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Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu secretarul general al Mișcării pentru Socialism din Venezuela

La Institutul central de cercetări metalurgice

Ieri a continuat 
vizița_de Ijucru 
a tovarășului 

WCOLAE 
CEAUȘESCU 

in institute 
de cercetări 
științifice

B Analize concrete ale orientării institutelor, ale planurilor lor de activitate 
în lumina proiectelor de documente ale Congresului partidului.

în fața schiței de sistematizare a Bucureștiului — preocupări de 
perspectivă pentru modernizarea urbanistică a Capitalei și a celorlalte 
orașe ale țării.

Pretutindeni, secretarul general al partidului a f©st întîmpinat 
cu același.însufleții salut: „PWWi/ PACE $/ PROGRES/ 
LA AL XL-LEA CONGRES/ CEAUȘESCU REALES!“

REPORTAJUL VIZITEI, ÎN PAGINA A III-A

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, s-a întîlnit, miercuri după- 
amiâză, cu tovarășii Pompeyo Mar
quez, secretar general al Mișcării 
pentru Socialism din Venezuela 
(M.A.S.), și Teodoro Petkoff, mem
bru al Comisiei politice a C.C. al 
M.A.S., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., fac o vizită in tar» noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Stefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Nicolae Gtiină, membru al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Pompeyo 
Marquez a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu călduroase și 
prietenești urări din partea condu
cerii Mișcării, pentru Socialism din 
Venezuela, a adresat secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român 
profunde mulțumiri pentru posibili
tatea oferită de a vizita România, de 
a cunoaște realizările remarcabile ob
ținute de poporul român, sub condu
cerea P.C.R., in dezvoltarea socialis
tă a tării.

Salutlndu-i cordial pe oaspeți, to

varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat că vizita lor în România repre
zintă o expresie a dorinței comune 
de a extinde și întări relațiile din
tre Partidul Comunist Român și Miș
carea pentru Socialism din Venezue
la, în interesul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Pompeyo Marquez au avut, apoi, un 
schimb de vederi privind activitatea 
și preocupările, celor două partide, 
stadiul și perspectivele de dezvoltare 
a raporturilor dintre P.C.R. și M.A.S., 
precum și în legătură cu unele pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale și ale mișcării muncitorești.

In timpul convorbirii, s-a apreciat 
cu satisfacție că relațiile dintre Par
tidul Comunist Român și Mișcarea 
pentru Socialism din Venezuela cu
nosc o evoluție ascendentă și a fost 
exprimat deplinul acord pentru dez
voltarea și adîncirea in continuare a 
acestor legături de prietenie și soli
daritate, în interesul întăririi rapor
turilor dintre cele două țări și po
poare. Salutind pașii pozitivi în dez

voltarea relațiilor româno-venezue- 
lene, ca urmare a vizitei președin
telui Nicolae Ceaușescu în Venezue
la, cele două părți s-au pronunțat 
pentru amplificarea colaborării in di-, 
ferite domenii dintre România și Ve
nezuela, în folosub reciproc, al coo
perării și Înțelegerii internaționale.

Totodată, s-a relevat necesitatea in
tensificării acțiunilor unite pe plan 
național și internațional ale tuturor 
forțelor revoluționare, progresiste, 
democratice, antiimperialiste, ala 
maselpr populare, în vederea conso
lidării cursului pozitiv spre destin
dere și securitate, stingerii focarelor 
de încordare și conflict, pentru de
mocratizarea relațiilor dintre state, 
instaurarea unei noi ordini politice 
și economice și edificarea unei lumi 
mai drepte și mai bune, care să asi
gure pacea, independența, dezvolta
rea liberă a fiecărei națiuni, dreptul 
de a fi stăpină pe bogățiile naționale, 
pe destinul său.

întrevederea a decurs intr-o atmo
sferă tovărășească, de caldă prietenie.

IN 1NTÎMPINAREA CONGRESULUI AL XI-LEA, LA CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR 

DE PARTID, MII DE COMUNIȘTI, ACELAȘI GIND :

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU SĂ FIE REALES 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI

ÎN PAGINA A 11-A
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Strajă de nădejde a cuceririlor 

revoluționare, a independenței 

și suveranității patriei socialiste
în atmosfera de puternic avînt 

politic și în muncă dinaintea Con
gresului al XI-lea al P.C.R., po
porul român cinstește cu bucurie 
evenimentul aniversării a 30 de ani 
de existență a Armatei sale popu
lare — scut de nădejde, al cuceri
rilor revoluționare, al suveranității 
și independenței patriei.

Continuatoare a unor eroice tra
diții făurite în lupta pentru elibe
rare națională și socială, Armata 
României socialiste s-a născut în 
focul luptelor revoluționare declan
șate de insurecția națională arma
tă antifascistă și antiimperialistă 
din august 1944, 
organizată și con
dusă de Partidul 
Comunist Român, 
al crincenelor bă
tălii de pe fron
tul antihitlerist, 
cind — împreună 
cu glorioasa ar
mată sovietică, 
care a purtat gre
ul celui de-al doi
lea război mon
dial — a înscris 
o nepieritoare pa
gină de glorie, și 
eroism. Luptind cot la cot cu osta
șii sovietici, armata română a desă- 
vîrșit, la 25 octombrie 1944, elibera
rea patriei de sub dominația fascis
tă, luptind apoi în continuare, cu a- 
celași eroism, pentru eliberarea Un
gariei și Cehoslovaciei și aducînd 
astfel o importantă contribuție de 
singe la victoria definitivă a po
poarelor asupra fascismului.,

La trei decenii de la crearea sa, 
armata țării noastre, creație impor
tantă a revoluției și construcției so
cialiste, se prezintă ca un organism 
militar cu adevărat popular, aflat 
cu trup și suflet in slujba intere
selor patriei, ale socialismului. Ca- 
racterizind fizionomia de astăzi a 
armatei noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată : „România dis
pune în prezent de o armată pu
ternică, temeinic instruită, cu un 
înalt nivel de organizare, bine în
zestrată cu armament și tehnică 
militară, conștientă de menirea sa 
în societatea noastră, profund de
votată partidului și poporului, ca
pabilă să apere prezentul și viito
rul luminos al națiunii noastre so
cialiste".

Conducerea de către partid a ar
matei — factor esențial al tăriei 
sale — își găsește expresie în fap
tul că partidul, stabilește căile și 
direcțiile dezvoltării sale, sarcinile 
și misiunile ei, ca principală com
ponentă a ansamblului elementelor 
ce formează sistemul național de 
apărare a României, că în frun

tea forțelor armate ale țării, in ca
litate de comandant suprem, se află 
secretarul general al partidului — 

' tovarășpl Nicolae Ceaușescu.
Armata noastră își îndeplinește cu 

cinste rolul de școală de educație 
politică, patriotică și- ostășească. 
Comandanții, activiștii de partid, 
organele și organizațiile de partid 
și ale U.T.C. desfășoară o intensă 
muncă de educare a militarilor în 
spiritul polițicii științifice, marxist- 
leniniste, a partidului nostru, cul
tivă în rîndul acestora nobilele sen
timente ale patriotismului și inter
naționalismului socialist, devota

Salut fierbinte 
bravei noastre armate 

Ia a XXX-a aniversare!
mentul, față de partid și popor, față 
de cauza socialismului. în procesul 
de transformare socialistă a arma
tei, o atenție deosebită a acordat 
partidul creării unui corp de ca
dre militare — ofițeri, maiștri mi
litări și subofițeri — care dispun 
de temeinice cunoștințe de specia
litate și politico-ideologice, .dove
desc reale calități organizatorice și 
de conducere. Prin grija conduce
rii de partid și de stat, toate ge
nurile de armă au fost înzestrate 
cu armament și tehnică militară 
modernă. Beneficiind de condiții 
materiale optime, conștient de înal
tele răspunderi ce-i revin, întregul 
efectiv al armatei acționează cu 
perseverență în vederea perfecțio
nării permanente a procesului in- 
structiv-educativ, ridicării forței

combative a unităților și marilor u- 
nități. în același timp, militarii de 
toate gradele își aduc contribuția 
lâ edificarea socialistă a țării, prin- 
tr-o participare activă la ridicarea 
unor obiective economice, la în
treaga viață social-politică a pa
triei.

De o deplină aprobare se bucu
ră din partea militarilor politica 
externă a partidului și statului 
nostru, politică al cărei element 
central il constituie prietenia cu 
toate țările, socialiste. în acest ca
dru, se dezvoltă și colaborarea ar
matei noastre cu armatele statelor 

participante la 
Tratatul de la 
Varșovia, ale.. tu
turor țărilor so
cialiste. Militarii 
români susțin, 
totodată, eforturi
le României so
cialiste spre dez
voltarea legături
lor cu țările care 
au pășit pe calea 
dezvoltării inde
pendente, cu ce
lelalte țări, orien
tarea ei fermă 

spre destindere, înțelegere și co
operare internațională.

Perspectivele mărețe ce se des
chid in fața țării noastre, puternic 
oglindite îh documentele pentru 
Congresul al XI-lea, vizează în e- 
gală măsură și armata. Proiectul 
de Program al P.C.R. proclamă 
hotărîrea de a. Întări și în viitor 
armata, ridicînd nivelul pregătirii 
ei de' luptă și politice. în spiritul 
acestei sarcini de înaltă răspunde
re, militarii României își reafirmă 
solemn hotărîrea • de a-și înfăptui 
exemplar' îndatoririle ostășești. Po
porul român, care înconjoară cu 
fierbinte dragoste pe fiii săi în hai
nă ostășească, le urează cu prile
jul Zilei armatei, succese tot mai 
mari în îndeplinirea sarcinilor de 
înaltă răspundere ce le revin în 
orînduirea noastră socialistă.

ZIUA ARMATEI
Adunarea festivă organizată cu prilejul celei 
cle-a XXX-a aniversări a creării Armatei 
Republicii Socialiste România, va fi transmisă 
de posturile noastre de radio și televiziune 

în jurul orei 17,30

_______________________________ J
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În întîmpinarea Congresului al XI-lea, 
la conferințele organizațiilor de partid 
MII DE COMUNIȘTI, ACELAȘI GÎND:

Tovarășul Nicolae Ceaușescu să le utilizăm mai rational, cu folos maxim pentru
I

sâ fie reales secretar general 
al partidului

producție, pentru progresul economic al țării!
Corespondențil ziarului transmit in continuare relatări despre con

ferințele organizațiilor de partid din municipii, orașe, sectoare ale 
Capitalei. Momente importante in cadrul intensei activități politico- 
ideologlce șl organizatorice din preajma marelui forum al comuniș
tilor din România, ele prilejuiesc afirmarea adeziunii depline â comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii față de proiectele de Program și 
de Directive care vor fi supuse în curind dezbaterii Congresului.

Definitoriu pentru aceste conferințe este spiritul lor da lucru. Pe 
baza analizelor ample din dările de seamă, a dezbaterilor se stabilesc 
planuri concrete de acțiune -pentru dezvoltarea Întrecerii socialiste, 
pentru unirea eforturilor tuturor colectivelor de oameni ai muncii in 
vederea îndeplinirii cincinalului înainte de ‘termen.

Pe baza unor analize temeinice, exigente, caracterizate printr-un
înalt spirit de răspundere partinică, conferințele aleg pe cei mai buni 
comuniști ca membri ai comitetelor municipale și orășenești de partid, 
ca delegați la conferințele județene de partid, desemnează candidați 
pentru comitetele județene de partid'.

Emoționante manifestări sînt prilejuite pretutindeni de propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in înalta funcție de secre
tar general al partidului. în unanimitate vorbitorii de la tribunele 
conferințelor exprimă dorința comuniștilor, a Întregului popor de a 
avea în continuare în fruntea partidului pe tovarășul Ceaușescu, vă- 
zind in aceasta una din condițiile desfășurării mai departe a activității 
atit de fructuoase din ultimul deceniu, in vederea înaintării cu succes 
deplin pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvolta
te, spre comunism.

Aceste ginduri și sentimente sînt exprimate și în telegramele adre- 
. sate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Intr-o telegramă trimisă de Co

mitetul județean de partid Hune
doara se spune : Dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, sînteți 
propus de întreaga-națiune ca se
cretar general al P.C.R. Sintem 
mțndrl că In această istorică hotă- 
rire a națiunii se regăsește în
treaga voință a organizațiilor de
rîre a națiunii se regăsește în
treaga voință a organizațiilor de 
partid, a tuturor oamenilor mun
cii hunedorOni. Sînteți candidatul 
propus de întreaga națiune, sîn
teți și candidatul nostru : al mine
rilor Văii Jiului, din Poiana Rus- 
căi și Munții Apuseni, al siderur- 
giștilor din Hunedoara și Călan, al 
energeticienllor și constructorilor 
din Deva, ai muncitorilor, țărani
lor șl intelectualilor, al tuturor oa
menilor muncii din străvechiul ți
nut hunedorean.

în telegrama trimisă de Comite
tul județean dc partid Brașov 
se arată între altele : Toți mem
brii de partid și-nu exprimat in 
unanimitate dorința fierbinte ca 
cel de-al XI-iea Congres să vă 
realeagă în funcția de secretar ge
neral al partidului. Sintetizînd 
sentimentele de dragoste și pre
țuire, voința celor peste 67 000 de 
comuniști din cuprinsul județului, 
Comitetul județean de partid 
Brașov susține cu căldură și hotă- 
rîre această propunere, avînd con
vingerea fermă că prezența celui 
mai iubiț fiu al poporului ca secre
tar general al partidului constituie 
o chezășie a conțiguițățL. V1-----...
sului politicii de ridicare a Romă-

niei pe cele mai înalte culmi ale 
progresului și civilizației comuniste.

Comitetul Județean de partid Te
leorman, sintetizînd hotărîrlle a- 
doptate In cadrul conferințelor de 
partid din județ, relevă într-o tele
gramă : Dorința tuturor comuniști
lor de pe aceste meleaguri este ca 
dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
să fiți mereu în fruntea partidului, 
deoarece vă cunoaștem calitățile 
deosebite de conducător comunist, 
de patriot înflăcărat și 
neobosit pentru indepcndehța 
suveranitatea patriei, pentru

de partid, dind glas profundei sti
me și admirației pe care toți cei 
ce muncesc o nutresc față de per
soana dumneavoastră, față de Stră
lucitele dumneavoastră calități de 
militant revoluționar, comunist, de 
luptător neobosit pentru victoria 
măreței cauze a socialismului și co
munismului — au exprimat Voința 
nestrămutată a Întregii noastre or
ganizații județene de partid ea lâ 
Congresul al XI-iea să fiți reales 
In înalta funcție de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 

în telegrama trimisă de Comite
tul județean de partid Argeș se scrie 
între altele: Exprimăm voința co
muniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii de pe aceste meleaguri, dorința 
fierbinte ca dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să fiți reales la Congresul al Xî-lea 
în funcția de secretar general al 
partidului. Această dorință a fost 
exprimată prlntr-o semnificativă 
unanimitate la adunările și confe
rințele organizațiilor de partid pen
tru dare de seamă și alegeri din 
județ.

în telegrama adresată de către 
conferința organizației municipale 
de partid Sibiu se spune : Este un 
motiv de justificată mîndrle și a- 
leasă bucurie pentru noi să susți
nem cu toată căldura realegerea 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în funcția 
de secretar general al partidului. 
Manifestăm prin aceasta prețuirea 
și dragostea comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii, români, ger
mani, maghiari din municipiul Si
biu, pentru neobositul dumnea
voastră efort consacrat ridicării 
României pe noi culmi ale progre
sului și civilizației. |

Au mai trimis telegrame în care 
se exprimă dorința unanimă a co
muniștilor, a oamenilor muncii ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în înalta funcție de secretar 
general al P.C.R. : conferințele or
ganizațiilor municipale de partid — 
Birlad, Dej, Sighetu Marmației ; 
conferințele orășenești de partid — 
Caracal, Curtea de Argeș, Huși, 
Sf. Gheorghe ; conferința din cen
trul universitar de partid Timișoa
ra, participanții Ia adunările prile
juite de aniversarea a treizeoi de 
ani de existență a Editurii politice 
și de sărbătorirea a 25 dc ani de 
la apariția gazetei „Novii vik" ; co
muniștii din aparatul și instituțiile 
Consiliului Politic Superior al Ar
matei, comuniștii și întregul perso
nal al Marelui Stat Major, comu
niștii din U.M. 02450, ai Școlii mi
litare de ofițeri de transmisiuni, din

După cum se știe, în ultimii ani și cu deose
bire după apariția decretului Consiliului de 
Stat din noiembrie 1973, cerința gospodăririi 
raționale și economisirii energiei electrice și 
combustibilului — mai ales în unitățile mari 
consumatoare — a. determinat o intensificare a 
preocupărilor în acest sens în ramurile econo
miei, în întreprinderi, a avut un larg ecou în 
rîndurile oamenilor muncii, cetățenilor, che
mați sd participe cu inițiativă și răspundere la 
această acțiune de mare interes economic și 
patriotic. Acționindu-se în spiritul prevederilor 
decretului Consiliului de Stat, în diferite ramuri 
ale economiei, în multe centrale șl întreprinderi, 
ca și în sectorul edilitar și casnic, s-au obținut 
unele rezultate bune, înlăturîndu-se anumite 
consumuri exagerate, diferite forme de risipă.

Dacă raportăm însă aceste rezultate la ce
rințele mari puse de partid și de stat în vede
rea gospodăririi cit mai judicioase și economi
sirii stricte a energiei și combustibilului, la po
sibilitățile mari ce există în fiecare unitate, la 
fiecare loc de muncă; dacă ținem seama de 
preocuparea pe plan mondial pentru ca energia 
— la a cărei1 producere se utilizează importante 
resurse, se consumă uriașe cantități de com
bustibil — să fie rațional folosită, se desprinde 
co acțiunile ce s-au întreprins pînă acum sînt 
insuficiente; se mențin încă deficiențe, consu
muri exagerate, necontrolate, forme de risipă: 
îndeosebi în unele unități mari consumatoare, 
acțiunea de economisire a energiei nu se des
fășoară corespunzător; nu rareori atenția este 
îndreptată spre surse secundare de economii,

spre aspecte mărunte, negli|îndu-se cele prin
cipale.

Se desprinde cu pregnanță ca aceste nea|un- 
suri sâ fie înlăturate neîntîrziat, ca prin grija 
organelor șl organizațiilor de partid, a ministe
relor, a comitetelor șl consiliilor oamenilor mun
cii din întreprinderi și centrale, a consiliilor 
populare, acțiunea de gospodărire judicioasă șl 
economisire a energiei șl combustibilului să se 
desfășoare și mai intens, pentru îndeplinirea 
strictă și integrală a prevederilor stabilite prin 
lege, înțelegîndu-se că economisirea energiei 
electrice șl combustibilului — bunuri prețioase 
ale întregului popor — nu este o acțiune de 
conjunctură, o campanie de moment, ci o ac
țiune temeinică, de durată, ce Interesează în
treaga noastră societate.

CIMENTUL:

militant 
Și 

. . in
staurarea unui climat de pace și 
înțelegere intre toate popoarele lu
mii.

