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Un dialog fructuos cu oameni ai muncii și specialiști din agricultură, o analiză 

cuprinzătoare atît a rezultatelor obținute, cit și a lipsurilor încă existente 

în acest sector de activitate, stabilirea unor măsuri concrete în vederea 

dezvoltării și modernizării producției agricole

IATĂ CE A CARACTERIZAT

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN UNITĂȚI AGRICOLE DE PRODUCȚIE Șl CERCETARE

, , ■ ovarășul Nlcolao Ceaușescu, secretar general Inttitutui de cercetări pentru irigații

II Republicii Socialiste România, a ficat. Joi
11 dimineața, o vizită de lucru in unități agri- fi drenaje de la Bâneasa-Giurgiu t
™ colo de producție ți de cercetare, 

împreună cu secretarul general al partidului s-au 
aflatalmHgW Teodor Coman, Ni col ao Giosan, Constan- PRIM AMENAJAREA MOHOR SISTEME OE IRIGAȚII 

Șl EXPLOATARE*  EFCXMTA A CEL» EXtSTEKTE- 

OBȚIMEREA UMUI RAMOAMEMT MAIM
guverauluiJministrul agriculturii și industriei alimen- 

Tovarlșjd Nlcolao Ceaușccu a-a tntîlnit cu cadre de
conducero <țjn Ministerul Agriculturii și Industriei PE FIECARE HECTAR
de știința șl cercetători, cu specialiști, cu oameni ai 
muncii de pe ogoare, care, In aceste zile, dau bătălia

larilor șl tnsămințărilor de toamnă, examinind, la lafa

complexe ce revin agriculturii In actualul cincinal, in 
lumina hotăririlor Congresului al XI-lea al P.C.R. A Âor’de’uroScsmx"1' eîseSoM 5Ufa

cit și a lipsurilor existente, care a condus la stabilirea 5T: «ss: "x T

în celo mai bune condiții, a programelor naționale de 
îmbunătățiri funciare și de sporire a producției vege- 

fionate, a creării unei sisteme complexe de mașini- 
agricole cu performante la nivelul tehnicii mondiale și, 
tn general, a dezvoltării și modernirărU agric

ni.,' perfecționării 'lutomSor'a°

Productivitate înaltă prin 
modernizarea și mecanizarea 

unor lucrări de construcții
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I) 

potențialului său productiv, pen
tru aplicarea îngrășămintelor, 
erbicidelor șl substanțelor pen
tru combaterea dăunătorilor, 
prin tehnologii de mare randa
ment.

Analizlnd indicatorii tehnico- 
funcționali ai utilajelor, în ca
drul unor demonstrații practice, 
secretarul general al partidului 
a apreciat că trebuie depuse în 
continuare eforturi pentru redu
cerea prețului de cost al aces
tora, pentru Îmbunătățirea ca
racteristicilor productive ale a- 
cestora. în același timp, to
varășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat ca întregul complex de 
măsuri stabilit pentru desecarea 
terenurilor cu exces de umidita
te. pentru afînarea adîncă a so
lului, de extindere a irigațiilor 
la culturile ce reclamă astfel de 
lucrări să se coreleze cu sarci
nile privind organizarea terito
riului.

In ansamblul lor, mașinile și

întreprinderea agricolă de stat Prundu t

ACEST LOC TREBUIE SĂ DEVINĂ UN SPAȚIU
AL AGRICULTURII MODERNE. UN PUTERNIC BAZIN 

AGRO-LEGUMICOL AL ȚĂRII
întreprinderea agricolă de 
Prundu a fost abordată o

a creșterea 
discuțiile 

] Nicolae (

re
cele

La
stat 
altă latură a preocupărilor actu
ale din agricultură, și anume 
modul cum sint îndeplinite sar
cinile stabilite de Congresul al 
XI-lea privind folosirea cu ran
dament sporit a pămîntului și 
creșterea producției agricole. In 
............! pe care tovarășul 

Ceaușescu le-a purtat 
aia cu cadrele de condu
cere și specialiștii, s-a 
liefat faptul că pe 
peste 25 000 hectare, trans
formate in terenuri arabile, sa 
cultivă In prezent grîu, orz, po
rumb, soia, floarea-soarelui, o- 
rez, iar producțiile obținute la 
hectar depășesc cu mult media 
pe țară. Strădaniile lucrătorilor 
unităților agricole de aici, pre
cum și activitatea laborioasă a 
cercetătorilor în crearea de so
iuri de orez, șoia, porumb din 
cele mal productive, în condi
țiile din Lunca Dunării, in stabi
lirea tehnologiilor optime da 
fertilizare, a metodelor specifice 
de lucrare a solului, au făcut ca 
fosta baltă Greaca să devină un 
vast laborator al agriculturii 
moderne, un puternic bazin ce
realier al țări. Secretarul gene
ral al partidului egîe informat, 
totodată, că.pentru sporirea con
tinuă a producției a fost stabi
lit un program complex de chi
mizare, erbicidare, asolamente 

La I.A.S. Adunații Copâeeni

instalațiile prezentate pe tere
nurile institutului de la Bănea- 
sa-Giurgiu constituie o realiza
re însemnată a industriei româ
nești, rodul activității cercetăto
rilor și proiectanților din acest 
domeniu. Ele vor contribui la 
modernizarea agriculturii. la 
creșterea productivității muncii 
in această importantă ramură a 
economiei țării. In acest sens, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat, totodată, necesitatea 
creării unor agregate complexe 
care, la o singură trecere pe te
ren, să execute simultan mai 
multe lucrări. Aceasta Impune, 
totodată, ca industria să depună 
eforturi mai intense pentru a 
produce într-un timp mai scurt 
gi de cea mai bună calitate în
treaga gamă de mașini și Insta
lații agricole necesare atit ex
ploatării raționale a sistemelor 
de irigații, cit și executării ce
lorlalte lucrări agricole, cores
punzător necesităților de crește
re a productivității muncii in a- 
grlcultură.

pentru fiecare fermă pînă în 
1980. De asemenea, prin mai 
buna organizare a teritoriului, 
amenajarea rețelei de canale, 
pînă în 1980 vor fi redate agri
culturii încă 1 200 de hectare, 
vor începe amenajările pentru 
irigații, se vor organiza ferme 
zootehnice.

Apreciind rezultatele obținute, 
precum și planurile de viitor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare să 
elaboreze un program de ame
najare și folosire în scopul pro
ducției și a terenurilor situate 
în pantele care duc spre terasa 
Dunării. In cooperare cu unită
țile agricole cooperatiste, pe a- 
ceste terenuri — subliniază se
cretarul general al partidului — 
s-ar putea obține producții bune 
de struguri și fructe.

Discuțiile sint continuate apoi 
în timpul examinării citorva la
nuri de porumb unde recoltarea 
este In toi. De pe unele parcele, 
Informează gazdele, s-au obți
nut peste 9 200 kg porumb boabe 
la hectar. Interesîndu-6e ce so
iuri se folosesc, cart este den
sitatea plantelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază că 
în condițiile pedoclimatice exis
tente, prin sporirea densității 
s-ar putea realiza producții de 
porumb de peste 10 000 kg la 
hectar, recoltele de pe unele 
suprafețe demonstrind din plin 

acest lucru. în această discuție 
privind folosirea cu randament 
sporit a pămîntului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază, de 
asemenea, necesitatea ca prin 
aplicarea unor tehnologii de 
scurtare a perioadei de vegeta
ție să fie extinse culturile 
duble, și în special cele de po
rumb pentru boabe, pe supra
fețe dt mai mari, asigurîndu-se, 
totodată, cantitățile necesare 
dezvoltării zootehniei. In ceea 
ce privește gama culturilor, se
cretarul general al partidului 
consideră că această zonă ere 
deosebit de fertilă și pentru le
gume. și recomandă să se dez
volte în viitor și acest sector.

