spații pentru 
înaintări ulterioare și care face cel 
puțin dificilă o reîntoarcere la ve
chile echilibre.

Noutatea situației, caracterul ei ori
ginal rezidă in faptul că astăzi noi 
putem să-i determinăm conținutul. 
Dispunem acum de o mai mare pu
tere de intervenție și de influență nu 
numai asupra orientărilor generale, 
ci și asupra hotăririlor practice 
guvernare.

Tocmai în acest cadru trebuie 
preciată și hotărîrea noastră de

„Pentru, unii, rezultatul alegerilor 
de la 20 iunie și consecințele pe care 
le-a avut — formarea guvernului 
monocolor prin abținerea, cu prilejul 
votului de învestitură, a partide
lor democrate și, indeosebi, a parti
dului nostru — ar fi un fel de acci
dent, o împrejurare trecătoare, o pa
ranteză impusă de „o stare de ne
cesitate" și care trebuie închisă cit 
mai grabnic pentru a restabili vechi 
echilibre și demarcații tradiționale 
intre majoritate și opoziție. Pentru 
alții, dimpotrivă, s-ar fi produs o 
adevărată cotitură, caracterizată, in 
mod negativ, de o înțelegere de 
facto intre noi și democrația creș
tină in privința împărțirii puterii. 
In sfirșit, alții consideră că se a- 
cordă prea mult credit actualului 
guvern și că de acum înainte s-a 
pierdut prilejul favorabil pentru a 
se ajunge*, la răsturnări definitive în 
raporturile politice și în conducerea 
țării.

Considerăm că toate aceste apre
cieri păcătuiesc prin superficialita
te ; purtătorii lor de cuvînt nu sesi
zează importanța unui proces în curs 
de desfășurare de multă vreme, in 
contextul căruia rezultatele electora
le din- 1975 și 1976 sint doar „indi
ciul" evident. Tocmai creșterea par
tidului nostru a impus democrației 
creștine tratative pe picior de egali
tate cu toate partidele democrate, de 
pildă, pentru alegerea celor mai în
semnate funcții parlamentare. Ni
meni nu va putea să tăgăduiască că 
acesta este rezultatul nu al unor 
împrejurări intimplătoare. ci al unei 
voințe populare manifestate in mod 
clar prin vot ; sau. cu alte cuvinte, 
rodul unei confruntări de poziții și

acest pămint:Bâladă 
Buzău
Tezaur
Telex.
Cetățenii propun... cetățenii reali
zează...
Vtrstele peliculei.

pentru 
1600.
de cintec românesc.
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Festivalul sportiv ai școlarilor bucureșteni

Printre „voinicei" 
și „cireșari"

în aceste săptămini de toamnă și 
de nou an școlar au crescut rîndurile 
„voiniceilor" și „cireșarilor". Iniția
tiva bucureșteană de a organiza des
chiderea anului sportiv printr-un 
festival de masă, cu etape pe școli, 
pe sectoare și apoi pe Capitală — to
tul programat într-un răstimp de a- 
proximativ trei săptămîni — a adus 
pe terenuri și stadioane un număr 
mult mai mare de elevi decit altădată. 
Deși duminică vremea a fost rece și 
ploioasă, mii de școlari din sectorul 
4 s-au îndreptat încolonați spre în
drăgitele complexe „Voinicelul" și 
„Titanii", precum și spre stadionul 
Olimpia, baze pe care s-au desfășu
rat demonstrații de exerciții fizice 
și întreceri sportive pînă la căderea 
serii. Numai la fotbal au fost înscrise 
(și au jucat meciuri în serie) 34 de 
echipe din școlile generale și 14 de 
la licee. Totuși, ceea ce a impre
sionat mai mult: suita de exerciții 
de înviorare, demonstrată de sute 
de copii de la Școala generală nr. 149, 
sub conducerea directorului acestei 
unități. In partea cealaltă a Bucu- 
reștiului, la complexul „Cireșarii", ca 
și pe alte baze ale sectorului VIII, de 
; nenea, mii de școlari — jocuri, 
întreceri atletice, demonstrații de 
gimnastică. Aici, la „Cireșarii", s-a 
evidențiat o foarte bună „repriză"

de gimnastică de înviorare executată 
de elevii Școlii generale nr. 173.

Mai puțin cunoscut, complexul 
„Sălaj-Vicina", din sectorul VI. I-ar 
trebui și un nume ca „Voinicelul" 
sau „Cireșarii". Mai puțin cunoscut, 
dar tot atît de aglomerat: mii de 
elevi, defilări, întreceri atletice, 
jocuri. In sectorul V s-au ales drept 
loc principal al festivalului terenu
rile Școlii generale nr. 190. Aceeași 
atmosferă tinerească, însă o eviden
țiere de alt ordin — demonstrația 
unei lecții de educație fizică (foarte 
dinamică) executată de elevii de la 
liceul „Gheorghe Șincai".

în încheiere, nu putem să nu a- 
mintim stadionul Tineretului, plin 
ochi cu școlari din sectorul I. An
sambluri de gimnastică, de la mini
mum 60 pînă la 400 de copii, serii 
după serii de alergări, jocuri pină 
spre inserare...

S-a văzut încă o dată că rindurile 
. „voiniceilor" și „cireșarilor" cresc 
repede atunci cind organizatorii 
sportului de masă școlar sint hotărîți 
să facă treabă. Urăm festivalului 
sportiv al școlarilor bucureșteni — 
după cum e și in intenția organi
zatorilor — să continue, fără în
trerupere, tot anul!

Valeriu MIRONESCU

de

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Revista competițiilor

• în meciul de șah România — 
R. F. Germania, disputat la Bucu
rești, scor final : 11—9.

• Judokani din opt țări la cam
pionatele internaționale pentru ju
niori ale Ungariei ; cîștigător la ca
tegoria grea (+ 85 kg) — Marian 
Ciochir (România).

nierilor din Arad, pe echipe aceasta 
cucerind și „Cupa Mureșul". Pe 
locurile următoare, echipele caselor 
pionierilor din Salonta — jud. Bihor 
și Lugoj — jud. Timiș. (Constantin 
Simion).

• Rezultate ale unor boxeri ro
mâni la turneul internațional de la 
Berlin : la categoria muscă, F. Ibra
him b.p. Hristov (Bulgaria), la „mij
locie", I. Dimache b. ab. Adoye (Ni
geria), la „ușoară", I. Budușan b. ab.' 
Nacisano (Uganda).

• Turneul feminin de baschet de 
la Varșovia a fost cîștigat de echi
pa Spartak Moscova. Formația Po
litehnica București (în ultim meci, 
88—70 cu Fiat Torino) s-a clasat pe 
locul al treilea. Cea mai bună ju
cătoare a turneului — Suzana Pîrșu.

• Christa Wahlensieck (R.F.G.) a 
ciștigat prima ediție a „Cupei mon
diale" Ia maraton feminin. Cei 
42,195 km i-a parcurs în 2h 45’24”. 
De reținut că ea deține și cea mai 
bună performanță mondială la ...100 
km : 7h 50'.