în telegramă adresată de Biroul 
Comitetului județean de partid Co- 
vasna se spune între altele : Cu 
cel mal adine și intim sentiment 
ne alăturăm voinței poporului ro
mân ca la Congresul al XI-iea al 
P.C.R. să fiți reales în înalta func
ție de secretar general al partidu
lui. Știm că astfel viitorul conturat 
cu atîta claritate în Programul 
partidului se va înfăptui spre bi
nele tuturor fiilor acestei țări.

O telegramă în care se exprimă 
deplina adeziune a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din județ 
față de propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales in 
funcția de secretar general al parti
dului a trimis și Comitetul jude
țean Vîlcea al P.C.R.

Comitetul județean de partid Ti- _____ ___ r__._ __________ _ __
ții și succe- miș scrie între altele intr-o tele- Comandamentul apărării antiaerie-

‘i- gramă : Adunările și conferințele ne a teritoriului.

An de an, producția de ciment a 
țării a sporit considerabil. în 1974, 
dă pildă, comparativ cu 1970, creș
terea este de aproape 50 la sută. 
Concomitent, au fost asimilate noi și 
noi mărci de ciment, s-a îmbunătățit 
radical calitatea acestora, cimentul 
românesc fiind astăzi competitiv pe 
orice piață externă, intens socilitat 
dfe numeroși clienți de peste hotare. 
Desigur, despre asemenea preocu
pări se pot spune foarte multe lu
cruri. Problemele care se pun acum 
sînt : Cu ce cheltuieli de producție 
se obține această înaltă calitate a 
cimentului ? în ce constau eforturile 
întreprinderilor producătoare de ci
ment pentru reducerea sistematică a 
normelor de consum, la nivelul celor 
mai bune realizări pe plan mondial ?

Importanța acestei problematici 
decurge din însuși faptul că dimi
nuarea continuă a cheltuielilor de 
producție, în general, și a celor ma
teriale, în special, constituie un fac
tor hotăritor al creșterii venitului 
național și, pe această bază, a bună
stării oamenilor muncii. Tocmai de 
aceea, așa cum se prevede in pro
iectul de Directive ale Congresului 
al XI-iea al partidului, înfăptuirea 
sarcinilor de dezvoltare a economiei 
naționale în cincinalul viitor impune 
Intensificarea acțiunilor pentru rațio
nalizarea strictă a consumurilor ma-

teriale în toate ramurile și domeniile 
de activitate. O atare sarcină este cu 
atit mai importantă, mai actuală, cu 
cit se știe că, în prezent, ca urmare 
a penuriei de energie și creșterii 
prețurilor la o serie de materii pri
me pe plan mondial, reducerea con
sumurilor acestora constituie nu un 
scop în sine, ci o necesitate vitală.

cestor cheltuieli. Iată acum șl rezul
tatele. In acest an, pentru o tonă de 
clincher obținută după procedeul u- 
med, la combustibil s-a prevăzut re
ducerea normelor de consum cu 3 kg 
față de nivelul realizat în anul tre
cut. în nouă luni, consumurile au 
fost diminuate cu 3,4 kg, La același 
produs, obținut după procedeul uscat,

ANCHETA NOASTRĂ ÎN UNITĂȚI ALE CENTRALEI 

CIMENTULUI DIN BUCUREȘTI

Așadar, iată o gamă largă de argu
mente care pledează în favoarea gos
podăririi cu zgîrcenie a resurselor 
materiale, reducerii necontenite a 
normelor de consum. Cum se pre
zintă lucrurile din acest punct de 
vedere în unitățile Centralei cimen
tului din București ?

Pentru început, o precizare : în 
timpul investigațiilor noastre am ur
mărit doar consumul de combustibil 
și energie electrică. Motivul ? în 
structura cheltuielilor de producție, 
combustibilul, și energia elcctțică de- 
țin împreună >p pondere deoșebU de 
ridicată — 23 la sută din totalul a-

în această toamnă, datorită 
faptului că acumularea zahăru
lui în struguri s-a făcut mai 
lent, culesul a început mai 
tîrziu decit in alțl ani. Așa se 
face că, pină la 22 octombrie, 
potrivit datelor furnizate de 
Centrala viei și Vinului, stru
gurii au fost culeși și vinificați 
în proporție de 70 la sută față 
de cantitățile evaluate. în zo
nele unde maturarea boabelor a 
fost mal avansată, iar lucrările 
in vii au fost bine organizate, 
culesul strugurilor este avansat, 
Așa sînt, de exemplu, județele 
Hrăila, Olt, Botoșani, Dolj, Tul- 
cca, Vaslui etc. finind seama 
că a plouat mult, specialiștii re
comandă intensificarea culesului 
pentru a se eVita ca strugurii 
«ă fie atacați de mucegai. De 
asemenea, trebuie Să Se organi
zeze temeinic munca la centrele 
de Vinificație, astfel incit pre
lucrarea strugurilor să se facă 
In ziua in care au fost culeși. 
Cum se desfășoară aceste lu
crări 7 lată constatările cores
pondenților noștri făcute in ju
dețele Sibiu și Vrancea.

se menține ploios, au fost luate mă
suri ca în vii să lucreze mai mulți 
oameni, iar la centrele de vinificație 
munca să se desfășoare fără întreru
pere. Din cale 1738 hectare cu viță 
de vie, strugurii au fost culeși, pînă 
la 21 octombrie, de pe numai 400 hec
tare. Pentru intensificarea culesului

zahăr s-a făcut în acest an cu oare
care intîrziere, o atenție cu totul deo
sebită se acordă diminuării la maxi
mum a pierderilor. Astfel, în podgo
riile întreprinderilor agricole de stat, 
ca și în cele ale cooperativelor agri
cole, transportul strugurilor se face 
numai in coșuri și în bene, iar ope-

meni grăbesc culesul. La cele 27 
centre de vinificație ale întreprinde
rii viei și vinului și la cele 35 depo
zite ale întreprinderilor agricole de 
stat se lucrează în două schimburi 
prelungite. Ca urmare, se prelucrea
ză zilnic peste 4 000 tone de struguri.

Pînă în seara zilei de 22 octombrie

în Județul Sibiu, eu binecunoscu
tele sale podgorii Situate in bazinul 
TîrnaVelot sau Mlercureâ-Apold, cu
lesul strugurilor se intensifică de la 
o zi la alta. finind seama că timpul

in cooperativele agricole Miercurea, 
Dobirca, Aței, ca și ale între
prinderilor agricole de stat din Apol- 
du de Sus, Mediaș și altele, se află 
zilnic in vii mii de oameni. Măsuri cu 
totul speciale au fost luate pentru 
mărirea capacității de transport Către 
centrele de Vinificație. Astfel, înce- 
pind de duminică, între podgorii și 
contrele de vinificație din Mediaș, 
Apoldu de Sus și Miercurea, pe lingă 
mijloacele de transport ale Unităților 
agricole, sînt folosite Zilnic 150 de 
autocamioane cu remorci contractate 
cu Î.’I'.A. și autocamioane ale diferi
telor unități economice din județ.

Dat . fiind făptui Că

RELATĂRI DIN SIBIU 
$1 VRANCEA

acumularea da

rațiile de descărcare Sînt mecanizate. 
Important este, de asemenea, faptul 
că peste tot s-a luat măsura ca Vini- 
ficâțiâ Să se facă in aceeași zi cu re
coltarea. S-a prevăzut ca recoltatul 
strugurilor în județul Sibiu să se în
cheie pînă la sfîrșltul lunii octombrie.

★
Din nordul județului Vrancea, de 

la Tânăsoaia pină lă Timboeslti in 
sud, in podgorii, zeci dc mii de oa

se recoltase 73 la sută din suprafața 
Cu vii în I.A.S. și 54 la sută în 
cooperativele agricole de producție. 
Sînt condiții ca ritmul de lucru să 
fie sporit mai ales în cooperativele 
agricole, astfel ca, in Următoarele 
6—7 Zile, să se Încheie culesul stru
gurilor în toate unitățile. Măsurile 
luâte de biroul comitetului județean 
de partid pertțru mobilizarea energi
că a tuturor forțelor au tăcut Ca, în 
Ultimele zile, viteza de recoltare să 
depășească 5 000 tone struguri pe zi. 
în multe unități, printre care Cio- 
răști, Bălești, Mihălceni, Rîmniceni, 
Golești, undo s-a lucrat din zori pină 
seara, recoltatul strugurilor S-a în-

cheiat. Dfn aceste zone, importante 
forțe au fost antrenate în acțiuni de 
întrajutorare a unităților în care cu
lesul este mai întirziat. Bune rezul
tate au fost obținute și in cooperati
vele agricole din Tîmboești, Pău- 
nești, Cotești, Odobești ș.a. Lucrînd 
în acord global, cooperatorii sînt 
cointeresați să nu piardă nimic din 
producția destul de bună. De aceea, 
încep culesul cînd se luminează de 
ziuă și se întorc in Sat după ce se 
înserează. Nicăieri, nici un mijloc de 
transport nu staționează, iar 
rii nu stau in vie mai mult 
ore.

Și. totuși, sînt și excenții.
ginești s-au recoltat pînă luni seara 
doar 15 la sută din via pe rod, la 
Dumbrăveni — doar 35 lă sută. 
Cooperatorii din Sitești au cules stru
gurii de pe 450 ha din cele 1 266 ha 
pe rod. în aceste unități nu sînt su
ficiente mijloace de transport, iar 
cele existente nu sînt folosite rațio
nal. Ca urmare, centrele de vinifica
ție din zona acestor unități lucrează 
cu jumătate din capacitate. De aceea, 
sînt necesare măsuri organizatorice 
corespunzătoare, care să permită in
tensificarea recoltatului.

strugu- 
de 2-3

La Ru-

Nicolae ERUJAN
Ion NISTOR
corespondenții „Scînteii'

pentru 1974 s-a Stabilit diminuarea 
consumului de combustibil la o tonă 
de clincher cu 8,2 kg ; în trei trimes
tre, consumurile efective au fost mic
șorate cu 10,2 kg.

Constatăm că rezultate similare 
s-au înregistrat și la celelalte pro
duse din nomenclatorul de fabricație 
al centralei. Efectul ? De la începutul 
anului și pînă în prezent, față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut, pe 
ansamblul centralei, economiile în
sumează peste 158 800 tone combus
tibil convențional, economii superioa
re cu 7 720 tone prevederilor de plan.

, .Care.^șțe,-^: ‘
veșfe ' âonsumu;

' La;W'dd"bun'ă_______________
unitățile producătoare de ciment, 
prin reducerea normelor de consum, 
s-au economisit peste 10 milioane 
kilowați/oră energie electrică. Pe an
samblul centralei, economiile de e- 
nergie electrică sînt mult mai mari 
— 23 milioane kilowați oră, plusul 
de economii fiind rezultatul dimi
nuării normelor de consum și la ce
lelalte produse din profilul de fabri
cație al centralei.

Avem în față o imagine completă 
a succeselor obținute de îrttreprfnde- 
rile centralei cimentului, succese 
pilduitoare pentru eforturile depuse 
de oamenii muncii din aceste uni
tăți în scopul gospodăririi cit mai 
bune a resurselor de combustibil și 
energie electrică. Pe ce căi s-a ac
ționat practic în acest domeniu 1

— Concomitent cu o intensă acti
vitate politico-educativă, accentul s-a 
pus pe aplicarea unor măsuri tehni- 
co-organizatorics eficiente, menite să 
înlăture operativ risipa, consumurile 
excesive — preciza tovarășul Marin 
Stoian, secretarul comitetului de par
tid din centrală. Pentru aceasta, a 
fost întocmit și aplicat din timp un 
amplu plan de acțiune.

Consultăm planul de măsuri, ana
lizăm efectele aplicării lor. Din to
talul resurselor energetice secundare, 
de 7 400 tone combustibil convențio
nal, care se iroseau anual. în trei tri
mestre au fost recuperate aproape 
5 000 tone. Potrivit studiilor întoc
mite, pe această Cale se prevede re
cuperarea în continuare a altor 300 
tone combustibil, convențional. Mâi 
notăm că în nouă luni, din cele 1 017 
arzătoare cu 'randamente scăzute, cit

lie situația. îp ceea ce.nri-,„. -•••~‘.tl de ăhergie electO?
Jun» : iii trăi trimestre,

erau la începutul anului, 1 016 au fost 
aduse la nivel corespunzător. Tre
buie relevate și preocupările pentru 
o normare cit rtial strictă a tuturor 
consumurilor, măsurile privind ridi
carea temperaturii aerului preîncăl- 
zit, in vederea sporirii randamentu
lui termic al cuptoarelor, montarea 
contoarelor la principalii consuma
tori de gaz metan ș.a.

Am adresat cadrelor din conduce
rea centralei o ultimă întrebare : 
„Considerați că normele de consum 
de combustibil și energie electrică cu 
care se obține cimentul se situează 
la nivelul celor mai bune rezultate 
consemnate pe plan mondial ?“ Răs
punsurile, de regulă, au intirzlat, au 
fost echivoce. Dintre cei cărora le-am 
adresat Întrebarea, ceva mai clar s-a 
exprimat directorul economic al cen
tralei, tovarășul Ion Marinescu :

— Consumurile specifice pe care lo 
avem în vedere, în dezvoltarea pro
ducției de ciment, sînt cele existente 
pe plan mondial. In anii viitori vor 
intra în funcțiune noi capacități de 
producție dotate cu mașini și 
utilaje la cel mai înalt nivel 
tehnic ; cu laboratoare înzestra
te cu instalații moderne de ana
liză a calității materiei prime, semi
fabricatelor șl a produsului finit ; cu 
calculatoare electronice, care vor per
mite ..automatizarea fluxului tehnologe? 
gic. • Primele capacități do-acest gcnf;i73 
cu Un consuni cu 40 la șută mai redus,'" 
decit Cel actual, vor intra în func- 
țiune chiar in luna octombrie la 
Eleni.

Nu contestăm rezultatele bune ob
ținute în reducerea consumului ds 
energie electrică și combustibil de 
către Unitățile producătoare de ci
ment. Problemele puse în discuție 
sînt însă mult mai ample. Realizările 
in acest domeniu trebuie desigur a- 
preciate, dar cu cine ne comparăm ? 
I.a ce nivel este ridicată ștacheta 
exigențelor ? Comparațiile cu pro
priile rezultate, fără a vedea ce s« 
întîmplă în „grădina vecinului", do- 
vedeSc O optică greșită, combătută 
adesea de conducerea partidului. In
tenția cadrelor de conducere din 
centrala cimentului, de a se încadra 
în nivelul rezultatelor celor mai bune 
obținute îh Întreprinderile similare 
de peste hotare, este salutară, dar ea 
se manifestă cu intîrziere. Decalajul 
dintre consumurile de pe plan mon
dial și cel intern trebuie grabnic re
cuperat, prin măsuri ferme, de am
ploare. Pentru aceasta trebuie însă 
acționat pe toate căile și in toate în
treprinderile. Chiar între unitățile 
centralei există diferențe foarte 
mari in ceea ce privește consumul de 
energie electrică și combustibil. Iată, 
deci, o chestiune căreia trebuie acor
dată maximă atenție în centrala ci
mentului. Nu trebuie să se aștepte 
anul 1980 pentru 
realizărilor de pe 
menul trebuie să 
pede posibil 1

a se atinge nivelul 
plan mondial ; ter- 
fie — cit mai re-

Iile ȘTEFAN

r

Ce direcții
de acțiune

se prevăd pen
iru creșterea
accelerată a

venitului

z-------------------------
■Așa cum Se desprinde din

proiectele de Program și Di
rective, dezvoltarea economico- 
socială accelerată a României, 
in ritmurile înalte ce i-au de
venit proprii, duce, in 
ân, la obținerea unui 
Sporit al Venitului național și, 
in consecință, Ia o amplificare 
atit a veniturilor și consumului 
populației, cit și a fondului des
tinat dezvoltării. Acest proces 
continuu, în care valoarea nou 
creată constituie izvorul crește
rii economice și ai bunăstării 
poporului, explică de ce socie
tatea noastră Socialistă este 
profund interesată in realizarea 
unul volum tot mai mare al 
Venitului național șl in repar
tizarea judicioasă, științifică a 
acestuia pentru fondul de dez
voltare și fondul de consuni.

Marile succese repurtate de 
țara noastră, îndeosebi in per 
rioada de după Congresele al 
ÎX-lea și ai X*lea ale P.C.R., 
au avut la bază — Ca UnUl din 
factorii hotărîtori — preocupa
rea permanentă a partidului 
pentru mobilizarea tuturor re
surselor de creștere mai rapi
dă a venitului național, compa
rativ ou produsul social, peh- 

inalie cote 
dezvoltării 
accelerate, 

această te- 
mijloacelor

perioada 1978—1980 ie va aloca 
pentru fondul de dezvoltare 
33—34 lâ Sută din venitul națio
nal, iar pînă in 1990 — o cotă 
de 30—32 la sută, urmind să se 

fiecare asigure creșterea fnâi accentua-
volum tă a Venitului național față de ... .«iu, m veuaunie

produsul social, pe bâză dezvol- totale reale pe locuitor de 3—
tării producției materiale Și a 3,5 ori mal mari decit în 1970

și retribuția reală de 1,7—1,8 ori
mai măre decit in 1975. Desigur, 
consecințele deosebit de favora
bile ale creșterii venitului 
țiortal lâ nivelul prevăzut 
cu mult mal ample, ținînd 
mă de efectele pozitive 
se vor înregistra îh absolut toa
te domeniile Vieții economico-

Ca urmare a acestei evoluții, 
se vor crea condiții pentru ca, 
In 1880, veniturile totale reale 
ale populației să fie cu 35—37 
la sută și retribuția reală cu 
18—20 la sută mai mari decit 
în 1975, iar in 1990, veniturile

k

național?
J

tru asigurarea unei 
a fondului destinat 
economico-sociale 
pentru alocarea, po 
melie trainică, a 
corespunzătoare ridicării conti
nue a nivelului de trăi al po
porului.. Construirea societății 
sdclaliste multilateral dezvolta
te presupune în- continuare — 
așa cum se subliniază în pro
iectele de Directive și de Pro
gram — aceeași orientare în do
meniul politicii privind crește
rea produsului social și a ve
nitului național. In confor
mitate cu aceste consideren
te principiale, fundamentale, în

V

ridicării eficienței economice.
Egalizarea nivelului de dez

voltare a țării noastre cu Cel al 
țărilor socialiste avansate din 
punct de vedere economic* a- 
propierea României de țările 
industriale dezvoltate ale lumii 
pot fi concepute numai prin- 
tr-un ritm accentuat de crește- ... ..........„ ____ __ _
re a venitului națiohai. Dacă, sociale a țării. Cu toată clarita-
de pildă, o țară Care realizes- tea se vădește că țelului su-
ză actualmente un ve
nit hațlonâl de 2 080 
dolari pe locuitor ob
ține un spor anual de 
3 la sută, adică de 60 
dolari pentru a se de
păși volumul absolut 
al acestui spot, por
nind de la venitul nos
tru național actual pe 
locuitor, de aproxima
tiv 800 dolari, 
tiscfesâi1 
nual de creștere de 8 la sută. 
Pe bună dreptate, deci, proiec
tul de Directive prevede, pen
tru viitorul cincinal, un ritm 
mediu înalt de creștere ânuaiă 
a venitului național de 9—10 la 
sută, spre a se realiza — potrivii 
proiectului de Program — atin
gerea in anul 1990 a unui venit 
național de circa 1 300—1 500 
miliarde ici, respectiv de circa 
2 500—3 000 dolari pe locuitor. 
Fondul destinat dezvoltării, cal
culat pe locuitor, se Va situa la 
nivelul întregului venii național 
actual pe locuitor, iar fondul de 
oonsum pe 1 ” i “ 2;
peste două ori mâl măre decit 
ăCesta,

un ritm63 minim a-

na- 
Sînt 
sea- 

Ce

economice a țării. Aceasta în
seamnă mobilizarea atit a facto
rilor cantitativi sau extensivi — 
sporirea forței de muncă, a vo
lumului obiectivelor muncii și 
al mijloacelor de muncă — 
cit și a celor calitativi Sau in
tensivi — creșterea produc
tivității muncii, a gradului 
de valorificare a obiecte
lor muncii și a eficienței utili
zării mijloacelor de muncă.