Luind în considerare realiză-

/. A. S. Adunații Copăceni :

PRINCIPALELE PREOCUPĂRI ACTUALE: 
MODERNIZAREA ZOOTEHNIEI IN VEDEREA CREȘTERII 

PRODUCTIVITĂȚII. FOLOSIREA TERENURILOR
CU MAI MULT SPIRIT GOSPODĂRESC

Un alt moment al dialogului 
de lucru al secretarului gene
ral al partidului cu aoecialistj 
din agricultură a avut k>c la 
I.A.S. Adunații Copăcer.l. unde 
au fost abordate probleme e- 
sențiale vi zi nd creșterea pro
ducției de lapte fl came în sec
torul de taurine.

In cadrul expoziției organi
zate aid de Ministerul Agri
culturii și Industrie: Alimen
tare, de centrala și 
de cercetări de profil s-a re
liefat că. in decurs de numai 
un an. a fost concepută r rea
lizată o gamă compleră se noi 
echipamente pentru mecaniza
rea mulsului — cor. creț .tin-
du-se astfel una din preocupă
rile actuale privind m-ocem.- 
zarea aootehaici f creșterea 
productivității. F-ot fiind ci 
această ooeratie reprez_nA cr
ea M la sută din ampul afectat 
îngrijirii animalelor. Prta m- 
trodueerea în fermele de vac. 
a noilor inscalațu de mecani
zare se asigură- totodată, o fo
losire rațională a furajeior In 
funcție de po-erz.ia.ul 
al fiecărui antmal. ceea ce duce 
la o creștere a producției de 
lapte. Ia acest context au fost 
prezentate patru noi tipuri de 
echipamente, de la cea mai 
«im. olâ pînă la platforma' de 
muls de mare randament — In
stalație concepută «i proiectată 
de specialiștii noștri și execu
tată în întregime cu piese și 
materiale din. țară.

Secretarul general al partidu
lui a apreciat faptul că la baza 

rile remarcabile obținute de 
oamenii muncii din unitățile de 
aid, pentru care le-a adresat 
calde felicitări, dt și de poten
țialul acestor terenuri mănoase, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in- 
săr cinează Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare să 
ia măsuri ca în zona Băneasa- 
Prandu-Greaca să se organizeze 
un complex agro-industrial. cu- 
prinzlnd întreprinderile agricole 
de stat de aid gi institutul de 
cercetări, la care să fie asociate 
si consiliile intercoperatiste în
vecinate. O asemenea unitate, 
apreciază secretarul general al 
partidului, ar putea constitui 
un model, o experiență bună 
pentru alte zone ale țării.

concert. *£ aoerze msîalati: 
Mau decenie jpza» in rro- 
pom-e 6e aproape ruxâ la senă, 
asxfe-l îndt irestea poc fi a- 
d&ptate ușor in racon de efec
tivul de ar .rale s eoedițifie 
specifice ale uriiăi-cr zooceh- 
r_ee. Parai»', cu i—jr^ră-ăfirea 
peri ormar -e l-or tehr-xe. pro.ee- 
tanti: F- cercetător- s-au preo
cupa: de eocfir.ua reducere a

întreprinderea ,30 Decembrie" :

APLICAREA UNOR TEHNOLOGII ADECVATE.
INTENSIFICAREA CERCETĂRII PROPRII PENTRU 

A GĂSI CELE MAI EFICIENTE METODE DE CREȘTERE 
A ANIMALELOR Șl PĂSĂRILOR PENTRU SPORIREA 
PERMANENTĂ A PRODUCȚIEI VEGETALE Șl ANIMALE 
IN VEDEREA BUNEI APROVIZIONĂRI A POPULAȚIEI

Ultimul obiectiv a! vizitei l-a 
constituit întreprinderea „30 De
cembrie". moderna unitate agro- 
alimentară cu sarcini multiple 
in domeniul aprovizionării cu 
produse din carne, lapte și ouă. 
precum și ~u legume fi fructe. 
Și aid, transpunerea in viață a 
indicațiilor privind aplicarea ce
lor mai noi reguli agrozootehni
ce, a unor tehnologii moderne, 
intensificarea cercetării proprii 
pentru a găsi cele mai eficiente 
metode de creștere a taurinelor 
și păsărilor au avut ca efect o 
sporire permanentă a producției. 
Unitate complet integrată in ce 
privește industrializarea produc
ției agricole vegetale și anima
le realizată aid. întreprinderea 
vizitată si-a dezvoltat si moder
nizat continuu activitatea. In 
acest sens sint elocvente re
zultatele deosebite obținute în 
sectorul avicol unde, pe aceeași 
suprafață construită, s-a reușit 
să se dubleze producția în ce 
privește creșterea păsărilor prin 
aplicarea de tehnologii modeme.

Analizind aceste realizări, se
cretarul general al partidului a- 
bordează posibilitățile val ori fi-

RĂSPUNS ANGAJANT. ENTUZIAST AL OAMENILOR 
MUNCII DE PE OGOARE LA ÎNDEMNURILE
SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI

Ib întreaga ei decfâșurare. vl- 
rita a prilejuit un dialog viu, 
direct, încheia» cu concluzii deo
sebit de importante. Ca de fie
care dată, aprecierile f îndem
nurile tovarășului Nicolae 
Ceausescu tin: merite să însu
flețească fi să mobilizeze ener
gia creatoare a oamenilor mun
cii din agricultură, care acțio
nează cu toate forțele pentru 
creșterea continuă a producției 
agricole. în ritmul ceru: de în
săși dezvoltarea țării, de satis
facerea cerințelor unei bune a- 
provizionări a populației, pe de
plin conștient! că de munca, 
hărnicia și priceperea lor de

consumurilor specifice. în acest 
sens relevîndu-se că numai 
prin extinderea folosirii de e- 
lemente din fibră de sticlă se 
realizează în 1976 o economie 
de 53 tone metal. Secretarul 
general al partidului a arăta: 
că mai există importante posi
bilități de înlocuire a metalu
lui și a ceru: specialiștilor 
să studieze căile de reducere în 
continuare a gabaritelor, de uti
lizare pe «cară mai largă a ma
selor plastice, fibrelor din sticlă 
în realizarea instalațiilor desti
nate sectorului zootehnic. To
varășul Nicolae Ceaușescu a re
comandat, totodată, să se gă
sească. încă din faza de proiec
tare. soluții mai simple, mai e- 
eonornice si totodată eficiente.

Abordîndu-fe problema tehno
logiilor de creștere a animale
lor. au fost prezentate rezulta
tele și experiența dobindite pini 
acum pe linia extinderii siste
mului de «tabulatie Liberă In 
grajduri, relevindu-se avantaje
le importante ale acestii: proce
deu care permite mecanizarea 
integrală a operațiilor de îngri
jire a taurinelor. în acest cadru, 
secretarul general a! partidului 
a apreciat unele eolutii privind 
realizarea de ferme complexe cu 
platforme de muls. recwnan- 
dind. totodată. utilizarea cu mai 
multă efi cenți a investițiilor în 
acest sector prin mai buna folo
sire a spatujoc. Pa par rarul vi
zitării uneia dm fermele LA.S. 
Adunatii-Ccțjăeeui, urrarășul 
Nteo'.ae Ceaușeacu a reluat a- 
ceastă problemă, cerind optimi
zarea proiemelor viitoarelor fer
me în așa fel înrit terenurile să 
fie folosite cu maximum de ran
dament. eu mai mul: «sirit gos- 
podârese.

cării mai decline a potențialu
lui economic al unității in acer 
cir.rir.al. prir.tr-o modernizare si 
mai accentuai a proceselor de 
producție, prin aplicarea F- ex
tinderea sistemelor multifiinetio- 
nale gi a automatizării. Discu
ția. prin amplitudinea proble
melor abordate, a depășit ca
drul strict al preocupărilor În
treprinderii, vizind dezvoltarea 
generală a unor sectoare im
portante ale agriculturii noastre.