Gampionatele europene de 
pentru tineret, desfășurate la 
(Turcia), s-au încheiat cu 
destul de bune pentru pugiliștii noș
tri : Nicolae Seitan, de la „Litoral" 
Mangalia, a cucerit titlul de campion 
al categoriei semimuscă, Traian 
Georgia (semiușoară), Alexandru 
Giurgiu (ușoară) și Stan Postolache 
(semimijlocie) au primit medaliile de 
argint, iar Francisc Luxemburger 
(semigrea) și Dumitru Cipere (mus
că), pe cele de bronz.

Tinerii pugiliști români au fost an
trenați de Eustațiu Mărgărit (coor
donator), Ion Monea și Constantin 
Ciucă.

Tot în domeniul „speranțelor" re
marcăm dubla victorie a echipelor 
României la cea dinții ediție a bal
caniadei de tenis pentru juniori, com
petiție ce s-a desfășurat la Varna 
(Bulgaria). Echipa masculină 
României a fost formată din Andrei 
Dirzu. Florin Segărceanu și Vlad 
Tudor, iar cea feminină a avut in 
componența ei pe surorile Lucia și 
Maria Romanov și Elena Popescu. 
La capătul celeilalte ierarhii a teni
sului internațional, subliniem cîști- 
garea de către Ilie Năstase a turneu
lui de la Caracas (Venezuela), după 
o suită de meciuri victorioase in fața 
cunoscuților jucători Panatta, Borg 
și Connors.

Ieri a plecat spre Praga echipa re
prezentativă de fotbal a României, 
care va juca miine, in capitala Ceho
slovaciei, meciul revanșă cu 
țării-gazdă (la București, 
partidă, scor 1—1). Jocul va 
la 17,30 (ora Bucureștiului) și va fi 
televizat in direct. Formațiile de ti
neret (sub 21 de ani) ale României și 
Cehoslovaciei se vor întrece astăzi 
după-amiază pe stadionul din Dro- 
beta Turnu-Severin. Acest stadion — 
după cum ne informează corespon
dentul nostru, Virgiliu Tătaru — a 
fost inaugurat duminica trecută prin- 
tr-o amplă manifestare sportivă și 
culturală, fiind gata să găzduiască 
întreceri internaționale importante.

în divizia B — seria 1, echipa F.C. 
Petrolul a învins cu 6—0 pe Olimpia 
Rm. Sărat : a șaptea victorie conse
cutivă 
puncte 
18—4 ! 
puncte

box 
Izmir 

rezultate

a

echipa 
în prima 

incepe

a echipei ploieștene — 14
în șapte etape, golaveraj 

Formația F.C. Brăila, cu cinci 
mai puțin, dar și cu două

• Concurs interjudețean de car
turi la Arad, dotat cu „Cupa Mu
reșul". Au participat 100 de pionieri 
din Bihor, Hunedoara, Timiș și 
Arad. Majoritatea probelor au fost 
ciștigate de reprezentanții Casei pio-

vremea
Ieri in țară: Vremea a fost în ge

neral închisă șl s-a încălzit în sudul 
șl estul țării. Cerul a fost mai mult 
noros. Cu totul izolat, în Munții 
Bucegi, tn Banat, Crișana și In sud- 
vestul Olteniei a plouat slab. Vintul a 
prezentat intensificări pe alocuri în 
Banat. Moldova, zona de munte și pe 
litoral, predominînd din sectorul Sudic. 
Temperatura aerului, la ora 14, era 
cuprinsă între 12 grade la Avriimeni 
gi li (rade la Vărădia. In București:

• „Marele premiu al Canadei" la 
automobilism, probă contind pentru 
campionatul mondial al piloților de 
formula I, a revenit englezului 
James Hunt (pe „Mc Larren"). Deși 
clasat al optulea, austriacul Niki 
Lauda continuă să se mențină pe 
primul loc in clasamentul general al 
campionatului, urmat (la 8 puncte) 
de James Hunt.

• „Marele premiu al națiunilor", 
cursă ciclistă contracronometru des
fășurată la Angers, s-a încheiat cu 
succesul belgianului Freddy Maer
tens (90 km in 2h 02’26”2/10).

Vremea a fost în general închisă. 
Vintul a suflat slab, pină la potrivit.

Timpul probabil pentru zilele de 6, 
7 și 8 octombrie. In țară: Vreme rela
tiv caldă, mai ales la începutul Inter
valului. Cerul va ti variabil, mai mult 
noros. Vor cădea ploi locale, care vor fi 
șl cu caracter de aversă, însoțite de 
descărcări electrice in vestul țârii. In 
celelalte regiuni — burniță șl ploaie 
slabă. Vînt moderat. Minimele vor 11 
cuprinse Intre 8 șl 18 grade, mai cobo- 
rlte in nordul țării, iar maximele în
tre 14 și 24 de grade, mai ridicate la 
început In sud-est. Ceață locală. In 
București : Vreme relativ caldă. Cerul 
va fi temporar noros, favorabil bur
niței și ploii slabe. Vtnt slab, pînă la 
moderat. Temperatura ușor variabilă. 
Dimineața, ceață.

partide restante, va juca în etapa vi
itoare cu Ceahlăul la Piatra Neamț, 
acolo unde Petrolul a și ciștigat am
bele puncte, în timp ce liderul seriei 
se va întrece cu F.C. Portul la Con
stanța. Liderul seriei a II-a a suferit 
prima înfrîngere : Unirea Alexandria 
— Voința București 2—0. astfel că 
F.C.M. Giurgiu, C.S. Tîrgoviște și 
Steagul roșu — toate trei cîștigătoare 
în etapa a Vil-a — s-au apropiat sim
țitor de Voința (11 puncte și. respectiv, 
cite 9 puncte). In
Slatina (0—1, cu Metalurgistu.1 Cu- 
gir), Chimia Rm. Vîlcea
Steagul roșu) și. în special. F.C. Șoi
mii (1—4, cu Electroputere) se si
tuează destul de departe de lider. In 
seria a III-a. încă un succes al Olim
piei „in deplasare" : Armătura Za
lău — Olimpia Satu-Mare 0—1. Li

eu 11 puncte, este talonat însă 
mai puțin de patru echipe, 
cu 9 puncte : Aurul Brad, 
Sighet, Industria Sirmei și 
Timișoara. Surprizele conti- 
aceasta serie ; Rapid Arad —

schimb, Dinamo

(1—3, cu

derul, 
de nu 
toate 
C.I.L. 
C.F.R. 
rluă în 
F.C. Baia Mare 2—1, U.M. Timișoara 
— „U“ Cluj-Napoca 4—0 ! și, mai 
ales. C.F.R. Cluj-Napoca — C.I.L. 
Sighet 0—3 !