Posibilitatea folosirii la maxi
mum a factorilor extensivi are 
insă anumite limite obiective, 
cum sînt : sporirea numărului 
populației apte de muncă, volu
mul resurselor naturale (mine
reuri, resurse energetice, supra
fața agricolă și arabilă, pădu-

hienelor de executare a noilor 
obiective și atingerea cit mai 
grabnică a parametrilor proiec
tați vor duce la accelerarea pro
cesului reproducției lărgite și, 
implicit, a creșterii venitului na
țional. Factorul hotăritor al am
plificării producției materiale Iși 
al eficienței economice îl va 
constitui creșterea productivității 
sociale a muncii, care va trebui 
să contribuie cu peste 90 la sută 
la sporul venitului național es
timat pentru 1990. Esențial este 
de a obține din fiecare sferă, Ia 
flecare unitate de cheltuieli 
— de muncă, materiale și finan
ciare •— o mărire substanțială a 
producției și a venitului național.

La sporirea productivității so
ciale a muncii, alături de căile 
menționate, un rol determinant 
îl vor avea modernizarea struc
turilor economiei, creșterea ni
velului tehnic și al calității pro
ducției industriale, introducerea 
pe scară largă a mecanizării și 
automatizării, îmbunătățirea or
ganizării producției șl a muncii, 
stimularea gindirii creatoare a 
oameftilor muncii, amplificarea 
capacității de a utiliza superior 
toate resursele potrivit realiză
rilor Științei Și tehnicii contem- 
porahe. în. ansamblu, amploarea 
și influența factorilor intensivi 
de creștere a venitului național 
vor spori continuu, ca urmare a 
perfecționării in continuare a 
relațiilor de producție, a condu
cerii și organizării științifice a 
societății șl, in general, a cadru
lui de premise economice și so- 
cialr-politice, pe măsura edifică
rii societății sâciăliste multila
teral dezvoltate în țara noastră, 
a înaintării spre comunism.

le și financiare, ceea ce practic 
ar determina menținerea actua
lului venit național pe locuitor 
sau, în Cel mai bun caz, spori
rea neînsemnată â acestuia. Mai 
mult, păstrarea proporției de 
acum in privința contribuției a- 
duse de factorii extensivi șl in
tensivi la creșterea venitului 
național ne-ar îndepărta cu 
mulți ani de realizarea mărilor 
obiective privind încheierea, 
pină in anul 1990, a procesului 
de apropiere Și egalizare de ță
rile industriale ale lumii.

De aceea, proiectul de Directi
ve șl proiectul de Program subli
niază, in mod deosebit, necesi
tatea creșterii puternice a efici
enței economice, indietnd și căile 

principale prill care sâ 
se acțioheze in acest 
sens. Reducerea nive
lului cheltuielilor ma
teriale, prin diminua
rea consumurilor spe
cifice, valorificarea 
superioară a resur
selor de materii pri
me, materiale, ener
gie, reprolectarea șl 

„ . , • . modernizarea „ produ
cție ș.a.) de care dispunem, mă- selor existente, crearea de noi 
nmea părții din venitul națio- produse care să conțină o Cânți- 
nai ce poate fi alocata pentru : tate cit mai mare de valoare a- 
creșterea fonduri or fixe pro- dăugată, de creație tehnică, șl 

muncă complexă vor permite - 
pe de o parte — ea economiile 
obținute să poată fi utilizate ca 
resurse suplimentare de creștere 

pe de altă

prem al Întregii politici â par
tidului — ridicarea continuă u 
bunăstării materialo și spiri
tuale a întregului popor — îi 
Sînt subordonate toate efortu
rile pentru dezvoltarea in ritm 
ihtons a economiei naționale, 
pentru •creșterea rapidă a veni
tului național.

în Sporirea Venitului națio
nal — intr-un ritm superior rit
mului de creștere' a produsului 
social sîntem, deci, direct și 
profund interesați CU toții ; în
făptuirea acestui obiectiv fun
damental impune

— ---- -- — eforturilor tuturor unităților și
locuitor va fi de oamenilor muncii asupra facto-

_X —rilor determinant! pentru dina
mismul și eficiența dezvoltării

concentrarea

‘ductlve. în condițiile țării noas
tre, de pildă, utilizarea importu
lui pentru lărgirea și diversifi
carea resurselor de mijloace de 
producție este, la rindul ei, con
diționată de oferta pentru ex
port, de nivelul prețurilor pe 
piața mondială, de mijloacele 
valutare ce se pot destina aces
tui scop. Prin absurd, dacă am 
face abstracție de aceste limite, 
folosirea numai a factorilor ex
tensivi ar avea drept rezultat 
mărirea direct proporțională, In 
raport cu rezultatele obținute, a uul, IlliKallurea cu tennlca CB. 
cheltuielilor de muncă, materia- iitativ superioară, scurtarea ter-

ft producției, iar .— _____
parte — ca ponderea venitului 
național In produsul «octal să 
crească de la circa 42 la sută 
în prezent, la circa 50 Ia sută 
in anul 1990.

In același timp, folosirea eu 
randament sporit a mașinilor, 
utilajelor și suprafețelor do pro
ducție, perfecționarea tehnologi
ilor, înzestrarea cu tehnică ea- Pros. unSv. dr. 

Ștefan ARSENE
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN INSTITUTE DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE DIN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreuna cu tovărășii 
Manea Mănescu, Gheorghe Cioara, Paul Niculescu-Mizil, 
llie Verdeț, Emil Bobu, Cornel Burtică, loan Ursu, președin
tele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, au 
vizitat, în cursul dimineții de miercuri, institute de cerce
tare și proiectare. Continuare a întîlnirilor de lucru avute 
de secretarul general al partidului în ziua anterioară, 
această vizită a constituit un prilej de analiză cuprinză
toare, operativă și eficace a sarcinilor de răspundere ce 
revin oamenilor de știință, specialiștilor, în lumina docu
mentelor programatice ale celui de-al Xl-lea Congres al 
partidului.

Cu același prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat care 
l-au însoțit în această vizită au 
examinat schițele de sistematizare a 
Bucureștiului în perspectiva urmă
toarelor decenii, prezentate în cadrul 
unei expoziții organizate la Palatul 
sporturilor și al culturii.

Pretutindeni, cercetătorii, proiec- 
tanții, toți oamenii muncii din unită
țile vizitate l-au întîmpinat. pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu mul
tă'căldură; împărtășind cu însufle
țire voința întregii noastre națiuni, 
ei și-au exprimat dorința proprie și 
deplina adeziune la propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie' 
reales secretar general al Parti
dului Comunist Român, la apropiatul 
forum al comuniștilor.

Primul obiectiv de pe agenda vizi
tei tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
fost INSTITUTUL CENTRAL DE 
BIOLOGIE. Acest centru, care își 
propune să asigure o legătură mai 
strînsă între cercetare, învățămînt și 
activitatea productivă, înglobează 
toate unitățile și stațiunile de cerce
tare biologică, catedrele de profil de 
Ia universități, oferind astfel o bază 
unică muncii științifice și de pregă
tire a cadrelor. în acest sens, labora
toarele institutului au fost înzestrate 
cu aparatură de înaltă precizie, 
urmînd ca, în perioada 1976—1980, 
fondurile de investiții destinate dez
voltării bazei materiale a cercetării 
în domeniul biologiei să depășească 
64 milioane lei. Apreciind străda
niile depuse pentru înzestrarea la
boratoarelor prin autodotare, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a atras aten
ția să nu se risipească forțe prin 
realizarea de aparate care se produc 
în mod curent de către industria 
noastră de specialitate.

Examinind modul cum se înfăp
tuiește programul național de cerce
tări în domeniul'biologiei, șt .învățăm , n 
mîritului ș
spre ce direcții sînt "îndreptă^ °df6f- '' 
turile celor peste 400 de cadre de 
cercetare, eficiența activității lor, , 
tn ce măsură obiectivele acesteia 
răspund necesităților actuale ale eco
nomiei, secretarul general al partidu
lui se interesează cu precădere de 
preocupările biologilor pentru teme 
esențiale privind îmbunătățirea soiu
rilor de plante și raselor de animale, 
sporirea producției in agricultură și 
zootehnie.

în laboratoare, discutînd cu cerce
tătorii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
analizează felul în care își găsesc 
aplicare practică unele aspecte ale 
cercetării. Secretarul general insistă 
asupra abordării directe, concrete, de 
către biologie, a problemelor dezvol
tării agriculturii în țara noastră, re- 
levînd necesitatea coordonării efor
turilor cercetătorilor din toate dome
niile, atît ale celor din acest institut, 
Cit și ale celor din unitățile Acade
miei de științe agricole și silvice, 
din institute înrudite. în acest con
text, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
atrăglnd atenția că deocamdată cer
cetarea nu este axată pe problemele 
majore ale agriculturii, subliniază 
necesitatea unei abordări curajoase, 
în spirit comunist, a complexelor 
aspecte ale dezvoltării acestei ra
muri de bază a economiei naționale.

— Avem nevoie de lucrări legate 
de viață, spune, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Nu solul trebuie să ajun
gă de pe cîmp în laborator, ci cer

cetătorii trebuie să lucreze pe teren, 
în agricultură. Cercetarea trebuie 
orientată în direcții clare, pentru a 
se obține recolte mai mari, pentru a 
se-scurtă perioada de vegetație, pen
tru a se crea soiuri de plante și 
rase de animale mai- productive.

în încheierea vizitei, urlnd cerce
tătorilor rezultate mai bune în 
activitatea lor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată că biologiei îi revi
ne un rol important în îndeplinirea 
programului de sporire a producții
lor vegetale și animale/de dezvolta
re^ generală a agriculturii, sarcini 
care nu se pot înfăptui decît înlătu- 
rîrid tiparele vechi din munca de cer
cetare, introducînd un spirit revolu
ționar. în acest sens, secretarul ge
neral al partidului adresează un 
mobilizator îndemn tuturor cercetăto
rilor : Biologia însăși este o discipli
nă revoluționară. Vă urez să fiți cu
rajoși, să îndrăzniți, să infăptuiți mal 
mult pe tătîmul cercetării științifice !

în continuare, la ' INSTITUTUL 
CENTRAL DE CERCETĂRI META
LURGICE, secretarul general al par
tidului, ceilalți tovarăși din condu
cerea de partid și de stat examinea
ză, împreună cu specialiștii, cu con
ducerea ministerului da resort, ac
țiunile Întreprinse în activitatea de 
cercetare științifică și dezvoltare teh
nologică în sprijinul înfăptuirii cin
cinalului Înainte de termen, al pro
gresului siderurgiei românești pe li
nia prevederilor proiectului Directi
velor celui de-al Xl-lea Congres al 
P.C.R.

Directorul institutului, dr. ing. Ian- 
cu Drăgan, arată că, potrivit indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul ultimei vizite 
de lucru efectuate aici anul trecut, 
cercetătorii și-au concentrat atenția 
spre, lărgirea bazei de materii pri
me din țară pentru, nevoile industrial 
siderurgice. Astfel, ca urmare a apli
cării rezultatelor studiilor întreprinse, 
propdfția cărbunllbr'i'dîiii’r'Xxpll6ăță:til&''.. 
noastre miniere taii^»cai:ea...
cocsului metalurgic a ajuns în pre
zent la peste 40. la sută. In condițiile 
creșterii producției de cocs de pesta 
trei, ori în viitorul cincinal, procen
tul cărbunilor românești utilizați ca 
materie primă va depăși 50 la sută. 
Concomitent, sînt prezentate succe
sele dobîndite în reducerea consumu
lui; de cocs pe tona de metal. Apre
ciind rezultatele pozitive obținute, 
preocupările de viitor ale specialiști
lor în această direcție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere să fie întoc
mit un program de măsuri care să 
conducă la creșterea gradului de re
cuperare a căldurii din agregatele 
de topire a metalului, ceea ce va 
permite și obținerea de economii de 
combustibili.

Ministrul industriei metalurgice, 
Nicolae Agachi, specialiștii informea
ză, de asemenea, despre rezultatele 
înregistrate în dezvoltarea producției 
de oțeluri aliate, inoxidabile, refrac
tare, a altor' oțeluri speciale ; în acest 
cadru sînt analizate acțiunile ce se 
întreprind în vederea satisfacerii în- 
tr-o măsură tot mai mare a necesi
tăților în continuă creștere ale in
dustriei construcțiilor de mașini, în
deosebi ale electronicii și electroteh
nicii, ca și ale altor ramuri ale econo
miei. Este examinată, de asemenea, 
eficiența noilor tehnologii și proce
dee originale elaborate de institut 
pentru diferite compartimente ale 
siderurgiei. O bună parte a, dialogu
lui este consacrată străduințelor cer

cetătorilor în vederea creșterii și di
versificării microproducției ca și a 
diminuării importurilor ; in acest 
context este prezentată macheta uzi
nei de microproducție a institutului, 
obiectiv destinat cercetării, 'asimilă
rii și fabricării de produse siderur
gice de mare finețe, cu o ridicată 
valoare de întrebuințare.; această 
unitate va avea, totodată, menirea 
de a contribui și la integrarea învă
țăm! ntului și cercetării cu producția, 
în. domeniul proiectării rețin atenția 
noi soluții constructive care au dus 
at.it la reducerea volumului de con- 
strucții-montaj, cit și a suprafeței 
de teren ocupate pentru investiții.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat cercetătorilor de 
la I.C.E.M. să ridice pe noi trepte 
de dezvoltare siderurgia românească, 
potrivit bazei tehnico-materiale crea
te, sarcinilor trasate de. partid.

■ în cadrul amplului dialog avut da 
secretarul general al partidului cu 
oameni de știință din diverse do
menii, un moment important l-a con
stituit și vizita de lucru la INSTI
TUTUL DE CERCETĂRI PENTRU 
CEREALE ȘI PLANTE TEHNICE 
DE LA FUNDULEA. Discuția purta
tă aici cu specialiștii a avut în centrul 
atenției probleme privind intensifi
carea cercetării în această importan
tă ramură a economiei naționale și 
folosirii celor mai noi cuceriri ale 
științei pentru dezvoltarea unei a- 
griculturi moderne intensive, - de 
înaltă productivitate.

Ca pretutindeni, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a constituit și 
pentru cercetătorii institutului, cit și 
pentru locuitorii comunei învecinate 
un prilej de exprimare a unor calde 
sentimente de stimă și dragoste. în 
numele acestora, secretarul general 
al partidului, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat care 
îl însoțesc au fost salutați de Con
stantin Drăgan, prim-secretar al. Co
mitetului județean de partid Ilfov, 
Nicolae Giosan, președintele Acade
miei de științe agricole și silvice, 
Angelo Miculescu, ministrul agricul
turii, industriei alimentare și apelor.

Se vizitează mai întîi o expoziție 
în care sînt prezentate, realizările in
stitutului în domeniul creării de n.oi 
soiuri și hibrizi de plante agricole, 
cu productivitate mărită și indici ca
litativi superiori. Directorul institu
tului, prof. Nichifor Ceapoiu, relevă 
ultimele realizări, între care noul soi 
de grîu omoiogat anul acesta, cu un 
potențial de producție ridicat — pes
te 7 200 kg/ha ; în prezent, soiurile de 
grîu create de institutul de Ia ;Fun- 
dulea și stațiunile sale experi
mentale sînt cultivate pe ,o su
prafață de 800 000 ha. în expo
ziție sint prezentate, de aseme
nea,mpretisupările pentru crdarefaudai 

-y noi*'hibrizi'de porumb,'care-dau'pro- 
ducfii ajungind pînă la 18 000 kg Ia 
hectar. Rețin, de asemenea, atenția 
noile soiuri de floarea-soarelui re
zistente la mană — o premieră mon
dială — și alte realizări de. o deose
bită eficiență. Ca o expresie sinte
tică a eficienței cercetărilor în acest 
domeniu apare faptul că fiecare leu 
investit a adus anual cîte 60 de lei, 
socotind numai sporurile obținute pe 
baza soiurilor noi la griu și' porumb.

După vizitarea expoziției, in ' con
vorbirea avută cu președintele A- 
cademiei de științe agricole, cu 
ministrul agriculturii și cadrele de 
conducere ale, institutului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat in mod 
deosebit realizările obținute, arătind 
însă că trebuie intensificată genera
lizarea celor, mai bune soiuri și că, 
în acest scop, este necesară o strînsă 
conlucrare a unităților de cercetare 
cu cele de producție — de stat sau 
cooperatiste — astfel ca acestea să 
primească, odată cu semințe din so
iurile cele mai productive, și tehno
logii detaliate, pe zone, pedoclima
tice.

In cadrul discuției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat o deo
sebită atenție progresului continuu 
al cercetării științifice. Trebuie Să se 
pornească și aici de la tot ceea ce' 
s-a realizat mai valoros pe plan mon
dial și să se continue cercetarea pa 
probleme prioritare — subliniază se
cretarul general al partidului, reluînd 
unele probleme abordate Ia Institu-

Discuție rodnicd cu specialiști din arhitectură, sistematizare și construcții 
în fața schiței de sistematizare a municipiului București

Este examinată cu atenție aparatura de înaltă precizie cu care este dotat 
Institutul centrai de biologie

tul de biologie. în această ordine de 
idei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază că Academia de științe a- 
gricole trebuie să aibă o bază pro
prie de cercetări biologice, atît în ge
netică, cît și în alte domenii de vîrf 
din această disciplină, fără de care 
nu se poate dezvolta o agricultură 
modernă. Cercetarea — a arătat se
cretarul general al partidului — tre
buie integrată, totodață, strîns cu 
producția, care să verifice în practi
că și să generalizeze rezultatele 
bune. Printr-o strînsă conlucrare în
tre cercetare și producție, a subli
niat în încheiere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să ajungem la o 
adevărată revoluție în agricultură.

Mulțumind tovarășului . Nicolae 
Ceaușescu pentru îndemnurile și., rar-. 
comandările date ți .cu pri leșul ;.aces-.'; 
tei vizite, cercetătorii;lhștitutululi- 
s-au angajat să facă totul pentru a 
răspunde sarcinilor trasate în pro
iectul Programului partidului, pentru 
a asigura progresul continuu al agri
culturii,

★
Pe agenda de lucru a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu s-a aflat ieri și 
examinarea schiței de sistematizare 
a municipiului București, realizată 
ca urmare a indicațiilor date de con
ducerea partidului, de secretarul său 
general, edililor, arhitecților și con
structorilor cu prilejul numeroaselor 
dezbateri purtate în unitățile de pro
iectare și execuție și al vizitelor de 
lucru în cartierele de locuit.