Pornind de la rezultatele bune 
constatate în timpul vizitării 
complexului avicol, au fost dis
cutate unele aspecte ale progra
mului de creștere a puilor de 
came în baterii — sistem mo
dem de o mare eficacitate eco
nomică, aplicat în întreprinderea 
de aid. care a dat producții ri
dicate. asigurînd. totodată, o fo
losire rațională a -spațiilor con
struite. Introducerea bateriilor 
în 3—4 etaje va permite în vii
tor să se ajungă la o dublare a 
producției in aceleași capacități, 
evitîndu-se investiții mari, cu 
implicații pozitive pentru redu
cerea costurilor si creșterea ren- 
tabiîității în acest sector.

P« poarei, lntriprindtrH agricolt it ttai Prund»

pinde în miruri hotlrltoars 
progresul agriculturii.

Lucrători: ogoarelor l-au in
tim p mat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu eu multă căldură, re- 
afirmindu-și sentimentele de 
dragoste r. recunoștință față de 
partid »i secretarul său general, 
adeziunea deplină la politica 
partidului și statului nostru, ho- 
tărirea de a-și aduce întreaga 
contribuție la înfăptuirea exem
plară a aarcinilor ce revin agri
culturii in cadrul program ului 
de înflorire a patriei si de creș
tere permanentă a bunăstării ce
lor ce muncesc.

LHa.og cu tpceialittU Irutitutului dt «rcetdrt pentru irlgafti fl drenaje Băneata — Giurgiu
Fotografii de ORESTE PLECAN si AGERPRES

Productivitate înaltă prin 
modernizarea și mecanizarea 

unor lucrări de construcții
(Urmare din pag. 1) 

utilaje la lucrările ce trebuie 
executate zilnic și, în funcție de 
nevoile șantierelor, se livrează 
prefabricatele, betoanele. se pla
nifică utilizarea mașinilor și uti
lajelor grele. „Imediat după a- 
doptarea acestei măsuri, ne-a 
spus tovarășul Ovidiu Poruțiu, 
contabil șef la T.C.-Cluj, apro
ximativ 60—70 de autocamioane 
au fost date disponibile secțiilor 
de transport. Pe lingă aceasta, 
am reușit să desființăm stocurile 
supranormative, s-au redus spa
țiile de depozitare, iar cheltuie
lile de aprovizionare au scăzut 
cu aproape 18 la sută".

Pentru creșterea productivită
ții muncii la o serie de lucrări, 
conducerea trustului a întreprins 
numeroase acțiuni de moderni
zare a tehnologiilor de execuție 
și mecanizare a unor operații. 
Astfel, prin extinderea capaci
tății unităților de prefabricate, 
fapt M a permis mai buna uti

lizare a forței de muncă, a ma
șinilor și instalațiilor, prin or
ganizarea activității în această 
secție în trei schimburi, prețul 
pe metru pătrat de produs s-a 
redus la jumătate, iar producti
vitatea muncii a crescut la a- 
ceste lucrări de cîteva ori. Toi 
în scopul creșterii productivită
ții muncii s-au mecanizat toate 
liniile de fabricație a panouri
lor din beton și al celorlalte e- 
lemente prefabricate, fapt ce a 
permis ca ritmul de lucru în a- 
cest sector să cunoască o creș
tere de peste 18 la sută față de 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Este revelator în acest sens și 
faptul că în prezent, prin mo
dernizarea tehnologiilor, un pro
dus, pentru execuția căruia erau 
necesare 26—28 ore, este reali
zat acum în doar 5 ore, cu un 
număr de 3 ori mai mic de mun
citori și în condițiile unei cali
tăți superioare. O mare contri
buție la obținerea acestor succe
se (i-au adus-o uteciștii AL 

Lupuțan. Vasile Trif. Laurențiu 
Luncan. loan Rusu. Dumitru 
Trif, Viorel Hirișcău care, ală
turi de ceilalți tineri din unita
te, de specialiștii de la T.C.- 
Cluj, au dat un prețios sprijin 
la proiectarea și montarea noi
lor linii tehnologice de prefabri
cate. Puternic angajată în acțiu
nile întreprinse de conducerea 
unității, de organizația de par
tid. pentru mai buna organiza
re a muncii la toate punctele 
de lucru, organizația U.T.C. din 
Trustul de construcții Cluj se 
bucură de un binemeritat pres
tigiu. Pînă în prezent, sub di
recta îndrumare a tinerilor din 
întreprindere, au fost calificate 
peste 800 de cadre în meseriile 
deficitare în construcții, s-au a- 
plicat în practică cîteva zeci de 
măsuri din programul de a-cțiuni 
adoptat în vederea creșterii pro
ductivității muncii la lucrările 
de construcții.

CAMPANIA AGRICOLĂ

STRÎNGEREA Șl DEPOZITAREA RECOLTELOR
(Urmare din pag. I)

brica de conserve, la culesul 
merelor și de cîteva zile, in 
podgorii, la culesul și sortatul 
strugurilor.

După cum ne informează to
varășul Traian Marcu, secretar 
al Comitetului orășenesc Cala
fat al U.T.C., în mai puțin de 
o săptămină. va începe campa
nia împăduririlor de toamnă 
unde circa 100 de elevi din fie
care școală vor participa, la să
patul gropilor și plantatul 
puieților de nuc și frasin, pe 
dealurile din împrejurimile 
Poienii Mari.

Tot in această zonă, elevii 
Școlii generale de 10 ani din 
Maglavit împreună cu tinerii 
din comună, muncitori, teh
nicieni. cooperatori au preluat 
în acord global 150 ha de po
rumb, pe care aceștia s-au an
gajat să-1 recolteze în urmă
toarele 2—3 zile. (Viorel Varga)

• Din cele 90 de mii de hec
tare cultivate iri județul Tulcea. 
porumbul a fost cules de pe mai 
bine de o mie de hectare. Pen
tru urgentarea acestei lucrări. 
Comitetul județean Tulcea al 
U.T.C. a lansat chemarea către 
toți tinerii satelor de a strings 
fiecare porumbul de pe o su
prafață de 5 000 m.p. Totodată, 

o contribuție deosebită își aduc 
elevii din școlile de la sate și 
orașe care participă în aceste 
zile la cules. Așa se explică 
faptul că in multe unități agri- 
oole de stat și cooperatiste, rit
mul recoltării a sporit simțitor 
in ultimele zile. Numai la 
C.A.P. Turda, comuna Mihai 
Bravu și la C.A.P. Niculițel 
elevii Liceului agricol și real 
umanist din Babadag au recol
tat porumbul de pe aproape 50 
de hectare. Cu rezultate bune 
se înscriu și elevii Liceului na
val din Tulcea care sint pre- 
zenți zilnic în lanurile de po
rumb ale I.A.S. M. Kogălnicea- 
nu. De menționat că profesorii 
și pedagogii lucrează cot la cot 
cu elevii, fiind astfel mereu în 
mijlocul lor. Din spusele tova
rășului Nicolae Mihai, pre
ședintele Consiliului tineret să- 
tesc din cadrul Comitetului 
județean Tulcea al U.T.C., am 
reținut- faptul că odată cu de
clanșarea acestei lucrări în toate 
unitățile agricole, numărul ti
nerilor ce vor participa la re
coltat va crește, creîndu-se 
astfel condiții ca întreaga pro
ducție să ajungă La timp in 
adăposturi. (O. Marian).

