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CLUJUL
LA 1850
DE ANI

Astăzi, în jurul orei 
11,30, posturile noastre 
de radio și televiziune 
vor transmite direct de 
la Cluj adunarea popu
lară prilejuită de împli
nirea a 1850 de ani de 
la atestarea documen
tară a municipiului.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația guvernamentală a R.P.D. Coreene

înscris azi pe frontispiciul 
„Scinteii" depășește cu mult 
pentru noi importanța unei 
retrospective jubiliare, a unui 
bilanț festiv. Este un prilej care 
ne impune reafirmarea unei 
profesiuni de credință răspicate, 
a unui angajament ferm de.- 
curgînd din concluziile eviden
țiate de întreaga noastră activi
tate, ca și din obiectivele pe 
care partidul le trasează în fața 
poporului în noua etapă de dez
voltare a țării.

Răsfoind paginile îngălbenite 
de vreme ale colecției „Scinteii'1, 
constatăm cu îndreptățită satis
facție că, pe deasupra varietății 
tematice determinate de schim
bările radicale produse în viața 
țării în cursul celor 30 de ani 
care au trecut de la începerea 
apariției ei legale, ca și al celor 
43 de , ani ce s-au scurs de Ia 
publicarea primului ei număr 
in condițiile grele ale ilegalită
ții, numitorul comun al celor 
10 000 de apariții constă în 
partinitate, care a fost și a ră
mas însăși rațiunea existenței 
sale.

„Scînteia" a considerat și 
consideră drept suprema ci da
torie slujirea plină de credință 
a intereselor fundamentale ale 
poporului, a idealurilor socialis
mului, a înfloririi patriei, a 
cauzei nobile a Partidului Co
munist Român. Experiența de 
decenii a „Scinteii" ilustrează 
adevărul de necontestat că 
toate succesele repurtate de pre
sa comunistă își au izvorul în 
conducerea și îndrumarea ei 
continuă și nemijlocită de către 
partid, încercata avangardă re
voluționară a clasei muncitoare, 
a poporului.

în acest moment sărbătoresc 
ne exprimăm recunoștința față 
de Comitetul Central al P.C.R., 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru sprijinul per
manent acofdat presei, pentru 
îndrumările de zi cu zi, pentru 
aprecierile și indicațiile ce 
ne-au fost adresate cu prilejul 
aniversărilor „Scinteii", care au 
constituit și constituie un 
permanent îndreptar în efortu
rile pentru continua îmbunătă
țire a tuturor laturilor activi
tății colectivului nostru redac
țional.

Niciodată răspunderea ce re
vine principalului organ de 
presă al Comitetului Central al 
P.C.R. nu ne-a apărut atit de 
pregnant reliefată ca in perioada 
ce o străbatem, cînd grandoarea 
obiectivelor și complexitatea 
sarcinilor stabilite în documen
tele ce vor fi supuse aprobă
rii Congresului al XI-lea pre
supun o vastă mobilizare a tu
turor resurselor umane și ma
teriale, intensificarea eforturilor 
consacrate făuririi omului nou.

Principala concluzie practică 
pe care o desprindem din aceste 
documente constă în imperati
vul asimilării organice de către 
întregul colectiv redacțional a 
spiritului novator, a combativi
tății revoluționare și fermității 
principiale proprii partidului 
nostru. Iată de ce obiectivele 
Programului și Directivelor vor 
reprezenta pentru noi perma
nente puncte dc referință, eta
loane supreme prin prisma că
rora ne vom aprecia cu exigen
ță critică rezultatele muncii, în
deplinirea rolului ziarului de 
propagandist, agitator și organi
zator colectiv. Utilizînd cadrul 
legislativ asigurat prin prevede
rile Legii presei, vom subordona 
toate eforturile noastre îndepli
nirii exemplare a hotăririlor 
pe care le va adopta Congresul 
al XI-lea.

în lumina sarcinilor de mare 
răspundere pe care proiectul de 
Program le trasează presei pri
vind promovarea largă a concep
ției partidului despre lume și 
viață, generalizarea experienței 
înaintate în toate domeniile con
strucției socialiste, dezvăluirea 
curajoasă a lipsurilor și concen
trarea eforturilor în vederea per
fecționării activității, creșterea 
aportului la înfăptuirea neabă
tută a politicii interne și externe 
a partidului — vom acționa neo
bosit pentru îmbunătățirea cali
tativă a muncii redacționale.

în acest moment aniversar, 
odată cu reafirmarea devota
mentului neprecupețit față de 
partid, față de conducerea sa, în 
frunte cu secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu, ne exprimăm angaja
mentul solemn de a ne consacra 
întreaga capacitate, elanul crea
tor și dăruirea înfăptuirii nobilei 
misiuni ce revine ziarului in 
opera de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
Înaintare a României spre comu
nism. Vom face totul pentru ca 
fiecare număr al „Scinteii" să fie 
în cel mai înalt grad o expresie 
a efortului nostru statornic spre 
asimilarea organică a esenței 
partinității, concepută, în spiri
tul riguros al marxismului, ca 
sinteză a fidelității ziarului față 
de Partidul Comunist Român, 
ca efort statornic de mobilizare 
a tuturor resurselor pentru ca, 
prin înfăptuirea politicii sale, să 
apropiem viitorul comunist al 
României. Este profesiunea noas
tră de credință, angajamentul și, 
totodată, chezășia îndeplinirii 
înaltei misiuni încredințate de 
partid.

ȘEDINJA COMITETULUI EXECUTIV 
AL C. C. AL P. C. R.

în ziua de marți, 15 octombrie, o avut loc șe
dința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., pre
zidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o informare cu privire la vizita oficială 
de prietenie efectuată in țara noastră, intre 10 și 
13 septembrie a.c., de președintele Republicii 
Liberia, dr. William R. Tolbert |r.

Comitetul Executiv șî-a exprimat satisfacția 
pentru progresele înregistrate în extinderea șl 
consolidarea raporturilor de prietenie șl coope
rare româno-llberiene după vizita oficială de prie
tenie efectuată in Liberia, intre 3 și 5 martie 1974, 
de președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, șl tovarășa Elena 
Ceaușescu, vizită care a pus bazele unor relații 
durabile de prietenie șl colaborare intre cele două 
țări, a statornicit premisele unei conlucrări active 
pe plan internațional in vederea înfăptuirii unei 
lumi mai bune șl mal drepte.

însușlndu-șl integral concluziile informării pre
zentate de secretarul general al partidului, Co
mitetul Executiv a apreciat vizita efectuată in 
România de șeful statului liberian drept un nou 
și important moment in dezvoltarea relațiilor de 
colaborare dintre cele două țări și popoare. Co
mitetul Executiv și-a exprimat deplina aprobare 
față de rezultatele vizitei în țara noastră a pre
ședintelui Liberiei și a trasat ca sarcină ministe
relor, instituțiilor și organizațiilor economice și 
culturale de resort să întreprindă toate măsurile 
necesare pentru îndeplinirea prevederilor cuprinse 
în documentele și acordurilor convenite, să ac
ționeze pentru întărirea colaborării româno- 
lîberlene pe toate planurile de interes mutual;

Vizita președintelui Liberiei în țara noastră se 
înscrie pe linia consolidării relațiilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate ale României socialiste 
cu țările africane, cu toate statele care militează 
pentru o dezvoltare economico-sociaiă de sine 
stătătoare, pe linia colaborării active cu toate for
țele progresiste, democratice șl antiimperiallste, 
în spiritul politicii trasate de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Executiv apreciază că vizita șefului 
statului liberian in România a contribuit intr-o 
măsură însemnată kt întărirea bunelor relații din
tre Republica Socialistă România și Republica 
Liberia, mareînd, in același timp, o contribuție la 
lupta popoarelor pentru progres economic șl 
social, pentru pace și colaborare, pentru Instau
rarea fermă în viața internațională a principiilor 
noi de relații între state, pentru făurirea unei noi 
ordini politice și economice in lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat apoi 
o informare cu privire la vizita oficială efectuată 
în țam noastră, între 10 și 12 octombrie 1974, 
de delegația Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, in frunte cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P.

Comitetul Executiv a dat o înaltă apreciere șl 
a exprimat deplina sa aprobare față de rezul
tatele convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl Yasser Arafat, care se înscriu pe 
linia bunelor relații de prietenie dintre Partidul 
Comunist Român șl Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, corespunzător Intereselor celor două 
popoare, cauzei păcii, colaborării șl progresului 
în lume.

Comitetul Executiv și-a manifestat satisfacția 
pentru faptul că, in cursul convorbirilor, Yasser

Arafat a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai sincere și profunde mulțumiri pentru 
sprijinul consecvent acordat cauzei drepte a po
porului palestlnean, conducătorul delegației
O. E.P. dînd, totodată, o inaltă apreciere acțiu
nilor și Inițiativelor României, ale șefului statului 
român, in favoarea împlinirii drepturilor naționale 
legitime ale poporului palestlnean.

Comitetul Executiv reafirmă solidaritatea depli
nă a Partidului Comunist Român, a întregului 
nostru popor cu năzuințele poporului palestlnean 
do a-și organiza in mod independent propria sa 
viață, in conformitate cu drepturile sale legitime, 
sprijină poziția Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei privind înființarea, in viitor, a unui stat 
național palestlnean.

Relevind importanța șl utilitatea vizitelor și în- 
tîlnirllor reprezentanților Partidului Comunist Ro
mân șl ai Organizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Comitetul Executiv apreciază că recenta vi
zită în țara noastră a delegației O.E.P., convor
birile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Yasser Arafat constituie o nouă con
tribuție la întărirea relațiilor de prietenie și soli
daritate dintre cele două popoare, la soluționa
rea justă șl durabilă a situației din Orientul Mij
lociu, la rezolvarea dreaptă a problemei poporu
lui palestlnean, in conformitate cu aspirațiile sale 
naționale.

Comitetul Executiv a reafirmat înalta sa apre
ciere față de contribuția remarcabilă a secreta
rului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea și înfăptuirea politicii 
Internaționale a partidului șl statului, față de acti
vitatea sa neobosită consacrată propășirii patriei 
noastre, cauzei socialismului și păcii în întreaga 
lume.

La propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul Executiv a hotărit ca o delegație a
P. C.R. să participe la Consfătuirea consultativă a 
reprezentanților partidelor comuniste și muncito
rești, care urmează să aibă loc la Varșovia in 
perioada 16—18 octombrie, pentru un schimb de 
păreri asupra problemei unei eventuale convocări 
a Conferinței partidelor comuniste și muncitorești 
din Europa, schimb de păreri privind;; obiectivele, 
modalitățile de pregătire șl ordinea de zi ala 
acestei conferințe.

Comitetul Executiv a stabilit ca delegația P.C.R. 
Ia intilnirea consultativă să sublinieze că Partidul 
Comunist Român, pronunțîndu-se pentru contacte 
largi între partidele comuniste, este partizanul 
unor intilniri libere, democratice, la care să fie 
invitate și să participe toate partidele care do
resc, ca reuniunea să nu adopte hotărirl obliga
torii, să pornească de la respectarea indepen
denței și suveranității tuturor partidelor, a drep
tului fiecărui partid de a-și elabora in mod inde
pendent linia politică ; de asemenea, conferința 
să servească unității și intăririi solidarității par
tidelor comuniste și muncitorești, să nu critice și 
să nu blameze politica unor partide comuniste și 
muncitorești, prezente sau nu la consfătuire.

Comitetul Executiv a dezbătut, în continuare, o 
Informare a Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și Sociale privind 
controlul utilizării mijloacelor de transport fero
viar, auto șl naval, din parcul Ministerului Trans
porturilor șl Telecomunicațiilor.

Apreciind rezultatele pozitive obținute pînă în 
prezent, Comitetul Executiv a atras, totodată, 
atenția Ministerului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor 6ă se ia măsuri energice de folosire 
rațională a capacității de transport de care dispu
nem, să treacă neîntîrziat la optimizarea trans
porturilor, să elimine incruclșările, staționările

nejustificate, asigurind, în același timp, prelungi
rea duratei de funcționare a mijloacelor de 
transport.

Este necesar ca Ministerul Transporturilor șl 
Telecomunicațiilor să treacă cu mai multă fermi
tate la introducerea mecanizării încărcărilor și 
descărcărilor de mărfuri, să elaboreze norme 
precise privind staționarea vagoanelor și altor 
mijloace de transport, iar activitatea mijloacelor 
de transport auto să fie organizată in întreprin
deri de transport bazate pe principii economice.

Trebuie întreprinse, in continuare, măsuri de 
întărire a disciplinei in transporturi, de creștere 
constantă a calificării lucrătorilor din acest 
sector.

Comitetul Executiv a analizat apoi un Taport 
al Ministerului Apărării Naționale cu privire la 
activitatea aviației civile. Comitetul Executiv a 
apreciat că, în ultimii ani, au fost aduse îmbu
nătățiri în organizarea și dotarea aviației civile, 
a fost pusă mai multă ordine in funcționarea 
companiei TAROM.

Comitetul Executiv a stabilit să se la măsuri 
ferme, în continuare, pentru întărirea disciplinei 
personalului care lucrează în acest sector, pen
tru creșterea simțului de răspundere în îndepli
nirea obligațiilor de serviciu. Totodată, este ne
cesar să fie întărite sectoarele de întreținere șl 
control tehnic, să sporească pregătirea persona
lului din transporturile aeriene spre a se reailza 
o siguranță maximă a zborurilor.

Ținînd seama ăe dezvoltarea viitoare a muni
cipiului București, de necesitatea îmbunătățirii 
condițiilor de transport în comun, Comitetul Exe
cutiv a aprobat să se treacă la elaborarea do
cumentațiilor tehnice de construcție a metroului 
în Capitală. Comitetul Executiv a stabilit ca lu
crările de construcție a primei linii de metro să 
înceapă în cursul anului viitor.

Comitetul Executiv a aprobat măsurile propu
se de Ministerul Industriei Metalurgice privind 
creșterea ponderii cărbunilor din resurse interne 
la fabricarea cocsului metalurgic.

Comitetul Executiv a analizat, de asemenea, ’ 
activitatea de investiții, precum șl activitatea de 
producție a Ministerului Industriei Chimice, Mi
nisterului Energiei Electrice șl Ministerului Eco
nomiei Forestiere și Materialelor de Construcții, 
scoțind in evidență atit rezultatele bune, cit și 
unele neajunsuri, stabilind, totodată, măsurile 
care trebuie luate de guvern și de ministerele 
respective, de centralele industriale în vederea 
realizării în bune condiții a sarcinilor ce le revin 
din planul de dezvoltare economică și socială 
a țării.

Comitetul Executiv a discutat, în continuare, 
proiectul Legii privind desfășurarea activităților 
in domeniul nuclear, care urmărește promovarea 
folosirii în scopuri pașnice — in economie șl în 
viața socială — a energiei nucleare, precum șl 
desfășurarea acestor activități in condiții de 
securitate, de protecție împotriva radiațiilor nu
cleare a personalului ocupat profesional, a popu
lației și a mediului înconjurător.

A fost discutat, de asemenea, proiectul Legii 
ocrotirii patrimoniului cultural național, avind 
drept scop reglementarea unitară în ce privește 
Identificarea, evidența, conservarea și punerea în 
circuit public — în interesul întregii națiuni — a 
tuturor bunurilor care alcătuiesc patrimoniul cul
tural național.

S-a stabilit ca ambele proiecte de lege să fie 
supuse spre aprobare Marii Adunări Naționale.

Au fost rezolvate, de asemenea, unele pro
bleme ale activității curente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit la 15 
octombrie delegația guvernamentală 
a R.P.D. Coreene, condusă de tova
rășul Țoi Ge U, vicepremier al Con
siliului Administrativ, care a parti
cipat la București la lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei inter- 
guvernamentale consultative de co
laborare și cooperare economică 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată 
Coreeană.

La primire au participat tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pățan, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale.