în cadrul acestei noi întîlniri cu 
specialiștii din arhitectură, sistema
tizare și construcții, la care au luat 
parte, de asemenea, secretari ai co
mitetelor județene de partid, vice
președinți ai consiliilor populare ju
dețene, reprezentanți ai organizațiilor 
de proiectare din marile centre ale 
țării, precum și al unor ministere șl 
uniuni de creație, au fost dezbătute 
probleme actuale și de perspectivă 
pe care le ridică înfăptuirea vastului 
program de dezvoltare economico-so- 
ciălă și edilitar-urbanistică a Capi
talei, a celorlalte orașe ale țării.

Concluziile acestei analize au defi
nit principii ale unui concept supe
rior in privința rolului șl funcțiilor 
social-economice ale arhitecturii și 
sistematizării potrivit exigențelor e

pocii noastre, politicii partidului puse 
în slujba omului, propășirii spiritua
le și bunăstării poporului.

Pornind de la stadiul actual al pro
cesului de creștere și modernizare a 
Bucureștiului, care, asemeni celorlalte 
orașe, a înregistrat mutații structu
rale, exprimate prin ridicarea a peste 
255 000 de apartamente, a unor mari 
edificii de cultură și învățămint, prin 
realizarea unei largi rețele edilitar- 
gospodărești, au fost analizate planu
rile privind liniile directoare ale dez
voltării Capitalei între anii 1976—
1980, precum și în perspectiva urmă
torilor 25—30 de ani, organizarea unui 
sistem eficient și practic de circula
ție și transport, profilarea unor zone 
distincte de agrement, modernizarea 

,, edilitară, ,a .pp.ijnirțelor subumane,,,,., 
.« îți față machetelor, schițelor; și pla--

■ nuralof’ți&’lcăfe le înfățișează rtoV'â-’’ 
rășului Nicolae Ceaușescu, edilii Ca
pitalei raportează că, la întocmirea 
acestor proiecte, în. definirea princi
piilor și. soluțiilor de bază, In opțiu
nile care se regăsesc In acesțe studii 
de sistematizare, s-au condus nemij
locit după indicațiile date de secre
tarul general al partidului. Se subli
niază, astfel, că, în condițiile înfăp
tuirii vastului plan de construcții 
care prevede ridicarea a circa 300 000 
de. apartamente in următoarele două 
cincinale, teritoriul Bucureștiului nu 
va depăși perimetrul actual.

Cu prilejul examinării machetelor 
marilor ansambluri de locuințe con
struite în ultimii ani, secretarul ge
neral al partidului arată că este ne
cesară raționalizarea ocupării terenu
lui prin rezolvări urbanistice care să 
permită obținerea unei densități op
time a clădirilor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere, totodată, să fie re
văzute și îmbunătățite aceste proiec
te, în așa fel incit, de pildă, cartierul 
Drumul Taberei să ajungă la un nu
măr de 80 000 apartamente, iar Ti
tanul la circa 100 000, .evitîndu-se ast
fel cheltuieli suplimentare pentru 
echiparea 'edilitar-gospodărească a 
noilor zone.

în același context este discutată 
tema creării unor centre civice în ju
rul cărora să graviteze noile cartiere. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă să se studieze cu atenție am
plasarea acestor centre, care trebuie 

să cuprindă obiective culturale și de 
învățămînt, de asistență sanitară, di
mensionate la nivelul cerințelor car
tierelor respective, și să se asigure 
distribuirea judicioasă a unităților de 
servicii și de alimentație publică în 
spațiul microraioanelor.

Examinind propunerile specialiști
lor cu privire la sistematizarea zone
lor centrale ale orașului și construc
ția de locuințe pe o serie de artere 
principale — Dorobanți. Titulescu, 
1 Mai. Ștefan cel Mare-Mihai Bravu, 
Moșilor, Dudești ș.a. — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreciind preocu
pările arhitecților pentru moderniza
rea acestor zone, cere ca proiectele 
să fie îmbunătățite, avîndu-se în ve
dere crearea unor fronturi stradale 
bine închegate, personalizate pț|pJrj,q.,,j 
arhitectură. ^odțțrnă,. cu tratarea țn- 
dividualizată a clădirilor, In funcție,. 
de amplasamentul șl destinația lor, 
diversificate prin variația nivelurilor 
și volumelor. Se atrage, de asemenea, 
atenția asupra necesității ca acele 
construcții vechi care își păstrează 
caracteristicile funcționale să fie' 
menținute și încadrate armonios, prin 
soluții arhitecturale corespunzătoare, 
în noile ansambluri urbanistice.

Secretarul general al partidului re
levă, de asemenea, necesitatea con
turării unor artere de circulație di
mensionate la necesitățile reale ale 
traficului intra și extraurban, ba
zate în principal pe modernizarea 
vechilor străzi. In domeniul organi
zării unui sistem rapid de transport 
în comun, au 'fost prezentate, de a- 
semenea, proiectele primelor două 
linii de metro, din .care una, ce va 
lega între ele cartierele Militari și 
Titan, precum și cu centrul orașului, 
urmează să fie executată in următo
rul cincinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut edililor Capitalei să elaboreze 
într-un timp cit mai scurt posibil 
macheta generală de sistematizare a 
Bucureștiului, pe baza căreia să se 
poată adopta soluțiile finale cele mal 
potrivite. Secretarul general al parti
dului trasează această sarcină și re
prezentanților județelor, care vor 
trebui, la rîndul lor, să Întocmească 
asemenea lucrări de natură să ofe
re o viziune de ansamblu asupra 
perspectivelor marilor centre urba
ne din cuprinsul acestor județe, în 

vederea adoptării la timp a unor de
cizii optime.

A fost, de asemenea, abordată pro
blema dezvoltării spațiilor verzi și a 
locurilor de recreare, o atenție deo
sebită acordîndu-se viitoarei zona 
de agrement din Parcul Tineretului.

în contextul general al dezvoltării 
economico-sociale a Capitalei se in
tegrează, în mod firesc, și profilul de 
perspectivă al comunelor subordona
te. Schițele elaborate de specialiști 
prevăd restrîngerea ariei și redarea 
unor terenuri în circuitul agricol, in 
concordanță cu proiectul „legii siste
matizării. Referitor la aceste lucrări, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu face ob
servația că localitățile subordonata 
nu trebuie considerate ca așezări să
tești, ci ca orașe-satelit, agroindus
trial 6,,Mt: at 0 fttijțjra armon^Ssp
prin ’fteSffilâ‘lfeiî? !frV8nsSmblul Capiii * 
taleI:?'’de”piW'^gflrele -- prectf* ! 
zează secretarul general al partidului' 
— trebuie să fie orașul fizicienilor. 
De aceea, regimul construcțiilor pre
văzute trebuie schimbat în raport da 
funcțiile acestor orășele-satelit.

Pe parcursul vizitei, secretarul ge
neral al partidului se interesează da 
opiniile marelui public — peste 
250 000 de cetățeni — care au vizitat 
această expoziție organizată în scopul 
unei largi consultări a maselqr și 
specialiștilor asupra perspectivelor 
urbanistice ale Capitalei. ■ Gazdele a- 
rată că expoziția a stîrnit interesul 
larg al cetățenilor ; vizitatorii au fă
cut mii de propuneri concrete, care 
vor fi sistematizate și analizate, re
zultatele acestei ample consultări, ca 
și cele ale dezbaterilor purtate aici 
de colective de specialiști, urmînd să 
se regăsească în proiectele îmbună
tățite ce vor fi definitivate în viitorul 
apropiat.

Edilii bucureșteni au adresat căl
duroase mulțumiri secretarului gene
ral al partidului pentru atenția cu 
care urmărește în mod constant pro
blemele ridicării nivelului urbanistia 
și edilitar al Capitalei, al celorlalte 
orașe ale țării, pentru recomandările 
și indicațiile date, angajindu-se să 
consacre întreaga lor competență și 
dăruire profesională înfăptuirii lor m 
exemplare, traducerii în viață a do- 
cumentelor ce vor fi adoptate de 
Congresul al Xl-lea al partidului!

(Agerpres)

In fața machetei uzinei de microproducție a Institutului central de cercetări metalurgice La Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea este vizitată expoziția cu noi soiuri și hibrizi de plante agricole
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,,Muntenia 
la Constanța

O acostare In premieră in 
portul Constanta, Pentru a pu
tea intra lin in radă, petrolie
rul „Muntenia" (cea mai mare 
navă românească de pină acum, 
de 86 117 tdw, căreia ii vor urma 
alte trei de aceeași mărime, con
struite in Japonia) și-a „sto
pat" motoarele încă de la dis
tanța de 5 mile in larg, apro- 
piindu-se de dană in virtutea... 
inerției. Pilotajul a fost efec
tuat de cel mai bun navigator 
al portului constănțean, Mihai 
Dede, iar pentru manevrele de 
acostare au fost folosite 5 re
morchere de cite 1200 CP. 
„Muntenia" are o lungime cit 
două terenuri de fotbal și două 
de tenis la un loc, iar înălți
mea — cit a unui bloc cu 10 e- 
taje.

O lume 
din...
teracotă

Lucrător la întreprinderea de 
teracotă din Bistrița, Laszlo 
Barna și-a făcut din meseria sa 
da modelator ceramist o mare 
pasiune, iar pasiunea și-o întru
pează în obiecte de veritabilă 
artă. Piața „Petru Rareș" din 
Bistrița este împodobită cu am
fore de toată frumusețea, mo
delate de meșterul Barna. Pe
reții holului Bănciî agricole din 
oraș au fost placați cu teraco
tă pe care tot el a Înfățișat, iiî 
basorelief, monedele românești 
vechi și actuale. Acasă la el 
și-a meșterit un cuptor din te
racotă sub formă de statuete și 
figurine de oameni și animale, 
precum și cu machete ale unor 
monumente arhitectonice din 
Bistrița. Visul meșterului e de a 
plăsmui în teracotă, miniatu
ral, secvențe din viața de toa
te zilele care să dăinuie peste 
vreme.

N-a mai luat 
autobuzul

încărcată cu cumpărături, 
operatoarea Maria Burlacu, 
comuna Văleni, aștepta in Vas
lui autobuzul s-o ducă acasă. 
Cind să urce în autobuz, vede 
jos un portmoneu. întreabă în 
stingă, întreabă în dreapta al 
cui este, dar oamenii înalță din 
umeri. Femeia se duce, încărca
tă cum era, la miliție. „Nici nu 
l-am deschis — mărturisește ea. 
Barem vedeți ce’-b' fi ’în el, să 
nu fi făcut druriiul de /pomană# 
ca să nu'mai'/zie'/căJ am pierdut 
și autobuzul". în portmorieii se 
afla o mare sumă de bani, plus 
actele păgubașului, care a fost 
repede identificat, în persoana 
lui Constantin Cucu. Femeia a 
răsuflat ușurată, ca după o trea
bă terminată cu bine, după care 
a plecat să aștepte, din nou, au
tobuzul.

Cuiul lui 
Pepelea

La volanul autocamionului 
21-AG-1678, aparținind coloa
nei Vedea a Autobazei Pitești, 
șoferul Vasile Stăncioiu a por
nit să transporte un grup de 
persoane. Cee'a ce s-a intimplat 
pe traseu readuce in atenție, 
încă o dată, modul defectuos in 
care se inlătură, prin reparații, 
defecțiunile autovehiculelor. In 
cazul camionului cu pricina, la 
ultima revizie făcută, la o roa
tă din față, in loc de șplintul 
necesar, a fost pus, pentru si
guranță, un... cui. In timpul 
transportului amintit, cuiul a 
cedat, roata a zburat tn lături, 
șoferul a pierdut controlul di
recției și autocamionul a intrat 
în casa unui cetățean din co
muna Curtlșoara, județul Olt. 
Din fericire, numai o persoană 
din cele 22 aflate in mașină a 
fost ușor accidentată.

În evidența
dv. ?

Intr-o singură zi, cu prilejul 
unui control, organele de miliție 
ale județului Dolj au depistat 
numeroase buletine de identita
te cu care posesorii acestora se 
legitimaseră la diferite institu
ții, iși rezolvaseră treburile, dar 
la plecare „uitaseră" să și le 
mai ia inapoi. Numai la garde
roba Spitalului clinic din Craio
va s-au găsit uitate 25 de bule
tine de identitate, iar alte 15 
la sucursala C.E.C. nr. 1. Dar 
și mai curios este faptul că ab
solut toți cei 40 de „uituci" re
clamaseră la miliție pierderea 
buletinelor respective în cu. to
tul alte împrejurări: care in 
autobuze, care pe stradă, care 
la cinematograf sau la restau
rant. Cițiva din ei declaraseră, 
negru pe alb, că buletinele le 
fuseseră, pur și simplu, furate 
șl, vorba ceea : prinde orbul, 
scoate-i ochii. Abia cind au a- 
flat la miliție unde fuseseră gă
site, și-au amintit și ei. Măcar 
de n-ar mai uita.

De la o țigară
întoreîndu-se acasă după un 

chef zdravăn, Ion Buzatu, din 
comuna Istria, județul Constan
ța, a inceput să caute gilceavă 
cu luminarea. „Văd eu că n-am 
să mă răcoresc pină nu vă bat" 
— șl-a amenințat el nevasta și 
copiii. Și, din senin, a început 
să-i bruscheze și să-i bată, după 
care i-a alungat din casă. După 
ce s-a „răcorit", s-a întins în 
pat, și-a luat lingă el încă o 
sticlă de băutură, și-a aprins o 
țigară, și... Și a fost găsit asfi
xiat de .fumul pe care-1 produ
sese incendiul stirnit de țigară.

Rubrics tedccîatâ do
Petre POPA
șl corespondenții ..Scinteil'

ms

EXPOZIȚIA „ARMATA ROMÂNĂ IN ARTA PLASTICĂ"
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Dalles, 
pictorii, 

grafi- 
și-au

neamului în
faptele de

I
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Program :

KneeWounded

Biletele se vînd Ia casa A.R.I.A. Calea Victoriei 68—70, tel. 13 53 75.

mare, vizionarea unor gale in- 
cluzînd cele mai îndrăgite filme 
și actori. (Gh. Cîrstea).

H. COWELL
L. W. BALLARD
H. OVERTOV
E. STOKES
W. BOLCOM

— Noi n-am putut să 
controlăm activitatea de la

HUREZEANU, și 
istorice ale Pro- 
de TITU GEOR-

Aniversarea Zilei 
armatei Republicii 
Socialiste România a 
prilejuit de curînd 
deschiderea unei am
ple, expoziții de pic
tură, sculptură și gra
fică în sălile 
Faptul că 
sculptorii și 
cienii noștri 
confruntat nemijlocit 
talentul și sensibilita
tea cu 
arme și de vitejie ale 
eroilor 
lupta pentru apărarea 
țării, petrecute de-a 
lungul istoriei noas
tre, dobîndește o sem
nificație deosebită în. 
acest an al sărbători
rii celor trei decenii 
de la eliberare.

Conținutul educativ, 
cuprins în aceste des
cifrări de gînd și sen
timent asupra unei 
istorii trecute, dar și a 
evenimentului con
temporan# se reali
zează atît prin ideile 
generoase pe care ar
tiștii și-au propus să 
le prezinte, cit, mai 
ales, prin respectul 
manifestat față de 
calitatea propriu-zis 
artistică a lucrărilor. 
Semnificative ne a- 
par, în acest context, 
creațiile invitaților de 
onoare ai expoziției. 
Caracterele stilistice 
cu care ne-au obiș
nuit în frecvente ma
nifestări artistice din 
arta noastră plastică 
au fost subordonate, 
și de această dată, 
cuprinderii și ilustră
rii convingătoare a 
tematicii propuse.

Deși de mici dimen
siuni, sculpturile „A- 
tac la Oituz" sau „Os
taș în atac", semnate 
de Ion Jalea, evocînd 
două momente de în
cordare ale luptei, a- 
duc dovada unui mo
delaj de o nedezmin
țită. sensibilitate ; 
„Mama eroului" —

sajul de adîncă com
plexitate, rezultat din 
tensiunea intre o sin
taxă precisă, simpli
ficată și informația pe 
care creatorii au ținut 
să o comunice, răzba
te din lucrările lui 
Ion Sălișteanu, Tra
ian Brădean, Viorel 
Mărginean, Vasile

patriotice. Gestul pic
torilor care au evocat 
marile figuri ale isto
riei noastre : Decebal, 
Mircea cel Bătrin, 
Ștefan cel Mare, Țe- 
peș Vodă, Mihai Vi- 
teazu, Tudor Vladimi- 
rescu, care au reme
morat emoționantele 
sspecte ale insurec-

expoziție în raport cu 
capacitatea acestor 
materiale de a sugera 
o energie spirituală la 
nivelul înaltelor exi
gențe pe care le im
punea tematica enun
țată. Mai puțin nume
roasă, de altfel nici 
condițiile de expunere 
nu ar fi permis o mai

momentu

EMOȚIONANT OMAGIU ARTISTIC 
EROISMULUI OSTĂȘESC

portretul semnat de 
Corneliu Baba — se 
remarcă prin același 
timbru grav, mîngiie- 
tor al culorii, iar vi
ziunea unei compozi
ții ca „Podul peste 
Dunăre — Giurgeni- 
Vadul Oii", realizată 
de Al. Ciucurencu, își 
dovedește și acum 
viabilitatea. Evocarea, 
de o relevabilă pros
pețime lirică, a „Ta
berei de la Cimpeni" 
propusă de Brăduț 
Covaliu subliniază, 
parcă, sensurile con
temporane pe care 
lupta înaintașilor noș
tri le-a' dobîndit. Me-

Celmare, Iile Boca, 
Marius Cilievici, Mi
hai Rusu, Vintilă Fă- 
căianu, Rodica Lazăr 
și alții.

Excepționalele eve
nimente ale istoriei și, 
implicit, ale armatei 
române au marcat a- 
devărate pietre de 
hotar în evoluția po
porului , nostru. A re
memora, a concretiza, 
a aduna în sinteză vie 
mari izbucniri și pre
faceri sociale care au 
întovărășit dezvolta
rea noastră istorică 
înseamnă, în aceste 
condiții, a da expre- 

unor sentimente

țlei naționale armate 
antifasciste și antiim- 
perialiste din August 
1944, care s-au oprit 
asupra înfățișării de 
azi a armatei noastre 
se întîlnește și se 
confundă, în aceste 
condiții,, cu acțiunea, 
demonstrînd încă o 
dată că artistul nu se 
poate defini decît in 
raport cu societatea. 

Știința de a mînul 
materialul dur al 
marmurii sau al lem
nului, de a explora 
posibilitățile bronzu
lui sau ale ghipsului a 
fost urmărită de 

• sculptorii prezențl in

mare extindere, sculp
tura a reușit să pună 
aceste materiale tra
diționale în slujba 
gîndirii și sensibilită
ții contemporane.

Afiliat aceleiași pro
blematici, sectorul de 

' grafică al expoziției 
din sălile Dalles rele
vă preocuparea atentă 
a graficienilor de a 
interpreta fațetele 
cele mai semnificati
ve ale luptelor eroice 
purtate de poporul 
nostru, surprinzînd 
atît scene de masă, cit 
și aspecte de .detaliu, 
menite să confere 
personalitate și

presivitate 
lui.