• Mai bine de jumătate din 
suprafața cultivată cu sfeclă 
de zahăr a cooperativei agri

cole de producție din comuna 
Andrășești, județul Ialomița, a 
fost recoltată. Cele două dislo
catoare din dotarea secției de 
mecanizare — avind în urmă 
un număr suficient de coopera
tori care nu lasă timp sfeclei 
și pămîntului să se usuce — 
lucrează tot timpul zilei, 1a în
treaga lor capacitate. Pentru 
transportul sfeclei de zahăr din 
cimp la baza de recepție au 
fost afectate 6 autocamioane de 
mare tonaj și 4 tractoare cu 
cite 2 remorci fiecare, reparti
zate pe echipe și formații de 
lucru, pentru a facilita atit ri
dicarea imediată a producției 
din. cimp, cit și ținerea unei 
evidențe corecte, foarte exacte 
a cantităților recoltate, întreaga 
suprafață fiind repartizată în 
acord global. „Zilnic, la recol
tatul sfeclei de zahăr, ne spune 
ing. Liliana Rin că, șefa fermei 
de cimp numărul 1. lucrează 50 
de membri cooperatori. Prin
cipiul repartizării suprafețelor 
pe echipe pentru a fi muncite 
in acord global s-a dovedit și 
de această dată eficient. atit 
prin prisma producțiilor obți
nute cit și prin cea a calității 
și execuției La timp a lucrări
lor, a participării tuturor coo
peratorilor la activitățile plani
ficate. Faptul că, de exemplu. 

astăzi, nu lipsește nici un coo
perator de la recoltat este cît 
se poate de convingător1*.

Ritmul susținut în care se 
desfășoară recoltatul, partici
parea tuturor cooperatorilor la 
muncă, buna organizare a în

Cum să are și să însâmînțeze dacă nici măcar
paiele nu și le-au strins

Intr-una din zilele acestei 
săptămini cînd am vorbit cu 
tovarășul inginer Dumitru 
Scurtu, directorul S.M.A. 
Zăgujeni, a fost o vreme 
frumoasă. La fel au fost și 
zilele de pînă atunci. Aceas
tă precizare se impune, 
întrucît întârzierile pregătirii 
și a semănatului culturilor 
de toamnă, a griului în pri
mul rînd, sint motivate pe 
seama timpului nefavorabil 
și a umidității solului. înain
tea dialogului nostru însă, 
am străbătut terenul cîtorva 
unități din raza de activitate 
a stațiunii de mașini agri
cole. încă de Ia intrarea în 
Sacu, îți atrag atenția paiele 
nestrînse nici acum de pe 
oîmp. în jurul lor, nici urmă 
de om caro să se gîndească 
să facă ceva cu ele. Dimpo
trivă. ni se spune că paiele 
arse în perimetrul aceleiași 
localități ar aparține I.A.S. 
Lugoj. într-o situație iden
tică se află și cooperativele 
agricole din Prisaca, Jupa și 
chiar din Zăgujeni, locali
tatea de reședință a stațiunii. 
Și nu e vorba doar de paiele 

tregii activități,, repartizarea! ju
dicioasă a mașinilor agriepie/și 
mijloacelor de transport, 'ș.înt 
măsuri • ce atestă hotărîrea 
cooperatorilor dp aici de a în
cheia cit mai cutînd și. această 
importantă lucrare. (Al. Dobre).

de grîu, de acum putrezite 
în bună măsură, dar la 
Zăgujeni de pildă, n?au 
fost transportate din cîmp 
nici tulpinile de in — culturi 
semincere. E adevărat pe 
alocuri, între tarlale băltesc 
apele. Mici canale de scur
gere ar rezolva problema, 
dar cine să le facă ? ..Forța 
de muncă de care dispune 
C.A.P.-U1, ne spune tova
rășul director, nu e suficien
tă nici pentru recoltatul 
cartofilor". Atunci ce e de 
făcut ?, întrebăm. „Aștep
tăm". ni se răspunde. Ce, nu 
am mai înțeleg pentru că 
dumnealui nu a mai putut 
argumenta în nici-un chip 
de ce doar 40 la sută din 
forța mecanică a stațiunii 
este folosită cum trebuie. 
Pluguri și discuri sînt des
tule pentru a se evita băl
tirea. Altceva lipsește alei-: 
spiritul de răspundere, grija 
pentru munca oamenilor 
care au semănat și întreți
nut culturile pînă au ajuns 
la timpul recoltării.
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După anunțarea convocării unei 
conferințe constituționale asupra 

Rhodesiei
Hotărîrea a fost primită favorabil de liderii 
mișcării de eliberare națională rhodesieni

Anunțarea convocării de către 
Marea Britanic a unei confe
rințe constituționale asupra Rho
desiei a fost primită, după cum 
relatează Agenția France Pres- 
se, cu o satisfacție gene
rală de către liderii mișcării de 
eliberare națională rhodesieni 
și de către liderii africani re
uniți la Gaberones cu prilejul 
festivităților care au marcat cea 
de-a X-a aniversare a indepen
denței Botswanei.

Liderul grupării exterioare a 
Consiliului Național African 
(C.N.A.), Abel Muzorewa, și 
Joshua Nkomo, liderul grupării 
Interioare a C.N.A.. au salutat 
faptul că „Marea Britanie și-a 
asumat responsabilitățile care Ii 
revin**.  Decizia guvernului bri
tanic a fost, de asemenea, bine 
primită de președintele Zam- 
biei, Kenneth Kaunda. și de 
vicepreședintele Mozambicului, 
Marcelino dos Santos.

rilor și industriei, și alte per
soane oficiale austriece.

A fost de față ambasadorul 
Austriei la București, Franz 
W underbaldinger.

De asemenea, a fost ce față 
ambasadorul României la Vie- 
na, Dumitru Aninoiu.

★
în aceeași zi. primul ministru 

al guvernului român. împreună 
cu persoanele care l-au înso
țit. s-a înapoiat în Capitală.

La aeroportul Otopeni a fost 
îr.urr.mnat de Gheorghe Cioară 
C Angek> Mtculescu. văceprim- 
mimstri. lor. Coama. Suzana 
Gâdea. miniștri. Cornel Pacos
te. adjunct al minjeruiui afa-

A fort present tasărcsnaml 
cu afaceri ad-:n:erâm al Aus- 
tr-.e. la Buesresu, Philipp Ho- 
yoa

♦
La încheierea vizitei oficiale 

pe care primul ministru al Gu
vernului Republici: Socialiste 
Rcmârua. Manea Mănescu, a 
efectuat-o In Austria, a fost 
dat publicității Comunicatul co
mun in care este exprimată sa
tisfacția față de atmosfera de 
prietenie ri înțelegere recipro
că in care s-au desfășurat con
vertirile si față de rezultatele 
concrete ale acestei vizite care 
car-sutuie o nouă contribuție la 
evoluția relațiilor româno-aus- 
triece.

Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., reprezen
tantul P.C.R. la Conferința 
anuală a Partidului Laburist din 
Marea Britanie, s-a intilnit joi 
la Londra cu Gordon McLennan, 
secretarul general al Partidului 
Comunist din Marea Britanie.

NOUL GUVERN FINLANDEZ 
A DEPUS JURAMINTUL

Noul guvern minoritar finlan
dez condus de Martti Miettunen 
a depus joi jurămîntul. Intr-o 
declarație dată publicității în a- 
ceeași zi, cabinetul a indicat că 
principalele sale priorități sînt 
lupta contra inflației și comba
terea șomajului. Pe plan ex
tern, noul guvern va continua 
politica tradițională finlandeză 
de neutralitate activă și va. .ac
ționa pentru traducerea în via
tă a principiilor Conferinței 
pentru securitate și cooperare.