A luat parte Pak Zung Guc, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare 
Democrate Coreene, un cald salut 
frățesc împreună cu urări de noi și 
mari realizări poporului român în 
opera de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Totodată, vicepremierul Consiliului 
Administrativ a exprimat vii mulțu
miri pentru sprijinul pe care Repu
blica Socialistă România l-a acordat 
și îl acordă permanent Republicii 
Populare Democrate Coreene în efor
turile sale de unificare pașnică a 
țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat pe oaspeți ca la înapoierea în 
patrie să transmită tovarășului Kim 
Ir Sen cele mai bune urări de sănă
tate și succese tot mai mari în lupta 
pentru propășirea continuă a Coreei 
socialiste. Secretarul general al 
partidului a exprimat încă o dată 
sprijinul Partidului Comunist Român, 
guvernului și poporului român față 
de eforturile depuse de Republica 
Populară Democrată Coreeană, 
Partidul Muncii din Coreea pentru 
reunificarea pașnică și independentă 
a patriei sale.

în timpul convorbirii ce a avut 
loc s-a apreciat cu satisfacție că 
relațiile multilaterale dintre cele 
două țări evoluează în mod favo
rabil, corespunzător dezvoltării cit 
succes a construcției socialiste, atît 
In România, cit și în R.P.D. Coreea
nă, în spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor și convorbiri
lor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen.

A fost exprimată, de asemenea, 
satisfacția pentru încheierea cu 
succes a lucrărilor celei de-a V-a 
sesiuni a Comisiei interguvernamen- 
tale consultative de colaborare șl 
cooperare economică, în cadrul că
reia au fost identificate noi mijloace 
de lărgire și diversificare în viitor a 
conlucrării fructuoase româno-co- 
reene, în avantajul reciproc.

Abordîndu-se unele probleme ala 
vieții internaționale, a fost exprima
tă hotărîrea celor două partide ți 
țări de a conlucra activ pentru in
staurarea unor relații noi între state, 
bazate pe principiile independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, egalității 
in drepturi și avantajului reciproc, 
ale renunțării la forță sau amenin
țarea cu forța, pentru triumful poli
ticii de pace și colaborare între toate 
statele lumii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Președintele Băncii de export-import 
din Japonia

Președintele Republicii 
te România, tovarășul 
Ceaușescu, a primit marți după- 
amiază pe președintele Băncii de 
export-import din Japonia, Satoshi 
Sumita, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere a participat Vasile 
Voloșeniuc, președintele Consiliului 
de administrație al Băncii române 
de comerț exterior.

A luat parte Ryoko Ishikawa, am
basadorul Japoniei la București.

Socialis- 
Nicolae

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspetele asupra 
unor probleme ale colaborării ți 
cooperării economice, ale relațiilor fi- 
nanciar-bancare româno-japoneze, 
analizindu-se totodată modalitățile 
lor de dezvoltare reciproc avantajoa
să, în contextul general al bunelor 
raporturi între cele două țări.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă.

Au apărut în broșură

NICOLAE CEAUSESCU
Cuvîntare la încheierea lucrărilor Conferiți* 

ței activului de partid și de stat din domeniile finan* 
felor, prețurilor și retribuirii muncii. 8 octombrie 
1974.

Rezoluția Conferinței activului de partid $1 de stat 
din domeniile finanțelor, prețurilor și retribuirii muncii.

Editura politică

AU ÎNDEPLINIT

PLANUL

PE PATRU ANI

Al CINCINALULUI

INSAMINȚAREA
GRIULUI

• Pînă ieri - 69 la sută în I.A.S. 
și 73 Ia sută în cooperativele 
agricole

©în 6 județe s-a încheiat 
semănatul

• Condiția grăbirii lucrărilor - 
eliberarea fără întîrziere 
a terenurilor

Stadiul însâmînțâril griului in cooperativele agricole la data de 15 octombrie

Industria județului Arad
Printr-o telegramă adresată Co

mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean Arad 
al P.C.R. raportează că, în atmo
sfera de puternic entuziasm cu care 
întregul nostru popor întîmpină 
Congresul al XI-lea al partidului, 
oamenii muncii din județul Arad 
au îndeplinit la 15 octombrie sar
cinile de plan, la producția globală 
industrială și export, pe primii pa
tru ani ai actualului cincinal. A- 
vansul dobîndit permite ca pînă la 
sfîrșitul anului să se realizeze pes
te plan o producție de 2,3 miliarde 
lei și livrarea suplimentară la ex
port de produse în valoare de peste 
250 milioane lei valută.

Închinînd acest succes Congresu
lui al XI-lea al Partidului Comu
nist Român — se spune în telegra
mă — ne exprimăm, în numele oa-

menilor muncii din județul Arad, 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, recunoștința vie 
și atașamentul nostru profund față 
de partid, față de dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general, 
pentru indicațiile prețioase și spri
jinul multilateral pe care ni l-ați 
acordat, pentru întreaga dumnea
voastră activitate, consacrată feri
cirii și bunăstării poporului român.

Sub impulsul mobilizator generat 
de ideile și sarcinile cuprinse în 
proiectul de Program al P.C.R. și 
in proiectul de Directive ale Con
gresului al XI-lea, sîntem hotărîți 
să nu precupețim nici un efort, să 
facem tot ce depinde de noi pentru 
ca, alături de întregul popor, să ne 
aducem contribuția la edificarea 
societății. socialiste multilateral 
dezvoltate pe, pămîntul scump al 
patriei noastre.

• UNITĂȚILE ECONOMICE DIN 
CARANSEBEȘ — cu 82 de zile mai 
devreme. Avansul luat permite oa
menilor muncii din Caransebeș să 
dea peste prevederile de plan, pînă 
la finele anului, o producție indus-

Pînă ieri, potrivit datelor centra
lizate la minister, griul a fost insă- 
mințat pe o suprafață totală de 
1 740 000 hectare, ceea ce reprezintă 
69 la sută din prevederi in între
prinderile agricole de stat și 73 la 
sută în cooperativele agricole de 
producție. Există unele cauze obiec
tive care au determinat această ră- 
minere în urmă. Astfel, in Banat 
și Cîmpia de Vest a țării, ploile 
abundente care au persistat zile 
și chiar săptămîni la rind au îm
piedicat desfășurarea normală a 
lucrărilor. De asemenea, în unele 
zone, îndeosebi- în nordul Moldovei, 
porumbul nu s-a copt suficient 
pentru a putea fi recoltat, iar te
renul respectiv să fie pregătit in 
vederea semănatului. Dar din ana

lizele efectuate de ministerul de re
sort șj-din anchetele intreprinse de 
corespondenții noștri județeni re
zultă că, in unele locuri, intîrzierea 
semănatului se datorește în cea 
mai mare măsură unor defecțiuni 
în organizarea muncii. Așa, de 
exemplu, județele situate în partea 
de sud a Carpaților Meridionali, 
deși au beneficiat de aceleași con
diții climatice, au rezultate foarte 
diferite la insămințarea griului.

Condiția hotăritoare pentru ur
gentarea insămințărilor și încheie
rea lor în această săptămină este 
eliberarea terenurilor de culturile 
tirzii. Este necesar ca în fiecare 
cooperativă agricolă consiliile de 
conducere să concentreze forța de 
muncă și mijloacele mecanizate la

recoltat pe suprafețele care ur
mează a se insămința cu griu. De 
asemenea, trebuie grăbite lucrările 
de eliberare a terenurilor de co
ceni și alte resturi vegetale.

Experiența unităților agricole și 
a județelor care au încheiat însă- 
mințăriie arată cit de utilă este 
concentrarea masivă a tuturor for
țelor satului, inclusiv a forțelor ve
nite de la oraș în sprijinul lucrăto
rilor din agricultură, pentru termi
narea in timp scurt și in bune con
diții a recoltatului și insămințări
lor pe suprafețele eliberate. în a- 
ceastă direcție trebuie să se acțio
neze cu energie, hotărîre și res
ponsabilitate, peste tot unde lucră
rile sint întirziate.

AU TERMINAT
Lucrătorii din agricultura județu

lui Vrancea au terminat in ziua de 
15 octombrie insămințarea suprafe
țelor planificate cu griu, orz și 
secară. în prezent, toate forțe
le sint concentrate în podgorii 
pentru a strînge în cel mai scurt 
timp, fără pierderi, recolta bună de 
struguri de pe cele 29 860 hectare 
plantații viticole pe rod.

Vestind acest succes într-o tele
gramă adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Bi
roul Comitetului județean Vrancea al 
P.C.R. relevă că oamenii muncii din 
agricultura județului, în frunte cu 
comuniștii, se angajează să depună 
eforturi și mai susținute pentru în
cheierea în cel mai scurt timp a a-

SEMĂNATUL
râturilor de toamnă și fertilizării te
renurilor, pentru asigurarea bazei 
necesare obținerii în anul 1975 a u- 
nor producții superioare tuturor ce
lor de pină acum.

în ziua de 14 octombrie, coopera
tivele agricole de producție din ju
dețul Tulcea au încheiat insămînța- 
tul culturilor de toamnă pe cele 
58 000 hectare prevăzute în plan.

Raportind acest succes Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Biroul Comitetului județean Tuicea 
ai P.C.R. relevă în telegrama adre
sată că terminarea insămințărilor a 
creat posibilitatea mobilizării totali
tății forțelor pentru executarea în 
cel mai scurt timp a celorlalte lu
crări ăe toamnă.

frială suplimentară în valoare de 200 
milioane lei. O importantă contribu
ție la devansarea sarcinilor și înde
plinirea angajamentelor au adus lu
crătorii combinatului de industriali
zare a lemnului din acest oraș, pre
cum și cei de pe platforma din Ca-, 
ransebeș a I.F.E.T.
• ÎNTREPRINDERI DIN JUDE

ȚUL BACĂU. — întreprinderea do 
pielărie și încălțăminte „Partizanul", 
Combinatul de celuloză și hirtie Le- 
tea, întreprinderea metalurgică pen
tru fabricarea organelor de asam
blare au realizat, zilele acestea, ul
timele produse din planul ce le re
venea pe patru ani. Potrivit calcu
lelor, pînă la finele anului, munci
torii, inginerii și tehnicienii din a- 
ceste mari unități ale industriei bă
căuane vor realiza suplimentar o pro
ducție în valoare de circa 230 mili
oane lei. Aceasta se va concretiza, 
între altele, în 780 000 perechi încăl
țăminte, 240 tone piei tari, 130 000 mp 
piei moi, 400 tone fibrotex și Însem
nate cantități de hîrtie, celuloză etc,



PAGINA 2 SC1NTEIA - miercuri 16 octombrie 1974

■faptul]
!DIVERS!
I Mărturia

unui ceas
Apartamentul pensionarului . 

Kiss Laszlo din Cluj, fost actor I 
la Teatrul maghiar de stat din I 
localitate, a devenit un verita- • 
bil muzeu cu peste 100 de cea- I 
sornice. Și toate merg, și | 
cintă, și sună. Printre cele mai | 
rare exemplare, de mare valoa- , 
re, figurează un ceas cu nume- I 
le proprietarului său, care a I 
trăit intre anii 1590—1632, un * 
altul cu un singur arătător (din I 
secolul al XVI-lea), unul cu or- I 
gă și figurine, altul cu o moară | 
de vint, precum și două din pri- . 
mele ceasornice de buzunar. Un I 
ceasornic unicat atrage insă cu I 
deosebire atenția, avînd incrus- 1 
tat pe el cuvintele : „Acest ceas | 
a fost vindut in 1920 pentru o 9 
pline". Emoționantă și zgudui- I 
toare mărturie, a

Costică, 
Vasilică !
si Ionică...> •

O despărțire emoționantă tn I 
pragul spitalului județean din I 
Galați: de o parte — cițiva I 
medici și asistente ; de cea.altă i 
— soții Angheluța și Iordache I 
Popa, cooperatori. Un om, in | 
halat alb, rupe tăcerea : „Să vă 
trăiască și..." „Să trăt-țl și dv., | 
și copiii' dv." — i-a răspuns să- I 
teanul, privind spre cei trei fe- • 
ciori — Costică, Vasilică și lo- j 
nică — trei gemeni, care... Care, I 
atunci cind au venit pe lume, | 
la 21 august, doi aveau sub 1 kg , 
greutate, iar al treilea doar 100 I 
de grame peste... Dar, asemenea I 
voinicului din poveste, cei trei I 
au crescut intr-o zi cit alții in | 
trei și acum sint dolofani, sa- I 
nătoși și „se dezvoltă normal". | 
La mai mare l .

I-a speriat ’
un... fricos

VIATA DE PARHD IN PREAIMfl CONGMSmUI PARTIDULUI
ÎN STRlNSĂ UNITATE ȘI FRĂȚIE- 
muncă însuflețită pentru înfăptuirea 
obiectivelor programatice ale Congresului

„PENTRU REBUTURI 
NU VĂ DĂM METAL!"

La miez de noapte, autoturis
mul „Dacia 1300“ cu nr. l-Ct-2103 
gonea ca scăpat din pușcă. 
La volan, Remus Berniceanu, 
iar lingă el, Gheorghe Coman, 
șofer la I.T.A. Constanța. La un 
moment dat, din întuneric, pe 
raza comunei Căiuț.i-Bacău, le-a 
țișnit in cale un iepure. Speriat 
de ochii sticloși ai fricosului, 
R. B. a virat brusc, mașina s-a 
lovit intr-un parapet de pod, iar 
de aici intr-un stilp. Cei doi 
plimbăreți nocturni au abando
nat mașina avariată, cu gindul 
să continue călătoria cu trenul. 
Dar, in gară la Căiuți, le-a ieșit 
in cale miliția, care a constatat 
precum că autoturismul cu pri
cina fusese sustras din garajul 
unui constănțean. Cei doi n-au 
mai luat nici trenul.

Armăsarul 
nărăvaș

Un gospodar din Gălăneștl- 
Suceava avea o mindrețe de ar
măsar. Dar, pe cit de frumos, 
pe atit de nărăvaș. Cu toate 
acestea, stăpinul lui îl prezenta 
ca pe un „mielușel", mai ales 
in fața celor de la C.A.P., care 
voiau să i-1 cumpere. I-au dat 
săteanului 4 500 lei pe el, du
pă care C.AP.-ul l-a vindut pri
măriei, unde „mielușelul" a în
ceput să-și arate... copitele. Pas 
de te mai apropie de el 1 Ne
găsind vizitiu să-l potolească, 
primăria l-a dat Înapoi la C.A.P., 
iar C.A.P.-ul l-a revindut gos
podarului care-1 știa de mic 
cum să-l strunească. Numai că 
săteanul, in loc să dea inapoi 
4 500 lei cit primise, și-a „re- 
cumpărat" armăsarul numai cu 
1 200 lei. Motivul : e prea nără
vaș și nu face mai mult...

Alarmă 
la canton

Trenul personal 2051 circula 
între stațiile Vințu de Jos șl 
Blandiana, județul Alba. In 
dreptul cantonului 430, un bă- 
trîn, Nicolae Manoilă, făcea, dis
perat, semne de oprire. Mecani
cul pune frina. Cu scrișnet de 
roți, personalul se oprește. Călă
torii, alarmați, se înghesuie (a 
geamuri, cițiva coboară grăbiți.

— Ce s-a Intimplat, moșule 7 
— intreabă mecanicul.

— S-au strimbat șinele, taică, 
nu le vezi ?

Mecanicul s-a uitat atent, dar 
șinele erau bune și la locul lor. 
In schimb, l-a văzut pe moș Ma
noilă beat criță. Trenul a pornit 
la drum, pe cele două șine drep
te, spre nedumerirea moșului, 
care privea, depărtindu-se, nu 
unul, ci... două trenuri.