Desigur, 
expoziției 
Dalles, 
într-un 
de posibilități iposta
ze ale aceleiași pre
ocupări, împiedică o 
strictă enumerare a 
tuturor lucrărilor me
ritorii. Multilateral 
concretizat, gîndul ar
tiștilor 
adresat 
de azi 
una ai 
tuie ca 
remarcabil, 
ce nu putem încheia 
aceste rînduri fără a 
cita cuvintele maes
trului Ion Jalea — 
președinte de onoare 
al Uniunii artiștilor 
plastici, cuvinte scri
se în prefața catalo
gului ce însoțește ex
poziția. „Prin temati
ca abordată, prin tră
sătura de unire între 
ce a fost IERI, ce este 
AZI și 
MÎINE, 
„Armata

amploarea 
din sălile 

care ramifică 
larg evantai

contemporani 
apărătorilor 

și din totdea- 
țării se consti- 
un eveniment 

Iată de

ZIUA NAȚIUNILOR UNITE

ce va fi 
Expoziția 

română în 
arta plastică" repre
zintă o mărturie a 
dragostei de țară, a 
dorului de libertate șl 
neatîrnare, a încrede
rii în noi înșine de a 
ne făuri un viitor co
munist, prefigurat cu 
măiestrie și Înțelep
ciune în documentele 
programatice ale Con
gresului al XI-lea al 
Partidului Comunist 
Român".

Marina PREUTU

y

ZILELE CÂRTII 
SOCIAL-POLITICE

în cinstea celui de al XI-lea 
Congres al partidului, la toate 
așezămintele culturale din jude- 

Neamț se desfășoară o am- 
acțiune educativă intitu- 

„Zilele cărții social-politi- 
Cu acest prilej sînt prezen- 
culegerile de documente ce 

fi supuse dezbaterii Congre
sului al XI-lea, diferite cărți 
privind realizările economiei 
noastre naționale de la Congre
sul al X-lea și pină in prezent 
etc. (Ion Manea).

dețean pentru cultură și educa
ție socialistă. Articole, comuni
cări, documente din și despre 
activitatea scriitorului, nume
roase fotografii cuprinse în vo
lum oferă o imagine amplă a- 
supra personalității lui V. Voi
culescu, contribuției sale la pa
trimoniul spiritual românesc. 
(Mihai Bâzu).

CURS DE CULTURĂ 
CINEMATOGRAFICĂ
în cadrul universității popu

lare de pe lingă Casa de cultură 
a sindicatelor din Pitești s-a 
deschis un curs de cultură cine
matografică pentru tineret și 
școlari. Prima temă — din cele 
10 planificate de-a lungul unui 
an — privind istoricul celei de 
a 7-a arte, a fost susținută de 
Mircea Mureșan. regizor de film. 
Pentru viitor, planul țgrnatic 
cuprinde întîlniri cu specialiști 

.în. cinematografie, excursii do- 
nicări științifice. Au luat parte cumentare pe platourile de fil- 
cercetători, cadre universitare, 
profesori, studenți, activiști de 
partid și de stat, oameni ai 
muncii din localitate. Cele 12 
referate și comunicări prezenta
te cu acest prilej au tratat des
pre activitatea P.C.R. și a or
ganizațiilor sale de masă in 
rîndurile țăranilor in perioada 
premergătoare răscoalei de pe 
Valea Ghimcșului, organizarea 
și desfășurarea răscoalei, măr
turii ale participanților la răs
coală, despre împlinirile din 
anii socialismului. (Gh. Baltă).

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de împlinirea a 40 de 
ani de la răscoala țăranilor ro
mâni și maghiari de pe Valea 
GJji.rneșului, las.gașa de cultură 
din ’ Bacău a avut’ loc miercuri 
o:. sesiune de referate și comu-

Cu prilejul împlinirii a 90 de 
ani de la nașterea poetului bu- 
zoian Vasile Voiculescu, a vă
zut lumina tiparului un volum 
omagial editat de comitetul ju-

La clUbuI întreprinderii de u- 
tilaj greu „Progresul" din Bră
ila s-a deschis expoziția „As
pecte și realizări din municipiul 
Brăila", concepută și realizată 
de către un colectiv condus de 
Crișan Popescu, arhitectul șef 
al Brăilei. Expoziția evidențiază 
aspectele mai importante ale e- 
voluției așezării de pe Dunăre. 
„Istoric", „Industrie", „Social- 
culturale", „Locuințe", „Comerț- 
cooperație" sînt principalele 
secțiuni ale expoziției care se 
bucură de o largă afluență de 
public. (Mircea Bunea).

AGENȚIA ROMÂNĂ DE IMPRESARIAT ARTISTIC 

prezintă la
Studioul de concerte al RADIOTELEVIZIUN5I ROMÂNE

Sir. Nuferilor 62-68 

duminică, 27 octombrie 1974, ora 20

dirijor: DENNIS RUSSELL DĂ VIES

Suită persană 
„Incident Ia 
„Dialog"
„Legendele din Badlands
„Commedia”

19,30 Telejurnal.
19,50 Spectacol de gală, organizat

tv cu prilejul celei de-a XXX-a
aniversări a Zilei armatei
Republicii Socialiste Romă-
nia. Transmisiune directă.

... . • ' . 20,50 Seară pentru tineret.
21,50 Program muzical distractiv.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 1
PROGRAMUL 1

16,00—17,00 Teleșcoald.
tn Jurul orei 17,30 — Transmisie 20,00 Concert dedicat Zilei Națlu-

directă de la adunarea festi- 0 nilor Unite.
vă organizată cu prilejul ce- 22,15 Poemele orelor. Emisiune de
lei de-a XXX-a aniversări a versuri tn regia lui Cornel
Zilei armatei Republicii So- Todea.
cialiste România. 22,30 închiderea programului.

u

în deschidere, revista publi
că articolele : „Dezvoltarea de
mocrației interne de partid și 
întărirea răspunderii comuniș
tilor", de ION DINCA, „Orien
tări de bază în dezvoltarea re
lațiilor economice internațio
nale ale României", de ION 
PAȚAN, „Rolul sporit al finan
țelor în mecanismul conducerii 
economiei", de FLOREA DU
MITRESCU, „Promovarea con
secventă a principiilor eticii și 
echității socialiste", de CON
STANTIN VASILE, „Politica 
modernizării economiei națio
nale", de VASILE M. POPES
CU, „Integrarea efectivă a ști
inței în producție", de ION 
TRĂISTARU, „Forța educativă 
a artei socialiste", de GHEOR- 
GHE STROIA, „Valori progra
matice la începuturile mișcării 
socialiste din țara noastră", de 
DAMIAN -----------------
„Rădăcinile 
gramului", 
GESCU.

La rubrica. „CONSULTAȚII", 
DANA VOINEA semnează ar
ticolul,,..„Obiectivele fundarpțn- ,. 
tale al.ț(,etapei următoare a. iSȚ(J!ij 
toriei României socialiste". ' în 
cadrul rubricii „ȘTIINȚA, tN- 
VAȚAMÎNT" este publicat ar
ticolul „Despre locul biologiei 
in cultură", de CONSTANTIN 
WITTENBERGER. Articolul 
„Un episod eroic al luptei pen
tru libertate și dreptate socia
lă", de FLOREA DRAGNE și NI
COLAE NICOLAESCU formează 
conținutul rubricii „PAGINI DE 
ISTORIE". La/rubrica „VIAȚA 
INTERNAȚIONALA" sînt in
serate articolele : „Economia 
capitalistă între inflație și stag
nare", de DINU DRAGOMI- 
RESCU, și „Decalajele econo
mice : dinamică și perspective", 
de L. STROJA. în continuare, 
revista cuprinde rubricile 
„CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII" și 
„REVISTA REVISTELOR".

Ziua de 24 octombrie a anului 1945 
marca, la scurtă vreme de la înche
ierea celui de-al doilea război mon
dial, înfăptuirea unui act memorabil : 
prin intrarea în vigoare a Cartei a- 
doptate anterior la Conferința de la 
San Francisco, de 51 de state, lua 
naștere Organizația Națiunilor Unite. 
Abia eliberate din coșmarul confla
grației mondiale, popoarele își ve
deau, astfel, întruchipată năzuința ca, 
în cadrul unui amplu for internațio
nal, să-și poată înmănunchea efortu
rile pentru a izbăvi omenirea de o- 
rorile războaielor și a făuri o lume 
a păcii, colaborării și progresului. în 
acest scop, Carta fundamenta activi
tatea organizației pe asemenea prin-, 
cipii cardinale ale relațiilor intersta
tale și dreptului internațional cum 
sînt egalitatea în drepturi a tuturor 
statelor, respectarea independenței, 
suveranității și integrității teritoria
le, neamestecul în treburile interne 
ale altor state, abținerea de la ame
nințarea cu forța sau de la folosirea 
ei, reglementarea pașnică a diferen
delor. De o valabilitate universală, 
aceste principii reprezintă cerințe- 
cheie ale lumii contemporane, orice 
încălcare a lor constituind, așa cum 
a dovedit însăși viața, surse de criză 
și tensiune.

După cum este știut, în întreaga sa 
activitate in cadrul O.N.U., cit și în 
general pe plan internațional, Româ
nia a militat și militează neobosit 
pentru respectarea strictă a norme
lor Cartei O.N.U., pentru stabilirea 
de garanții ferme împotriva oricăror 
violări ale legalității internaționale 
— numai așa putîndu-se chezășui a- 
firmarea de sine stătătoare a fiecărei 
națiuni și, in același timp, realiza
rea unei colaborări fructuoase între 
toate popoarele, menținerea și întă
rirea păcii și securității internațio
nale.

în cei 29 de ani de la înființare, 
O.N.U. a reflectat, în general — este 
drept, nu întotdeauna cu promptitu
dinea necesară, o lungă perioadă în 
activitatea sa resimțindu-se influențe
le atmosferei de „război rece" — evo
luțiile majore din viața internațio
nală, mutațiile profunde intervenite. 
Apariția de noi și noi state indepen
dente în amplul proces al decoloni
zării, actualmente în faza finală, 
creșterea numărului de state-mem- 
bre ale O.N.U., care se ridică în pre
zent la 138, aproape de trei ori mal 
mult decît în urmă cu trei decenii, 
Întărind caracterul universal al orga
nizației, intensificarea cursului spre 
destindere și cooperare — sînt tot 
atitea aspecte care și-au găsit oglin
dire într-un șir de documente im
portante adoptate de acest for mai 
ales în ultimii ani.

Marile probleme — politice, econo
mice și sociale — cu care este con
fruntată lumea de astăzi, caracterul 
complex al acestora, care implică e- 
torturi comune ale statelor, impun 
drept cerință stringentă a zilelor 
noastre ca O.N.U. să-și sporească ro-

Iul și capacitatea constructivă in 
viața internațională. Mai ales în ce 
privește domenii vitale — cum sînt 
dezarmarea generală și, în primul 
rînd, dezarmarea nucleară, lichidarea 
decalajelor dintre țările in curs de 
dezvoltare și cele avansate economi- 
cește — popoarele lumii resimt în- 
tîrzierile în realizarea unor progrese 
efective. De altfel, tocmai acuitatea 
unei asemenea probleme ca discre
panța tot mai accentuată a nivelurilor 
de dezvoltare a statelor — de natură 
să împiedice propășirea generală a 
omenirii, să creeze tensiuni în lume
— a determinat O.N.U., începînd cu 
1973, să organizeze, în fiecare an, tot 
la 24 octombrie, „Ziua mondială a 
informării asupra dezvoltării"'.

în deplină consonanță cu impera
tivele contemporaneității, țara noas
tră s-a preocupat și se preocupă, în 
cel mai Înalt grad, de întărirea rolu
lui, autorității și eficienței activității 
O.N.U. Fiind cel mai reprezenta
tiv și cuprinzător for al comunității 
mondiale, O.N.U. se cuvine să devi
nă, după cum subliniază consecvent 
țara noastră, un cadru de manifes
tare tot mai activă a tuturor statelor, 
indiferent de mărime sau potențial, 
în vederea soluționării problemelor 
internaționale, potrivit intereselor tu
turor popoarelor, ale păcii și secu
rității în lume. „Mai mult ca oricînd
— arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu
— se impune creșterea rolului Orga
nizației Națiunilor Unite, al altor or
ganisme internaționale în soluționa-' 
rea diferitelor probleme, în respecta
rea dreptului internațional, în elabo
rarea unor principii noi de drept 
bazate pe egalitate și respect mutual, 
pe dreptul fiecărui popor de a fi stă- 
pîn pe destinele sale într-o nouă or
dine economică și politică internațio
nală".

Este cunoscută, în acest sens, rezo
luția specială inițiată de România 
socialistă și adoptată in unanimitate, 
într-o anterioară sesiune a Adunării 
Generale — rezoluție care cheamă la 
intensificarea eforturilor în direcția 
creșterii eficienței O.N.U. ca instru
ment principal de instaurare a unor 
relații noi, democratice, de apropiere 
și conlucrare între state, de accen
tuare a evoluției spre destindere.

Cu prilejul Zilei Națiunilor U- 
nite, popoarele lumii își manifestă 
convingerea că O.N.U. își va aduce 
contribuția într-o măsură mereu spo
rită la soluționarea problemelor ma
jore ale contemporaneității, la sta
tornicirea unui climat de înțelegere, 
de colaborare multilaterală, rodnică, 
pe planul întregii comunități mon
diale. în ce o privește, România în
țelege să acționeze neobosit, în a- 
celași spirit constructiv și cu aceeași 
fermă adeziune față de principiile 
Cartei, pentru ca organizația să răs
pundă pe deplin aspirațiilor de pace, 
libertate și progres ale omenirii.

Dan OPREANU
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Zilei O.N.U., miercuri după-amiază a 
avut loc, la casa de cultură a 
I.R.R.C.S. din Capitală, o adunare 
festivă. Au participat Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Dumitru Ghișe, vicepreședinte 
al C.C.E.S., reprezentanți ai Asocia
ției române pentru Națiunile Unite, 
ai Asociației de Drept Internațional 
și Relații Internaționale, ai C.C. al 
U.T.C., personalități ale vieții 
țifice și culturale a Capitalei, 
denți.

Adunarea a fost deschisă de prof, 
dr. Mihnea Gheorghiu, președintele 
Academiei de științe sociale' și po
litice.

Directorul Centrului de informare 
al O.N.U. la București, Sayed Abbas 
Chedid, a adus. în numele secretaru
lui general al Organizației Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim, un călduros 
omagiu activității României în pro
movarea țelurilor de pace și coope-

știin- 
stu-

unor reuniuni organizate sub egida 
Națiunilor Unite. In continuare, prof, 
dr. Alexandru Bălăci, președintele 
Asociației române pentru Națiunile 
Unite (ANUROM), a subliniat sem
nificația Zilei Națiunilor Unite, iar 
Nicolae Puicea, director general ad
junct al Agerpres, membru al Co
mitetului Executiv al ANUROM, a 
vorbit despre Ziua mondială a in
formării asupra dezvoltării. în ca
drul adunării, s-a dat citire Mesa
jului secretarului general al Federa
ției Asociațiilor Națiunilor Unite — 
FMANU — L. H. Horace-Perera, a- 
drâsat, cu acest prilej, Asociației ro
mâne pentru Națiunile Unite.

★
Adunări festive și alte manifestări 

cu prilejul Zilei Națiunilor Unite 
Zilei mondiale a informării 
supra dezvoltării au mai avut loc 
Cluj-Napoca, Craiova și Iași.

(Agerpres)

Și 
a- 
la

într-o anchetă apărută în ziarul din 12 octombrie a.c., informam cititorii des
pre o serie de nereguli în gospodărirea avutului obștesc descoperite la între
prinderea de alumină din Tulcea (I.A.T.) datorate, în primul rind, neexercitării 
unui control financiar preventiv exigent, așa cum cere legea, de către cei puși 
și obligați să facă acest lucru. Relatam atunci și consecințele nefaste ale acestor 
nereguli — păgubirea avutului obștesc cu peste trei milioane de lei.

Reluăm astăzi . firul mecanismului incorectitudinii, care a dus la, crearea 
acestui prejudiciu important. Dacă insistăm asupra lui o facem numai pentru a 
scoate în evidență, încă o dată, ce urmări păgubitoare pentru obște poate avea 
slăbiciunea controlului financiar și ce mentalități generează.

...Cu aproximativ doi ani 
în urmă, un șef de echipă 
de la întreprinderea de re
parații de utilaj comercial 
(I.R.U.C.) Galați (al cărei 
director era pe atunci Mir
cea Caradinț) „face rost" 
de prima comandă de uti
laje chimice de la I.A.T. 
Dar cum I.R.U.C. era o în
treprindere socialistă de 
stat, iar oamenii săi erau 
remunerați in regie, per
spectivele nu prea incintă. 
De. aceea, același șef de- 
echipă, întreprinzător, tra
tează problema cu condu- 

■ cerea întreprinderii inter- 
cooperatiste de reparații și 
prestări servicii în construc- 
ții-montaj (I.I.R.P.S.C.M.) 
Brăila. Și... la scurt timp, 
echipa de la I.R.U.C. apare 
ca detașată la I.I.R.P.S.C.M. 
întrajutorare ? Nici vor
bă ! Nu era decît o cale 
ocolită, aparent legală, care 
permitea transferarea ba
nilor din fondul obștesc în 
buzunarele afaceriștilor. 
Procedeul ? I.R.U.C. primea 
comenzile de la I.A.T. și la 
rindul său le plasa la 
I.I.R.P.S.C.M. Brăila. Cum 
aceasta n-avea repartizate 
anumite materiale din fon
dul centralizat al statului, 
se aproviziona prin inter
mediul I.R.U.C. Bineînțeles, 
nu pe degeaba, ci contra 
unui comision de 10 la sută 
cheltuieli de... aproviziona
re. De fapt tot acest circuit 
era fictiv ; nici un material 
și nici un om din cei' „de
tașați" la Brăila nu s-au 
mișcat din Galați decît... 
pe hîrtie. Prin mișcarea 
hîrtiilor se încasa, după 
cum am văzut, cite 7—8 000 
lei lunar de către „lucră
tori" și, prin aceleași „hîr- 
tii“, se plăteau prețuri tri
ple de către beneficiar. 
Dar, după cum se știe, 
„hîrtiuțe perfecte" nu exis
tă.

Galați a întreprinderii 
noastre, deoarece acolo nu 
aveam cum. era in alt ju
deț, răspunde Tudor Belu, 
vicepreședintele U.J.C.A.P.

să-1 stingherească pe aface
riști. Așa că ilegalitățile 
au continuat. M. Carad'inț 
a fost mutat de la I.R.U.C., 
ca director la p.L.F. Galați

tați necuprinse în plan și 
pentru care nu există apro
bare legală. Pentru că e 
greu de făcut vreo apropie
re între fabricarea cupelor 
de greifer din tablă groasă 
de 30 mm, și desfacerea 
cartofilor ! Și, totuși, din 
fondurile C.L.F., destinate 
bunei aprovizionări și ser
viri a populației cu zar
zavaturi, s-au achiziționat 
tablă groasă, laminate etc. 
ca obiecte de primă necesi
tate pentru... coșul gospo
dinelor.

„Hîrtîuța perfectă

nu acoperă nici paguba, 
nici lipsa de răspundere

0 LEGE DE FIER A CONTROLULUI FINANCIAR: 
SĂ PREVINĂ, NU NUMAI SĂ CONSTATE

Brăila, la întrebarea noas
tră.