Campionatul masculin de handbal 
a cunoscut un adevărat derbi la Bra
șov : Dinamo — Steaua 17—18, cu 
Birtalan în rolul principal. Rezulta
tele celorlalte echipe fruntașe : Di
namo București — C.S.U. Galați 
22—8 și Minaur — „f 
27—11. în competiția feminină, 
echipe in frunte, cu 
care : Universitatea 
versitatea București 
singur rezultat mai 
I.E.F.S. — Confecția

In cele patru serii 
lui de rugbi conduc, cu același nu
măr de 
Steaua, 
troșani.
Steaua 
C.S.M. Sibiu 54—12 I

La volei sint remarcabile 
pe toată linia ale echipelor gazde (for
mațiile oaspete au ciștigat doar trei 
seturi, în 
feminine), 
din prima 
Explorări 
tru data de... 19 decembrie 1

c.s.u.
,U“ Cluj-Napoca 

trei 
12 puncte fie- 

Timișoara, Uni
și I.E.F.S. ; un 
puțin prevăzut : 
12—12.
ale campionatu-

puncte (15). formațiile Farul, 
Grivița roșie și Știința Pe- 

a V-a : 
Farul

Scorurile etapei
— Rapid 61—14 și

victoriile

a- 
a 

ne abține cu prilejul votului de în
vestitură. Motivele invocate pentru 
aceasta au fost foarte clare : nici 
poliță in alb. in favoarea guvernu
lui Andreotti, nici acceptare cu 
ochii inchiși a liniei sale. Atitudinea 
noastră responsabilă a fost impusă 
numai de voința de a nu lăsa țara 
fără conducere într-un moment 
foarte dificil al vieții naționale, des
chis in fața oricărui fel de necunos
cute și de pericole. Și tocmai dispo
nibilitatea noastră conștientă de a ne 
asuma angajamente de conducere 
efectivă a vieții țării, influența 
noastră sporită ne permit să urmă
rim cu 
vernului, 
continuă 
sale, să 
crete, să 
acceptate și realizate.
cut, și chiar mai mult decit în tre
cut, trebuie să păstrăm și să menți
nem ridicată tensiunea creatoare de

severitate activitatea gu
șă stimulăm o confruntare 
asupra conținutului actelor 
prezentăm propuneri con- 
luptăm pentru ca ele să fie 

Ca și în tre-

Acțiuni de masă în Spania

zece partide masculine și 
precum și amînarea, încă 
etapă, a unui meci-cheie : 
Baia Mare — Steaua, pen-

• CICLON CATASTRO
FAL. Timp de două ore și jumă
tate, vînturi suflind cu o viteză de 
200 km pe oră au devastat o re
giune din nord-vestul Mexicului, 
in special localitatea balneară La 
Paz și împrejurimile sale, unde 
distrugerile ating, un nivel de ca
tastrofă. Aproape trei sferturi- din 
populația orașului (care numără 
circa 75 000 locuitori) a rămas 
fără adăpost. Cifrele oficiale indică 
pină acum 652 de morți. Pe străzile 
acoperite cu un strat gros de nă
mol, lăsat de 
valurile Mării 
pustit asupra 
supraviețuitori 
ța de a găsi pe cei dați dispăruți. 
Intre altele, o femeie, Maria Ruiz, 
și-a pierdut pe toți cei zece copii 
ai săi. Se crede că numărul total 
al morților ar putea ajunge la 
1 200, iar al răniților la peste 14 000. 
Președintele țării. Luis Echeverria, 
s-a deplasat la fața locului, după 
ce forțele armate au stabilit un pod 
aerian.

ploile torențiale și 
Cortes ce s-au nă- 
orașului, numeroși 
rătăcesc in speran-

© PENTRU REDUCE
REA PIERDERILOR LA RE
COLTARE. In Cehoslovacia a 
fost realizat un aparat 
pierderea de boabe in 
coltatului cu combine, 
construit în mai multe 
fixează de vibrator. Boabele care, 
după treierat, cad din combină se 
lovesc de senzorii aparatului, de- 
terminînd ■ modificări ale tensiunii 
electrice, urmate de reglări auto
mate ale vitezei de înaintare a 
combinei. Dacă pierderile depășesc 
o anumită marjă, modificările ten
siunii electrice determină oprirea 
automată a combinei, fără inter
venția conducătorului. Acest 
rat, de mic gabarit, declară 
cialiștii cehoslovaci, are o 
însemnătate economică prin

care indică 
timpul re- 

Aparatul. 
variante, se

apa- 
spe- 

certă 
iust:iiiiicii<iLt: ecuiiviiituct pilii ,,în~ 
tervențiile" sale pentru reducerea 
pierderilor din timpul recoltatului.

® VIOARĂ „MUTĂ".
Un inginer suedez a construit pen
tru uzul elevilor o vioară — pre-

„Pentru salarii echitabile I", „Pentru dreptul la muncâ I", „Pentru 
învățâmînt gratuit I". Sub aceste lozinci s-a desfâșurat la Madrid 
o mare manifestație de masd — peste 125 000 de participant — 
organizata din inițiativa P. C. din Spania și a comisiilor muncitorești

văzută cu cască — ale cărei sunete 
nu sint auzite de cei din jur. De 
vioară se atașează un aparat elec
tronic ce absoarbe sunetele emise 
și le dirijează spre cască. In acest 
fel. melodia executată este auzită 
numai de elev, care poate face re
petiții fără să deranjeze pe cei a- 
flați in preajmă.

• VECHII LOCUITORI 
Al SIBERIEI. Arheologii sovie
tici au descoperit in sudul Siberiei 
o așezare din epoca de piatră, ve
che de 34 000 de ani. După păre
rea lor. descoperirea demonstrează 
că aceste meleaguri au fost locuite 
cu cel puțin 10 000 de ani mai de
vreme decit s-a presupus pînă a- 
cum. Locuitorii acestei așezări tră
iau în colibe rotunde, cu acoperi
șuri în formă de cupolă. Au fost 
găsite, de asemenea, obiecte con
fecționate din os. corn și piatră, 
după care se pot trage concluzii in
teresante despre gradul de civili
zație a acestor locuitori străvechi 
ai Siberiei.

• BATISCAFUL PROS
PECTOR. In Japonia urmează 
să fie construit un batiscaf capabil 

se scufunde pină la o adincime 
de 2 000 metri. Potrivit proiectului, 
aparatul va avea un deplasament 
de 30 tone, o lungime de 11 m, o 
lățime 
4,7 m. 
meni, 
să fie 
du Iilor de mangan, a zăcămintelor 
petrolifere și de gaze naturale de 
pe fundul oceanului. El va putea 
fi folosit, de asemenea, pentru ve
rificarea cablurilor submarine și 
depistarea bancurilor de

să

de 3,2 m și o înălțime de 
El oferă loc pentru 3 oa- 
Noul submersibil urmează 
folosit pentru depistarea no-

® URANUS 
SEMNALE RADIO, 
datele transmise de un 
decurs de 500 de zile,
americani au anunțat că au reușit 
să capteze semnale radio emise de

pești.

EMITE
Anali zind

satelit în 
specialiștii

Ședința Prezidiului 
C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia 
— a 23-a — a avut loc la Bel
grad. Au fost examinate aspec
te ale situației economice și po
litice actușle. Înfăptuirea politi
cii de stabilizare economică și 
sarcinile U.C.I. în acest dome
niu.

Organizațiile de pro
ducție ale Partidului Co
munist din Marea Bri- 
tanle desfășoară cea de-a 
doua conferință națională la 
Birmingham. Conferința dezbate 
probleme privind intensificarea 
activității din întreprinderi și 
lărgirea cercului de cititori ai 
ziarului „Morning Star", or
ganul C.C. al P.C. din Marea 
Britanie.

Luind cuvintul, secretarul ge
neral al partidului, Gordon 
McLennan, a subliniat că nu
mai printr-o largă luptă de 
masă va putea fi contracarată 
politica de reducere a activității 
economice, de scădere a nive
lului de trai al celor ce mun
cesc. Izvorul forțelor acestei 
lupte il constituie marile fabrici 
și uzine, a arătat vorbitorul.