Detectivul... 
infractor

Părîndu-i-se suspectă, de la o 
vreme, comportarea fiului său, 
și negăsind o altă soluție mai 
părintească și mai educativă de 
îndreptare, Ș. R. din Alexandria 
a făcut rost de un... detectiv, In

Colectivul întreprinderii textile 
„Oltul" din Sfintu-Gheorghe — 
desemnat ca fruntaș In întrecerea 
socialistă pe anul 1973 pe județul 
Covasna și pe ramura bumbacului 
din întreaga țară — continuă să ob
țină realizări notabile. Chiar în zi
lele premergătoare conferinței co
mitetului de partid pe întreprin
dere, care a avut loc recent, s-a în
registrat un nou succes : Îndepli
nirea integrală a sarcinilor planu
lui pe primii patru ani ai cincina
lului la toți indicatorii.

Dînd expresie mandatului primit, 
delegații celor 13 organizații de 
bază au subordonat in mod firesc 
dezbaterile din conferință găsirii 
căilor concrete de acțiune pentru 
Îndeplinirea indicațiilor date de 
secretarul general al partidului cu 
prilejul recentei vizite de lucru in 
județ și în întreprindere. „Cuvin
tele pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ni Ie-a adresat cu oca
zia vizitei au constituit pentru noi 
un puternio îndemn de a munci 
mai bine, de a realiza o producție de 
calitate — a spus maistrul Barabăș 
Lajos, șeful secției de filatură. De 
aceea, in viitor fiecare comunist 
va trebui să se afirme ca promotor 
al unei munci de calitate supe
rioară, fiind exemplu pentru cei 
din jur și antrenindu-i pe toți la o 
activitate înalt responsabilă. Să nu 
trecem nepăsători pe lingă munca 
făcută de mintuială, să-i îndreptăm 
pe cei care greșesc, să considerăm 
popularizarea metodelor înaintate 
drept unul- din obiectivele perma
nente ale activității politico-edu
cative".

„Proiectele Programului și Di
rectivelor prevăd ca producția in
dustrială a tuturor județelor, deci 
și a județului Covasna, să ajungă 
în viitorul cincinal, la cel puțin 10 
miliarde lei — a arătat tovarășul 
Vasile Donciu, maistru de între
ținere la secția de țesătorie. Aceas
ta înseamnă crearea de noi și noi 
unități economice, înseamnă o 
creștere de mai bine de trei ori a 
actualului potențial productiv al 
județului într-un răstimp de nu
mai cinci ani 1“ întregind această 
idee, filatoarea Szărăr Wilma a 
subliniat : „Continuarea efortului 
de repartizare judicioasă a indus
triei, a forțelor de producție pe în

treg teritoriul țării, în așa fel ca 
fiecare unitate administrativ-teri- 
torială să dispună de o puternică 
forță economică și socială, in stare 
să asigure locuitorilor condiții de 
viață tot mai bune, este expresia 
de nedezmințit a consecvenței poli
ticii naționale marxist-Ienlniste 
a partidului nostru — baza trainică 
a intăririi unității și frăției tuturor 
oamenilor muncii. Din aceste pre
vederi se desprind în mod firesc 
și obiectivele noastre de muncă. 
Deși am obținut rezultate cu 
care ne mîndrim, să ne privim ac
tivitatea în spirit critic, căci nu
mai așa vom putea desprinde ceea

tehnicienilor, promovează progre
sul tehnic, sprijină extinderea miș
cării de invenții și inovații, întru- 
cit in toate aceste domenii s-au 
semnalat în ultimul timp serioase 
rămineri în urmă".

în acest spirit, în cadrul confe
rinței s-a acordat o atenție deose
bită activității de educare politico- 
ideologică și morală a membri
lor de partid, a tuturor mem
brilor colectivului. Tovarășii 
Anton Gross, șeful secției de 
țesătorie, Geczo Andrâs, aju
tor de maistru, Hegyi Zolfân, 
directorul fabricii, Borbâth Rozălia, 
de la secția de finisaj, țesătoarea

ÎNSEMNĂRI K U CONFERINȚE PENTRU MK DE SEAMĂ 
Șl RIEGER! DIN JDDEȚDL CCVĂSHA

ce este bun și trebuie generalizat, 
ceea ce este depășit și trebuie în
lăturat".

Evidențiind realizarea a 121 
milioane bătăi de suveică pe zi, 
față de 110—115 cite se obți
neau pină de curind, tovarășul 
Bucs Jdzsef, director tehnic al 
întreprinderii, sublinia că acest 
rezultat are o dublă semnifica
ție : el arată dorința textili ști- 
lor de a obține în marea întrecere 
socialistă pentru devansarea cinci
nalului succese mereu mai mari 
și, totodată, că fără eforturi fizice 
suplimentare, ci doar printr-o mai 
bună organizare, se poate obține un 
spor de producție de 5—7 la sută. 
„Iată, deci, una din principalele 
direcții de acțiune ale organizației 
noastre de partid : antrenarea tutu
ror forțelor pentru identificarea și 
punerea în valoare deplină a re
zervelor importante de care dis
punem — a spus vorbitorul. în acest 
scop, este necesar ca organizația 
noastră să sa ocupe mai îndea
proape de modul cum factorii 
direct răspunzători, dintre care nu 
putem omite comisia, inginerilor și

Maria Gherghică, precum și alți 
vorbitori au subliniat că munca 
politico-educativă va trebui să fie 
axată mult mai mult decît pină 
acum pe formarea atitudinii îna
intate față de muncă, pe eli
minarea neajunsurilor semnalate 
în procesul de producție, ci
tind, în acest sens, pe lingă defi
ciențele în domeniul calității, ma
nifestările de proastă gospodărire 
a materiilor prime și materialelor, 
în general lipsa unui efort perse
verent pentru reducerea consumu
rilor specifice, ca și valorificarea 
incompletă a capacităților de pro
ducție, a timpului de lucru. Ei au 
evidențiat necesitatea de a se a- 
corda — în spiritul documentelor 
dezbătute — o atenție mai mare 
comportării în toate împrejurările 
a fiecărui comunist, a fiecărui om 
al muncii, acționindu-se ferm șl 
sistematic pentru întărirea respon
sabilității tuturora în îndeplinirea 
sarcinilor profesionale și obștești. 
Agitatorii, gazetele de perete, sta
ția de radioamplificare vor trebui 
să acționeze pe baza unor progra

me mai bine gîndite, să intervină 
mai operativ și la obiect, in deplină 
cunoștință de cauză — au accen
tuat, de asemenea, vorbitorii. Tot
odată, va trebui să ne oprim mai 
îndeaproape asupra problemelor ca
lității, că și asupra aspectelor con
crete ale gospodăririi avuției ob
ștești, făcînd să crească rolul edu
cativ al grupelor sindicale, asigu- 
rind o organizare mai bună între
cerii socialiste — a subliniat, Ia 
rîndul său, tovarășa Edita Cojo- 
caru, președinta comitetului sin
dicatului.

Ținind seama de numărul mare 
de tineri din întreprindere, tova
rășele Păli Măria, din secția pro
duse finite, Bojte Magda, secretara 
comitetului U.T.C., și alți vorbi
tori au insistat asupra responsabi
lității comuniste a educării tinerei 
generații în spirit revoluționar, al 
principiilor eticii și echității socia
liste, al unei atitudini înaintate 
față de muncă și față de avutul 
obștesc. Este de datoria comitetu
lui de partid, a birourilor organi
zațiilor de bază — au subliniat 
vorbitorii — să acorde o mai mare 
atenție îndrumării comuniștilor 
care au în răspunderea lor educa
rea unor tineri, să asigure condu
cerea concretă, nu „în general", 
a activității organizației de ti
neret, să vegheze asupra orientării 
și desfășurării învățămintului poli
tic U.T.C., a informării multilaterale 
a tinerilor, incit aceștia să cunoască 
și să-și însușească organic politica 
partidului, să devină militanți neo
bosiți pentru înfăptuirea ei.

tn planul de măsuri adoptat în 
încheiere, cei prezenți au exprimat 
din nou, în numele oamenilor mun
cii români și maghiari din această 
întreprindere, adeziunea deplină 
față de proiectele de documente 
ale Congresului al XI-lea, atașa
mentul față de politica internă și 
externă a partidului, hotărirea 
unanimă de a asigura îndeplinirea 
ei optimă. Planul de măsuri a sta
bilit în acest scop răspunderi și 
termene ferme, pe care comitetul 
nou ales s-a angajat să le urmă
rească cu perseverență.

TOMURI G6za
corespondentul „Scintell"

Recent, am fost la Hunedoara, în 
această veche dar mereu tinără vatră 
a siderurgiei românești, unde vestitul 
oțelar Ștefan Tripșa ne-a prezentat 
un calcul gospodăresc, din care re
zultă ce valoare are fiecare gram de 
metal fabricat aici.

— Nu ne deranjează deloc prezen
ța, in fiecare zi, la porțile combina
tului a zeci de delegați din țară, care, 
în marea, lor sete după metal, ar fi 
in stare sa ne ia oțelul direct din 
cuptoare — spunea interlocutorul 
nostru. Ne supără însă grozav de 
mult faptul că o bună parte din a- 
cest metal sg reîntoarce tot la. Hu
nedoara, dar sub formă de rebut. 
Iată de ce, într-una din zile, am luat 
cițiva dintre delegații „setoși de me
tal" și i-am dus să vadă halda cu 
mii de tone de rebuturi. Știți să ce
reți mereu oțel — le-am spus — 
însă mă întreb dacă știți cu cită 
strădanie se obține fiecare gram de 
metal și ce valoare are el pentru e- 
conomia națională. Pentru rebuturi, 
nu vă dăm metal ! Gospodărițl-1 cu 
simț de răspundere.

Nu știm dacă printre delegații în 
cauză a fost și cineva din colectivul 
întreprinderii mecanice din Roman. 
După volumul rebuturilor ce se pro
duce aici, se pare că nu.

Cum se știe, la Roman a început să 
producă noua turnătorie, cu o capa
citate de 23 000 tone piese pe an. Fa
cem o radiografie a activității pe 
1974 și constatăm că la capitolul 
„Cheltuieli neeconomicoase" o scris 
negru pe alb : „Consumul de metal 
la piese turnate a fost depășit cu 
peste 300 tone", iar valoarea rebutu
rilor este și ea considerabilă.

— Cum vă explicați această situa
ție 7 — întrebăm pe ing. Vasile 
Gogu, directorul întreprinderii.

— Avem de-a face cu o tehnologie 
unicat în acest domeniu. în plus, ca

orice obiectiv nou și turnătoria noas
tră suferă incă de anumite dereglări 
ale procesului tehnologic, urmare a 
unor lucrări de construcții și montaj 
necorespunzătoare. Iată de ce, la u- 
nele linii, fazele de turnare nu sint 
sincronizate pe fluxul de fabricație.

Acestea ar fi, să zicem, cauze o- 
biective. Dar, așa după cum ne măr
turisea muncitorul Ștefan Chirlac, o 
bună parte din depășirile consumu
lui de metal și deci a creșterii vo
lumului de rebuturi se datorește sla
bei calificări a unor categorii de 
muncitori. Pe de altă parte, indisci
plina, numărul încă mare al absen
țelor nemotivate, chiar din partea 
celor care conduc procesul de pro
ducție, turnarea de piese supradi
mensionate, în ideea păgubitoare că 
„avem suficient metal", constituie 
tot. atitea cauze ale rebutului. Și a- 
tuncl, nu-i de mirare de ce tovarășii 
de la sectorul prelucrări al întreprin
derii impută celor de la turnătorie 
că le trimit piese cu incluziuni ne
metalice, cu rupturi,. cu supradimen
sionări și chiar cu defecte vizibile 
de turnare.

Un calcul sumar evidențiază fap
tul că — lăsînd la o parte cheltuie
lile de fabricație — numai prin re
buturile înregistrate pină acum a 
fost scoasă din circuitul economic o 
cantitate de metal suficientă pentru 
funcționarea turnătoriei de la Roman 
pe timp de 5 zile. Sint calcule care 
stau la îndemina organizației de 
partid, a tuturor comuniștilor șl lu
crătorilor acestei întreprinderi, a tu
turor celor chemați să reflecteze cu 
simțul datoriei civice, comuniste a- 
supra celor spuse de oțelarul hune- 
dorean Ștefan Tripșa.

Ion MANEA
corespondentul „Scintell"

De la C. E. C.
Tragerea la sorți a obliga

țiunilor C.E.C. pentru luna oc
tombrie va avea loc la 31 oc
tombrie ora 16, la căminul cul
tural din comuna Lerești, jude
țul Argeș. La această tragere la 
sorți se vor acorda 5 917 ciș- 
tiguri in valori de 50 000 de lei, 
25 000 de lei, 15 000 de lei, 
10 000 de lei etc, în valoare to
tală de 5 749 000 lei.

Ahsamblul folcloric „Doina 
Argeșului" va prezenta, cu acest

prilej, un spectacol artistic. Cel 
interesați sint invitați să par
ticipe la această tragere.

Casa de Economii ■ și Con- 
semnațiuni face cunoscut cetă
țenilor care doresc să economi
sească pe obligațiuni C.E.C. cu 
ciștlguri că în primele zece zile 
ale fiecărei luni- unitățile pro
prii șl mandatare din întreaga 
țară vind obligațiuni C.E.C. la 
valoarea nominală.

OMUL MUNCA - ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ

„Ani din viață, pentru
a te mîndri toată viata"

— Prima noastră organizație de 
partid — își amintește tovarășul 
Ion Bolnavu, secretarul comitetu
lui de partid din cadrul Grupului 
de șantiere T.C.H. Lotru — număra 
152 de comuniști. Acesta a fost 
nucleul închegat pe Argeș și sta
tornicit ca prim eșalon de construc
tori la Malaia și Voineasa. Pe 
urmă...

Pe urmă, unul după altul, vete
rani ai Bicazului, Argeșului și Por
ților de Fier, ori feciori de olteni 
inimoși s-au alăturat colectivului 
de muncă de . ' . '
da de virf a lucrărilor, a depășit 
cifra de 8 000. Aproape un sfert 
dintre ei — comuniști. Echipe și 
brigăzi compacte — adevărate fa
milii de moldoveni și olteni, mara
mureșeni și dobrogeni, oameni din 
toate zonele țării — avindu-i in 
frunte pe cei mai destoinici con
structori, s-au mutat cu copii, cu 
neveste aici pe Lotru.

— Io mi-s din brigada lui Pavel 
Oțet...

— Eu venii cu ai 
Farcaș...

— Că doară noi, 
Ștefănescu, n-am fi 
noscuți...

Cu timpul, pe măsură 
rile la baraj, în centrala 
ori la captările secundare au luat 
amploare, alți tineri și virstnicl 
și-au Înscris numele pe prima filă 
din cartea de aur a Lotrului. Cine 
auzise, bunăoară, pină în toamna 
trecută, de minerul Dumitru To- 
mescu ? Ca șef al unei brigăzi 
tineret, el și prietenii au hotărît 
facă tot ceea ce depindea de 
pentru a răspunde exemplar 
chemarea comitetului de partid 
lansată sub genericul „bătălia pen
tru apă". (Era vorba de urgentarea 
lucrărilor la captările secundare 
pentru creșterea acumulărilor în

Iacul de la Vidra). Rezultatul efor
turilor lor : un avans lunar de 327 
metri liniari pe galeria Voineșița- 
Nord, record neatins încă la vreo 
altă lucrare energetică din țară.

— Lotrul a oferit nenumărate po
sibilități de verificare și afirmare 
a patosului muncitoresc, a erois
mului colectiv.

aici, care, in perioa-

lui nea Sandu
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OAMENII LOTRULUI

CUM AU FOST,
CUM SINT

terminarea lucrărilor la castelul de 
echilibru.