— Conducerea întreprin
derii avea mereu tendința 
să angajeze lucrări în alte 
județe, deși legal 
voie, numai ca să 
tragă controlului 
„argumentează" și 
torul U.J.C.A.P., 
Ghețu.

— Cine trebuia să reteze 
aceste... tendințe ?

— Sigur, aveți dreptate, 
noi... Dar știți, toate aces
tea aduceau mari beneficii. 
Ne-am gîndit că altfel nu 
se va putea îndeplini pla
nul...

n-avea 
se sus- 
nostru, 

instruc- 
George

Venituri din... paguba al
tuia! După care morală pla
nul trebuie făcut prin furt 
din curtea vecinului? Pri
vind lucrurile prin această 
optică, controlorii de Ia 
U.J.C.A.P. n-aveau cum

(cum de a ajuns de la re
parații de frigidere, prim- 
specialist în comerțul cu 
legume, sperăm că ne vor 
lămuri organele locale). O- 
dată cu el, la C.L.F. a apă
rut și echipa „fabricanților" 
de utilaj chimic. De-acuma 
C.L.F.-ul va prelua rolul pe 
care-1 jucase pină atunci 
I.R.U.C. — adică firmă de 
acoperire, tn felul acesta 
au fost atrase și deviate de 
la rostul lor firesc unități 
(și fonduri) care aveau cu 
totul alte meniri și scopuri. 
Adică, o situație aidoma 
celor sever criticate la con
ferința cu activul de partid 
și de stat din domeniile fi
nanțelor, prețurilor șl retri
buirii muncii : deturnarea 
de mijloace materiale și fi
nanciare și trecerea lor de 
Ia un capitol la altul pen
tru realizarea unor activi-

N-are rost să intrăm în 
toate amănuntele și nici 
să înșiruim aici numele tu
turor implicaților. De aces
tea se vor ocupa organele 
in drept. După cum tot ele 
vor trebui să facă lumină și 
asupra căilor și mijloacelor 
prin care au fost scoase o 
serie de piese și materiale 
din incinta altor întreprin
deri, cum ar fi Combinatul 
siderurgic Galați. Ceea ce 
s-a dovedit a fi și mai dău
nător, pe plan moral de data 
aceasta, a fost antrenarea 
unor lucrători — altminteri 
oameni destoinici in mese
ria lor — în felurite com
binații mai mult sau mai 
puțin dubioase, amăgiți cu 
hîrtiile aparent în regulă . 
și intrați în joc de dragul 
unui ciștig ușor.

— Eu am luat 4 000 de 
Iei, dar au fost ore supli-

mentare, ne-a spus mais
trul Constantin Preda, din 
secția reparații energetice 
a C.S.G. l-am luat însă pe 
stat de plată...

— Orele suplimentare au 
un anumit regim. Nu vi s-a 
părut suspect că, pentru 
lucrări făcute în combinat, 
ați fost plătit pe statul de 
plată al unui club sportiv?_  2 I

— Și mie mi s-a părut 
cam mult — susține la rin- 
dul său strungarul Dumi
tru Crăciun, din aceeași 
secție... Dan mi s-a spus 
„lasă, fă treaba repede și 
ai să fii mulțumit". Cind 
ne-am sesizat că sînt puțin 
escroci era prea tîrziu...

Prea tîrziu, înseamnă, aici 
slăbiciune și lipsă de fer
mitate muncitorească față 
de orice încercare de a 
trage foloase nemeritate. 
Intrarea în combinație a 
unor oameni tentați de mi
rajul cîștigului nemeritat a 
slujit de minune indivizi
lor necinstiți care, de alt
fel, n-au dat nici măcar un 
ciocan în vreo tablă. în 
schimb, cu state de plată 
aparent „în regulă" își în
casau fără scrupule partea 
lor : un singur ins — alt
minteri fără nici o ocupa
ție — trecut de formă pe 
stat a încasat.(și retransmis 
celor care dirijau afacerea 
— după ce-și oprea și el 
„indemnizația", 600 la a- 
vans, 600 la lichidare) în 
cîteva luni aproape 47 000 
de lei ! Și nu este singurul 
exemplu de felul acesta 1

Cazul de față pune în 
evidență tocmai notele dis
cordante pe care\nu le pu
tem admite, împotriva că
rora sîntem datori să lup
tăm. învățămintele ce se 
desprind — consecințele 
păgubitoare pe care le poa
te avea încălcarea îndato
ririlor legale, a normelor 
morale — îndeamnă peste 
tot la vigilență maximă 
pentru apărarea și dezvol
tarea avutului nostru, al 
tuturor, la poziție fățișă 
împotriva oricăror tendin
țe de a trăi ușor pe seama 
eforturilor celorlalți.

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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CELUI DE-AL XXLLEA CONGRES 
EXTRAORDINAR AL PARTIDULUI 

COMUNIST FRANCEZ
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează pârtiei- 

panților la cel de-al XXl-lea Congres extraordinar al Partidului Co- 
rnunist Fiancez, comuniștilor, clasei muncitoare, tuturor oamenilor mun- 
cii din Franța un cald salut tovărășesc și mesajul de solidaritate inter- 
naționalistă și de prietenie militantă al comuniștilor și al poporului 
român. ,

Congresul dumneavoastră are loc în condițiile unor profunde schim
bări politice, economice și sociale în viața popoarelor, generate de mu
tațiile pozitive intervenite în raportul de forțe pe scară internațională 
în favoarea păcii, democrației și progresului social. Eveniment de deo
sebita însemnătate în Viata politică franceză, forumul comuniștilor fran
cezi își, propune intensificarea și amplificarea eforturilor pentru reali
zarea Uniunii Poporului din Franța *— o puternică mișcare democratică 
și națională, o largă alianță a forțelor politice și sociale care susțin 
un program, comun de reforme democratice și vor să acționeze împreună 
pentru o politică de progres social, democrație și independență naționa
lă, pentru destindere și coexistență pașnică, pentru pace și colaborare 
internațională.

Partidul nostru consideră că în prezent se impun amplificarea și 
intensificarea acțiunii unite a maselor populare pentru continuarea și 
adîncirea cursului pozitiv spre destindere, securitate și colaborare în Eu
ropa și în întreaga lume, împotriva politicii imperialismului de forță și 
dictat, de dominație și agresiune, pentru lichidarea subdezvoltării, pen
tru raporturi noi între state, bazate pe egalitate, pe respectul voinței și 
libertății fiecărei națiuni, pentru o lume mai dreaptă și mai bună.

Membrii Partidului Comunist Român se bucură de relațiile frățești, 
de prietenie tradițională existente între partidele noastre, raporturi con
firmate și întărite în dialogul din vara acestui an dintre secretarii gene
rali ai celor două partide, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Georges Mar- 
chais. Ne exprimăm convingerea că aceste raporturi se vor întări în 
continuare spre binele prieteniei și colaborării dintre partidele și po
poarele noastre, dintre România și Franța, în interesul cauzei unității 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor pro
gresiste, democratice, antiimperialiste.

Vă urăm, dragi tovarăși, deplin succes în desfășurarea lucrărilor 
Congresului dumneavoastră extraordinar, în activitatea pentru tradu
cerea în viață a hotărîrilor pe care le veți adopta în folosul națiunii 
franceze, al păcii, democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Primire la Marea Adunare Națională
Miercuri după-amlază, președintele 

Marii Adunări Naționale, Nicolae 
Giosan, a primit delegația Comite
tului pentru politică externă al Adu
nării Federale a R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de Mihailo Iavorski.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost discutate pro
bleme de interes comun, probleme 
ale colaborării. între instituțiile par
lamentare din cele două țări vecine 
și prietene, precum și unele aspecte 
ale contribuției parlamentelor la sta
tornicirea unui climat de pace și 
securitate în Europa șl în întreaga 
lume.

★

în aceeași zi, delegația Comitetu
lui pentru politică externă al Adu

nării Federale a R.S.F. Iugoslavia a 
continuat schimbul de vederi și in
formații cu delegația Comisiei pen
tru politică externă a Marii Adunări 
Naționale.

De asemenea, oaspeții iugoslavi 
au avut o întrevedere cu Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

o *
în cinstea oaspeților, Mlhai Dalea, 

președintele Comisiei pentru politică 
externă, a oferit un dejun la care au 
participat membrii celor două dele
gații, reprezentanți ai Ambasadei 
R.S.F. Iugoslavia la București.

(Agerpres)

PLANUL PE PATRU ANI 
DIN CINCINAL - ÎNDEPLINIT

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ZAMBIA Cronica zilei

COMITETULUI CENTRAU 
rAE PARTIDULUI COMUNIST LIBANEZ

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comu
nist Libanez, Comitetul Central al Partidului Comunist Român Vă adre
sează dumneavoastră, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din 
Liban un cald salut tovărășesc și cele mai sincere felicitări. •

Vă transmitem, totodată, urări de noi succese în activitatea consa
crată creșterii forței și influenței partidului, apărării și promovării in
tereselor oamenilor muncii libanezi, în lupta pentru pace și socialism.

Acest eveniment remarcabil din filele istoriei partidului dumnea
voastră are loc în condițiile unor profunde transformări politice, econo
mice și sociale în viața popoarelor, ale avîntului luptei maselor popu
lare pentru Victoria cauzei păcii, libertății, independenței naționale și 
progresului social. Partidul nostru consideră că în prezent se impune 
intensificarea luptei unite a forțelor revoluționare, democratice și pro
gresiste, pentru continuarea cursului pozitiv spre destindere și coope
rare, pentru eliminarea surselor de încordare și război, pentru solu
ționarea pe cale politică, în interesul popoarelor, a tuturor problemelor 
majore contemporane, pentru democratizarea relațiilor internaționale, 
pentru lichidarea vechii politici de dominație a imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, pentru o nouă ordine politică și eco
nomică internațională.

Profund interesat în stingerea conflictului din Orientul Apropiat, 
Partidul Comunist Român apreciază că este necesar să se acționeze cu 
perseverență pentru începerea, în cel mal scurt timp, a negocierilor de 
la Geneva, care să ducă la o pace justă și durabilă în Orientul Mij
lociu, la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în 
războiul din 1967, la garantarea independenței naționale și integrității 
teritoriale a tuturor statelor dih zonă, la asigurarea aspirațiilor legitime 
ale poporului palestinean def asși organiza, de sine stătător^- -propria: 
viață.

Salutăm cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor, de coope
rare și prietenie dintre Republica Socialistă România și Liban. Țara 
noastră este hotărîtă să acționeze în mod statornic pentru realizarea 
acordurilor și înțelegerilor convenite cu ocazia vizitei oficiale efectuate 
anul acesta în Liban de secretarul general al partidului nostru, pre
ședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — moment de deosebită însemnătate pe calea dezvoltării 
generale a raporturilor româno-libaneze.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima convingerea că bunele 
raporturi de prietenie, solidaritate și colaborare tovărășească statorni
cite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Libanez vor 
cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul celor două partide și 
popoare, al unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor antiimperialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

o Colectivul întreprinderii de 
autoturisme din Pitești a îndepli
nit sarcinile de plan pe patru ani 
ai cincinalului. Pină la finele a- 
cestui an, el va realiza un volum 
suplimentar de producție în valoa
re de peste 900 milioane .lei față 
de prevederile planului pe anii 
1971—1974. Cu acest prilej, colec
tivul unității a adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune : „Co
muniștii întreprinderii noastre, toți 
lucrătorii susțin din toată ini
ma propunerile făcute de or
ganizațiile de partid ca dum
neavoastră, omul care reprezintă în 
chip strălucit națiunea noastră so
cialistă, să fiți reales în funcția 
de înaltă răspundere — aceea de 
secretar general al partidului. Ex- 
primîndu-ne profunda noastră gra
titudine pentru grija deosebită pe 
care ne-o purtați, pentru condițiile 
de viață care ne-au fost Create, vă 
asigurăm, mult iubite tovarășe 
Ceaușescu, că vom face totul și ne 
vom înzeci eforturile pentru ca, 
prin munca noastră, să contribuim, 
alături de întregul popor, la fău
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, la înaintarea Româ
niei spre culmile luminoase ale co
munismului".

e Unitățile industriale din mu
nicipiul Roman și-au îndeplinit, cu 
75 de zile înainte de termen, sar

cinile de plan pe 4 ani din cinci
nal, onorîndu-și, astfel, angaja
mentele suplimentate, asumate In 
cinstea Congresului al XI-lea al 
partidului. Calculele estimative in
dică posibilități de depășire a pre
vederilor stabilite pe cei 4 ani cu 
peste 750 milioane lei, iar pe în
tregul cincinal cu mai mult de 1 
miîiard lei.

o întreprinderile din Făgăraș a- 
nunță un nou succes de prestigiu : 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
anii 1971—1974. Pină la sfîrșitul a- 
cestui an, oamenii muncii din în
treprinderile industriale ale orașu
lui vor realiza o producție supli
mentară în valoare de aproape 700 
milioane lei.

• B A C A U (Corespondentul 
„Scînteii", Gheorghe Baltă). — Pină 
la această dată, 11 întreprinderi 
industriale din județul Bacău au a- 
nunțat realizarea prevederilor pla
nului pe patru ani ai cinci
nalului. Calculele arată că, pînă 
la finele anului, colectivele de 
muncă din aceste unități vor rea
liza o producție suplimentară în 
Valoare de cirba 1,6 miliarde lei. 
Aceasta se va concretiza în însem
nate cantități de țesături, încălță
minte, hirtie, cherestea, organe de 
asamblare pentru industria con
structoare de mașini ș.a.

Excelenței Sale
Domnului dr. KENNETH DAVID KAUNDA

Președintele Partidului Unit al Independenței Naționale 
Președintele Republicii Zambia

Cu ocazia celei de-a X-a aniversări a independenței Republicii 
Zambia, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, par
tidului, guvernului și poporului zambian prieten cele mai calde feli
citări și urări de fericire și prosperitate, în numele Partidului Comu
nist Român, al guvernului și poporului român, cît și al meu personal.

Cea de-a X-a aniversare a independenței Republicii Zambia are loc 
în condițiile afirmării tot mai puternice a voinței popoarelor de a rea
liza șl consolida un climat de destindere și colaborare internațională, de 
a stinge focarele de tensiune și război, de a asigura soluționarea politică, 
în interesul tuturor națiunilor, a problemelor politice contemporane, 
pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a hotărî liber destinele 
sale, fără nici un amestec din afară. ,

Poporul român a urmărit cu sentimente de simpatie și satisfacție 
realizările poporului prieten zambian în cei zece ani de republică inde
pendentă și suverană și și-a manifestat cu consecvență solidaritatea ac
tivă cu lupta poporului zambian pentru propășirea sa economică și so
cială, pentru afirmarea plenară a ființei sale naționale.

în acest deceniu, relațiile dintre partidele, țările și popoarele noas
tre au cunoscut o dezvoltare substanțială, pe multiple planuri. Vizita 
efectuată de dumneavoastră în România, ca și vizita pe care am între- 
prins-o în Republica Zambia, întîlnirile și convorbirile avute cu acest 
prilej, acordurile și declarațiile senjnate au constituit momente remar
cabile pe calea amplificării relațiilor româno-zambiene. Țara mea do
rește să acționeze cu toată hotărîrea pentru adîncirea în continuare a 
acestor raporturi bune de prietenie și colaborare existente între țările și 
popoarele noastre.

Totodată, România se pronunță pentru o conlucrare tot mai activă 
între țările noastre pe tărîmul vieții internaționale, pentru o nouă ordine 
politică și economică în lume, pentru raporturi de echitate și justiție în
tre națiuni, împotriva imperialismului și reacțiunii, pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului și discriminării rasiale, pentru triumful 
cauzei păcii, libertății, independenței naționale și progresului social.

Folosesc acest prilej pentru a-mi reafirma convingerea fermă că și 
în viitor prietenia și colaborarea dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Unit al Independenței Naționale, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Zambia se vor dezvolta și diversifica tot mai mult, 
spre binele și fericirea ambelor noastre popoare, în interesul întăririi 
unității de acțiune a tuturor forțelor antiimperialiste, în lupta pentru 
pace, securitate și înțelegere internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român
Președintele

Republicii Socialiste România
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Cu prilejul „Săptămînii economiei66
AVANTAJE SUPLIMENTARE 
ACORDATE DEPUNĂTORILOR 

PE OBLIGAȚIUNI C.E.C.

Cu prilejul „Săptămînii eco
nomiei", Casa de Economii și 
Consemnațiuni a luat măsura ca 
obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri 
să fie vîndute depunătorilor în 
perioada 25—30 octombrie a.c., 
inclusiv, la valoa-ea lor nomi
nală, fără diferență de preț.

De asemenea, la tragerea la 
sorți a-obligațiunilor 'C.E.C. cii 
cișligurV jlentru lună octombrie ; 
a.c., CaSa de Economii și Con
semnațiuni va acorda suplimen
tar, în afara celor 5 917 cîștiguri 
în valoare de 5 749 000 de lei ce' 
se atribuie la fiecare tragere la 
sorți lunară, un număr de 513 
cîștiguri în valoare de 665 000 de 
lei ; în total se vor acorda deci 
6 430 de cîștiguri în sumă de 
6 414 000 de lei.

Tragerea la sorți pentru aceas
tă lună va avea loc în ziua de 
31 octombrie a.c, in comuna Le- 
rești, din județul Argeș.

O AVANTAJOASA 
FORMĂ DE DEPUNERI
După cum am fost informați, 

în sprijinul cetățenilor care

ro

doresc să devină depunători 
consecvenți la C.E.C. s-a intro
dus o formă simplă și avanta
joasă : (lepunerile cu regula
ritate prin virament pe bază de 
consimțămînt scris. Depunerile 
se fac pe baza liberului consim- 
țămînt al cetățenilor, ele avînd 
un caracter strict voluntar. Su
mele ce se depun pe baza con- 
simțămîntului completat la do
rința solicitatorului, reprezen- 
tind retribuția integrală sau 
parțială a acestuia, sînt înscrise 
în libretul emis pe numele, .său. 
sau in contul personal Depu
nerile cu regularitate prin con- 
simțâmînt scris sînt deosebit de 
avantajoase, deoarece în felul 
acesta .se pot economisi treptat 
sume însemnate, evitîndu-se tot
odată deplasările pentru efec
tuarea depunerilor, ele făcin- 
du-se direct de către întreprin
derea sau instituția unde aceștia 
lucrează. Depunătorul poate 
cere oricînd restituirea parțială 
sau integrală a sumelor econo
misite prin consimțămînt 
scris, precum și majorarea sad 
micșorarea sumelor consimțite 
a fi depuse ori revocarea con- 
simțămintului.
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Excelenței Sale
Domnului MAINZA MATHIAS CHONA

Prim-ministru al Guvernului Republicii Zambia

Cu ocazia celei de-a X-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Zambia, îmi face plăcere să vă transmit felicitări cordiale și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală.

îmi amintesc cu plăcere recentele discuții ce le-am purtat la Bucu
rești și îmi exprim convingerea că, în același spirit de prietenie și înțe
legere, vom face împreună totul pentru a concretiza în cele mai bune 
condiții acordurile încheiate, pentru a dezvolta și întări tot mai mult 
relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre, în folosul po
poarelor noastre, al păcii și înțelegerii internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România
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FOTBAL

Dinamo - F.
Primul meci dintre Dinamo și 

F. C. K61n din turUl al doilea al 
„CUpei U.E.F.A." s-a încheiat la e- 
galitate 1—1 (0—1). Golurile au fost 
înscrise, în ordine, de Lauscher 
(mih. 40) și de Dinu (mih. 65).