Plenara C.C. al Parti
dului Comunist Portu
ghez. P'enara 3 examinat mo
dul în 
gătirile 
lea Congres al 
cărui lucrări vor inccpe la 
noiembrie a.c. Au fost aprobate 
Tezele pentru Congresul al 
VIII-lea și modul de desfășura
re a lucrărilor forumului comu
niștilor portughezi.

ficțiuni de colabora
re între Partidul Comu
nist Japonez și SOHYO. 
In cadrul unei recente intîlniri 
intre cadrele de conducere ale 
Partidului Comunist din Japonia 
și Consiliul General al Sindica
telor (SOHYO) s-a convpnit să 
se extindă acțiunile comune ale 
celor două orgabizații în vede
rea apărării intereselor celor ce 
muncesc, informează ziarul „A- 
kahata".

care se 
pentru

desfășoară pre- 
cel de-al VIII- 
partidului. ale 

11

Uranus. Astfel, pe lîngă Terra, Ju
piter și Saturn, Uranus ar fi a pa
tra planetă din sistemul nostru so
lar care emite semnale radio. Ex- 
perții de la „Goddard Space Flight 
Center" au declarat că impulsurile 
radio provenite 
o durată de mai

de pe Uranus au 
puțin de 3 minute.

® CUM SE 
GESTE „VIATA" 
LOR. în Elveția a 
punct procedeul 
unui nou amestec 
liculă protectoare 
mașini, capabilă 
considerabil „viața" 
mestecul este format din praf foar
te fin de diamante sintetice și ni
chel. Prin sedimentare, nichelul 
și particulele extrem de fine de 
diamant se depun pe piesele me
talice, formind un strat protector 
foarte rezistent. Procentajul pra
fului de diamant în amestec este 
de 20 pină la 30 la sută.

PRELUN- 
MAȘINI- 

fost pus la
preparare ade

folosit drept pe- 
pentru piese de 
să prelungească 

acestora. A-
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La reuniunea anuală a F. M. I. și B. I. R. D
Corespondentul nostru din R. F. G. transmite

Argumente convingătoare
în vederea edificării unei noi

ordini economice internaționale
• „Sint necesare acțiuni eficiente pe plan mondial pentru lichi

darea decalajelor dintre țările bogate și cele sărace"
• „Nu putem întoarce spatele unui miliard de oameni care

trăiesc în condiții de sărăcie absolută"

pronunțat 
către țări- 

care rămîn 
majore in 

comerciale,

MANILA. — „întreprinderea unor 
acțiuni eficiente pe plan mondial 
pentru lichidarea decalajelor dintre 
țările bogate și cele sărace" ; „nece
sitatea unei reforme monetare și a 
extinderii asistenței oficiale pentru 
dezvoltare" ; „edificarea unui sistem 
monetar internațional mai realist" 
— iată cîteva din dezideratele expri
mate de ministrul economiei și co
merțului exterior al Siriei, Moham
med Imady. Vorbind la Manila, cu 
prilejul inaugurării Conferinței anua
le a F.M.I. și B.I.R.D., în calitate de 
președinte în exercițiu al reuniunii, 
Imady a adăugat că „disparitățile 
dintre nivelul de dezvoltare continuă 
să se adîncească" și s-a 
pentru sporirea asistenței 
le în curs de dezvoltare, 
confruntate cu dificultăți 
domeniul schimburilor ________
mijloacelor financiare necesare pen
tru investiții și al asigurării unor 
prețuri corespunzătoare pentru măr
furile destinate exportului.

Fiecare din aceste constatări 
și deziderate, împreună cu nu
meroase alte fapte de același 
gen determinate de viața însăși 
confirmă justețea soluțiilor a- 
vansate de România cu un an 
in urmă pe linia restructurării 
relațiilor economice pe plan 
mondial, necesitatea de a se în
treprinde neintirziat măsuri con
crete, eficiente, în vederea fău
ririi noii ordini internaționale.

în același sens au vorbit și alți 
participant la reuniunea din capitala 
Filipinelor. Potrivit aprecierii pre
ședintelui Băncii mondiale, Robert 
McNamara, omenirea dispune de 
mijloacele necesare eradicării sără-

Ce este F.M.I. ? Ce este B.I.R.D. ?
Fondul Monetar Internațional 

(F.M.I.) este o instituție speciali
zată a O.N.U., care reunește circa 
130 de membri. înființat printr-o 
hotărire a Conferinței monetare si 
financiare a Națiunilor Unite de 
la Bretton Woods, F.M.I. și-a În
ceput activitatea Ia 1 martie 1947. 
România a devenit membră a 
acestui organism la 15 decembrie 
1972. Potrivit statutului său, F.M.I. 
are menirea de a contribui la 
dezvoltarea cooperării dintre sta
te pe tărlm economic șl financiar.

La sesiunea O. N. U. este evidențiat

Avîntul economiei țărilor socialiste
Producția industrială a țărilor socialiste a marcat un puternic avint 

In prima jumătate a anului 1976, depășind cifrele de plan prestabilite 
— a declarat Gabriel van Laethem, secretar general adjunct al O.N.U., 
în cadrul dezbaterilor din Comitetul pentru problemele economice al 
Adunării Generale a Națiunilor Unite. Ca urmare a recoltelor in ge
neral bune, producția mondială de cereale pe anul in curs este eva
luată la 1,3 miliarde tone (cu 6 la sută mai mare ca in anul prece
dent). Recolte bune se așteaptă a fi obținute chiar și in unele zone 
bintuite de secetă în anii trecuți, cum ar fi sudul Asiei și Sahel.

Cu toate acestea, a arătat vorbito
rul, recesiunea în țările occidentale 
a lăsat o moștenire grea de proble
me nerezolvate și pericole iminen
te. Procentajul șomajului continuă 
să rămînă ridicat, mari capacități de 
producție rămîn nefolosite, deficitul 
bugetar național este în creștere, 
prețurile cresc și ele, deși nu în rit
mul din anii precedenți — și, în con
secință, sporesc dobînzile și cantită
țile de bani aflate în circulație, ceea 
ce alimentează presiunile inflațio
niste. Recesiunea din țările capita
liste a afectat serios economiile ță
rilor în curs de dezvoltare — a ară
tat vorbitorul — întrucît acestea au 
trebuit să plătească mai scump pro
dusele importate din statele indus-

Lira sterlină intr-un continuu declin

1975

Controverse în partidul majorității guvernamentale 
din Franța

cinci săptămîni — 
lider al U.D.R., a 
un apel pentru o 
a forțelor poli- 

Uniunii Democra- 
Luînd cu- 

in cadrul unui miting or
ia Egletons, In circum- 

sa electorală din Departa- 
Correze, Jacques Chirac a

Fostul premier franoez, — demisio
nat în urmă cu 
Jacques Chirac, 
lansat, duminică, 
nouă regrupare 
tice în jurul 
ților pentru republică, 
vîntul 
ganizat 
scripția 
mentul 
subliniat că nu și-a schimbat convin
gerile și voința în ce privește promi
siunea sa de „a-i conduce pe gaul- 
liști spre victorie" în alegerile gene
ral» din 1978, lăsînd, de asemenea, 

cieî, dar țările industrializate nu 
și-au respectat promisiunile în pri
vința ajutorului ce trebuia acordat 
în acest scop. El a adresat tuturor 
guvernelor apelul de a contribui la 
un efort global pentru eliminarea 
sărăciei pînă la sfirșitul acestui se
col. „Nu putem întoarce spatele unui 
miliard de oameni care trăiesc in 
condiții de degradare umană, de să
răcie absolută, situație care repre
zintă o tragedie giobală inutilă, de 
vreme ce avem la îndemînă mijloa
cele economice și tehnice pentru a-i 
pune capăt".