Conferința constituțională va 
avea drept scop, potrivit pozi
ției liderilor mișcării de elibe
rare națională, pregătirea pe
rioadei de tranziție și instala
rea unul guvern Interimar care

încheierea vizitei primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste România, 

Manea Mănescu, in Austria
Joi dimineața s-au încheiat 

convorbirile oficiale româno- 
austriece. Au fost definitiva:® 
documentele de cooperare in
dustrială, de extindere a schim
burilor comerciale, a colaboră
rii științifice dintre cele două 
țări.

După încheiere^, convorbirilor 
s-a procedat la semnarea ur
mătoarelor contracte și acor
duri :

— contract cadru de coope
rare în producție, cu firma 
Steyr-DaLmler-Puch A.G. ;

— contract de cooperare cu 
firma List ;

— acord privind promovarea, 
protecția și garantarea recipro
că a investițiilor ;

— convenția privind evitarea 
dublei impuneri pe venit și a- 
vere ;

— acord interguvemamental 
de cooperare în domeniul știin
ței și tehnologiei ;

— convenția de colaborare în 
domeniul aplicațiilor pașnice 
ala energiei nucleare, in cadrul 
acordului de cooperare în do
meniul științei și tehnologiei ;

—program de măsuri pentru 
extinderea cooperării științifice 
și tehnice.

— Memorandumul cuprinzînd 
acțiunile convenite, precum și 
măsurile pe care cele două gu
verna le vor întreprinde pentru 
a crea condiții de dezvoltare a 
cooperării industriale, tehnico-

Aceeași dorință de a învăța...

...dar posibilități cu totul 
diferite de a se realiza. In 
țările dezvoltate sînt, în 
general, condiții de învă- 
țămînt (fotografia din 
dreapta). In peste o sută 
de state însă, consecințele 
subdezvoltării sînt, și în a- 
cest domeniu, dezastruoase. 
In numeroase țări, știința 
de carte este un lux, do- 
bîndit în condiții ca cele 
din fotografia din stingă. 
Rata analfabetismului se 
ridică în unele state în curs 
de dezvoltare la peste 80 la 
sută din populație, în lume 
existînd în prezent circa 
S00 milioane de analfabețî, 
iar numărul lor se află în 
continuă creștere. Un argu
ment in plus care atestă 
necesitatea și urgența li
chidării decalajelor, a in
staurării unei noi ordini 
economice internaționale. 

să reflecte voința majorității 
populației de culoare. Totodată, 
se anunță că Abel Muzorewa 
urmează să se întoarcă în Rho
desia în cursul viitoarelor două 
săptămîni, pentru a participa la 
eforturile legate de formarea 
unui guvern interimar.

Un purtător de cuvlnt al regi
mului de la Salisbury a decla
rat joi că guvernul Ian Smith 
a comunicat ministrului de ex
terne britanic. Anthony Cros
land. că dorește ca reuniunea 
constituțională asupra Rhode
siei „să se limiteze la institu
irea unui guvern interimar $1 
să nu abordeze problema elabo
rării unei Constituții statuind 
preluarea puterii de către ma
joritatea africană".

Observatorii politici relevi că 
această poziție a guvernului 
Ian Smith este o nouă încerca
re de tergiversare a soluționării 
reale și definitive a nroblemel 
rhodesiene și contravine fla
grant cererilor legitime ale 
mișcării de eliberare din Zim
babwe. ale popoarelor africane 
«i opiniei publice intemațio- 
r.a’.e.

știintifice și extinderea schim
burilor comerciale.

Ia încheierea convorbirilor, 
primul ministru al guvernului 
roman si cancelarul federal al 
Austriei și-au exprimat satis
facția pentru spiritul de înțele
gere și modul constructiv în ca
re s-au desfășurat tratativele si 
pentru rezultatele fructuoase, 
care reprezintă o coctribație 
importante la dezvoltarea rela
țiilor de colaborare și cooperare 
româno-ausrriece.

★
în cursul ace.e-a«i rZe. pri

mul ministru al guvernului ro
mân a avut o irrulr.me cu con
ducerea mTmîripaEtății r-.er.eze.

De asemenea. pr_mul minis
tru Manea Mâneseu a avut con
vorbiri cu membri ai cocm-cerl 
parlamentului ausrriac. precum 
și cu șefii grupurilor par jmen- 
tare.

♦
Joi după-am^ază f-a îsrtetel 

vizita oficială In Austra a pri
mului ministru al guvernului 
român, făcută ia invuara aan- 
celarului federal dr. Bruno 
Kreisky.

La aeroportul Schwecfiau 
Împodobit cu drapelele de stat 
ale României și Austriei, oas
petele a fost condus de cance
larul federal dr. Bruno Kreisky. 
de Erich Bielka. ministrul fe
deral al afacerilor externe, ir. 
Josef Staribacher. ministrul fe
deral al comerțului, meșteșugu

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
• CU PRILEJUL celei de-a 

X-a aniversări a proclamării in
dependenței Botswanei, în capi
tala acestei țări, Gaberones, a 
avut Ioc un miting festiv, în ca
drul căruia a luat cuvîntul pre
ședintele Seretse Khama.

• PENTRU a permite compa-
trioților, ofițerilor și personalu
lui forțelor Gomindanului de pe 
insulele Quemoy, Tatan, Erthan 
și altele să sărbătorească cea 
de-a 27-a aniversare a creării 
R. P. Chineze împreună cu 
populația din întreaga țară, Ar
mata Populară de Eliberare va 
suspenda bombardamentele în 
perioada 1—3 octombrie, anunță 
agenția China Nouă, citind un 
comunicat al Cartierului’ general 
al Unităților Armatei Populate 
de Eliberare de pe frontul Fu
kien. .-/■ |

• TOVARĂȘUL Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului

Delegația ILT.C. 
și ILA.SC.R. și-a 

Încheiat vizita 
in R. D. Germană

In încheierea vizitei pe 
care a efectuat-o in R. D. 
Germană, la invitația Con
siliului Central al Tineretu
lui Liber German, delegația 
U.T.C. și U.A.S.C.R., condusă 
de tovarășul Ion Traian Ște- 
fănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., a fost primită 
joi de tovarășul Paul Ver
ner, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G.

In timpul vizitei, delegația 
română a avut convorbiri cu 
delegația Tineretului Liber 
German condusă de Egon 
Krenz, stabilindu-se, toto
dată, acțiunile de colaborare 
bilaterală intre U.T.C. și 
T.L.G. pentru anii 1977—1978, 
care se Înscriu în contextul 
general al bunelor raporturi 
existente intre P.C.R. șl 
P.S.U.G., între cele două țări 
și popoare. Delegația româ
nă a avut intilniri cu con
ducerile organizațiilor de 
partid și de tineret din re
giunile Potsdam și Karl 
Marx-Stadt, efectuînd un 
schimb de experiență pri
vind activitatea și preocupă
rile organizațiilor de tineret 
din eele două țări.

SITUAȚIA DIN LIBAN
Reuniune siriano-palestiniană

Joi la prînz, în Munții Liba
nului, a avut loc o importantă 
reuniune siriano-palestiniană, 
dezbaterile fiind axate cu prio
ritate asupra posibilităților de 
încetare a luptelor — anunță a- 
genția locală de presă libaneză 
„Al Souhoufiah", citată de a- 
genția France Presse.