Așa după cum ați putut vedea pe 
micile ecrane, formația din Koln 
practică un joc modern, de buhă ca
litate, caracteristic elitei fotbalului 
vest-german. Ea dispune de' un sis
tem defensiv solid, bazat pe marca
jul strict, dar fără apucăturile dis
tructive care fac urît jocul. Dimpo
trivă, construcția acțiunilor începe 
chiar din zona apărării, transferin- 
du-se foarte rapid Spre poarta adver
să. Datorită clasei tehnico-tactice a 
jucătorilor săi în frunte cu Overath, 
F. C. Koln e capabilă să acționeze 
în moduri diverse de la' „țesătura de 
pase" și organizarea unof atacuri su- 
pranumerice pină la contraatacuri 
dintre cele mai eficace. Și, totuși, 
atuhei cînd asupra ei se exercită 
presiunea unui joc avîntat și hotă- 
rit, formația vest-germană arată 
slăbiciuni, jocul ei Se dereglează, ă- 
dică, la urma urmei, primește goluri 
și poate fi învinsă. Tocmai aici cred 
că se află greșeala în aprecierea pe 
care a săvîrșit-o conducerea tehni
că a echipei Dinamo. Cunoscînd for
ța echipei adverse și clasa jucători
lor acesteia, antrenorii bucureștenl 
au fost ieri de o prudență excesivă, 
alcătuind o formație că pentru un 
meci foarte greu „în deplasare", cu 
nu mai puțin de Cinci fundași, lor 
adăugîndu-li-se Dinu care în prima 
repriză a acționat mai retras. Aceas
tă gindire tactică n-a dat rezultate 
corespunzătoare pe teren, iar de 
ceea ce le-a fost frică antrenorilor

C. Koln 1-1 '
tot n-au scăpat — echipa a primit 
Un gol pe teren propriu, in plus, 
a trebuit să facă mari efor
turi spre a obține măcar un scor e- 
gal. Greșeala tactică n-a, fost reme
diată la timp, ea a durat exact două 
treimi din meci ; în minutul 60 un 
apărător a fost înlocuit cu un ata
cant, iar după numai alte cinci mi
nute s-a înscris punctul egalizator și 
s-aU creat numeroase ocazii prielni
ce golurilor. Vorbind deschis, avem 
impresia că un asemenea mod — 
după cum s-a văzut, greșit — de a 
Concepe meciul acesta s-a repercu
tat și asupra stării de spirit a ju
cătorilor pe care-i știam mult mai 
combativi și mai hotăriți. Iar, ca o 
Ultimă remarcă, de foarte multă vre
me Dinamo n-a aliniat, nici în „Cam
pionat, nici in alte partide, o for
mație cu cinci fundași, de Unde pre
supunem că echipa nu era învățată 
Să joace într-o manieră atit de pro
nunțat defensivă. Acym, echipei 
noastre îi rămîne timp pînă la 6 no
iembrie, dată meciului-retur, ca să 
gîndească mai bine asupra sarcini
lor de joc, în Condiții diferite de a- 
Celea de-acasă. Eâ are, de altfel, o 
experiență pozitivă, și apreciată, de 
la partida-retur de anul trecut, cu 
Atletico, la Madrid.

Valeria MIRONESCU

Ieri seara, la Hamburg) în „Cupa 
U.E.F.A.", echipa locală Hamburger 
S. V., lideră în campionatul vest- 
german, a învins cu un scor cate
goric, 8—0 (2—0), echipa brașoveană 
Steagul roșu.

VOLEI; întrecerile pentru titlurile lumii

LA FEMININ: ROMÂNIA—UNGARIA S-O

în orașele Ciudad de Mexico și 
Guadalajara au început intilhirile din 
cadrul turneelor finale ale campio
natelor mondiale de volei. în turneul 
feminin, de la Guadalajara, echipa 
României a debutat Cu o frumoasă 
victorie, întrecind cu scorul de 3—0 
(15—3, 15—3, 15—12) selecționata Un
gariei. în cursul jocului s-au re
marcat Mariana Ionescu și Maria 
Certgher. Alte rezultate : Japonia — 
R. D. Germană .3—0 (15—2, 15—8,
15—10) ; U.R.S.S. - Coreea de Sud 
3—0 (16—14, 23—21, 15—13).

La Ciudad de Mexico, în turneul 
masculin, surpriza Zilei a fost furni
zată de echipa Poloniei, care a învins 
cu 3—2 (16—14, 9—15, 15—6, 12—15,

15—7) echipa U.R.S.S, Meciul Româ
nia — Japonia a atras din nou un 
mare număr de spectatori. Victoria a 
revenit cu 3—2, la capătul unei parti
de de mare spectacol, echipei nipo
ne. Primul set a fost cîștlgat de ja
ponezi cu 15—6. Jucătorii români 
s-au regăsit șl și-au adjudecat ur
mătoarele două seturi cu 15—12 și 
18—16. în seturile 4 și 5, echipa ja
poneză a jucat extraordinar, cucerind 
victoria cu 15—6 și 15—1 ! în cel 
de-al treilea meci al turneului mas
culin, echipa R. D. Germane, cam
pioană mondială, a învins cu 3—2 
(14—16, 15—10, 15—10, 11—15, 15—7)
selecționata Cehoslovaciei.
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Vestita „Copperbelt" („Centura 
cuprului") a Zambiei este clar deli
mitată de salba de orașe ridicate pe 
arcul de cerc cuprins între Ndola 
și Mufulira. „Aurul roșu", primul 
metal folosit de om încă în urmă 
cu zece milenii, se bucură azi de 
tot mai multă căutare, fiind consi- . 
derat ca un element indispensabil 
al civilizației. înșirate ca perlele 
unei salbe, Ndola, Luanshya, Kitwe, 
Chingola, Chililabombwe, ca și alte 
localități zambiene, își datorează 
existența cuprului.

Descoperirea zăcămintelor din 
„Copperbelt" este învăluită in le
gendă. Goana după aur a aventu
rierilor ce rătăceau în Africa de 
Sud i-a împins dincolo de flu
viul Zambezi. Se spune că unul din 
aceștia, fiind și pasionat vînălor, ar 
fi ajuns pe valea riului Luanshya, 
unde a împușcat' o antilopă. Dar./el 
nu a găsit Vînatul decît în ziua ur
mătoare, constatînd cu surprindere 
pete verzui pe blana de antilopă. 
Locul poartă și astăzi numele de 
Roan Antelope, desemnînd unul din 
cele mai mari zăcăminte de cupfu. 
Vestea s-a răspîndlt cu repeziciune 
și curînd regiunea a început să fie 
cutreierată de la un capăt la altul. 
Așa s-a delimitat perimetrul „cen
turii", care a fost apoi împărțit în
tre două mari societăți monopolis
te : „Roan Selection Trust" și „An
glo-American Corporation". Uriașe
le beneficii pe care acestea le ob
țineau nu reveneau insă populației 
autohtone, ci luau drumul străină
tății.

Impunîndu-și suveranitatea asu
pra resurselor sale naturale, în 
vara _anului 1969 tînărul stat zam
bian a preluat 51 la sută din ac
țiunile acestor companii. în acest
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fel Zambia, care deține locul al 
treilea în lume în ceea ce pri
vește producția de cupru, poate 
folosi astăzi bogatele sale resurse 
naturale în vederea accelerării pro
gresului economic și social. O 
preocupare de prim ordin a guver
nului zambian este diversificarea 
economiei. Astfel, la Ndola, alături 
de întreprinderile de prelucrare a 
cuprului, au apărut uzine metalur
gice, fabrici chimice, de asamblare 
a automobilelor, întreprinderi ale 
industriei alimentare. Aici este și 
punctul terminus al conductei' de 
petrol ce pornește de pe coasta 
Oceanului Indian și prin care se a- 
sigufă necesarul de carburanți al 
țării. O cale ferată pornind din 
Ndola Va lega Zambia de portul 
tanzanian Dar es Salaam. Lingă ve
chiul oraș au apărut noi cartiere 
destinate muncitorilor. Pentru con
strucția aceslora statul a acordat 
importante înlesniri, furnizînd ma
teriale de construcție, amenajînd 
căile de acces, instalațiile de cana
lizare, electricitate etc. In același 
timp, aii fost înălțate numeroase 
școli. Dacă în momentul proclamă
rii independenței în Zambia existau 
doar 1 400 de absolvenți ai școlii 
primare, în prezent învătămîntul 
primar este obligatoriu și gratuit. •

Transformările înnoitoare de la 
Ndola, ca și din întreaga tară — 
urmărite cu caldă simpatie de po
porul nostru, în spiritul tradiționa
lei solidarități a României cu sta
tele africane, cu toate statele în 
curs de dezvoltare — sînt caracteris
tice pentru eforturile pe care le 
depune poporul Zambian, stăpin pe 
destinele sale, pentru înaintarea pe 
calea progresului.

Augustin BUMBAC

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Zambia, Ver
non Mwaanga, cu ocazia celei de-a 
X-a aniversări a independenței aces
tei țări.

★
Ministrul planului și cooperării din 

Republica Africa Centrală, Jean Paul 
Mokodopo, care se află în țara noas
tră cu prilejul lucrărilor celei de-a 
IV-a sesiuni a Comisiei mixte de 
cooperare economică româno-centra- 
fricană, a avut convorbiri, în cursul 
zilei de miercuri, cu Vasile Patilineț, 
ministrul economiei forestiere și ma
terialelor de construcții, și Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei. A fost trecută în revistă 
activitatea pe care societățile mixte 
româno- centrafricane „Larombois", 
„Carombois" și „Scaromines" o des
fășoară pentru exploatarea, indus
trializarea și comercializarea lemnu
lui, exploatarea și valorificarea ză
cămintelor de minereuri, hidrocar
buri și diamante, apreciindu-se cu 
satisfacție realizările obținute pină 
acum. S-a apreciat, de asemenea, că 
există posibilități de lărgire a coo
perării româno-centrafricane în do
meniile respective, precum și în alte 
domenii.

★
Cu prilejul celei de-a XXXI-a ani

versări a Armatei Republicii Popu
lare Polone, ambasadorul polonez la 
București, Wlâdyslaw Wojtaslk, a 
organizat miercuri o gală de film.

Au participat general-colonel Va
sile Ionel, adjunct al ministrului 
apărării naționale, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, generali și ofițeri superiori, 
oameni de cultură și artă.

Erau prezențl șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești, atașați militari, membri ai 
corpului diplomatic.

★
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 

afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a primit delegația 
economică din Republica Nicaragua, 
condusă de dr. Jose Maria Castillo, 
consilier pentru probleme economic» 
al președintelui republicii.

în cadrul convorbirii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări.

*
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat 
miercuri o seară culturală dedicată 
Zilei naționale a Austriei.

Au participat Andrei Vela, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de cultură și artă. 
Erau prezenți Werner Sautter, am
basadorul Austriei la București, șl 
membri ai ambasadei.

★
în țara rioastră a sosit dr. Olivier 

Long, director general al Acordului 
general pentru tarife vamale și co
merț (G.A.T.T.). Oaspetele urmează 
să aibă convorbiri cu reprezentanții 
instituțiilor românești de resort asu
pra problematicii negocierilor comer- 
ci,tile. ^cejijSe „dosfășoșră,-; sub egida, ,- c 
QtA.TiT.,i;și .£ntiIegătțirA,|cu alte as
pecte ■al'ei,deZV01tărji..:,o61al?Qrăfii țării 
noastre cu G.A-.T.T;-

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost insta

bilă în nordul Olteniei, Banat, Cri- 
șana, Transilvania, Maramureș și nor
dul Moldovei, unde cerul s-a men
ținut mai mult acoperit și au căzut 
ploi ce au avut și caracter de aversă, 
în zonele muntoase, precipitațiile au 
fost șl sub formă de lapoviță și nin
soare. în sud-estul țării, vremea a 
fost frumoasă și s-a încălzit. VintUl 
a suflat potrivit, cu intensificări lo
cale. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 4 grade la Huedin și 28 
de grade la Turnu-Măgurele. în 
București : Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul mal mult senin. VintUl a su
flat în general slab. Temperatura 
maximă a fost de 27 de grade.

Timpul probabil pentru zilele do 
25, 26 și 27 octombrie. în țară : Cerul 
va fi variabil, cu înnotări mai ac
centuate în Banat, Crișana, Maramu
reș și în Moldova, unde vor Cădea 
ploi locale. în test, ploi Izolate. Vitit 
moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 3 și 13 grade, iar 
cele maxime între 10 și 20 de grade. 
Pe alocuri se va produce ceață. In 
București : Cerul va fi temporar no- 
ros, favorabil ploii de scurtă durată 
la începutul intervalului. Vint slab 
pînă la potrivit. Temperatura ușor

s

!

Campionatele mondiale ds gimnastică
VARNA 23 (Prin telefon de la tri

misul Agerpres, A. Berger). — Cam
pionatele mondiale de gimnastică au 
continuat ieri la Varna cu exerciți
ile liber-alese ale concursului femi
nin pe echipe. Selecționata Români
ei, situată pe locul 5 după exerci
țiile impuse, a avut o evoluție bu
nă, reușind să întreacă reprezenta
tiva Cehoslovaciei și să ocupe locul 
4. Din echipa română s-au eviden
țiat în mod deosebit Alina Goreac,

la sărituri șl paralele, aparate unde 
a obținut nota 9,70, și Anca Gri- 
goraș. Titlul mondial a revenit echi
pei U.R.S.S., cu 384,15 punct^. urma
tă de R. D. Germană — 376,55 punc

te, Ungaria — 370,60 puncte, Româ
nia — 369,30 puncte, Cehoslovacia — 
368,45 puncte, Japonia — 362,90 punc
te. Cel mai bun rezultat individual 
l-a obținut campioana mondială și 
olimpică L. Turisceva — 78,40 puncte.

variabilă.

Campionatele naționale de box
® Tinerii Robu Niță și Damian Cimpoieșu — învingători © Azi, 

de la ora 18,30, prima gală semifinală

Miercuri dUpă-amiază pe ringul 
montat în incinta Palatului Sporturi
lor și Culturii a avut loc a cincea 
reuniune din cadrul finalelor cam
pionatelor naționale de box. Iată re
zultatele înregistrate : muscă : D. 
Condurat (Steaua) b. ab. 2 pe V. 
Bobe (Steaua), Ibrahim Faredin (Fa
rul) b.p. pe St. Băiatu (Voința) ; 
semimijlocie : V. Zilberman (Rapid) 
b.ab. 3 pe S. Mihășean (A.S.A. Tg. 
Mureș) ; Al. Popa (C.S.M. Cluj-Na- 
poca) b.p. pe Tănase David (Dinamo 
București) ; I. Fuicu (U.M. Timișoa
ra) b.p. pe I. Vlad (B.C. Brăila) ; D. 
Cimpoieșu (Dinamo Brașov) b.p. pe 
I. Hodoșan (Metalul București). La 
categoria muscă P. Dragu (Steaua) a 
fost oprit de medic Să-l intilnească 
pe I. Gavrilă (Voința Buzău). în 
meci „Vedetă", la categoria muscă, 
Robu Niță (B.C. Brăila) l-a învins la 
puncte pe Mihai Toma (C.S. Pitești).

în gala de aseară, la categoria 
grea au avut loc semifinalele, ale că
ror rezultate au dus la o reeditare a 
finalei de anul trecut între dinamo- 
vistul bucureștean Ion Alexe șt 
constănțeanul Ilie Dascălu. Alexe 
l-a învinuia puncte pe Vasile Lehă- 
duș, iar Dascălu a cîștigat tot la 
puncte în fața lui Anghel Iancu.

în limitele categoriei mijlocie mică, 
Alexandru Tirboi de la Farul Con
stanța a furnizat O surpriză, reușind 
să-l invingă la puncte pe Sandu Ti- 
rîlă.

Astăzi, de la ora 18,30, se dispută 
prima reuniune completă a semifi
nalelor.

Jocurile Olimpice — 1980 
vor fi găzduite de orașul 

Moscova
La Vlena au continuat miercuri 

lucrările celei de-a 75-a sesiuni a 
Comitetului Internațional Olimpic 
(C.I.O.). Au fost stabilite prin vot 
viitoarele orașe care vor găzdui Jocu
rile Olimpice, de iarnă și de vară, 
din anul 1980. Cea de-a 22-a ediție a 
Olimpiadei de vară va avea Ioc in 
1980 in orașul Moscova. Comitetul In
ternațional Olimpic a reținut candi
datura stațiunii de sporturi america
ne Lake Placid, unde în 1980 vor avea 
loc întrecerile Olimpiadei albe (14— 
23 februarie).

„L'EXPRESS"

„IU LUB INIERDEPENDENTtlOR MMI COLBWREA CII jARIlE 
SĂRACE POATE SALVA DE «li DM.''

Sub acest titlu, revista franceză „L’EXPRESS" publică un articol 
al trimisului Sau special la sesiunea anuală a Fondului Monetar Inter
național, care a avut loc recent la Washington. Publicăm extrase din 
acest articol:

în fața Adunării generale a Fon
dului Monetar Internațional (F.M.I.), 
în calitatea sa de președinte al Băncii 
Mondiale, Robert McNamara a vorbit 
în cunoștință de cauză atunci cînd a 
declarat : „Pentru statele cele mai să
race, pentru 1 miliarei de ființe ome
nești, situația este disperată. Totul 
s-a conjugat pentru zdrobirea aces
tora, de la criza energetică și crește
rea prețurilor la petrol la calamită
țile naturale — inundațiile și seceta". 
Și a adăugat : „Și 'țările bogate, 
și cei care au Obținut venituri 
din petrol trebuie să-i ajute pe 
ceilalți. Căci ajutorul nu este un lux. 
Dimpotrivă, este o chestiune de res
ponsabilitate socială și morală. Desi
gur, pentru a o îndeplini, unii vor tre
bui poate să consimtă la unele sa
crificii, să-și reducă cu ceva nivelul 
de trai, intr-un mod selectiv, ca ur
mare a inflației și a penuriei. Dar, 
ei pot s-o facă. In timp ce pentru 
milioane de oameni în țările cele 
mai sărace scăderea nivelului de trai 
ar însemna, pur și simplu, pleirea".

După care, McNamara a citit aceas
tă cifră teribilă : venitul mediu pe 
locuitor este sub 200 dolari anual în 
regiunile nevoiașe ale planetei !

Apelul său la solidaritate a avut e- 
cou. Un colaborator al ministrului 
vest-german de finanțe, Hans Apel, a 
răspuns : „McNamara are dreptate, 
nu e vorba de filantropie. Dacă vom 
lăsa țările sărace să zacă în mizerie, 
noi înșine vom fi antrenați în mize
rie". Căci — a argumentat vorbito
rul — nu trebuie uitat că aceste țări 
sînt clienții tehnologiei noastre șl, în 
ziua în care, pe scară mare, vor înce
ta să fie solvabile, nouă nu ne va 
rămîne decit să punem lacăt la porți
le uzinelor noastre. Și, de la tribuna 
F.M.I., Hans Apel a chemat la rîndul 
său pe cei avuți să investească pe 
termen lung în țările sărace. Ar fi, 
după părerea lui, cel mai bun mijloc 
de a ieși din criza inflaționistă fără a 
Cădea într-o depresiune generalizată.