La rindul său, directorul general al 
Fondului Monetar Internațional. Jo
hannes Witteveen, referindu-se la 
fenomenele social-economice din ță
rile capitaliste dezvoltate, a arătat că 
„factorul de dereglare" în cadrul ac
tualului proces de redresare din eco
nomiile acestor țări îl reprezintă ra
tele de creștere a prețurilor, care ră
mîn, în continuare, foarte mari. „In 
țările industrializate occidentale, a 
spus el, inflația a atins o rată anuală 
de 7 la sută în 1976, iar menținerea 
unui nivel ridicat al șomajului re
prezintă. de asemenea, o sursă se
rioasă de îngrijorare". Vorbitorul a 
avertizat, totodată, că „injustiția so
cială pe care o reprezintă șomajul va 
da naștere la presiuni în domeniul 
politic în țările occidentale" și că 
„sporirea rapidă a producției va an
trena o nouă accelerare a creșterii 
prețurilor". „Potrivit prevederilor pe 
termen lung, inflația contribuie la 
distribuirea arbitrară a bogăției și 
veniturilor, subminează încrederea și 
determină o utilizare necorespunză
toare a resurselor 
subliniat el.

naționale" — a

Banca Internațională pentru Re
construcție și Dezvoltare, este o 
instituție specializată in cadrul 
F.M.I. Intre principalele sale func
ții se numără acordarea de cre
dite financiare în scopul dez
voltării economice și valorificării 
surselor naturale în țările in curs 
de dezvoltare, stimularea comer
țului internațional și susținerea e- 
chilibrului balanțelor de plăți. 
România a aderat la B.I.R.D. la 
15 decembrie 1972.

trializate, înregistrînd, totodată, o 
scădere bruscă a prețurilor produse
lor proprii de export, ceea ce le-a 
afectat grav balanța comercială și 
de plăți. Dificultățile economice ale 
statelor capitaliste industrializate 
s-au repercutat negativ și asupra 
programelor de asistență .a țărilor 
rămase în urmă, dînd, totodată, naș
tere la tendințe protecționiste.

Edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale — a subliniat 
secretarul general-adjunct al O.N.U. 
— nu trebuie să fie pusă, de către 
anumite țări, în dependență de fluc
tuații economice de scurtă durată și 
nici să rămînă ipotetică din cauza 
crizelor.

«

CURSUL 
CEL MAI

SCĂZUT

Graficul alătu
rat înfățișează 
devalorizarea tot 
mai accentuată a 
lirei sterline, cu 
începere din 1931. 
în acel an, cursul 
monedei națio- 

; nale britanice era 
de 5 dolari. La 28 
septembrie a.c. 
s-a înregistrat 
pragul cel mai 
scăzut din /întrea
ga istorie a lirei : 
1,63 dolari, în 
timp ce la 1 oc
tombrie, cursul se 
menținea la un 
nivel foarte redus 

1,66 dolari 

să se înțeleagă că ar putea candida, 
în 1981, la funcția prezidențială — 
relatează agenția Associated Press. 
Jacques Chirac a declarat că la baza 
principiilor sale politice se află apă
rarea independenței naționale, a in
stituțiilor celei de-a cincea republici. 
Chirac a afirmat că U.D.R. va trebui 
să procedeze la efectuarea unor 
schimbări majore, care să aibă loc 
în cadrul unei întruniri generale 
extraordinare, în cursul acestui an.

Referindu-se la declarațiile 
Jacques Chirac, agenția 
Presse apreciază că acestea 
zintă un eveniment deosebit 
viața politică a Franței.

lui 
France 
repre- 
pentru
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Partidele coaliției guvernamentale
învingătoare în alegeri

Alegerile pentru Bundestag de 
duminică au reeditat pentru a treia 
oară (după 1969 și 1972) succesul 
electoral al partidelor coaliției gu
vernamentale a Partidului Social- 
Democrat și Partidului Liber-De- 
mocrat, făcînd posibilă reînnoirea 
mandatului lor de guvernare, gra
ție majorității de opt mandate pe 
care, împreună, o vor deține în 
viitoarea legislatură.

Rezultatele definitive

P.S.D. : 42,6 la 
date).

P.L.D. : 7,9 la 
date).

U.C.D.-U.C.S. : 
(244 mandate).

sută (213 man-

sută (39 man-.

48,6 la sută

La aflarea primelor rezultate ale 
votului, cancelarul Schmidt și vice
cancelarul Genscher, principalii re
prezentanți in guvern ai celor două 
partide de coaliție, au făcut din 
nou cunoscută hotărîrea lor comună 
de a continua să exercite împreună 
responsabilitatea guvernamentală. 
„Ne-am atins scopul, deși ne-ar fi 
plăcut să obținem încă alte cîteva 
mandate în plus“ —a arătat Helmut 
Schmidt. Declarîndu-se la rindul 
său mulțumit de sporul de mandate 
obținut de U.C.D.-U.C.S. (de 19 
mandate), liderul opoziției, Helmut 
Kohl, a lăsat să se înțeleagă că for
mația sa politică se preocupă, de 
găsirea unei formule care să-i per
mită totuși să ia loc la banca gu
vernamentală, deși obiectivul pe 
care și-l propusese pentru aceste 
alegeri — cîștigarea majorității ab
solute — nu a fost atins. în acest 
sens, el a făcut P.L.D. propunerea 
formală de a alcătui împreună cu 
U.C.D. o nouă coaliție guverna
mentală, idee pe care însă, ca și 
înainte de data alegerilor, partene
rul liberal al actualei coaliții a 
respins-o.

în primele lor reacții, posturile

FOTO-ACTUA LITATE

La miezul nopții, în piața centrală din Bonn, mii de locuitori ai capitalei 
în așteptarea primelor rezultate ale alegerilor

ORIENTUL APROPIAT
Avansează pregătirile pentru conferința arabă 
la nivel înalt în legătură cu situația din Liban

BEIRUT. Potrivit agenției United 
Press International, în pofida cioc
nirilor sporadice care au loc în Li
ban, atenția părților implicate în con
flict s-a concentrat luni asupra 
eforturilor internaționale menite să 
pună capăt conflictului care durea
ză de 18 luni. Principalele acțiuni po- 
litico-diplomatice s-au desfășurat în 
cursul zilei de ieri la Cairo și alte 
capitale arabe, precum și la Paris.

După cum relatează în numărul său 
de luni ziarul egiptean „Al Ahram’1, 
în viitoarele cîteva zile, la Riad, se 
va întruni conferința arabă la nivel 
înalt la care urmează să participe E- 
giptul, Siria, Libanul, Arabia Saudită, 
Kuweitul și Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei. După cum se știe, 
această reuniune, consacrată proble
mei libaneze, a fost propusă, miercu
rea trecută, de partea egipteană, care 
a sugerat convocarea ei în răstimp 
de 48 ore.