Un alt exemplu. Zile și nopți, 
uitind de odihnă și masă, o echipă 
de montori condusă de inginerul 
Mircea Criveanu — și aici trebuie 
amintiți deopotrivă maistrul Flo
rea Oprea, muncitorii Pavel Dumi
tru, Gheorghe Borovină, Dumitru 
Grigore, Uie Paraschivescu și alții 
— a tras cu dinții să recupereze 
restanța la cea de-a treia turbină, 
determinată de întîrzierea furnizo
rilor in livrarea unor subansamble. 
își luaseră angajamentul ca in ziua 
de 23 August să rotească turbina 
sub forța apei. Și turbina s-a ro
tit 1

Dar cite alte 
prin tot atitea 
s-au înscris în 
Așa că, atunci
alte șantiere energetice în țară, Lo
trul s-a dovedit o strălucită pepi
nieră. De aici a plecat comunistul 
Ion Moga luind în primire lotul 
Prigoana de pe Sebeș ; tot de aici, 
Nicolae Berea și-a adunat ortacii 
pregătindu-i pentru „momentul" 
Cerna-Motru. Lor 11 s-au alăturat 
Petre Beșu și Ion Gicoveanu, ingi
nerii Dumitru Grigore și Mihai 
Pop... Mulți alții însă au rămas 
mai departe printre crenelurile din 
munții Lotrului tocmai pentru că 
socotelile n-au fost încă definitiv 
încheiate cu acest rîu altădată nă
bădăios, azi ferecat sus, la Vidra. 
Numai 
mutat 
laia...

situații încheiate 
acte de eroism nu 

cartea Lotrului ? 
cînd s-au deschis

/

confrunte con- 
citeva pentru 

în pragul pune- 
celui de-al doi-

Opinia secretarului comitetului 
de partid este susținută de mii și 
mii de fapte și întimplări cu care 
au trebuit să se 
structorii. Reținem 
exemplificare. Era 
rii în funcțiune a
lea hidroagregat de la Ciunget. 
Evenimentul acesta nu putea însă 
să aibă loc mai devreme de două 
luni, din cauza unor lucrări de be- 
tonare pretențioase necesare la cas
telul de echilibru. Conform proiec
tului, betonarea paharului de la 
castel nu se putea executa 
puțin de 60 de zile.

— Și totuși trebuie — au 
comuniștii Victor Codreanu
vel Tiucă, amindoi secretari 
partid. Numai stația de betoane și 
transporturile să meargă ceas...

Două săptămîni mai tirziu a avut 
Ioc o ședință a biroului comitetului 
de partid pe hidrocentrală. Pe „or
dinea de zi" — un punct nou : fe
licitarea celor doi comuniști pentru

ln mai

hotărît 
și Pa- 

de

taberele și familiile și le-au 
în aval, la Brădișor și Ma

Ion STANCIU
corespondentul „Scintell*

Se împlinesc aproape doi 
ani de la publicarea in zia
rul nostru (din 30-XI-1972) 
a articolului „100 000 lei, 
costul unei ambiții la Bîr
lad". în articol se relata 
conflictul iscat, la finele 
anului 1969, între casierul 
Nicușor Brad de la între
prinderea de transporturi 
auto-Birlad și conducerea 
întreprinderii care a 
decizia — contestată 
funcționarul amintit 
schimbării din funcție, 
precizăm un singur lucru : 
la revizia ce a urmat, cu 
prilejul acestei schimbări, 
lui Nicușor Brad nu i s-a 
constatat nici o lipsă in 
gestiune. Concluzia artico
lului pleda pentru analiza
rea atentă și responsabilă a 
faptelor petrecute, pentru 
ca orice prejudiciu adus 
întreprinderii sau 
narului incriminat 
exclus.

Cum se prezintă 
le astăzi, după doi

Pentru ca cititorul 
poată, singur, trage conclu
ziile necesare, reamintim 
un episod care aruncă o 
lumină edificatoare asupra 
a tot ceea ce a urmat și a 
complicat, inutil și absurd, 
întreaga întimplare : numai 
la cîteva zile după apariția 
articolului, comitetul de 
partid al municipiului Bir
lad a confirmat excluderea 
din partid a lui Nicușor 
Brad. Citeva anchete succe
sive, efectuate de organe 
de partid competente, au 
atras atenția că nu sint mo
tive temeinice pentru o a- 
semenea măsură extremă. 
Cum era și firesc, Nicușor 
Brad a contestat exclude
rea, cerînd să i se facă 
dreptate. Urmarea : comu
nicarea în scris a organului 
județean de partid, potrivit 
căreia se poate menține ex
cluderea din partid numai 
în cazul cînd N.B. refuză să 
se încadreze in muncă. De 
precizat că N.B. a fost în
cadrat pe lingă filiala C.E.C. 
Birlad de la 27 decembrie

luat 
de

Mai

funcțio- 
să fie

lucruri- 
ani ?

să

1972, deci Îndată după ex
cluderea din partid, apoi la 
C.E.C. Murgeni pină la 15 
ianuarie 1974, cind postul a 
fost desființat. In prezent 
lucrează la C.E.C. Vaslui. 
Din discuția avută cu 
Dumitru Vișan, directorul 
C.E.C. Vaslui, a reieșit că 
în perioada de cind lucrea
ză la C.E.C. s-a dovedit 
un om conștiincios, serios. 
Deci, se desprinde clar do-

rlor sâ fie clarificată situa
ția lui N. B. cu privire la 
excluderea din partid, nu 
s-a mișcat un deget pentru 
a o clarifica. Ba mai mult : 
conducerea autobazei de la 
Bîrlad a început tatonările 
pentru a încropi un dosar 
civil sau penal, oricum, dar 
să fie. Și au pornit la trea
bă, hotărîțl. Un colectiv de 
7 revizori contabili au sco
tocit prin arhivă in toată (a nu se 

pagini), la 
un colectiv 

timp de 10

aflat că an-

(persoana lui Anton Florin din 
localitate (strada Ion Creangă 
nr. 12). „Detectivul", luindu-și 
rolul in serios, a început șă-i 

(supravegheze băiatul care, îm
preună cu alți „amici", se înde
letniceau cu sustrageri de bău- 

Ituri și alimente din bufete și 
magazine. Fără să ezite, „detec
tivul" s-a împrietenit cu cel pe 

! care-1 urmărea, dîndu-i chiar o 
mină de ajutor la hoțiile pu
se la cale. Prinși de către or
ganele de miliție, făptașilor li 

Is-au întocmit dosare de trimitere 
In fața instanței. Cap de listă : 
Însuși faimosul „detectiv" An- 

Iton Florin, un infractor recidi
vist.

Rubrică redactata da
Petre POPA
și corespondenții „Scintell*

rința lui N. B. de a munci, 
cu toate greutățile întimpi- 
nate : ba i se desființează 
postul, ba i se comunică că 
va fi angajat, dar în reali
tate se tărăgănează lucru
rile.

Desigur, soluționarea a- 
cestui caz nu poate fi alta 
decit aceea în conformitate 
cu faptele, cu adevărul, cu 
legea. Străină însă acestui 
spirit, acestei legitime cău
tări a adevărului este prac
tica tărăgănării. Căci exis
tă, trebuie să existe un 
timp-limită pentru scoate
rea la suprafață a adevăru
lui. Și aceasta cu atit 
mult cu cit in cazul de 
— ca și in altele — 
vorba de situația unui 
Deci, cu atit mai mult, 
este nimănui îngăduit să 
„tragă de timp". Or, în ca
zul lui N. B., este evident 
că se „trage de timp".

Cu toate că există o indi
cație de la un organ supe-

mai 
față 
este 
om. 
nu-i

perioada cit a lucrat la auto
bază N. B„ adică din 1962. 
Este clar că reviziile con
tabile sint necesare și obli
gatorii în tot timpul activi
tății, pentru a preveni e- 
ventualele sustrageri și de
lapidări. Amintim că la 
toate reviziile periodice fă
cute în decursul anilor, atit 
N. B. cit și Valeria Stăn- 
cescu, colega sa de servi
ciu, au fost caracterizați că 
au muncit corect. Acum 
însă... După o Îndelungată 
verificare, adică luni de 
zile, s-a Încropit lui N. B. 
un dosar de 140 de file, 
care cuprinde o infracțiu
ne de fals, uz de fals și 
delapidare a sumei de 
peste 400 lei. Organele jus
tiției au constatat că învi
nuirile aduse lui N. B. nu 
sint întemeiate și conclu
dente pentru a fi trimis în 
instanță și au respins do
sarul, cu mențiunea de a 
fi rezolvat în cadrul corni

siel de Judecată a unității 
respective. Conducerea în
treprinderii a adunat iar 
colectivul de experți și au 
Început din nou răsfoirea 
arhivei. După alte luni de 
ample verificări, mai te
meinice, s-au mai încropit 
alte două dosare : unul lui 
N. B. și altul Valeriei Stăn- 
cescu. O mică paranteză : 
Cele trei dosare totalizea
ză 1 097 de file 
confunda cu 
care a lucrat 
de 7 experți, 
luni).

Ulterior am
cheta a continuat, au mai 
fost depistați încă doi in
fractori, unul cu 932 lei și 
altul cu 312 lei, iar dosarul 
a ajuns la 10 volume cu 
2 000 de file 1

Dosarele au fost înainta
te la miliția din Birlad la 
12 ianuarie 1974. După ce 
au fost cercetate, analizate 
și confruntate vreme înde
lungată, în cele din urmă 
au fost trimise la Procu
ratura din Bîrlad. Procu
ratura, la rîndul său, a 
analizat cu multă răbdare 
și principialitate încrimină
rile aduse și a ajuns la 
concluzia că nu sint probe 
întemeiate pentru a da 
curs dosarelor. In conclu
zie, le restituie miliției.

Nu știm ce va urma în 
această cauză, ce traiecto
rie, ce odisee le este hără
zită dosarelor de trimitere 
in fața instanței de ju
decată. Nu sintem, de ase
menea, în măsură să ne 
pronunțăm pentru vinovă
ția sau în apărarea Iul 
N. B. și a celorlalți care 
s-au adăugat in urma re
petatelor revizii contabile. 
Ne pronunțăm însă pentru 
o clarificare urgentă șl ne
părtinitoare a lucrurilor, în 
spiritul adevărului, al eti
cii și echității noastre so« 
cialiste.

Nimic nu e greu cind ai conștiința curată
Este posibil, că, citind scrisoarea 

medicului stomatolog Nicolae Arde- 
leanu din București, un sceptic să 
manifeste îndoieli : ce-o fi vrind Ar- 
deleanu cu asta ? Noi nu sîntem 
sceptici, comuniștii nu sint sceptici, 
luăm deci mărturisirile așa cum sint, 
le considerăm de totală bună cre
dință, ca o expresie a capacității 
omului de a se înălța oricind, indife
rent de la ce treaptă pornește, și 
mai ales, ca o dovadă a influenței 
hotărîtoare pe care poate să o exer
cite climatul societății noastre.

Despre N. A. ziarul nostru a mai 
scris în numărul 9556 din 1 iulie 1973, 
în împrejurări total deosebite de cele 
în care se găsește astăzi. Se afla în 
boxa acuzaților, inculpat pentru lua
re de mită. Pe lingă caracterul con
damnabil al faptei, rîndul tipărit 
surprindea și atitudinea refractară a 
vinovatului. „Nu recunosc învinuirile 
ce mi se aduc", aceasta a fost poziția 
lui în fața judecății. în balanță cu 
probele existente (dovezi în fața că
rora și nerecunoașterea s-a mai în
muiat) Judecătoria sectorului 4 s-a

pronunțat că N.A. este vinovat 
aplicat pedeapsa legală.

Ce ne scrie N.A. acum, după 
șirea sancțiunii ? Iată ce :

„Ziarul „Scînteia", alături de 
nele judecătorești,

orga-
prin intervenția

DIALOG
CU CITITORII

lor fermă, în sprijinul dreptății, au 
contribuit la reeducarea mea. Vă rog 
să inserați în coloanele ziarului frag
mentele pe care le veți considera mai 
semnificative ale acestei confesiuni. 
Am comis o faptă regretabilă și sin
cer regretată. Societatea noastră a 
acționat asupra mea cu un umanism 
desăvîrșit, confirmind în mod abso
lut că pedeapsa este un mijloc de 
reeducare, in așa fel incit cel care 
a greșit să fie in măsură să-și for
meze o atitudine corectă față de

Florea CEAUȘESCU

ispă-
muncă, față de ordinea de drept șl 
față de regulile de conviețuire socia
listă. Sint hotărît să încep o viață 
nouă, folositoare concetățenilor mei. 
Dar mă gindesc și cit de folositor ar 
fi dacă experiența vieții mele ar pu
tea deschide ochii minții acelora care 
sint gata să comită greșeli ca ale 
mele. Acestora le-aș spune : Auto- 
controlați-vă permanent, respectați 
regulile de comportare, ca membru 
al colectivului în care lucrați, ca 
vecin, ca pieton, ca membru de fa
milie. Fiecare cetățean are datoria 
de a-și dirija în așa fel conduita in
cit să răspundă cerințelor societății 
printr-o viață demnă și civilizată. Nu 
va exista o satisfacție mal mare pen
tru mine decit aceea de a sluji pa
triei, cu toate puterile mele".

Apreciem această clarificare în 
timp, rindurile spontane, mature. Ca 
o ultimă precizare pentru sceptici : 
repetăm că' N.A. nu ne cere nimic, 
nici spațiu locativ, nici post în Ca
pitală, nici bilete la fotbal, el nu a 
simțit nevoia decît să-și exprime sa
tisfacția de a se regăsi purificat de 
erori.
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Primire la C. C. al P. C. R.
Marți dimineață, tovarășul Mihai 

Gere, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de acti
viști ai Partidului Socialist Unit din 
Germania, condusă de Karl Raab, 
șeful secției finanțe și Întreprinderi 
de partid a C.C. al P.S.U.G., care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită în schimb de experiență in tara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, au 
participat Gheorghe Moldovan și 
Leon Naș, adjuncți de șefi de secție 
la C.C. al P.C.R.

A fost de față Hans Voss, ambasa
dorul R.D. Germane la București.

Plecarea unei delegații
în R. P.

Marți după-amiază a plecat la So
fia o delegație de activiști ai P.C.R., 
condusă de Nicolae Drijman, ad
junct de șef de secție la Consiliul 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, care, 
la invitația C.C. al P.C.B., va face 
o vizită in schimb de experiență în 
R.P. Bulgaria.

încheierea sesiunii Comisiei interguvernamentale 
consultative de colaborare și cooperare economică 

dintre România și R. P. D. Coreeană
La Palatul din Piața Victoriei 

s-au încheiat, marți, lucrările sesiu
nii a V-a a Comisiei interguverna
mentale consultative de colaborare și 
cooperare economică dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană.

Cu acest prilej a fost examinat 
modul cum s-au îndeplinit prevede
rile protocolului sesiunii precedenta 
și s-au stabilit noi măsuri pentru 
dezvoltarea, în continuare, a colabo
rării și cooperării economice dintre 
cele două țări in domeniile construc
țiilor de mașini, materialelor de 
construcții și în alte sectoare de in
teres comun. Au fost convenite, de 
asemenea, măsuri pentru lărgirea 
schimburilor de mărfuri.

în finalul lucrărilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă priete

• SPORT* SPORT «SPORT * SPORT «SPORT «SPORT^SPORT «SPORT

ÎN CÎTEVA RÎNDURICampionatele mondiale de volei
Echipele noastre și-au asigurat, practic, calificarea 

în grupele semifinale
Campionatele mondiale de volei au 

continuat in Mexic cu partidele pro
gramate în ziua a treia1 a grupelor 
preliminare. La Puebla, selecționate
le României au obținut Victorii scon
tate : astfel, echipa feminină a între
cut cu 3—0 (15—3, 15—6, 15—5) for
mația Filipinelor, iar reprezentativa 
masculină a țării noastre a învins 
eu 3—0 (15—3, 15—5, 15—5) selecțio

HANDBAL

Primele meciuri 
ele echipei Steaua 

în „Cupa campionilor 
europeni"

Marți, la Ploiești, intr-un meci con- 
tind pentru „Cupa campionilor euro
peni" la handbal masculin, echipa 
„Steaua" a învins cu scorul de 27—12 
(16—8) echipa Hapoel Rehovot (Is
rael). Cele mai multe puncte pentru 
campionii noștri le-au marcat Birta- 
lan (6) și Kicsid (5). Returul va 
avea loc miine, tot la Ploiești.