La această intilnire, desfășu
rată la Solar, pe șoseaua ce face 
legătura între Beirut și Damasc, 
au participat. între alții, Abdel 
Halim Khaddam, vicepremier și 
ministru sirian de externe, ge
neralul Naji Jamil, ministru ad
junct sirian al apărării, Abou 
Jihad, membru al Comitetului

Alegerile legislative din Gibraltar
Alegerile generale desfășurate 

miercuri în Gibraltar s-au soldat 
cu victoria partidelor ce au 
format fosta coaliție guverna
mentală. Astfel, Partidul La
burist și Alianța pentru promo
varea drepturilor civile au obți
nut 8 din cele 15 mandate în 
forul legislativ. Mișcarea Demo

Vedere generala a orașului
Gibraltar

MADRID. FORȚELE POUT1ENEST1
ÎMPOTRIVA STUDENpLOR

Forțele polițienești an fă
cu: uz de bastoane de cau
ciuc șî gaze lacrimogene 
pentru a dispersa crieva sute 
de svjdenîi care au orgar_zat 
o desnoestraue. la Madrid.
? - -i

azssțâ ager.ța Reuter.
I Pe de alxl parte. deș> ' 
crltem de la trrlefik paț- 
tale etan prrrmsi ale 
Sparse: 0-bq rrvneT aeri-ri- i 
uxea. capitala terii șl iz 
alte dod pcmnpg’r centre 
:ndustrtele — Barceloca și 
Bilbao — creva acestei ca
tegorii de HJ-aț este to- I 
tali.
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CIPRU - INSULA
SPERANȚEI

X b această insulă pe care o poți străbate în 
numai cîteva ore. pentru că distanțele n-au 
nimic spectaculos, te întovărășesc, obsedant, le
gendele. Firește. Afrodita tronează în ghidurile 
turistice, iar frumusețea ei își găsește termeni 
de comparație in peisajul hărăzit să captiveze

privirile. Chiar dacă munții sînt modești, chiar dacă lipsesc 
fluvii înscrise eu majuscule in atlase, chiar dacă exotismul 
rivnit de turist absentează de Ia imaginara intilnire, insula 
aceasta izbutește să tulbure prin pitoresc. Un pitoresc care 
refuză șocantul. Pe 9 251 km.p. — palmă de pămint vegheată 
de Mediterana — natura a dovedit generozitate. Nisipul fin 

| al plajelor, mingnate de soarele darnic, calmul austerelor 
așezări urcate pe înălțimi, tabloul orașelor care izbutesc să 
contopească ambianța orientală și ritmurile modernității pla
sează pe călătorul venit de la sute (sau mii) de kilometri 
intr-un decor ce nu aparține banalului. Nu este o obișnuită 
.jezervație**  a vacanței, exuberantă a betonului și sticlei, 
plantată pe o faleză fără identitate, lingă nesfirșitul albas
tru. Aici, in Cipru, timpul te solicită mereu : secolele ce 
se pierd in depărtările vremii, ca și anii explozivi ai unui 
trecut apropiat cu urme vizibile în prezent.

La Salamis, cred specialiștii, comorile istoriei n-au fost, 
incâ, toate scoase la iveală. Privești minunile în marmură și 
in piatră pc care arheologii le-au smuls din negurile veacu
rilor și gîndul se îndreaptă, nestăpînit, către tainele păstrate, 
in continuare, sub covoarele dense ale nisipului și sub tru
purile puternice ale arborilor pădurii. Aici, pustietatea părea 
desăvirșită. Nimic nu trăda existența unor prețioase vestigii 
ale trecutului aparținind secolului al IX-lea inaintea erei 
noastre. Pină cind, in urmă cu cîteva decenii, perseverența 
oamenilor de știință a biruit, dezvăluind rămășițele unei 
așezări fondate, potrivit ipotezelor, îndată după războiul 
Troici.

Istoria ne poartă pe drumurile ei spinoase la Muzeul din 
Nicosia. Acolo reintilnim Salamisul. în sălile învăluite de 
tăcere, intre ziduri masive ridicate la începutul acestui se
col, statuietele pe care nisipul de la Salamis le-a păstrat, în
delung, devin documente cu rezonanțe grave. Fără revărsarea 
razelor solare, marmura capătă o neașteptată asprime...

Am petrecut multe ore în sălile acestui muzeu, contem
plând mărturii ale unei îndepărtate civilizații — mii de 
exponate, de la vasele de argilă pictate, descoperite la Erimi, 
pină Ia mulțimea idolilor găsiți la Ayia Erinî. Se aglomerea
ză acolo, în vitrine de sticlă, secole zbuciumate, epoci înde
părtate cu furtunile lor. Pentru că această insulă n-a fost 
ocolită de furtuni și pentru că, chiar și în zilele noastre, 
Ciprul cunoaște consecințele unor evenimente dramatice.

Locuitorii insulei posedă vocația muncii pașnice. Au dove
dit-o in nenumărate împrejurări, cu toate că existența le-a 
fost, prea des, tulburată de întîmplări vitrege. Cucerirea in
dependenței, in 1960. n-a însemnat sfîrșitul încercărilor di
ficile. Deși acești ani, ai independenței, au fost marcați prin 
incontestabile realizări in direcția progresului economic, „do
sarul cipriot" a rămas la fel de complex, iar momentele ex
plozive au dus la o gravă criză. Ieșirea din această criză se 
poate realiza numai prin respectarea suveranității, indepen
denței și integrității teritoriale a Republicii Cipru. Interesele 
păcii reclamă perseverență, receptivitate și realism în efor
turile pentru o reglementare politică a spinoaselor probleme, 
dialogul constructiv între cele două comunități puțind netezi 
calea spre o înțelegere în consens cu aspirațiile legitime ale 
tuturor celor ce populează insula.

Cipru sugerează frumuseți născute din fantezia naturii, 
evocă veacuri consumate sub auspiciile neliniștii, dar înseam
nă, mai mult decît orice, speranța oamenilor săi într-un vi
itor pașnic și prosper al acestei insule ocrotite de soarele 
blind al Mediteranei. O speranță pe care nimic n-a putut-o 
smulge dintr-un pămint situat la o răscruce de drumuri care 
a reprezentat nu numai punctul de contact între civilizații.

M. RAMURĂ
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Central al organizației palestini
ene, „Al Fatah", Nayef Hawat- 
meh, liderul Frontului Demo
cratic Popular pentru Elibera
rea Palestinei și Ahmed Jibril, 
șeful Comandamentului general 
al Frontului Popular pentru 
Eliberarea Palestinei.

Potrivit agenției menționate, 
întîlnirea a fost precedată de o 
reuniune a Comandamentului 
rezistenței palestiniene, prezida
tă de Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al 
O.E.P., care s-a desfășurat la 
Aley, cartierul general al forțe
lor palestiniano-progresiste li
baneze din' munți.

cratică din Gibraltar deține pa
tru mandate, în timp ce cele
lalte trei mandate au revenit 
unor candidați independenți.

Pe listele electorale au fost 
înscrise 16 662 persoane, pentru 
cele 15 mandate ale Adunării 
candidînd 25 de reprezentanți 
ai Partidului Laburist și Asocia
ției pentru promovarea dreptu
rilor civile, precum și ai Parti
dului Integrării în Marea Bri
tanie.

După cum relevă agenția 
France Presse, Joshua Hassan, 
liderul Partidului laburist, s-a 
pronunțat, în cursul campaniei 
electorale „pentru o politică 
prudentă cu Spania", așteptîn- 
du-se unele evoluții în această 
țară înainte de a se deschide o 
rundă de negocieri în legătură 
cu blocada economică inițiată 
de autoritățile de la Madrid.

Gibraltarul este un terito
riu autonom aparținind co
roanei britanice.

Din 1969 s-au desfășurat 
mai multe runde de convor
biri intre miniștrii de exter
ne ai Marii Britanii și Spa
niei privind statutul Gibral- 
tarului, dar nu s-a ajuns încă 
la un acord in această pro
blemă.

întrevedere a ministrului de externe
al României cu secretarul general al O.N.U.