Din Beirut, agențiile de presă anun
ță că se desfășoară o serie de întîl- 
niri libano-palestinene, la nivel ofi
cial, privind soluționarea crizei liba
neze. Concomitent, se desfășoară con
tacte siriano-palestinene, care au ca 
scop „examinarea relațiilor dintre 
cele două părți11.

O serie de acțiuni politico-dlplo- 
matice sint semnalate la Paris. Ka
mal Joumblatt, liderul Partidului 
Socialist Progresist din Liban, sosit 
din Cairo, a avut convorbiri cu mi
nistrul francez al afacerilor externe, 
Louis de Guiringaud. Ulterior, mi
nistrul de externe francez l-a infor
mat despre conținutul acestor con-

Atmosferă de încordare în Argentina
• Atentat nereușit împotriva președintelui Videla • Extremiștii 

își continuă operațiunile teroriste
Președintele Argentinei, generalul 

Rafael Videla, a scăpat, sîmbătă, ne
vătămat de un atentat pus la cale 
împotriva sa la baza militară „Cam- 
po de Maio" din apropierea capita
lei, a anunțat un purtător de cuvînt 
guvernamental. O bombă a distrus 
în întregime tribuna oficială pe care 
președintele Videla tocmai o pără
sise, după ce a prezidat o ceremonie 
militară.

Pe de altă parte, săptămîna tre
cută, cinci membri ai conducerii or
ganizației clandestine „Montoneros" 
— o aripă extremistă a peronismu- 
lui — și-au pierdut viața in timpul 
ciocnirilor cu forțele de securitate, 
care înconjuraseră imobilul undo 
avea loc o reuniune a secretariatului 
organizației amintite. între acțiunile 
mai recepta ale organizației se nu
mără atacarea arsenalului militar din 
Villa Dominica (aproape de Buenos 
Aires), cînd au fost ucise 50 de per
soane. Pot fi menționate, de aseme- 

de radio și televiziune vest-germa- 
ne, ca și cele cîteva ziare care au 
reușit să publice rezultatele scru
tinului — anunțate după miezul 
nopții — relevă că, în ciuda recu
lului înregistrat comparativ cu ale
gerile precedente, partidele de gu- 
vernămint dispun totuși de un nu
măr suficient de voturi (cu trei mai 
mare decit majoritatea absolută), 
pentru a alcătui un guvern capabil 
de a obține votul de învestitură 
din partea parlamentului.

Referindu-se la factorii care au 
determinat o reducere a majorității 
parlamentare a actualului guvern, 
cancelarul Schmidt a amintit difi
cultățile de ordin economic și so
cial cu care a fost confruntată in 
acești ani R.F.G.

In ansamblu — apreciază prime
le comentarii făcute la Bonn pe 
marginea alegerilor de duminică — 
rezultatele votului exprimă speran
ța nutrită de marea masă a alegă
torilor că, prin reînvestirea cabine
tului Sehmidt, vor fi continuate 
principalele orientări ale politicii 
promovate de R.F.G. în ultimii ani 
și îndeosebi, pe plan extern, efor
turile in direcția adincirii cursului 
spre destindere.

★

în unele regiuni din 
loc duminică alegeri

Concomitent, 
R.F.G. au avut__ _________  ... „
municipale în cadrul cărora P. C. 
German a înregistrat un număr 
sporit de voturi. Astfel, la Bottrop, 
in Ruhr, comuniștii au obținut 8,5 
Ia sută din voturi și, ca urmare, a 
crescut numărul consilierilor lor 
municipali. De asemenea, la Glad
beck — în Rhenania de Nord-West- 
falia, la Nordhorn. Olden și Gotin- 
gen — în Saxonia inferioară, pentru 
prima oară a fost depășit procentul 
de cinci la sută din voturi, ceea ce 
permite intrarea comuniștilor în 
respectivele consilii municipale.

Bonn.
Corneliu VLAD

vorbiri pe președintele Valery Gis
card d’Estaing. Potrivit agențiilor de 
presă, Joumblatt a propus organi
zarea unei mese rotunde, la care să 
participe, într-o primă etapă, repre
zentanții diferitelor tendințe liba
neze și, ulterior, libanezi și pales- 
tineni.

Ministrul libanez de interne, Ca
mille Chamoun, liderul Partidului 
Național Liberal, a respins aceste 
propuneri.

Arabia Saudită și-a 
rechemat contingentul 

de pe înălțimile Golan
DAMASC 

Saudită i-a 
tru pregătire — pe cei 4 000 de mi
litari care fac parte din contingen
tul saudit staționat în zona înălți
milor Golan.

Contingentul saudit a fost dislocat 
în zona înălțimilor Golan în timpul 
conflictului din Orientul Apropiat din 
octombrie 1973.

Demonstrații 
in Cisiordania

4 (Agerpres). — Arabia 
rechemat in țară — pen-

TEL AVIV 4 (Agerpres). — în 
multe orașe situate la vest de 
dan au avut loc manifestații 
populației arabe — transmite agen
ția United Press International. Au
toritățile israeliene au instituit în 
unele localități restricții de circu
lație.

mai 
Ior- 
ale

protecția fostu- 
Rega. în prezent,

nea, numeroase răpiri de conducători 
ai unor firme industriale, de politi
cieni și lideri sindicali cu orientare 

. conservatoare.
Continuă totodată acțiunile teroris

te ale Alianței Anticomuniste Ar- 
gentinene (A.A.A.), apropiată cercu
rilor de extremă dreaptă, care ac
ționa în trecut sub ț ' '
lui ministru Lopez Rega. 
această organizație și-a atribuit, în 
școpuri evident diversioniste, un alt 
nume, acela de „Comandourile eli
beratoare ale Americii".

Comitetul Executiv al C.C. al P.C. 
din Argentina a denunțat energic 
„acțiunile organizațiilor extremiste, 
care au dus la vărsare de singe și 
la moartea multor argentineni", a- 
vertizînd că „aventura elementelor 
extremiste creează în mod obiectiv 
condiții favorabile instaurării dicta
turii, care ar condamna Argentina 
la mizerie și dependență".

La Tîrgul Internațional 
$1 Tîrqul panafrican 

de la Alger

Președintele
H. Boumediene a dat 
o înaltă apreciere 

exponatelor românești
Corespondentul 

Președin- 
Boume- 

însoțit de membri

ALGER 4 — 
Agerpres transmite : 
tele Algeriei, Houari 
diene, însoțit de membri ai 
Consiliului Revoluției si ai gu
vernului algerian, a vizitat pa
vilionul României din cadrul 
Tirgului internațional si Tirgu- 
lui panafrican de la Alger.

Șeful statului algerian a dat 
o înaltă apreciere calității pro
duselor prezentate, progresului 
continuu înregistrat de industria 
românească. Președintele alge
rian a examinat caracteristicile 
tehnico-funcționale ale unor 
mașini-unelte și a manifestat 
interes față de asemenea agre
gate cu comandă-program și 
numerică. în încheierea vizitei, 
șeful statului algerian a felici
tat pe organizatorii pavilionului 
românesc pentru participarea 
bogată și diversificată a indus
triei din tara noastră la a- 
ceastă manifestare economică 
internațională.

agențiile de presă transmit
Delegația de activiști ai 

P.C.R condusă de Petre Dumi
nică, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Botoșani, care, la invitația C.C. 
al P.M.S.U., a făcut o vizită în schimb 
de experiență în R. P. Ungară, a 
fost primită, luni, de Nemeth Karoly, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.S.U. în timpul șede
rii în R. P. Ungară, delegația a avut 
convorbiri la C.C. al P.M.S.U., la Mi
nisterul Industriei Ușoare, la Comi
tetul județean de partid Vas și a vi
zitat întreprinderi industriale.