în timpul șederii în România, de
legația a avut convorbiri la C.C. al 
P.C.R., la Comitetul județean Con
stanța al P.C.R., fiind primită de to
varășul Vasile Vîlcu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R., la acade
mia „Ștefan Gheorghiu", a vizitat 
stațiunile de odihnă de pe litoralul 
Mării Negre, Snagov și Predeal.

Marți după-amiază, delegația a pă
răsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Leon 
Naș. adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

A fost prezent Hans Voss, ambasa
dorul R.D. Germane la București.

de activiști ai P.C.R.
Bulgaria

La plecare, delegația a fost salu
tată de Gheorghe Fulea, adjunct de 
șef de secție la Consiliul de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale, de activiști de partid.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.P. Bulgaria la București.

nească, tovarășii Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, și Țoi 
Ge U, vicepremier al Consiliului Ad
ministrativ, au semnat protocolul ce
lei de-a V-a sesiuni a comisiei.

Cu același prilej, Ion Roman, vice
președinte ai Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, șl Li 
Ghi Sen, adjunct al ministrului a- 
facerilor economice externe, au 
semnat protocolul sesiunii a IV-a a 
subcomisiei de colaborare tehnico- 
științifică dintre cele două țări.

La semnare a fost de față Pak 
Zung Guc, ambasadorul R.P.D. Co
reene Ia București.

*
în cursul după-amiezii, delegația 

economică guvernamentală a R.P.D. 
Coreene a părăsit Capitala.

(Agerpres)

nata Porto Rico. Se poate spune că 
in acest fel ambele echipe românești 
și-au asigurat calificarea' in grupele 
semifinale.

Alte rezultate : masculin : Polo
nia — S.U.A. 3—1 ; Mexic — Tunisia 
3—0 ; Cehoslovacia — Coreea de Sud 
3—0 ; feminin : Canada — Bulgaria 
3—2 ; Polonia — R, F. Germania 
3—0 ; Brazilia — Ungaria 3—2.

IERI SI AZI IN CAPITALĂJ

Meciuri internaționale 
de hochei pe gheață și baschet

Aproape 2 000 de spectatori au ur
mărit aseară în Capitală intilnirea 
internațională amicală de hochei pe 
gheață dintre echipele României și 
Iugoslaviei. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 3—3 (1—1,
1—2, 1—0).

Astăzi de Ia ora 18, tot pe patinoa
rul artificial din parcul sportiv „23 
August", are loc o nouă intilnire.

Astăzi, în sala Floreasca din Capi
tală va avea loc întîlnirea interna
țională de baschet dintre echipele 
Dinamo București și Dinamo Mosco
va. Meciul începe la ora 18.

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ CU TEMA

„Armata Republicii Socialiste România - 
tradiții și contemporaneitate"

Marți dimineața au început lucră
rile sesiunii științifice „Armata Re
publicii Socialiste România — tradi
ții și contemporaneitate", organizată 
în cinstea celei de-a XXX-a aniver
sări a Zilei armatei de către Minis
terul Apărării Naționale și Academia 
de științe sociale și politice.

Au participat general de armată 
Ion Ioniță, ministrul apărării națio
nale, George Macovescu, ministrul 
de externe, general-colonel Ion to-

Cronica zilei
Luni noaptea s-a înapoiat de la To

kio delegația Grupului român din U- 
niunea Interparlamentară, care a 
participat la lucrările celei de-a 61 
Conferințe Interparlamentare. Din 
delegație au făcut parte deputății 
Corneliu Mănescu, președintele gru
pului, Ion Mărgineanu, secretar, Ște
fan Voicu, Titus Popovici și Mircea 
Angelescu, membri ai grupului.

k
în urma inundațiilor produse în 

ultima vreme în Bangladesh, Societa
tea de Cruce Roșie din Republica So
cialistă România a trimis Crucii Roșii 
din Bangladesh un ajutor compus din 
alimente și țesături, pentru a veni in 
sprijinul populației sinistrate.

★
Aflat într-un turneu în țara noas

tră, Ansamblul de cîntece și jocuri 
populare din Republica Populară 
Mongolă a prezentat, marți seară, 
primul său spectacol la Iași, pe sce
na Casei de cultură a tineretului și 
studenților.

în turneul pe care îl întreprinde în 
România, artiștii din țara prietenă 
vor mai susține spectacole la Piatra 
Neamț, Focșani și București.

».
Marți după-amiază s-au încheiat 

lucrările celei de-a V-a Sesiuni de 
comunicări tehnico-științifice a Insti
tutului de cercetări și proiectări 
pentru automatizare — I.P.A. și In
stitutului central de conducere și in
formatică.

Timp de două zile, cei 400 de parti- 
cipanți, în rindul cărora s-au aflat 
și specialiști din Austria, Cehoslo
vacia, Elveția, Franța, Polonia și 
S.U.A., au urmărit cu viu interes co
municări din domeniile automatizării 
convenționale, utilizării calculatoare

ȘAH. — în runda a 9-a a turneu
lui internațional de șah de la Ma
nila, Florin Gheorghiu a obținut vic
toria la mutarea 35-a in partida cu 
Yair Kraidman (Israel). Vasiukov 
(U.R.Ș.S.) a întrerupt cu Portisch 
(Ungiâ'riâj^ ișțr. LubojexiCi .pTiligÂffia- 
via) d-a ,învins pe Torre- (Filipiilă), 
în clasament conduce Larsen (Dane
marca) cu 5,5 puncte (1), urmat de 
Gheorghiu cu 5,5 puncte și Vasiukov 
5 puncte și o partidă întreruptă.

9 Două victorii obținute de Anatoli 
Karpov și zece remize, acesta este 
bilanțul primei jumătăți a meciului 
de șah pentru finala turneului can- 
didaților la titlul mondial pe care 
și-1 dispută la Moscova marii maeș
tri sovietici Anatoli Karpov și Vik
tor Korcinoi. Comentatorii par sur
prinși de faptul că Viktor Korcinoi 
n-a reușit să obțină nici o victorie in 
12 partide, ceea ce este aproape 
fără precedent în cariera sa. Meciul 
se reia astăzi cu partida a 13-a, în 
care Korcinoi va avea piesele albe. 
Conform regulamentului, meciul cu
prinde 24 de partide. Scorul este în 
prezent 7—5 în favoarea lui Karpov.

AUTOMOBILISM. — „Turul Itali
ei", care a început la Torino, avind 
la start pe elvețianul Clay Regazzo- 
ni (vicecampion mondial la formula 
1) și pe francezul Jean Claude An- 
druet, se va disputa pe un traseu în 
lungime de 2 015 km, dintre care 454 
pe circuite. Probele de pistă se vor 
disputa la Isola, Vallelunga, Varano 
și Monza. 

man, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Miron Nicolescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste România, 
Mihnea Gheorghiu, președintele A- 
cademiei de științe sociale și poli
tice, personalități ale vieții politice 

•și științifice, generali și ofițeri, ve
terani din războiul antihitlerist, oa
meni de știință, cercetători științifici.

Sînt prezenți atașați militari, alți 
membri ai corpului diplomatic.

Lucrările sesiunii continuă.

lor de proces, acționării electrice re
glabile și telepreiucrării de date.

în unanimitate ei au apreciat că 
sesiunea a constituit un prilej favo
rabil pentru informare și schimb de 
opinii In legătură cu creșterea rolului 
automatizării în modernizarea activi
tății industriale, a capacității mun
cii de cercetare și proiectare de a 
pune la dispoziția industriei instala
ții, tehnologii și aparatură electroni
că perfecționate. (Agerpres).

în Editura politică 
a apărut revista : 

PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI 

nr. 8/1974

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 octombrie. în țară : Cerul va 
fi variabil, mai mult noros în prima 
parte a intervalului, cind va ploua. 
Vint moderat. Temperatura in scă
dere ușoară. Minimele vor fi cuprin
se intre 8 și 13 grade, izolat mai co- 
borite în depresiuni și in nordul ță
rii, unde condițiile vor fi favorabile 
producerii brumei, în a doua parte a 
intervalului.. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 10 și 20 de gra
de. în București : Cerul va fi varia
bil, mai mult noros în prima parte a 
intervalului, cind va ploua slab. Vint 
moderat. Temperatura in scădere u- 
șoară.

BASCHET. — în primul tur al 
„Cupei cupelor" la baschet feminin, 
echipa bulgară Minior Pernik a în
trecut cu 83—61 formația vest-ger- 
rnană Art din DUsseldorf. Returul se 
va disputa, de asemenea, pe terenul 
^hiPe.i1i;'yeșt-gclȚnanefc_la^ cerereg, a- 

■ cesteia. •

75 de ani de fotbal

la Arad
ARAD (Corespondentul „Scînteii", 

C. Simion). — împlinirea a 75 de ani 
de activitate fotbalistică în orașul de 
pe Mureș a prilejuit, duminică, or
ganizarea, de către consiliul județean 
pentru educație fizică și sport în co
laborare cu asociația sportivă „Uni
rea" din Arad, a unor ample mani
festări jubiliare. Astfel, în cursul di
mineții a avut loc, la stadionul „U- 
nirea", dezvelirea unei plăci comemo
rative pe care se află înscris textul : 
„Pe acest teren a avut loc primul 
joc oficial de fotbal din țara noastră 
— 15 august 1899“. Festivitatea a 
continuat cu vernisajul unei ample 
și edificatoare expoziții privind isto
ricul activității fotbalistice la Arad, 
precum și cu înmînarea insignei ju
biliare „75 de ani de fotbal la Arad" 
unui însemnat număr de reprezen
tanți ai vechilor și noilor generații 
de fotbaliști, activiști pe tărim spor
tiv, susținători ai activității spor
tive.

Din agenda Tîrgului CARNET

CULTURAL

international București ’74
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Tratative și tranzacții comerciale

„Deși au trecut doar puține zile 
de la deschiderea tîrgului, am în
cheiat deja contracte de export și 
import cu firme străine — ne-a 
spus inginerul Radu Băncescu, di
rector adjunct al întreprinderii ro
mâne de comerț exterior „Uzi- 
nexportimport". Aceste tranzacții 
privesc livrarea de utilaj metalur
gic, iar altele se referă la impor
turi de completare. Un interes deo
sebit acordă specialiștii străini și 
utilajului pentru industria alimen
tară, instalațiilor destinate fabrici
lor de ciment și echipamentelor 
energetice expuse la TIB’74 și care 
se comercializează în străinătate 
prin „Uzinexportimport".

Leiiția Negulescu, șef de servi
ciu la întreprinderea de comerț ex

Opinii ale unor participant străini

Evgheni Covaliov, directorul pa
vilionului U.R.S.S. : „Participantă 
și la celelalte două ediții ale Tîr
gului internațional de la București, 
Uniunea Sovietică expune la ac
tuala ediție a TIB unele din cele 
mai reprezentative produse ale in
dustriei constructoare de mașini, 
utilaj energetic, metalurgic, apara
tură de măsură și control atît pen
tru uz industrial, cit și pentru cer
cetarea științifică. Participarea ex
pozanților sovietici la Tîrgul de la 
București a dat un nou impuls 
schimburilor comerciale dintre ță
rile noastre, a constituit un exce
lent prilej de cunoaștere și de în
tărire a prieteniei dintre Uniunea 
Sovietică și România. Iată de ce 
pot să afirm, încă de pe acum, 
chiar dacă tîrgul șl-a deschis por
țile doar de' 3 zile, că bilanțul par
ticipării Ia TIB’74 va fi intru totul 
pozitiv".

D. W. Krumbiegel, directorul 
pavilionului Republicii Federale 
Germania : „Capitala țării dum
neavoastră oferă întotdeauna con
diții foarte bune contactelor între 
specialiști șl oameni de afaceri, în
cheiate cu rezultate fructuoase. Și 
la actuala ediție a TIB, ca și la 
celelalte ediții ale tirgului, sînt 
perspective certe pentru încheierea 
unor tranzacții avantajoase pentru 
parteneri. Colaborarea economică 
dintre țările noastre se află pe un 
drum ascendent, relațiile de coope
rare dintre întreprinderile româ
nești și firmele vest-germane . se 
dczVdltă t sistematic. Ca o expresie

PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba engleză. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Documentar TV : „Otel du
nărean".

10,15 Răsună ctntecul șl jocul pe 
Întinsul patriei.

10.55 Un minut ieri și azi — do
cumentar Al. Sahla.

11,10 Muzică populară instrumen
tală.

în Jurul orei 11,30, posturi
le noastre de radio și tele
viziune vor transmite direct 
de Ia Cluj adunarea popu
lară prilejuită de Împlinirea 
a 1850 de ani de atestare do
cumentară a municipiului. 

115,00 Curs de limba germană. 
16.30-17,00 Curs de limba franceză.
17,30 Telex.
17.33 Micii meșteri mari.
17.55 Muzica — emisiune de ac

tualitate muzicală. 

terior „Tehnoimportexport" din 
București : „Așa cum se anticipa, 
rulmenții românești confirmă încă 
o dată că sînt un produs care sus
cită un mare interes din partea oa
menilor de afaceri de peste hotare. 
Am perfectat un important contract 
de export de rulmenți și sînt in 
curs alte tratative. După cum — 
avem toate motivele să credem — 
un succes comercial vor avea și 
alte produse pe care le expunem la 
TIB’74. Este vorba de aparatura 
de laborator de mare finețe — mi- 
cfoscop universal, microscop pen
tru determinări prin comparație, 
stereomicroscop — aparatura teh- 
nico-medicală, echipamentele de 
defectoscopie și altele".

concretă, în standurile tîrgului sînt 
expuse diferite produse realizate 
prin cooperarea dintre uzinele din 
România și Republica Federală 
Germania. Am fost onorați de fap
tul că standurile expoziției noastre 
au fost vizitate de președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, vizită 
care a întărit convingerea că rela
țiile comerciale în forme diverse 
dintre țările noastre se vor dez
volta continuu".

Emmanuel Furneaux, directorul 
pavilionului Elveției : „Elveția este 
prezentă cu o expoziție industrială 
în România pentru a patra oară 
(am participat la toate cele trei 
ediții ale TIB, plus o expoziție 
proprie, de sine stătătoare). De a- 
ceea, putem vorbi despre o valo
roasă tradiție a colaborării econo
mice româno-elvețiene. Firme ca 
Inter-Sofex S.A., profilată pe ma- 
șini-unelte, sau AG Brown, Boveri 
et Comp, specializată in producția 
de mașini și aparate electrice și 
termice, au stabilit relații fruc
tuoase de cooperare cu întreprin
deri de comerț exterior din Româ
nia. La actuala ediție sînt prezente 
88 de întreprinderi elvețiene. Am 
stabilit încă din primele zile contacte 
utile, de bun augur, cu cercurile 
economice din țara dv. România 
este prezentă, la rindul ei, cu o 
gamă largă de produse. Sint toate 
premisele ca TIB’74 să devină un 
factor propulsor al schimburilor și 
cooperării economice româno-elve- 

■”țiene“.

10.15 Cum vorbim.
18.30 Tragerea Pronoexpres.
18.40 Din țările socialiste.
18,50 Familia.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a Documentele 

pentru Congresul al XI-lea 
— expresie a voinței comu
niștilor, a Întregului popor.

20.10 Avanpremieră.
20.15 Teleclnemateca : Trei mari 

cineaști — John Ford, James 
Stewart, John Wayne in 
„Omul care l-a ucls pe i Li
berty Vallance". Premieră 
TV.

22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

20.10 O viață pentru o idee : N. 
Ccculescu. Film de montaj 
despre viața și activitatea as
tronomului român.

20.40 Seară de operă : „Pădurea 
vulturilor" de Tudor Jarda.

21.40 Conștiința zilei ce-o trăim 
a Gindlrea și acțiunea pre
zentului socialist • Gind șl 
faptă. Cudalbi ’74.

21,55 Telerama.
22,25 închiderea programului.