Mirâstrul afacerilor externe 
al Rennblicii Socialiste Româ
nia. George Macovescu. șeful 
delegației țârii noastre la lucră
rile celei oe-a XXXI-a sesiuni 
a Adunării Generale a OlN.U.. 
a avu: miercuri o întrevedere 
cu secretarul general al 
Kun Waldheizu

Cu acest prilej, seereterul ge
neral l-a ruga: pe ministrul 
Mate s*  trannitt praședtate- 
hn RepubLcu Socialiste Ramâ- 
ma. Nu?cuae Ceausescu, un șa
hii cordial, urări de sănătate «i 
fer.cnre și expresia sentimente
lor sale de apreciere pentru 
«prijînul consecvent, activ și 
încurajator acordat de România 
și, personal, de președintele

Cu un relief în cea mai mare 
parte muntos și deluros, cu 
peste o treime din populație 
trăind în centre urbane, pro
vincia Leaonin. una din cele 
trei provincii din nord-estul 
Chinei, are ceea ce se cheamă 
un caracter dominant indus
trial. Dealtfel, nu fără mîndrie, 
oricine te poate informa aici 
că una din bazele cele 
mai importante ale industriei 
este chiar orașul reședință al 
provinciei, Șcnianul. Oraș stră
vechi, clătind după documente 
de peste 2 000 de ani, Șenianul 
înglobează în perimetrul său 
peste 2 000 de unități industria
le, evident marea majoritate 
rod al eforturilor de dezvoltare 
economică și socială a tării din 
anii puterii populare.

Neîndoielnic, marile unități 
sînt capabile să tenteze prin 
însăși dimensiunea activității și 
realizările lor memoria repor
terului și, daeă ar fi să mă con
formez acestei presupuse logici, 
ar însemna să vă îndemn a mă 
însoți mai degrabă în mărețele 
hale ale Uzinei de mașini grele, 
în care lucrează peste 11000 de 
muncitori, decît în atelierele cu 
aspect de laborator ale unei în
treprinderi cu un colectiv de 
11 ori mai mic. Și totuși, acolo 
la Șenian, orașul în care am 
putut verifica, cum se spune, 
pe propria-mi piele nu numai 
înțepătura, abia sesizabilă, a a- 
celor de acupunctura, ci și 
eficienta acestei metode tra
diționale de tratament, in
dustria s-a înscris în me
moriile mele nu atît prin 
coloșii siderurgiei sau energeti
cii, ci mai cu seamă prin tînara 
Uzină de tractoare mici. Uzina 
aceea, care nu împlinise nici 
zece ani de existentă și ale că
rei dimensiuni se conturau încă, 
simultan du proaspăta vegeta
ție ce reușea să estompeze de
finitiv Imaginea unei periferii 
dispărute. Uzina aceea, a cărei 
simplă și caracteristică biogra
fie, Liu Ci Mi, președintele co
mitetului revoluționar pe între
prindere, mi-o relata ca pe pro
pria sa biografie : „Eram, asta 
se întîmpla prin 1964. vreo 209 
de oameni și vreo 60 die Utilaje, 
dacă le pot zice astfel, uneltelor 
acelea vechi cu care produceam 
niște robinete. Eram vreo 200 
și, de fapt, nu ne aflam aici, ci 
în altă parte. în niște barăci 
improvizate atunci cînd, la in
dicația partidului, potrivit că
reia industria trebuie să spri

Nicolae Ceaușescu Organizației 
Națiunilor Unite, pentru coope
rarea constructiva și permanen
tă a tării noastre cu O.N.U. 
Ministrul român a transmis se
cretarului general al O.N.U., din 
partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, im salut cordial și 
urări de succes in activi:a:ea sa 
In fruntea acestui important for 
internațional.

In cadrai întrevederii a fost 
abordați, cu prxntete. proble
ma creșterii rolului O.N.U„ a 
eficienței și eficacității gale. In 
cimpul vast ai relațiilor politice 
și economice mondiale. De ase
menea, au fost trecute în re
vistă o serie de probleme ma
jore ale situației internaționale,

Dezvoltarea 
cooperării 

româno-polone
La Varșovia s-au desfășurat 

între 27 și 30 septembrie 1976 
lucrările celei de-a Xl-a sesiuni 
a Comisiei guvernamentale ro- 
mân.o-poione de colaborare e- 
eonomică. Delegația română a 
fost condusă de tovarășul Janos 
Fazekas, viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socia
liste România, iar delegația po
lonă de tovarășul Kazimierz 
Olszewski, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone.

Comisia a examinat modul în 
care sînt realizate sarcinile pri
vind dezvoltarea colaborării și 
cooperării economice româno- 
polone, stabilite în cadrul con
vorbirilor directe dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Edward 
Gierek, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez. 

Lucrări de protecție a 
monumentelor de pe Acropole
Departamentul pentru antichități al Gre

ciei a anunțat că a hotărit să procedeze la 
plasarea in jurul cariatidelor de la Acropole 
a unui acoperămint de lemn, pentru a pro
teja statuile împotriva ploilor și poluării at
mosferice. Se studiază in prezent un sistem 
de aerisire in interiorul acestui strat protec
tor.

Intre timp, tehnicienii au înălțat in partea 
vestică a Parthenonului o schelă care va 
permite specialiștilor să detașeze statuile de 
pe friza din această parte, urmind să fie pla
sate in Muzeul complexului de pe Acropole. 
Ele vor fi înlocuite cu copii pregătite de un 
grup de sculptori.

Al 18-lea copil
în localitatea Tcheva din Polonia, Sofia 

Tarnovskaia, muncitoare la o întreprindere 
agricolă de stat, a dat naștere unei fetițe — 
al 18-lea copil al familiei Tarnovski. După 
cum informează agenția P.A.P., starea sănă
tății mamei și a copilului este bună. Sofia 
Tarnovskaia este mama a 7 fete și 11 băieți. 
8 dintre copii sint elevi, iar cel mai mare 
fiu a fost de curind chemat pentru a-și sa
tisface serviciul militar.

Expoziție de sculptură 
pentru orbi

Muzeul londonez de artă „Tate Gallery14 
urmează să organizeze, cu începere de .la 3 
noiembrie, o expoziție de sculptură special

amenajată pentru orbi. Vizitatorii vor avea 
dreptul să atingă lucrările de artă expuse, i 
între care figurează sculpturi realizate de ar- 1 
tiști renumiți ca Edgar Degas, Aristide Mail- | 
lol, Henry Moore.^Barbara Hepworth. |

Măsură contra I
filmelor pornografice I

Poliția franceză a procedat, săptămîna a- ' 
ceasta, la închiderea a patru săli de specia- | 
col din Paris în care erau prezentate pro
ducții pornografice. 1

Măsura autorităților franceze reflectă în
grijorarea opiniei publice din Franța — ca 
dealtfel și din alte țări occidentale — în le
gătură cu proliferarea spectacolelor pseudo- 
artistice și cu efectele nocive ale acestora 
asupra publicului, în special asupra tinerei 
generații — expresie a fenomenelor de criză 
cu care sint confruntate arta și cultura so
cietății de consum.

Nou procedeu de obținere 
a proteinelor

Firma britanică Imperial Chemical Indus
tries a pus la punct un nou procedeu pentru 
obținerea de proteine din gaze naturale. A- 
cestea sint supuse unui proces pus la punct 
recent de specialiști, în cursul căruia se ob
ține metanol, care, la rîndul său, este trans
format de microorganisme în proteine. Pen
tru aplicarea în practică a acestui procedeu, 
firma amintită va construi o fabrică ce ur
mează să producă în 1979 circa 50 000—70 000 
tone de alimente avind la bază aceste pro
teine.

jine agricultura și că singura 
cale este mecanizarea, am în
ceput să facem tractoare. Să 
facem, e un fel de-a zice, căci 
o bună bucată de vreme am ia- 
bricat mai departe robinete, iar 
tractoarele le visam, le fabri
cam doar în gîndul și inimile 
noastre în care idcca încolțise

R. P. Chineză

0 uzină
în Senian

puternic și-șl croia, anevoie 
dar cu neostenită voință, calea 
spre împlinire. Am trimis pen
tru început reprezentanți la 
niște unități care produceau a- 
semenea mașini, aht de necesa
re agriculturii, am început să 
concepem, să executăm, să ex
perimentăm. Patru ani de efor
turi, patru ani de confruntări $1 
selecționări și iată primul nos
tru tractor. Un tractor simplu, 
de 8 cai putere, dar eu folosințe 
multiple : putea fi folosit Ia 
arat, la nivelat terenul, la gră- 
pat, Ia stropit, la împrăștiatul 
substanțelor chimice, la trans
port și chiar la producerea de 
energie electrică. Buna aprecie
re de care s-au bucurat la cei 
cărora Ie erau destinate. Ia 
sate, a fost pentru noi o în
curajare de care aveam ne
voie. Din clipa aceea a început 
noul destin al întreprinderii 
noastre". Mal exact, destinul 
noii întreprinderi. Fiindcă uzina.