Convorbiri. Președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane, 
Willi Stoph, și-a încheiat vizita ofi
cială la Mogadiscio, unde a avut con
vorbiri cu Mohamed Siad Barre, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Socialist Revoluționar Somalez 
(P.S.R.S.), președintele R. D. So
maleze. Au fost, examinate probleme 
privind consolidarea relațiilor dintre 
cele două țări în domeniile politic, 
economic, științific și cultural. O a- 
tenție deosebită — a spus Willi Stoph 
— a fost acordată problemelor dez
voltării unor strînse relații între 
P.S.U.G. și P.S.R.S.

Expoziție de carte româ
nească la New York. La 
Universitatea Columbia din New 
York a avut loc vernisajul expoziției 
„Cartea românească, editată în lim
ba română și limbile naționalităților 
conlocuitoare din Republica Socialis
tă România".

Unul din standurile principale ale 
expoziției prezintă operele secretaru
lui general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și cartea social-politică.

Șeful statului nigerian 8 
anunțat că la 7 octombrie va începe 
in țară discutarea proiectului de con
stituție. Pe de altă parte, potrivit de
clarației comisarului federal al fi
nanțelor, guvernul Nigeriei a instituit 
controlul asupra activității băncilor 
străine din țară, preluînd 60 la sută 
din acțiuni. Această măsură extinde 
considerabil posibilitățile financiare 
ale guvernului în vederea dezvoltării 
economiei naționale.

Festivitate la Maseru. Pe 
stadionul central din Maseru a fost 
organizată luni o amplă festivitate 
prilejuită de aniversarea a 1.0 ani 
de la obținerea independenței rega
tului Lesotho. La festivități a parti
cipat regele Moshoeshoe al II-lea.

Republicii Chile 1 s-a re
tras statutul de membru 
cu drepturi depline ai 

Pactului Andin
Conducerea Pactului Andin a 

hotărît să retragă Republicii 
Chile statutul de membru cu 
drepturi depline al organizației, 
inclusiv dreptul de veto de care 
dispunea delegația chiliană la 
lucrările acestei organizații e- 
conomice regionale — relatează 
agenția T.A.S.S, Formal, Chile 
rămine in cadrul Pactului 
Andin, dar ea nu va mai 
putea influența pe viitor elabo
rarea unei politici economice 
comune de către celelalte cinci 
state membre — Venezuela. Co
lumbia, Peru, Ecuador și Boli
via. Hotărîrea adoptată — scrie 
ziarul „New York Times" — 
„va permite țărilor membre ale 
Pactului Andin, atașate ideii 
promovării unei politici de 
cooperare economică, să soluțio
neze mai repede o serie de pro
bleme blocate ca urmare a po
ziției obstrucționiste a delega
ției chiliene".

Un seminar internațional 
organizat de Programul Națiunilor U- 
nite pentru mediul înconjurător își 
desfășoară lucrările la Paris. Repre
zentanți din 23 de state examinează 
consecințele dezvoltării industriei de 
automobile asupra mediului ambiant, 
precum și rezultatele cercetărilor de 
pină acum privind proiectarea de noi 
carburanți și tipuri de motoare pen
tru automobile.

într-o declarație, comisia 
C.E.E. a criticai, în termeni aspri, ho
tărîrea guvernului italian de a in
troduce o suprataxă de 10 la sută la 
achizițiile de devize, pe care a ca
lificat-o drept o „măsură parțială și 
unilaterală", informează agenția Reu
ter.

Noi luări de poziție împotriva 
perpetuării regimurilor rasiste

Liderii mișcării de eliberare despre căile soluționării 
problemei rhodesiene

Liderul grupării interioare a Con
gresului Național African din Rho
desia, Joshua Nkomo, a' declarat că 
refuză să accepte planul secretarului 
de stat american, Henry Kissinger, ca 
bază de discuții pentru viitoarea con
ferință constituțională asupra Rhode- 
siei, intrucît noi propuneri au fost 
elaborate de președinții mai multor 
state africane și de liderii Congre
sului National African.

La rindul său, Abel Muzorewa, li
derul grupării externe a C.N.A., re
întors în Rhodesia, și-a făcut cunos
cută opoziția față de unele aspecte 
ale propunerilor referitoare la admi
nistrația de tranziție. Totodată, el a 
declarat că viitoarea conferință, pen

Dezbateri la O.N.U. pentru 
acordat luptei

NAȚIUNILE UNITE 4 — De la co
respondentul nostru : Dezbătută în 
Comitetul pentru problemele socia
le, umanitare și culturale al Adună
rii Generale a O.N.U., situația din 
Namibia a fost calificată de repre
zentantul Venezuelei drept „o per
manentă sursă de conflict și o po
tențială amenințare la adresa păcii 
în lume", iar represiunile comise de 
regimul Vorster au fost categoric 
condamnate de reprezentanții R.D.G., 
Indiei și Austriei, care au apreciat 
că acestora li se poate pune capăt 
numai prin eradicarea sursei lor : re
gimul de apartheid din Pretoria.

„Cartea - în slujba păcii și progresului"
SOFIA 4 — Corespondentul Agerpres transmite : La 4 octombrie, la 

Sofia s-a deschis cea de-a noua ediție a Expoziției-tirg internațional de 
carte, lă care participă 29 de țări, printre care și România.

Aflată sub deviza „Cartea — în slujba păcii și progresului", actuala 
ediție se impune ca una dintre cele mai mari manifestări culturale or
ganizate de R. P. Bulgaria.

Prezență tradițională, România expune în acest an, prin întreprin
derea de comerț exterior „ILEXIM", peste 600 de titluri din producția 
de carte a 23 de edituri.

Un loc central in standul României este ocupat de lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, editate in limba română și în alte limbi.

în prima zi, standul României a fost vizitat de Liudmila Jivkova, 
președintele Comitetului de artă și cultură, care a apreciat frumoasa pre
zentare a expoziției noastre, bogăția ei tematică.

Relațiile sovieia-belgie- 
jjg. La Bruxelles au avut loc 
luni convorbiri între primul minis
tru al Belgiei, Leo Tindemans, și 
ministrul de externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromiko. A fost exprimată 
satisfacția reciprocă față de dezvol
tarea relațiilor sovieto-belgiene și a 
fost subliniată hotărîrea părților de 
a acționa in direcția adîncirii aces
tor relații în diverse sfere de acti
vitate.

Consfătuire a miniștrilor 
justiției

SOFIA. — La Sofia au luat sfirșit 
lucrările celei de-a patra Consfătuiri 
consultative a miniștrilor justiției din 
Bulgaria. Cehoslovacia, Cuba. R.D.G., 
Mongolia, Polonia, România, Un
garia, U.R.S.S. și R. S. Vietnam.

Delegația română a fost condusă 
de Emil Nicolcioiu, ministrul jus
tiției.

în cursul consfătuirii, șefii delega
țiilor participante au fost primiți de 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.B., Stanko Todorov.