MANIFESTĂRI DEDI
CATE CONGRESULUI

în sala de marmură a tea
trului „Mihai Eminescu" din 
Botoșani a avut loc recitalul in
titulat „Partidul și patria sînt 
una", dedicat apropiatului Con
gres al partidului. Prezentată în 
cadrul „Săptămînii culturii bo- 
toșănene", manifestarea a mar
cat, totodată, deschiderea ce
naclului literar din localitate, 
care reunește creatori de virste 
și profesii diferite.

★
în cadrul acțiunilor organiza

te in cinstea Congresului al 
XI-lea al partidului, Ia clubul 
artelor de pe lingă Casa de cul
tură a tineretului și studenți
lor din Iași a fost constituit 
cercul tinerilor creatori. Aces
ta are ca scop stimularea ac
tivității artistice a tinerilor din 
localitate, îmbogățirea vieții lor 
spirituale în întimpinarea ma
relui forum al comuniștilor. 
Aici vor funcționa trei cenacluri 
— literar, plastic și muzical. (A- 
gerpres).

SĂPTĂMINĂ 
CULTURAL-ȘTIINȚIFICĂ
Printre manifestările organi

zate în întimpinarea Congresu
lui al XI-lea al partidului în ju
dețul Vaslui este și „Săptămîna 
cultural-științifică". Acțiunea, 
inițiată de către comitetul ju
dețean de cultură și educa
ție socialistă și organizată 
cu sprijinul organelor comu
nale de partid și de stat, 
include ample manifestări de 
răspindire a culturii și științei 
prin simpozioane, expuneri, 
dezbateri, mese rotunde, prezen
tări de filme și cărți științifice. 
Manifestările amintite sint înso
țite de programe susținute de 
artiștii amatori din localitățile 
respective. (Crăciun Lăluci),

SIMPOZION
VASILE VOICULESCU
Căminul cultural din comuna 

Pîrscov, județul Buzău, a găz
duit, duminică, un simpozion 
dedicat poetului Vasile Voicu- 
lescu. Cu acest prilej, în fața 
casei în care s-a născut poetul, 
a avut loc ceremonia dezvelirii 
unui bust — opera artistului 
plastic Oscar Han. Programul 
manifestării a mai cuprins o 
6Uită de recitări, precum și in
terpretarea unor cîntece pe ver
suri din creația lui Vasile Voi- 
culescu. (Mihai Bâzu).

TABĂRĂ DE GRAFICĂ
La Bacău, în cadrul combi

natului de; celuloză și hirtie, a 
fost organizată sub auspiciile 
Uniunii artiștilor plastici și co
mitetului județean de cultură 
și educație socialistă o tabără 
de grafică. 10 graficieni fac cu
noștință în aceste zile cu reali
zările de pe aceste meleaguri și 
participă totodată la experimen
tarea unor noi metode de fabri
care a hirtiei pentru desen și 
gravură. La închiderea taberei 
va fi organizată o expoziție cu 
lucrările de grafică realizate in 
această perioadă, lucrări inspi
rate din realitățile orașului și 
județului Bacău. (Gh. Baltă).

„CULESUL VIILOR"

în comuna Cuca, județul Ga
lați, s-a desfășurat sărbătoarea 
„Culesul viilor", manifestare cul
turală la care au participat lo
cuitori și formații artistice din 
comună și din localitățile înve
cinate. Au fost prezentate mo
mente folclorice specifice cule
sului de vie, care alegorice ; in 
continuare, participants au asis
tat la un bogat program artis
tic. (Dan Plăcșu).

Presa occidentală
«im i i ■»£»«■»» i nMPM—■—■>

despre :
CRIZA DE ENgRGIE ȘI EFORTURILE PENTRU 

DEPISTAREA Dl NOI COMBUSTIBILI
Ziarele occidentale și telegramele agen

țiilor de presă aduc ecoul preocupărilor tot 
mai presante generate în viața economică 
și socială de scumpirea puternică a unor 
surse de energie. Un laitmotiv al relatări
lor îl constituie constatarea că guvernele

unui număr tot mai mare de țări sînt ne
voite să întreprindă severe măsuri de aus
teritate. Totodată, sporesc eiorturile pentru 
descoperirea și exploatarea unor noi re
surse de energie.AGENȚIAFRANCE PRESSE; „Era energiei ieftine 
a apus"

La Congresul Federației internaționale a fierului și oțelului 
în centrul atenției: economisirea 

materiilor prime și energiei

Avalanșa cheltuielilor
■

suplimentare

Criza energetică ce a răbufnit in 
urmă cu un an continuă să pro
voace puternice zguduiri pe plan 
economic. Era energiei ieftine a 
apus — notează A.F.P. în pre
zent, lumea consumă combusti
bilii fosili (cărbune, petrol) de un 
milion de ori mai repede decit 
timpul necesar formării acestora, 
Omenirea a ars în mai puțin de 
două secole o cantitate de cărbune 
căreia i-au trebuit 200 milioane de 
ani pentru a se naște. Criza ener
getică a modificat profund datele 
istoriei relațiilor dintre țările pro
ducătoare și cele consumatoare. A- 
ceastă situație nouă a accentuat in 
majoritatea cazurilor febra inflației 
și, în același timp, preocuparea 
pentru descoperirea și folosirea u- 
nor surse noi de energie.

Care sînt repercusiunile crizei 
de energie asupra vieții economice 
și sociale ? Iată un tablou sugestiv 
al efectelor crizei, zugrăvit in co
respondențele trimișilor A.F.P.

BRUXELLES : Raționali
zare ia încălzite! casnic

Penuria de produse petroliere s-a 
tradus în interzicerea circulației

auto duminicile și limitarea vitezei. 
La ora actuală, guvernul belgian a 
hotărit să limiteze la 20 de grade 
încălzitul în clădirile publice și ad
ministrative și să economisească 
10—15 la sută din consumul de com
bustibil pentru încălzitul casnic. 
Pînă în 1985, belgienii au prevăzut 
construirea a circa 12 centrale nu
cleare.

LONDRA : Se intensifică 
cercetările în Marea 

Nordului

Pentru Anglia, criza petrolului a 
declanșat preocupări intense. Pe de 
o parte, s-au accelerat cercetările 
din Marea Nordului privind noile 
zăcăminte de petrol, a căror ex
ploatare va începe la sfîrșitul aces
tui an, permițind în 1980 Marii Bri
tanii să-și satisfacă în întregime 
nevoile de petrol. Pe de altă parte, 
s-a intensificat politica de economi
sire a energiei sub controlul Con
siliului consultativ pentru conser
varea energiei, creat ad-hoc. Bri
tanicii, care au suferit de frig și au 
făcut coadă la pompele de benzină

in iarna anului trecut, se vor pu
tea incălzi in această iarnă fără 
restricții de consum, dar vor fi siliți 
să cheltuiască pentru aceasta mai 
mulți bani.

BONN : Măsuri de redu
cere a consumului de 

combustibili

Consecințele crizei petrolului s-au 
răsfrint, practic, în toate domeniile 
vieții politice, economice, in viața 
cotidiană din R.F.G. în primul rînd 
a avut loc o diminuare a consumu
lui și a importurilor de benzină și 
combustibili pentru încălzitul cas
nic. Guvernul, a început să-și reeva
lueze planul energetic pentru ur
mătorii zece ani și a prevăzut re
ducerea ponderii petrolului in pro
ducția de energie de la 55 la 47 la 
sută. Autoritățile vest-germane au 
hotărit să acționeze pentru accele
rarea procesului de creare a unei 
companii petroliere la nivel inter
național pentru a se desprinde de 
influența monopolurilor multinațio
nale.

La Mtinchen s-au deschis 
lucrările Congresului anual 
al Federației internaționale a 
fierului și oțelului, la care 
participă reprezentanți ai ce
lor mai mari firme producă
toare din țările occidentale. 
Principalele teme ale dezba
terilor sint măsurile de eco
nomisire a energiei, extinde
rea utilizării cărbunelui, pro
bleme ce privesc aprovizio
narea cu materii prime.

în intervenția sa, Edwin 
Smith, vicepreședintele socie
tății americane „Național 
Steel Corporation", una din

cele mai mari firme producă
toare din S.U.A., a afirmat 
că, pentru siderurgie, cărbu
nele va căpăta o importanță 
și mai mare în viitorul apro
piat, mai ales în Statele Uni
te. Referindu-se la perspecti
vele utilizării energiei atomi
ce, Smith a declarat că reac
toarele nucleare pot să înlo
cuiască cărbunele ca sursă de 
energie în siderurgie, dar că 
trebuie rezolvate o serie de 
probleme de ordin tehnic.

La rindul său, Reinhold 
Friedl, reprezentantul unei 
firme vest-germane, a decla

rat că problema esențială 
care se pune in ce privește 
energia nu rezidă atit în pri
vința insecurității aprovizio
nărilor cu petrol, cit în creș
terea prețurilor, care modifi
că ansamblul structurii costu
rilor de revenire a energiei. 
El a subliniat că, in această 
situație, sînt oportune și ren
tabile investițiile necesare 
pentru punerea in valoare a 
unor noi resurse energetice 
și pentru economisirea ener
giei in diversele stadii ale 
producției siderurgice.„FINANCIAL TIMES : Qas țiței din plante

„Cercetările desfășurate la Institutul Stan
ford din California (S.U.A.) arată că culti
varea unor plante poate deveni un mijloc 
economic de folosire a energiei solare. De 
pildă, floarea-soarelui, trestia de zahăr, eu- 
caliptul sint buni combustibili. Masa biolo
gică respectivă poate fi folosită drept com
bustibil fie prin arderea directă, fie prin 
transformarea ei în gaz sau țiței sintetic. 
Unii combustibili sintetici obținuți din masa 
biologică sint doar cu puțin mai scumpi de
cit combustibilul sintetic obținut in prezent 
din cărbune. De pildă, energia electrică ob
ținută prin arderea directă a masei biologice 
este cu numai 0,0001 la sută mai scumpă decit 
cea produsă de termocentrale pe bază de 
cărbune.

Specialiștii de la Institutul Stanford pre

văd că, pe măsura secătuirii rezervelor de 
cărbune și creșterii prețului lui, masa bio
logică va deveni o sursă tot mai importan
tă de energie. în viitorul apropiat, aceasta 
va fi produsă in mari cantități, spre a fi fo
losită drept combustibil.

Din masa biologică recoltată pe un teri
toriu de circa 250 mii km pătrațl se poate 
obține suficient gaz sintetic pentru a satisfa
ce totalitatea cerințelor actuale de gaz natu
ral ale S.U.A. Anual se pot obține 75 tone 
de masă biologică uscată la hectar. Poten
țialul energetic mediu al unei tone este de 
15 milioane unități, față de 22 milioane u- 
nități cit produce o tonă de cărbune. «Pro
ducția de energie» pe suprafețe mari ar de
păși de 18 ori cantitatea de energie folosită 
pentru cultivarea plantelor respective".

Avalanșa datoriilor s-a declanșat — scrie ziarul 
austriac „Die Presse" in explicația la graficul de 
mai sus. Chiar dacâ se presupune că necesitățile 
țărilor O.E.C.D. în petrol importat vor scădea pînă 
în 1980, muntele de datorii ale acestor țări va 
atinge pînă atunci inălțimea respectabilă de 136,5 

miliarde de dolari
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.
O.E.P. invitată să ia parte la dezbaterile 
asupra punctului „Problema Palestinei" 
Aprecieri la adresa României pentru sprijinul 

acordat cauzei poporului palestinean

NAȚIUNILE UNITE 15 — Trimi
sul Agerpres, V. Martalogu, trans
mite : După ce a audiat un mare 
număr de vorbitori, care au sprijinit, 
In cuvîntul lor, documentul înaintat 
de un grup de 72 de state, Adunarea 
Generală a O.N.U. a aprobat luni, 
cu 105 voturi pentru, 20 de abțineri 
și 4 voturi împotrivă, proiectul de 
rezoluție care invită Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) ca 
principală parte interesată in aceas
tă chestiune, să ia parte la dezbate
rile din Adunarea Generală asupra 
punctului „Problema Palestinei".

Reamintim că între cele 72 de state 
coautoare ale rezoluției se af’ l și 
România, care a sprijinit, încă de Ia 
început, înscrierea pe agenda sesiunii 
a problemei Palestinei ca punct dis
tinct.

în discursul de prezentare a pro
iectului de rezoluție, reprezentantul 
Siriei, Haissam Kelani, a subliniat 
necesitatea reprezentării poporului 
palestinean Ia dezbaterile din Adu
narea Generală asupra acestei pro
bleme, precum și dreptul acestui po
por de a se exprima asupra aspira
țiilor sale in acest cadru organizat.

într-o declarație distribuită presei, 
feful delegației Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei la Națiunile U- 
nțte, Nabeel Shaath, a arătat că re
zoluția Adunării Generale prin care 
se invită O.E.P. să participe la deli
berările asupra problemei Palestinei 
recunoaște poporul palestinean ca 
principală parte în problema Palesti
nei și Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei ca reprezentant al acestui 
popor. în esență, rezoluția reafirmă 
că poporul Palestinei are dreptul po
litic și uman să-și hotărască propria 
soartă.

într-o declarație făcută trimisului 
Agerpres, șeful delegației palestine- 
ne la O.N.U. s-a referit Ia contribu
ția României la sprijinirea cauzei 
poporului palestinean, la eforturile 
țării noastre pentru realizarea unei 
păci juste In Orientul Apropiat, la 
relațiile dintre O.E.P. șl P.C.R.

„România — a spus șeful delega
ției palestinene la O.N.U, — sprijină

cu consecvență poporul nostru și re
voluția noastră. Au fost stabilite for
me mai concrete de sprijin, în spe
cial după intilnirile dintre conducă
torul nostru, Yasser Arafat, și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu".

★
în cadrul unei conferințe de presă 

organizate la scurt timp după anun
țarea hotărîrii Adunării Generale a 
O.N.U. de a invita Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) să 
participe Ia deliberările asupra pro
blemei palestinene, șeful delegației 
O.E.P, Ia Națiunile Unite, Nabeel 
Shaâth, a anunțat că „o delegație la 
cel mai înalt nivel va sosi în curind 
la New York pentru a participa la 
dezbaterile în această problemă, care 
vor avea Ioc in luna noiembrie".

•k
în Comitetul de tutelă și pen

tru teritoriile neautonome al Adună
rii Generale s-au încheiat dezbate
rile asupra problemei teritoriilor 
africane aflate sub dominația Portu
galiei. în intervențiile lor, numeroși 
vorbitori reprezentînd state din di
verse regiuni ale globului, precum 
și reprezentanți ai mișcărilor de eli
berare națională au ținut să salute 
schimbările intervenite în Portugalia 
și în atitudinea noului guvern al a- 
cestei țări față de problema colo
nială. Au fost subliniate rolul luptei 
eroice a mișcărilor de eliberare din 
teritoriile portugheze, precum și 
contribuția Organizației Națiunilor 
Unite în procesul decolonizării, in
clusiv prin sprijinul acordat mișcări
lor de eliberare, invitate, la ultimele 
sesiuni, să participe la dezbaterile 
unor comitete ale Adunării.

Făcînd apel la continuarea ajuto
rului multilateral acordat de O.N.U. 
mișcărilor de eliberare și cerînd gu
vernului portughez să aplice întoc
mai Declarația sa asupra decoloniză
rii, numeroși vorbitori au relevat in
tenția guvernelor lor de a stabili 
relații diplomatice cu Portugalia, în 
vederea sprijinirii și mai directe a 
procesului ireversibil al decolonizării.