NIGERIA
Poporul nigerian sărbăto

rește la 1 octombrie împlini
rea a 16 ani de la proclama
rea independenței țârii sale 
și 13 ani de la instaurarea 
republicii - evenimente care 
au deschis Nigeriei largi 
perspective pentru lichidarea 
grelei moșteniri coloniale, 
pentru dezvoltare economica 
și progres social.

• Cu aproape 80 de milioane 
de locuitori, Nigeria este cel 
mai populat stat de pe conti
nentul«african. Suprafața sa, de 
asemeXa considerabilă (923 768 
km.p.) este echivalentă cu cea 
a Franței, Italiei, Belgiei și O- 
landei luate la un loc. Capitala 
țării este orașul Lagos, cu o 
populație de un milion și ju
mătate de locuitori.

• In anii care au trecut de la 
proclamarea independenței, acest 
stat a întreprins eforturi susți
nute pentru dezvoltare econo
mică și progres social, industria
lizarea fiind considerată princi
palul mijloc de obținere a unor 
profunde și înnoitoare transfor
mări în întreaga societate. Va
lorificarea petrolului — cea mai 
însemnată bogăție a subsolului 
— a căpătat o importanță deci
sivă pentru economia țării. Prin 
înființarea societății petroliere 
naționale, împuternicită să con
troleze toate activitățile din 
sectorul industrial al hidrocar
burilor, Nigeria a făcut un im
portant pas pe drumul întăririi 
independenței economice. Anul 
trecut, producția de țiței extra
sa a fost de 110 milioane tone, 
cifră care o situează pe primul 
loc în rîndul statelor de pe con
tinentul african și între primii 
zece producători de țiței din 
lume. Este demn de semnalat 
că guvernul de la Lagos a tre
cut la înfăptuirea unei vaste 

de astăzi s-a născut cu adevărat 
după acest prim dar semnifica
tiv succes. Un teren părăginit, 
plin de gropile unor foste cup
toare de cărămidă, s-a transfor
mat în șantier, iar înșiși mun
citorii fostului atelier de robi
nete. al căror număr începe să 
crească, în constructori ai viitoa
rei fabrici. Deviza bizuirii pe 
forțe proprii producea, si în ca
zul acesta, ca in întreaga tară, 
miracole profunde. Peste 35 000 
de metri cubi de pămint sînt ex
cavați într-un timp record, s-au 
înăllat în același timp, din că- 4 
rămizile cuptoarelor demolate, 
peste 4 000 metri pătrați de hale; 
fără utilaje deosebite, fără in
vestiții. doar prin forța si voin
ța unui colectiv animat de în
crederea în capacitatea sa de a 
realiza ceea ce și-a propus.

Din aceleași nesecate resurse, 
prin aceeași verificată soluție, 
s-au ivit mai apoi utilajele, cele 
peste 500 de mașini cu profil 
specific cu ajutorul cărora pei
sajul industrial al Șenianului 
consemna o semnificativă victo
rie : producerea in serie a trac
toarelor mici. O victorie pe care 
anii următori aveau s-o_ ampli
fice cu noi și noi realizări. Din 
■1970. pe baza proiectelor proprii, 
începe fabricația unui tractor 
mai puternic, si mai complex, de 
12 C.P. Nivelul producției crește 
în permanentă, în cinci ani de 
peste 21 de ori, de la 300 Ia 7 500 
tractoare. Sporesc calitatea, per
formantele tehnice ale produ
selor. Ca urmare a perfecționă
rilor de concepție, cit si a di
versificării și perfecționării uti
lajelor dispuse în 7 linii de pro
ducție si două benzi de automa
tizare, toate realizate prin for
țele colectivului care a ajuns să 
numere deja peste 1100 de mun
citori. Cum cei mai multi sînt 
tineri ca însăși întreprinderea, 
n-as putea să nu stărui în în
cheierea acestor însemnări asu
pra prezentei active pe care o 
are în viata si preocupările a- 
cestui colectiv organizația de ti
neret. O prezentă care, asa cum 
îmi spunea Fan Shang Ha, se
cretarul Comitetului Uniunii Ti
neretului Comunist, se concreti
za în acele zile, pe plan edu
cativ. în însușirea documentelor 
Congresului partidului, iar în 
planul producției printr-o con
tribuție decisivă a celor 200 de 
tineri comuniști la instalarea^ 
unor noi linii de automatizata^ 
și la pregătirea asimilării unui > 
nou produs, tractorul de 30 C.P. ' 
O viitoare sl sigură victorie Ia 
temelia căreia stă atașamentul 
profund Ia politica partidului 
comunist, același spirit de dă
ruire si sacrificiu în slujirea pa
triei socialiste, pe care îl dove
desc Ia Șenian. ca pretutindeni, 
tinerii Republicii Populare Chi
neze.

N. ARSENIE

infrastructuri în domeniul pe
trochimic pentru a schimba 
imaginea, devenită tradițională, 
de țară exportatoare de țiței, în 
stat exportator de produse pe
troliere rafinate. Numai com
plexul de la Port Harcourt are 
în prezent o capacitate de pro
ducție de trei milioane tone, 
alte opt proiecte aflîndu-se in 
diverse faze de finalizare.

Alte resurse interne, cum ar 
fi colombita (primul producător 
din lume), cuprul, aurul, zincul, 
uraniul contribuie la configura
rea imaginii unei țări cu impor
tante resurse naturale. Planul de 
cinci ani (1976—1980) prevede 
utilizarea unei mari părți din 
veniturile realizate, estimată la 
8,5 miliarde dolari, pentru edifi
carea unor obiective industriale. 
In afara celor din sectorul pe
trochimic, se vor construi cîteva 
combinate siderurgice, uzine de 
îngrășăminte chimice, fabrici de 
zahăr, centrale electrice. Agri
cultura și dezvoltarea rurală 
vor dispune de importante fon
duri pentru extinderea suprafe
țelor cultivate. Un vast program 
de prefaceri sociale, între care 
construirea de școli, spitale, 
complexe turistice, - întregește 
imaginea efortului acestei țări, 
aflată în plin proces de conso
lidare a independenței econo
mice.

• România și Nigeria întrețin 
relații diplomatice și dezvoltă 
raporturi de colaborare reciproc 
avantajoase. Vizitele oficiale, re
ciproce care au avut loc în u-A 
timii ani au deschis noi perw 
spective acestor relații. A lu^Xj 
ființă o societate mixtă româno-W 
nigeriană pentru exploatarea și 
prelucrarea lemnului, se coope
rează rodnic la realizarea com
plexului de preparare a fosfa- 
ților de la M’Rata, precum și 
în construcția de locuințe.

Urmărind cu simpatie efortu
rile poporului nigerian pentru 
dezvoltarea economică, socială 
și culturală a țării sale, cu pri
lejul sărbătorii naționale, îi a- 
dresăm urări de noi succese pe 
calea consolidării independen
ței, a realizării aspirațiilor sale 
de prosperitate și progres.

R. ȚEPEȘ
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