în timpul șederii în R. P. Bulgaria, 
delegația română a vizitat obiective 
sociale și unități juridice din Sofia 
și județele Plevna, Gabrovo, Veliko 
Tîrnovo și Stara Zagora.

Delegația de partid și gu
vernamentală laoțiană,con* 
dusă de Kaisone Phomvihane, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, prim- 
ministru al Guvernului R.D.P. Laos, 
și-a încheiat, luni, vizita oficială în 
R. P. Polonă, anunță agenția P.A.P.

între India și Pakistan 
au început convorbiri la Delhi. Sint e- 
xaminate problemele reciproce legate 
de construcția hidrocentralei pakista
neze de la Salal, de pe riul comun 
Chenab. Actuala rundă de convorbiri se 
înscrie pe linia eforturilor depuse de 
ambele țări pentru normalizarea re
lațiilor lor și pentru soluționarea 
problemelor de interes reciproc pe 
calea discuțiilor bilaterale.

La Biblioteca Ateneului din 
Caracas a fost deschisă foto- 

.expoziția „Constantin Brân- 
’ cuși", in cadrul manifestărilor 
organizate în Venezuela cu o- 
cazia centenarului nașterii ma
relui nostru sculptor.

La „Tîrgul internațional" de 
Ia Bagdad, care s-a deschis 
luni, România prezintă o gamă 
largă de produse ale industriei 
constructoare de mașini și elec
trotehnice, bunuri de larg con
sum, produse alimentare. încă 
din ziua deschiderii, pavilionul 
românesc se bucură de o mare 
afluență a publicului și de pre
zența a numeroși reprezentanți 
ai organizațiilor economice și 
de comerț ale țării-gazdă.

La Moscova 3 ÎOSit luni pri' 
mul ministru al Republicii Democra
tice Sao Tome și Principe, Miguel 
Trovoada — anunță agenția T.A.S.S.

Delegație japoneză la 
Pekin. La invitația Consiliului 
pentru promovarea comerțului inter
național al R.P. Chineze, luni a sosit 
la Pekin o delegație a Asociației ni
pone pentru promovarea comerțului 
internațional. în aceeași zi, in capi
tala chineză au avut loc convorbiri 
între cele două părți — informează 
agenția China Nouă.

0 reunmne extraordina
ră a 0.0. (Organizația Unității 
Africane), consacrată examinării an
samblului problemelor privind coope
rarea economică în Africa, va avea 
loc la Kinshasa între 6—10 octom
brie, informează agenția M.A.P. 

tru a cărei convocare Marea Britanie 
întreprinde în prezent intense consul
tări cu mai multe state africane, va 
fi o conferință constituțională și nu 
o simplă intilnire pentru stabilirea 
modalităților de instaurare a unui gu
vern interimar.

Pe de altă parte, din Salisbury »e 
anunță că William Schaufele și Ted 
Rowlands, reprezentanții guvernelor 
american și britanic la convorbirile 
vizînd organizarea unei conferințe 
constituționale cu privire la viitorul 
Rhodesiei, s-au întîlnit cu liderul re
gimului de la Salisbury, Ian Smith. 
Cei doi emisari au sosit în Rhodesia 
în cursul dimineții de luni, venind 
de la Pretoria.

intensificarea sprijinului 
anti-apartheid

Un accent deosebit se pune, în 
cadrul dezbaterilor, asupra intensifi
cării ajutorului moral, politic și ma
terial, acordat de comunitatea inter
națională mișcărilor de eliberare na
țională din Africa australă și con
certării acțiunilor pe plan interna
țional de izolare a regimurilor ra
siste, pentru ca — după cum evi
denția reprezentantul Marocului — 
„Deceniul de acțiune" să devină cel 
mai hotărîtor factor în crearea ati
tudinii necesare aplicării măsurilor și 
sancțiunilor luate la O.N.U. pentru 
eradicarea politicilor rasiste și de 
apartheid.

în pos- 
Riksda- 
prin a- 
deputat 
consul-

Președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Unga- 
j.g Pal Losonezi, va efectua în pe
rioada 6—15 octombrie vizite oficia
le in Venezuela și Peru, informează 
agenția M.T.I.

Sesiunea de toamnă a 
Parlamentului suedez <Riks" 
dagul), în noua sa componență re
zultată din alegerile, generale desfă
șurate la 19 septembrie, a început 
luni la Stockholm. Sesiunea a fost 
deschisă de șeful statului, regele Cari 
al XVI-lea Gustav. întrucît partide
le care au cîștigat ultimele alegeri 
nu au prezentat un candidat 
tul de speaker (președinte al 
gului), deputății l-au reales 
clamații pe Henry Allard, 
social-democrat. El va iniția 
țări, în zilele următoare, pentru de
semnarea unui premier din rindul 
partidelor învingătoare în alegeri.

Președintele Franței in 
Iran. Ea bordul unui avion super
sonic „Concorde", președintele Va
lery Giscard d’Estaing a sosit luni 
la Teheran într-o vizită oficială de 
patru zile, la invitația Șahinșahului 
Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. Oficialități guvernamen
tale franceze, citate de agenția U.P.I., 
apreciază că vizita va da un impuls 
eforturilor Franței de a cîștiga noi 
poziții pe piața industrială iraniană, 
între altele, Franța își va spori li
vrările de echipament nuclear.

Partidul Social Democrat 
din Portugalia este noua de- 
numire a Partidului Popular Demo
crat. Această hotărire a fost luată 
la lucrările Consiliului Național în
cheiate luni dimineața la Casca is. u 
lingă Lisabona. J #

Ministrul american al a- 
griculturii, Earl Butz- și_a pre* 
zentat demisia președintelui Gerald 
Ford, care a acceptat-o. într-o de
clarație făcută ziariștilor după între
vederea pe care a avut-o cu pre
ședintele, la Casa Albă, Butz a de
clarat că a luat decizia de a părăsi 
cabinetul, al cărui membru este de 
cinci ani, „in interesul campaniei e- 
lectorale a lui Gerald Ford".

Revizuirea acordului bi
lateral ’n domeniul aviației civi
le este tema convorbirilor nipono- 
americane, care au început luni la To
kio. Agenția Kyodo subliniază că in 
baza acordului semnat în 1952 liniile 
aeriene americane și-au asigurat o se
rie de drepturi care dezavantajează 
transportul aerian nipon. între aces
tea, sursa citată amintește că avioa
nele japoneze nu au dreptul la esca
le pe teritoriul Statelor Unite în 
drum spre America Latină.

Trupele tailondeze au 
deschis focul asupra unui 
cargou laoțian care se afla ,n 
apele teritoriale ale Laosului, la 22 
septembrie a.c., informează agenția 
V.N.A., care citează o telegramă a a- 
genției Khaosan Pathet Lao. Nava ■ 
fost avariată și trei membri ai echi
pajului au fost răniți, relevă agen
ția laoțiană, care subliniază că a- 
ceasta constituie un nou act de pro
vocare împotriva poporului laoțian.

Partidul Conservator din 
Marea Britanie 3 dat publicită
ții, în ajunul deschiderii, la Brighton, 
a conferinței sale anuale, principale
le direcții ale strategiei economice 
și politice pe care o preconizează. 
După cum informează agenția 
France Presse, acestea constau, într» 
altele, în reducerea cheltuielilor pu
blice, încurajarea inițiativei particu
lare. sporirea autorității Parlamenta- 
lui și altele.