„Venezuela va adopta toate măsurile necesare 
pentru intărirea independenței economice"

Declarația președintelui
CARACAS 15 (Agerpres). — Ve

nezuela este deplin hotăritâ să li
chideze definitiv dependența econo
mică față de Statele Unite — a de
clarat președintele Carlos Andres 
Perez. Guvernul venezuelean va 
adopta toate măsurile necesare „pen
tru apărarea demnității și suverani
tății țării, pentru intărirea indepen
denței sale economice", a spus pre
ședintele. Vorbitorul a arătat că sta
tele capitaliste dezvoltate au exploa
tat bogățiile naturale ale țărilor în 
curs de dezvoltare și, de aceea, s-a 
ajuns la hotărîrea de a se stabili 
relații comerciale mai echitabile și 
prețuri mai rezonabile la produsele 
din țările „lumii a treia" în rapor
turile de schimb cu statele industria
lizate.

Referindu-se la relațiile cu alte 
țări ale lumii, președintele Venezue- 
lei a menționat că o delegație guver
namentală comercială urmează să

Carlos Andres Perez

întreprindă un turneu prin mai mul
te state din Europa. Asia și Africa, 
în vederea încheierii unor acorduri 
comerciale și de cooperare economi
că. De asemenea, Carlos Andres 
Perez a relevat că intenționează să 
se întîlnească cu o serie de șefi de 
state din America Latină pentru a 
discuta probleme legate de lupta ță
rilor latino-americane pentru conso
lidarea independenței.

★
Guvernul venezuelean a hotârît să 

înființeze o flotă petrolieră naționa
lă, care să asigure, transportul celei 
mai mari părți a exporturilor sale 
de hidrocarburi. Ministrul minelor și 
hidrocarburilor, Acosta Hernandez, a 
indicat că într-o primă etapă vor fi 
achiziționate șapte tancuri cu un de
plasament mijlociu de 60 000 tone, 
flota urmînd să se dezvolte pînă va 
atinge 21—25 nave petroliere.

Măsuri pe linia înfăptuirii reformei agrare
în Sri

COLOMBO 15 (Agerpres). — Gu
vernul din Sri Lanka a hotărît să 
treacă la instalarea familiilor țără
nești — în primul rînd a tineretului 
— pe o serie de suprafețe agricole 
puse în ultima vreme sub controlul 
statului. Respectivele terenuri au 
fost preluate de la persoanele ale 
căror proprietăți depășeau norma 
stabilită de 50 de acri (un acru este 
egal cu 0,4 hectare), statul dobîndind 
astfel controlul asupra unor suprafe-

Lanka
țe însumînd circa 560 000 de acri. 
S-a stabilit ca în noua etapă a re
formei agrare pe pămînturile expro
priate să fie creată o ămplă rețea de 
cooperative agricole, primii pași în 
această direcție fiind făcuți cu cîtva 
timp în urmă, cu participarea activă 
a Consiliului Național pentru pro
blemele tineretului, organism guver
namental. în acest fel, în- țară au 
fost deja create 113 gospodării 
cooperatiste, în care lucrează 15 000 
de tineri și tinere.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI PENTRU SECURITATE 
Șl COOPERARE IN EUROPA

Progrese în elaborarea Declarației privind Mediterana

GENEVA 15 (Agerpres). — în ca
drul procesului de redactare a docu
mentelor finale ale Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa, în ultima perioadă s-au înregis
trat progrese și în elaborarea Decla
rației privind Mediterana, care se 
referă Ia securitatea în această zonă 
și la dezvoltarea cooperării dintre 
statele participante și statele medi
teraneene care nu iau parte Ia con
ferință.

Astfel, In ședința din 14 octom
brie a grupului de lucru constituit de 
comitetul de coordonare în vederea 
elaborării acestei declarații, a fost 
adoptat un nou text care se referă 
la cooperarea economică cu țările 
mediteraneene neparticipante.

Pe baza propunerilor prezentate de 
delegațiile Ciprului, Maltei, Iugo

slaviei fi Italiei și a sugestiilor for
mulate de delegațiile României, 
U.R.S.S. și Franței, în textul adoptat 
se prevede hotărîrea statelor parti
cipante de a contribui la dezvoltarea 
și diversificarea economiei țărilor 
mediteraneene neparticipante la con
ferință, pornind de la obiectivele pe 
care și le-au fixat aceste țări pe 
plan național pentru dezvoltarea lor 
economică. Totodată, se exprimă do
rința statelor participante de a dez
volta cooperarea lor cu statele 
neparticipante din zona Mediteranei, 
îndeosebi în domeniile industriei, 
științei și tehnologiei, pentru a 
sprijini, în acest fel, dezvoltarea eco
nomică diversificată a acestor țări, 
precum și eforturile lor pentru o mai 
bună folosire a resurselor lor natu
rale și materiale.

în primul său discurs postelectoral

H. WILSON DESPRE PROBLEMELE PRESANTE
ALE MARII

LONDRA 15 (Corespondență de la 
N. Plopeanu). — Marți, sub condu
cerea premierului Harold Wilson, a 
avut loc prima ședință a guvernului 
britanic după alegerile de la 10 oc
tombrie. Au fost discutate „priorită-

ROMA

Acțiune provocatoare 
a elementelor 

neofasciste
ROMA 15 (Agerpres). — Un grup 

de elemente neofasciste a atacat luni 
clădirea Comitetului antifascist din 
Roma, iar, ulterior, sediul secției 
Partidului Comunist Italian din car
tierul Alberone. Extremiștii au încer
cat să pătrundă în clădirea secției 
P.C. Italian și să o incendieze, dar 
comuniștii și alți oameni ai muncii 
din cartier au reușit să împiedice ac
țiunea elementelor neofasciste. Clă
direa secției P.C.I. a suferit însă im
portante stricăciuni.

Diferite organizații progresiste ita
liene, intre care Partidul Comunist 
Italian, Partidul Socialist, sindicatele 
și reprezentanții tineretului și-au ex
primat indignarea în legătură cu ac
țiunea provocatoare a elementelor 
neofasciste.

BRITANII
țile“ legislative care urmează să fie 
înaintate spre aprobare parlamentu
lui, după ce acesta își va începe noua 
sesiune, la 22 octombrie. Printre pri
mele proiecte de lege vor figura cele 
referitoare la naționalizarea tere
nurilor destinate construcțiilor.

în aceeași zi, șeful guvernului s-a 
întilnit, separat, cu liderii Confede
rației industriei britanice (reprezen
tanții patronatului) și cei ai sindi
catelor, în scopul „concentrării tutu
ror forțelor în vederea rezolvării 
problemelor care stau în fața noas
tră" — cum a declarat Harold Wilson 
în cuvîntarea radiotelevizată de luni 
noaptea. Premierul a explicat cau
zele agravării situației economice, 
amintind, înainte de toate, „creșterea 
masivă a prețurilor materiilor primo 
și produselor agroalimentare, înainte 
chiar de sporirea masivă, din Iarna 
trecută, a prețurilor petroliere, difi
cultăți intimpinate nu numai de Ma
rca Brllanie, ci de toate țările". „Toc
mai de aceea, a continuat Harold 
Wilson, cu toții am fost de acord că, 
în viitorii doi sau chiar mai midii 
ani, nu ne vom putea gindi la nici 
o creștere a standardului de viață". 
Harold Wilson a declarat că va acor
da o mare atenție „luptei împotriva 
inflației, Împotriva creșterii prețuri
lor, împotriva creșterii șomajului, 
pentru dezvoltarea exporturilor, pen
tru mai multe investiții productive, 
pentru o tehnologie modernă".

agențiile de presă
La Budapesta, Ioan Cotot’ 

ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia: în Republica Populară Ungară, și 
Roska Istvan, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.P. Ungare, au 
schimbat, la 15 octombrie, instrumen
tele convenției consulare dintre cele 
două țări, semnată la București, la 28 
noiembrie 1973.

Încetarea oficială a fo
cului 'ntre trupele portugheze și 
forțele Frontului de Eliberare Na
țională a Angolei (F.L.N.A.) a deve
nit efectivă luni noaptea, transmite 
agenția de presă „Lusitania". Măsu
ra de încetare a focului a intervenit, 
după cum s-a anunțat, în urma ne
gocierilor care au avut loc între cele 
două părți la Kinshasa, la începutul 
lunii octombrie.

In Son Marino a avut Ioc 
cea de-a 33-a sesiune a Oficiului in
ternațional de' documentare în dome
niul medicinii militare. Au fost pre- 
zenți delegați din 56 de țări. Pre
ședinte al sesiunii a fost ales gene- 
ral-locotenent dr. Alexandru Augus
tin, președintele Congresului inter

național de farmacie și medicină, 
șeful delegației române. Membrii de
legației române au fost primiți de 
cei doi căpitani regenți ai Republicii 
San Marino.

Convorbiri sovieto-egip- 
tOnO- Agenția T.A.S.S. anunță că, 
în urma convorbirii pe care a avut-o, 
marți la Kremlin, Leonid Brejnev 
cu ministrul afacerilor externe al 
R. A. Egipt, Ismail Fahmy, s-a conve
nit ca in ianuarie 1975 să aibă loc o 
întîlnire, la Cairo, între Leonid Brej
nev și președintele Anwar Sădat.

0 rezoluție cerînd ex
trădarea criminalului de 
război nazist Klaus Barbie, 
care se află ascuns in Bolivia sau Pa
raguay, a fost adoptată la sesiunea 
de la Luxemburg a parlamentului 
vest-european (Organ consultativ al 
„celor nouă"). Președintele acestui 
organ, Cornelis Berkhouwer, a fost 
însărcinat să transmită textul rezo
luției Consiliului ministerial și Co
misiei C.E.E., guvernelor și parla
mentelor statelor interesate, precum 
și Conferinței interparlamentara

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

rio de Janeiro Obiectivele noului 
plan de dezvoltare a Braziliei

Un al doilea plan 
ăe dezvoltare economi
că și socială a Bra
ziliei a fost anunțat 
recent de președintele 
Ernesto Geisel. Pre- 
zentînd obiectivele 
noului plan, președin
tele arăta că, in pofida <• 
dificultăților și incer
titudinilor decurgind 
din actuala conjunctu
ră internațională, eco
nomia braziliană tre
buie să crească, în pe
rioada 1975—1979, in
tr-un ritm de zece Ia 
sută pe an, adică să-și 
mențină rata înaltă de 
dezvoltare. în procesul 
de industrializare ac
celerată a țării se 
prevede avansul prio
ritar al unor aseme
nea ramuri de bază, 
ca industria construc
țiilor de mașini, elec
tronica, petrochimia 
și industria extractivă.

Principalii indicatori 
pe care și-i propune 
spre realizare actualul 
guvern sînt : atinge
rea, în 1979, a unui 
venit național de 1 090 
dolari pe locuitor, rea
lizarea, in 1977, a unui 
produs intern brut în 
valoare de 100 miliar
de dolari ; o creștere 
a comerțului exterior 
in această perioadă 
pînă la 40 miliarde

__________________

dolari. Urmează să fie 
create 6 600 000 noi 
locuri de muncă și să 
se realizeze alfabeti
zarea în proporție de 
90 la sută a cetățeni
lor în virstă de peste 
15 ani.

Față de politica eco
nomică aplicată în ul
timul deceniu, noul 
pian oglindește anu
mite reorientări, între 
care se distinge im
portanța atribuită lăr-

girii pieței interne, 
preocupare legată de 
o serie de inițiative 
ale guvernului pe plan 
social, menite să con
tribuie la o mai adec
vată distribuire a ve
nitului național.

Dat fiind că Brazi
lia importă peste două 
treimi din necesarul 
de petrol — și aceasta 
în condițiile scumpirii 
drastice a combustibi
lului lichid pe piața

externă — planul a- 
cordă o atenție spe
cială dezvoltării secto
rului energetic.

Concomitent cu dez
voltarea industriei și 
modernizarea agricul
turii, Brazilia își pro
pune o mai accentuată 
integrare în circuitul 
economic internațional, 
în acest sens, noul 
plan prevede continua 
diversificare a rapor
turilor economice și co
merciale ale țării, prin 
promovarea schimburi
lor și cooperării cu 
țările Americii Latine 
și Africii, precum și 
cu țările socialiste din 
Europa și Asia.

V. PAUNESCU

alger Formarea de cadre 
naționale - direcție prioritară
„Cele trei institute 

de științe medicale — 
de la Alger, Oran și 
Constantine — au dat 
anul acesta un număr 
de medici de două ori 
mai mare decît au 
fost pregătiți pentru 
acest domeniu în Al
geria în toată perioa
da celor 130 de ani de 
dominație colonială. în 
ce privește invățămîn- 
tul elementar și mediu, 
toți copiii și tinerii 
algerieni beneficiază

acum, odată cu trece
rea la școlarizarea mi
nimă de nouă ani, 
de dreptul și posi
bilitățile . reale de a 
frecventa o școală" — 
au anunțat, la deschi
derea noului an de in- 
vățămînt, miniștrii al
gerieni de resort.

Trei milioane de e- 
levi și 37'000 de stu- 
denți au pășit pragul 
școlilor și facultăților 
algeriene în noul an 
de învățămînt, ceea ce

reprezintă mai mult 
de o cincime din popu
lația întregii țări. Creș
terea considerabilă a 
numărului de tineri 
din școli și facultăți a 
determinat o dezvol
tare corespunzătoare a 
bazei materiale a în- 
vățămîntului. 7 000 săli 
noi de clasă pentru 
învățămintul primar, 
50 de licee, colegii 
tehnice și școli profe
sionale au fost date în 
folosință numai în

toamna aceasta. De 
anul acesta și-a început 
activitatea o a doua 
universitate de științe 
tehnologice la Alger, 
o nouă instituție de 
acest fel se află în 
construcție. Universi
tățile celorlalte mari 
centre — Oran și 
Constantine — au fost 
completate cu institu
te noi, acoperin- 
du-se, practic, ma
rea majoritate a 
specialităților de care 
țara are nevoie in 
actuala etapă de dez
voltare. Pentru o mai 
strînsă corelare între 
învățămînt și produc
ție, o mare parte 
din tineri sînt în
dreptați în prezent 
spre însușirea științe
lor exacte și formarea 
de cadre corespunză
toare cerințelor unor 
ramuri noi ale econo
miei naționale. De e- 
xemplu, numărul in
stitutelor cu profil pe
trolier și minier s-a 
triplat anul acesta, 
creindu-se, în paralel, 
și numeroase școli pro
fesionale pentru circa 
23 de specialități din 
această ramură. Pen
tru agricultură, care 
deține încă o pondere 
mare in economie, au 
fost create institute de 
învățămînt superior și 
școli tehnice, pe zone 
geografice, în' funcție 
de condițiile climate
rice diferențiate.

Eforturile statului 
algerian pentru forma

rea de cadre naționale 
proprii sînt sprijinite 
efectiv și de România 
socialistă. Mulți tineri 
care au studiat in in
stitutele de învățămînt 
superior de la Bucu
rești, Ploiești, Petro
șani conduc acum 
importante sectoare 
de producție ale in
dustriei extractive. în 
Algeria se află aproa
pe 300 de cadre didac
tice din țara noastră, 
care ajută la pregăti
rea de specialiști cu 
inaltă calificare în 
diverse domenii de ac
tivitate. Cooperarea ro- 
mâno-algeriană in do
meniul invățămîntului 
îmbracă și alte for
me, superioare. Po
trivit unor convenții 
stabilite recent, în cen
trul universitar Con
stantine vor fi con
struite, cu concursul 
specialiștilor români, 
șase institute de în
vățămînt superior, cu 
profil foarte variat, 
care vor funcționa cu 
dotații >de specialitate, 
programe și cadre 
didactice din țara 
noastră.

Toate aceste exemple 
atestă preocuparea sta
tului algerian ca, prin 
impulsionarea proce
sului de instruire și 
educare a copiilor și 
tinerilor, să fie pregă
tite cadre de specialiști 
în toate domeniile de 
activitate — factor de 
seamă al progresului.

M. S. IONESCU

Ședința Comitetului Executiv al C.A.E.R.
MOSCOVA 15 (Trimisul Agerpres, 

M. Chebeleu, transmite). — La 15 oc
tombrie au început la Moscova lu
crările celei de-a 69-a ședințe a Co
mitetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, la care 
participă reprezentanții permanențl 
la C.A.E.R. ai Bulgariei, Cehoslova
ciei, Cubei, R.D. Germane, Mongoliei,

Poloniei, României, Ungariei, Uniunii 
Sovietice, precum și reprezentantul 
permanent al R.S.F. Iugoslavia la 
C.A.E.R.

Din Republica Socialistă România 
participă tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, viceprim-ministru al guvernu
lui. reprezentantul permanent al țării 
noastre la C.A.E.R.

0 declarație a M.A.E. 

al R. D. Vietnam
HANOI 15 (Agerpres). — Ministe

rul Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a dat publicității o declarație în 
care condamnă acțiunile întreprinse 
de S.U.A. în vederea adoptării unui 
plan de „ajutor multilateral" pentru 
regimul de la Saigon. Declarația su
bliniază că, la aproape doi ani de la 
semnarea Acordului de la Paris cu 
privire la Vietnam, S.U.A., încălcin- 
du-și obligațiile, acordă un ajutor 
ețescînd regimului Thieu.

Sprijinind in totalitate poziția Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, gu
vernul R.D. Vietnam condamnă așa- 
zisul plan de „ajutor multilateral" 
pentru administrația Thieu și chea
mă toate statele să respingă o ase
menea propunere.

Ample manifestații la Seul 
pentru reforme democratice

SEUL 15 (Agerpres). — Luni, la 
Seul, au avut loc ciocniri între 
aproximativ 3 000 de studenți, parti- 
cipanți la manifestații în favoarea 
reformelor democratice și eliberării 
colegilor lor arestați, și forțe ale 
poliției sud-coreene, care au folosit 
împotriva demonstranților gaze la
crimogene. în urma intervenției 
brutale a polițiștilor, 11 dintre ma- 
nifestanți au fost răniți. Au fost 
operate totodată arestări. De aseme
nea, o a patra universitate din Seul 
a fost închisă luni de către autori
tăți, iar ministrul de interne a dat 
ordin poliției ca studenții arestați de 
acum încolo să fie chemați in fața 
tribunalelor pentru a fi condamnați.

La rîndul său, ministrul învățămîn- 
tului a amenințat că, dăcă actualele 
manifestații studențești nu încetează, 
toate universitățile din Seul vor fi 
închise.

LUXEMBURG

Reuniunea Consiliului ministerial
al Pie{ei

LUXEMBURG 15 (Agerpres). — 
Consiliul ministerial al Pieței co
mune, întrunit marți la Luxemburg, 
a examinat probleme referitoare la 
politica energetică. După intense 
dezbateri, „cei noUă“ nu au reușit 
să se pună de acord asupra oportu
nității privind reprezentarea C.E.E. 
în „Grupul energetic al celor 12". A- 
cest grup a fost creat în luna februa
rie, la Washington, la inițiativa Sta
telor Unite. Din el fac parte țările 
membre ale C.E.E., mai puțin Fran
ța, precum și S.U.A., Japonia, Cana
da și Norvegia. Recent, grupul a a- 
doptat un plan de repartizare a re
zervelor energetice în caz de criză.

In intervenția sa, ministrul de ex
terne al Franței, Jean Sauvagnar- 
gues, a declarat că In prezent pro
blema prețului petrolului este mai 
urgentă decît aceea a unei eventuale 
crize de aprovizionare, față de care 
„cel 12“ au și pus la punct o ripostă, 

.adică planul de repartizare a resur
selor energetice. Franța consideră că,

comune
în mod solidar, „cei nouă" trebuie 
să înceapă, fără întîrziere, dialogul 
asupra prețurilor cu țările producă
toare de petrol.

La rîndul său, ministrul de externe 
al Belgiei, susținut de reprezentanții 
celorlalte șapte țări prezenți la dez
bateri, a cerut Comisiei C.E.E. să 
examineze problema și să se pro
nunțe în cursul săptămlnii viitoare.

m mmmmi
• NOI LAUREAȚ! Al 

PREMIULUI NOBEL. Dupâ 
cum s-a anunțat din Stockholm, 
laureații din acest an ai Premiu
lui Nobel pentru fizică sînt pro
fesorii englezi Martin Ryle și 
Antony Hewish, înalta distinc
ție fiindu-le acordată pentru 
„munca de pionierat în dome
niul radioastrofizicii". Cei doi 
oameni de știință își desfășoară 
activitatea la laboratorul Caven
dish al Universității din Cam
bridge.

Premiul Nobel pentru chimie 
pe anul 1974 a fost atribuit lui 
Paul J. Fiery, profesor la Uni
versitatea Stanford din Califor
nia, pentru contribuția sa la 
cercetările fundamentale, pe 
plan ■ teoretic cit și pe plan ex
perimental, în domeniul chimiei 
fizice a macromoleculelor.

• O MARE ARTERA 
DE APĂ. De curind, ziarul 
„Pravda Vostoka" din Uzbekis
tan, U.R.S.S., a dat publicității 
amănunte în legătură cu pro
iectul de amenajare a unui ca
nal între rîul siberian Obi și 
Marea Caspică, menit să furni
zeze necesarul de apă pentru 
continuarea fertilizării în ritm 
susținut a ținuturilor Asiei Cen
trale. Urmînd să dureze mai 
mulți ani de zile, lucrarea se a- 
nunță de proporții deosebite : 
artera de apă va avea în final 
3 000 de km, cu o lărgime între 
350—400 de metri și o adîncime 
de 12—15 metri. La sfîrșitul pri
mei etape de realizare a canalu
lui e prevăzută obținerea pen
tru irigații a unei cantități da 
apă de circa 25 miliarde de me
tri cubi.

Reuniunea Comitetului pentru pro
blemele ajutorului destinat dezvoltării 
al Organizației pentru Cooperare Eco
nomică și Dezvoltare (O.E.C.D.) va 
avea loc la Paris între 22-23 octom
brie. Va fi analizat programul de 
ajutor destinat țărilor în curs de 
dezvoltare cel mai grav afectate de 
recentele majorări ale prețului pro
duselor petroliere pe piața mondială. 
Vor fi, de asemenea, examinate e- 
fectele crizei energetice asupra 
economiilor țărilor industrializate 
membre ale O.E.C.D.
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transmit:
C.E.E. — America Latină. Klaus Bar
bie ar urma să fie extrădat autori
tăților franceze.

Ministru! de externe pa- 
nameZr Juan Antonio Tack, a ară
tat într-un interviu acordat postului 
„Radio Libertad" din Ciudad de Pa
nama, că, în ce privește restabilirea, 
în august, a relațiilor diplomatice cu 
Cuba, hotărîrea a fost luată in mod 
autonom, independent și suveran de 
către guvernul panamez, punînd ca
păt unei situații anormale, fără ra
țiune de a exista în contextul relații
lor dintre cele două țări.

Autoritățile haitieneau de" 
eretat trecerea exploatării resurselor 
naturale sub controlul statului. Pro
mulgarea acestui decret intervine cu 
o lună înainte de reluarea convorbi
rilor dintre statul haitian și compa
nia nord-americană „Reynolds Mi
ning" cu privire la extragerea bauxi
tei din Haiti.

In funcția de președintă 
a Partidului Socialist din
Luxemburg a fost aleasă- luni,
Lydie Schmidt, profesoară de istorie 
la colegiul din localitatea Esch sur 
Alzette. Este prima femeie căreia i 
se încredințează conducerea unui 
partid politic în Luxemburg.

Camera Reprezentanților 
a S.U.A. nu a reu5't> mart>> in
firme vetoul opus de președintele 
Gerald Ford la legislația care cerea 
oprirea imediată a ajutorului mili
tar american către Turcia. Rezulta
tul votului : 223 de voturi contra 135, 
adică cu 17 voturi mai puțin decît 
majoritatea de două treimi necesară 
pentru anularea vetoului preziden
țial.

Președintele Portugaliei, 
generalul Costa Gomes, va efectua, 
incepînd de azi, o vizită la New York, 
în cadrul vizitei, șeful statului portu
ghez va avea o convorbire cu secreta
rul general al O.N.U., Kurt Wald
heim, și va lua cuvîntul la cea de-a 
29-a sesiune a Adunării Generale.

Comunicatul privind vizita
In R.P. Ungară a lui Yasser Arafat,

președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.)l arată că acesta a e- 
feetuat cu reprezentanții ungari un 
schimb de opinii asupra situației din 
Orientul Apropiat și a luptei antiim- 
perialiste a popoarelor arabe, o aten
ție deosebită fiind acordată luptei 
poporului, arab palestinean pentru 
autodeterminare.

Secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, a fost 
primit luni de președintele Houarî 
Boumediene. în timpul convorbirilor 
au fost abordate probleme privind 
situația din Orientul Apropiat, situa
ția economică mondiâlă, relațiile bi. 
laterale»

0 plenara a Conducerii 
P. C. German, desfășurată ia 
Diisseldorf, a adresat oamenilor 
muncii vest-germani apelul de a par
ticipa la campania pe care P.C.G. o 
inițiază împotriva creșterii în R.F. 
Germania a costului vieții și a șo
majului. Conducerea P.C. German 
relevă, între altele, necesitatea sis
tării subsidiilor acordate de stat ma
rilor concerne industriale și băncilor.

Schimbul de prizonieri 
Intre comunitățile greacă și turcă 
din Cipru, întrerupt cu trei săptă- 
mlni în urmă, va l'i reluat vineri — 
a anunțat un purtător de cuvînt al 
Națiunilor Unite. înainte de întreru
perea programului de efectuare a 
schimbului de prizonieri au fost eli
berate 1 600 persoane.

Incident maritim. între ° 
navă de patrulare islandeză și trau- 
lerul vest-german Koblenz a avut loc 
un incident. Nava de patrulare islan
deză, a arătat un purtător de cuvint 
oficial al Islandei, a fost nevoită să 
taie plasele de pescuit ale vasului 
vest-german, după ce acesta a refu
zat să se conformeze ordinului de a 
părăsi zona de pescuit islandeză, sta
bilită de guvernul de la Reykjavik 
la 50 de mile.

Mari inundațiis au produs 
zilele acestea in mari regiuni din 
partea meridională a Sudanului. Pes
te 250 000 persoane au rămas fără 
adăpost.

Supersonicul franco—bri
tanic „Concorde" va efectua 0 
serie de zboruri între America de 
Nord și America Latină in pursul săp- 
tămînii viitoare, pentru continuarea 
testării aparatului în condiții de zbo
ruri obișnuite.

Ca urmare a scăderii vînzcrllor de automobile

43000 DE MUNCITORI DE IA „VOLKSWAGEN"
OBLIGAȚI SĂ ÎNCETEZE LUCRUL

BONN 15 (Agerpres). — Un număr 
de 43 000 de muncitori angajați ai 
firmei vest-germane „Volkswagen", 
de la diverse uzine ale concernului 
din întreaga țară, au fost obligați să 
înceteze, incepînd de luni, lucrul, pe 
timp de o săptămînă. Această măsu
ră a fost determinată de scăderea 
vînzărilor atit în R.F. Germania, cit 
și in străinătate la autoturismele 
purtind această marcă.

Un purtător de cuvînt al compa
niei a anunțat că întreruperi tem
porare ale activității productive — 
care antrenează, simultan, neplata 
salariului în perioada respectivă —

vor interveni în cursul lunilor no
iembrie și decembrie. Cifre 
arată că vinzările de aut
Volkswagen au scăzut cu 17,5 la sută 
față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut. în acest context, se
reamintește că numărul
concernului Volkswagen a fost redus
cu aproape 8 000 de persoane de la 
începutul anului.

$i salariații altei mari firme con
structoare de automobile din R.F.G.
„Audi" — 18 000 din totalul de 32 000 
de muncitoriau fost obligați să 
intpe in „concediu fără plată" timp 
de două săptămîni.
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• DUPĂ MIROS, Căvltati 
de peste un an de poliția italiană, 
doi bandiți — autori ai răpirii 
unui medic împreună cu fiica sa 
— au fost capturați datorită... 
mirosului de brînză degajat de 
banii obținuți drept răscumpă
rare. Prezentîndu-se un anume 
cetățean la banca din orașul 
Reggio Emilia, pentru a depune 
o sumă în contul său, casierul 
a apreciat drept suspect mi
rosul insupbrtabil de brînză 
al bancnotelor. încunoștiințîn- 
du-i pe carabinieri, aceștia au 
luat urma depunătorului, ajun- 
gînd în apropierea unei ferme. 
Năvălind pe neașteptate, poli
țiștii au găsit, în spatele grăme
zilor de brînzeturi orînduite cu 
grijă, o serie întreagă de bilete 
de 10 mii de lire ; suma totală 
corespundea prețului de răs
cumpărare cerut de bandiți.

• TRIPLA ERUPȚIE. 
Trei vulcani din sud-vestul 
Guatemaiei — Santiaguito, De 
Fuego și Pacaya — au intrat si
multan în activitate. în plină zi, 
cerul s-a întunecat din cauza 
cantităților imense de nisip lan
sate de cei trei vulcani, obligînd 
populația din regiune să recurgă 
la iluminatul electric. Lipsa de 
vizibilitate pe anumite căi ru
tiere a determinat suspendarea 
totală a traficului. Au fost afec
tate mai ales orașele Champe- 
rico, San Jose și Quezaltenango. 
Se apreciază că nisipul proiec
tat ar putea provoca pagube 
grave agriculturii.

• CU OCHIUL LIBER.
Cetățeanul maghiar Lajos Eh- 
mann este, după cit se pare, de
ținătorul unei performanțe ori
ginale. El a reușit să scrie pe’ o 
carte poștală obișnuită un text 
ce cuprinde 56 000 de litere. Și 
un alt record : o scrisoare din 
2 000 litere gravată pe o veri
ghetă. Toate aceste însemnări, 
deși nu pot fi citite decît cu 
lupa, au fost executate totuși 
cu ochiul liber. După cum au 
arătat repetate examene medi
cale, ochii lui Ehmann măresc 
de aproximativ 10 ori.

• OPERAȚIE REUȘITA. 
Michăle Coreea, fetița în virstă 
de trei ani, care în urmă cu 
două săptămîni a suferit o ope
rație asupra inimii, operație e- 
fectuată de profesorul Christian 
Barnard și considerată mai. de
licată decit un transplant car
diac, se simte foarte bine — s-a 
anunțat într-un comunicat al 
spitalului Groote Schuur din 
Capetown. Originară din Rhode
sia, Michele s-a născut cu o mal
formație cardiacă datorită căreia 
nu putea să meargă și să vor
bească. Operația a constat în în
locuirea de artere și fixarea în 
inimă a unor pereți despărțitori. 
Potrivit comunicatului, fetița a 
început să vorbească, să meargă 
și să mănince.

• SUBMARINUL DE 
BUZUNAR, de «p 
imobilizat timp de șase ore la 
90 de metri adîncime, în largul 
coastelor scoțiene, in perimetrul 
petrolier Auk, cu doi oameni la 
bord, a fost degajat luni seara, 
în urma unei operațiuni de sal
vare. Doi scafandri au reușit să 
taie cordonul de nylon care blo
ca elicea aparatului. Submari
nul a reușit apoi să iasă la su
prafață, utilizind propriul mo
tor. Nici unul din cei doi pasa
geri nu a avut de suferit,

• CENTENARA ÎNVA
ȚĂ SĂ CITEASCĂ. Susi* 
Hartsfield, • fiică a unei familii 
de sclavi, a împlinit 104 ani. 
Concetățenii din Two Egg (Flo
rida) au marcat cum se cuvin* 
evenimentul, încununat și de o 
altă performanță a sărbătoritei : 
cu doi ani in urmă, ea s-a hotă
rît să învețe să scrie și să ci
tească. Profesorul centenarei 
are acum numai cuvinte de 
laudă pentru eleva sa.
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