Căci ce este depresiunea ? E lînce- 
zirea activității economice — uzine 
Închise, bănci în stare de faliment,

șomeri cu milioanele. Occidentul a 
cunoscut aceste grozăvii în anii '30, 
și nu le-a Uitat. Spectrul lor a fost, 
de altfel, prezent la diferitele reu
niuni care au avut loc recent la 
Washington. Atit la sesiunea F.M.I., 
cit și la „întîlnirea la nivel înalt a 
economiei americane1', convocată de 
președintele Gerald Ford, pentru a 
desemna inflația ca inamicul public 
numărul 1. în imensa sală de bal a 
hotelului Hilton din Washington s-au 
Intîlnit 800 de persoane : experți ai 
administrației, economiști ai univer
sităților, ai întreprinderilor, sindica
liști, bancheri, oameni de afaceri.

In cursul dezbaterilor, se arată în ar
ticol, expertul Otto Eckstein, fost 
consilier al Casei Albe, a pus un 
diagnostic pe care nimeni nu l-a 
contestat : „1975 va fi pentru State
le Unite un an de creștere zero și e 
probabil că in raport cu 1974 pro
ducția industrială se va micșora din 
nou".

în discursul său la F.M.I., dl. 
McNamara declara : „Numai războa
iele șl depresiunile au provocat tul
burări comparabile cu cele de as
tăzi". Simplă constatare sau chema
re la realitate 7
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UN PAS IMPORTANT PE CALEA SPRE INDEPENDENTĂ manifestâri „Rămîne încă mult de făcut Vizita în Mexic a ministrului de externe
Acord privind încetarea 

focului în Angola
LUANDA 23 (Agerpres). — în loca

litatea angoleză Algures, situată Ia 
170 km de frontiera cu Zambia, a fost 
semnat un acord privind încetarea 
focului între Mișcarea Populară pen
tru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) și 
guvernul portughez — relatează a- 
gențiile France Presse, Reuter și As
sociated Press, citind ziarul „Provin
cia. de Angola". Acordul a fost sem
nai de o delegație a Mișcării pentru 
Eliberarea Angolei, condusă de pre
ședintele Agostinho Neto, și o dele
gație portugheză, condusă de coman
dorul Leonel Cardoso, membru al 
juntei guvernamentale din Angola.

Acordul prevede, între altele, des
chiderea la Luanda, Lobito și Luso 
a unor birouri ale Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei, dintre 
care cel de la Luanda urmează să-și 
înceapă activitatea la 25 octombrie 
a.c.

Prin semnarea acestui acord, toate

cele trei mișcări de eliberare din 
Angola — Mișcarea pentru Elibera
rea Angolei, Frontul Național pentru 
Eliberarea Angolei și Unita — pot des
fășura o activitate legală, avînd 
dreptul să-și instaleze sediije cen
trale la Luanda, capitala Angolei.

Potrivit părerii observatorilor lo
cali, acest acord, care consemnează 
juridic încetarea neoficială a focu
lui dintre M.P.L.A. și autoritățile 
portugheze, in vigoare de la 1 sep
tembrie a.c:, creează pe plan politic 
perspectivele necesare in vederea 
constituirii unui guvern provizoriu 
care să pregătească procesul de ob
ținere a independentei totale a An
golei.

Agenția France Presse subliniază 
că populația din Luanda a primit cu 
bucurie vestea semnării acordului 
care, după 13 ani de lupte, deschide 
drumul spre accesul Angolei Ia inde
pendentă definitivă.

CONSACRATE ZILEI 

ARMATEI ROMÂNE
în diferite țări a fost marcată fn 

aceste zile cea de-a XXX-a aniver
sare a Zilei Armatei Republicii So
cialiste România.

pentru ca 0. N. U. să răspundă 
pe deplin speranțelor puse în ea“

Mesaje cu prilejul aniversării semnării Cartei

al României

MOZAMBIC

EȘECUL UNOR PROVOCĂRI ALE REACȚIUNII
LOURENQO MARQUES 23 (Ager

pres). — înaltul comisar portughez 
in Mozambic, Victor Crespo, a decla
rat că toți cei care se fac vinovați 
de incidentele care au avut loc la 
Lourehțo Marques vor ■ fi deferiți 
justiției. Foștii militari portughezi 
care au incitat la dezordine au fost 
îmbarcați, urmind a fi judecați la 
Lisabona. în capitala Mozambicului 
a fost reinstaurată liniștea, iar pe 
străzile orașului patrulează militari

ai forțelor armate portugheze și ai 
Frontului de Eliberare din Mozam
bic (FRELIMO).

Bilanțul oficial al incidentelor care 
s-au produs, luni, la Lourențo Mar
ques se ridică la 41 de morți și 88 
de răniți, dintre care aproape jumă
tate se află in stare gravă — preci
zează un comunicat al Statului Ma
jor al forțelor armate portugheze, 
dat publicității la Lisabona.

Un comunicat al Ministerului

LISABONA 23 (Agerpres). — în- 
cepind de la 25 aprilie a.c., în Por
tugalia nm mal există prizonieri po
litici, se arată într-un comunicat al 
Ministerului Justiției din această 
țară. Documentul citat precizează că 
la 25 aprilie — data înlăturării fostu
lui guvern prezidat de Marcelo Gae
tano — „cîțiva funcționari ai orga
nizațiilor militarizate și ai poliției au 
fost arestați pentru crime de drept 
comun (asasinate, abuz de putere 
etc.), dar nimeni nu a fost reținut

Justiției din Portugalia

pentru activități politice". „în pre
zent sînt private de. libertate cîteva 
persoane Suspectate de a fi partici
pat la tulburările de la 28 septem
brie. ^ceste acțiuni cad, de aseme
nea, sub incidența dreptului comun, 
căci evenimentele de la 28 septem
brie au constituit o tentativă de 
schimbare prin mijloace violente a 
ordinii stabilite, între care poate fi 
citată, ca exemplu, pregătirea asasi
nării primului ministru", se arată, în 
încheiere, in comunicatul menționat.

Ambasada română din R. P. Al
bania a organizat o gală de filme 
documentare românești cu tematică 
militară. Au participat reprezentanți 
ai conducerilor ministerelor apără
rii, afacerilor externe și comerțului 
din țara gazdă, membri ai corpului 
diplomatic, militari albanezi, repre
zentanți ai ■ presei. Ambasadorul 
României a vorbit cu acest prilej 
despre semnificația aniversării.

La Casa Centrală a Armatei din 
Sofia a avut loc o adunare festivă la 
care au participat reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Apărării Popu
lare al R. P. Bulgaria, generali și 
ofițeri superiori, militari din garni
zoana Sofia, atașați militari străini, 
în încheierea adunării a fost prezen
tat un film artistic românesc.

Ministerul Apărării Naționale al 
R. S. Cehoslovace a organizat, la 
Casa Centrală a Armatei din Praga, 
o adunare festivă, la care au luat 
parte generali șl ofițeri superiori 
cehoslovaci.

La gala de filme documentare ro
mânești oferită de atașatul militar al 
României în R. D. Germană au par
ticipat reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Apărării Naționale al 
R.D.G., ofițeri superiori din armata 
țării gazdă, atașați militari străini. 
Tot la Berlin s-a deschis o expoziție 
de fotografii consacrată aniversării 
armatei române.

Atașatul militar, aero și naval al 
țării noastre la Belgrad a organizat 
o gală de filme la care au luat parte 
reprezentanți ai conducerii Secreta
riatului Federal pentru Apărarea Na
țională al R.S.F.I., generali și ofițeri 
superiori iugoslavi, șefi ai unor mi
siuni diplomatice, ziariști.

La Ambasada română din Bru
xelles, atașatul militar, aero și naval 
al României în Belgia a oferit un 
cocteil, la care au participat generali 
și ofițeri superiori ai armatei bel
giene, reprezentanți ai conducerilor 
partidelor politice din țara gazdă, 
alte personalități oficiale, ambasa
dori și atașați militari acreditați la 
Bruxelles.

(Agerpres)

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 
—„La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au fost date publicită
ții mesajele secretarului general și 
președintelui Adunării Generale cu 
prilejul Zilei Națiunilor Unite.

în mesajul secretarului general, 
Kurt Waldheim, se arată între al
tele : „Ziua Națiunilor Unite ne 
oferă In fiecare an ocazia de a re
flecta asupra efortului făcut de or
ganizația noastră pentru promovarea 
păcii și cooperării internaționale și 
pentru a exprima din nou atașamen
tul nostru față de principiile ți 
obiectivele Națiunilor Unite. Eveni
mente recente au demonstrat că Or
ganizația Națiunilor Unite rămîne un 
instrument indispensabil, acceptat de 
toți ca un centru fn care se armo
nizează acțiunile națiunilor în cău
tarea obiectivelor comune.

Desigur, rămine Încă mult de fă
cut pentru ca organizația să poată 
răspunde pe deplin speranțelor puse 
In ea. Dar este foarte important ca 
toată lumea să accepte azi princi
piul unei cooperări internaționale 
pentru a rezolva probleme ce afec
tează pe fiecare dintre noi. Ceea ce 
este esențial în prezent este să avem 
voința de a utiliza plenar posibilită
țile și mecanismele existente în ca-

drul Națiunilor Unite. Pentru ca 
această voință să fie efectivă, avem 
nevoie de sprijinul popoarelor, ca și 
de cel al guvernelor".

In mesajul său, președintele Adu
nării Generale, Abdelaziz Bouteflika, 
declară : „Menținerea păcii și secu
rității internaționale, dezvoltarea de 
relații amicale între națiuni, bazate 
pe egalitatea în drepturi a popoa
relor și pe dreptul de a dispune de 
ele insele, realizarea cooperării In
ternaționale — acestea sînt marile 
linii de acțiune înscrise In Cartă și 
destinate să dirijeze conduita state
lor membre". în continuare, pre
ședintele Adunării Generale arată : 
„Preocupările noastre au devenit din 
ce în ce mai complexe. Dezvoltarea 
sistemului Națiunilor Unite, crearea 
de noi instituții dovedesc complexi
tatea responsabilităților ce trebuie 
Înfruntate și diversitatea sarcinilor 
ce trebuie îndeplinite, Intr-un cuvînt 
necesitatea elaborării unui drept in
ternațional conform exigențelor 
lumii moderne. Sînt rațiuni care ne 
fac să sărbătorim această zi animați 
de o credință neclintită In acțiunea 
novatoare a Organizației Națiunilor 
Unite, chemată în mod necesar să 
se adapteze treptat unei lumi in 
permanentă schimbare".

CIUDAD DE MEXICO 23 — (Co
respondență de la Mihai Fabian). — 
După cbm s-a anunțat, ministrul a- 
facerilor externe al Mexicului, Emi
lio Rabasa, a oferit un dejun cu pri
lejul vizitei oficiale a ministrului 
român de externe, George Macoves- 
cu. în toastul rostit cu acest prilej, 
Emilio Rabasa și-a exprimat convin
gerea că vizita va fructifica și va da 
conținut relațiilor româno-mexicane.

Abordînd, apoi, unele aspecte ale 
cooperării economice internaționale, 
vorbitorul a evidențiat contribuția în
semnată a României la instaurarea 
unei noi ordini economice, dorința ei 
de a promova raporturi economice 
echitabile cu toate statele. în acest 
context, Emilio Rabasa a dat o înaltă 
apreciere sprijinului hotărît al Româ
niei acordat propunerii mexicane 
privind Carta drepturilor șl obliga
țiilor economice ale statelor, apre
ciind că acesta reprezintă un motiv 
in plus pentru a exprima recunoș
tința guvernului țării sale. El a apre
ciat, drept o expresie a preocupării 
guvernului român față de marile 
probleme ale omenirii, organizarea 
cu succes, la București, a Conferin
ței mondiale a populației. „Cunoaș
tem activitatea dinamică a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, un re
prezentant deosehit de distins al a- 
cestei lumi" — a subliniat ministrul 
mexican.

în toastul său, George Macovescu 
a relevat că relațiile de colaborare 
și prietenie dintre România și Me
xic se dezvoltă continuu. Poporul 
român cunoaște și apreciază lupta 
poporului mexican pentru înlătura
rea dominației străine și dobindirea 
independenței, pentru recuperarea 
bogățiilor naționale, a declarat mi- 

• nistrul român.
După ce s-a referit la necesitatea 

instaurării unor noi relații intre toate 
popoarele lumii, a unei noi ordini e- 
conomice și politice între state, la 
unele din cele mai importante pro
bleme ale vieții politice internaționa
le, George Macovescu a spus, in în
cheiere : „Aș dori să transmit din 
partea poporului român, a președin
telui Nicolae Ceaușescu, poporului 
mexican, președintelui Luis Echever
ria, dumneavoastră tuturor, mesajul 
cald al tradiționalei noastre prietenii, 
căreia timpurile noi și străduințele 
noastre îi conferă valențe superioare 
și un conținut tot mai amplu, spre 
binele reciproc și in interesul cauzei 
generale a apropierii, înțelegerii șl 
conlucrării dintre popoare".

Cel doi miniștri de externe au 
toastat in sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a președinte
lui Luis Echeverria, pentru prospe
ritatea popoarelor român și mexican.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
Consiliul de Securitate al O.N.U. 

a continuat, marți după-amiază, exa
minarea relațiilor Națiunilor Unite 
cu Africa de Sud. Au fost ascultate 
intervențiile reprezentanților Alge
riei, Dahomeyului, R.D. Germane, 
Guyanei și Bangladeshului, care s-au 
pronunțat pentru expulzarea Africii 
de Sud din organizația mondială.

Tot marți a fost audiat David 
Sibeko, reprezentantul Congresului 
Panafrican din Azania, una dintre 
mișcările de eliberare națională din

Apel la unitate pentru înfăptuirea 
de transformări democratice

- ADRESAT DE C.C.

'ATENA 23 (Agerpres). — Partidul 
Comunist din Grecia cheamă pe toți 
comuniștii, tineretul comunist, pe 
toți luptătorii pentru democrație si 
progres să se unească pentru a in
fringe în alegeri forțele reacțiunii — 
se arată într-o declarație a CjC.. .al 
P.C. din Grecia, „în legătură cu ale
gerile parlamentare de la 17 noiem
brie, publicată de ziarul „Rizospas- 
tis".

Analizînd situația politică din țară, 
C.C. al P.C. din Grecia apreciază că 
guvernul condus de premierul Ca- 
ramanlis a adoptat o serie de măsuri 
pentru democratizarea statului, s-a 
pronunțat pentru rezolvarea justă a 
problemei cipriote, hotărînd, de ase
menea, ieșirea țării din structurile 
militare ale N.A.T.O. Totuși, se

Arestarea fostului 

președinte al Greciei
ATENA 23 (Agerpres). — Fostul 

președinte al Greciei in perioada 
dictaturii militare, Ghiorghios Pa
padopoulos, și alți patru dintre prin
cipalii săi colaboratori au fost ares
tați și deportați in Insula Kea din 
Marea Egee — a anunțat, miercuri, 
purtătorul de cuvînt al guvernului 
elen, Evanghelos Vlachos.

\ Poziții divergente 
între „cei nouă“ 

în legătură cu conferința 
la nivel înalt ,

HAGA 23 (Agerpres). — Miniștrii 
afacerilor externe ai țărilor' membre 
ale Pieței comune se vor întîlni, la 
11 ilbiembrie, la Bruxelles sau la 
Paris; pentru a examina ordinea de 
zi a unei eventuale conferințe la ni
vel înalt a „celor nouă".

După cum relevă agenția France 
Presse, guvernul francez ar dori ca 
o asemenea conferință să se țină în 
prima jumătate a lunii decembrie, la 
Paris, iar ordinea de zi a acesteia să 
fie axată pe problemele instituțio
nale ale comunității vest-europene.

Spre deosebire de Franța, țările 
Beneluxului, sprijinite de Marea Bri
tanic, ar dori ca preconizata reuniune 
la nivel înalt să fie consacrată, în 
special, unor probleme concrete cum 
ar fi energia, inflația, mina de lucru 
străină și șomajul.

AL P.C. DIN GRECIA

menționează in declarație, aceste 
măsuri nu au lichidat bazele meca
nismului creat de junta militară. în 
legătură cu aceasta, în declarație se 
arată, între altele, că în țară conti
nuă. să existe baze americane, iar 
poporului grec nu i-au fost garan
tate pină în prezent drepturile de
mocratice. Forțele reacțiunii, conti
nuă documentul, încearcă să-și in
tensifice activitatea, organizindu-se 
in diferite partide.

Documentul subliniază că partidul 
comunist, care timp de 30 de ani s-a 
aflat în primele rinduri ale luptei 
împotriva dictaturii și s-a expus 
unor represiuni din cele mai bruta
le. depune, in prezent, toate efortu
rile pentru întărirea mișcării popu
lare, pentru lichidarea moștenirii 
lăsate de .junta, pentru înfăptuirea 
unor transformări democratice, apă
rarea independenței naționale a țării 
și sprijinirea luptei poporului ci- 

' priot, pentru, eliminarea pericolului 
unei răsturnări de tip fascist.

în încheierea documentului, C.C. 
al P.C.G. face apel la unirea forțe
lor pentru dejucarea planurilor reac
țiunii și pentru a se garanta poporu
lui dreptul de a-și exprima liber 
voința. Sint necesare, se arată în 
document, democratizarea în conti
nuare a vieții țării, intensificarea 
luptei pentru a se acorda tuturor 
partidelor politice drepturi egale in 
privința folosirii mijloacelor de 
propagandă în masă. Declarația sub
liniază însefnnătatea creării grupării 
politice „Stingă Unită", care reuneș
te forțele dc stingă, democratice, ale 
țării, intre care și P.C. din Grecia.

OR1ENTUL APROPIAT
Reuniunea de la Rabat a miniștrilor de externe arabi

Africa de Sud, invitat să exprime fn 
acest' cadru punctul de vedere al or
ganizației sale. El a cerut Consiliului 
de Securitate să recomande expulza
rea Africii de Sud de la Națiunile 
Unite, avînd în vedere că Adunarea 
Generală a invalidat scrisorile de 
acreditare a reprezentanților guver
nului de la Pretoria. David Sibeko a 
subliniat că regimul rasist din Africa 
de Sud a încălcat idealurile promo
vate de Carta O.N.U. și Declarația 
universală a drepturilor omului.

★
Comisia pentru probleme sociale a 

Adunării Generale a O.N.U. a adop
tat, cu 83 de voturi pentru și 9 con
tra, o rezoluție care cere guvernului 
de Ia Santiago de Chile eliberarea 
tuturor deținuților politici și restabi
lirea drepturilor omului în Chile. Do
cumentul, care va fi supus dezbaterii 
Adunării Generale, exprimă ingrijo-

RABAT 23 (Corespondență de la 
Mircea S. Ionescu). — După ședința 
inaugurală de marți seara, reuniunea 
miniștrilor de externe arabi a trecut, 
miercuri, la problemele de fond, pri
vind definitivarea proiectelor ordinii 
de zi și a documentelor ce urmează 
a fi adoptate in plen de șefii de 
stat, începind de la 26 octombrie, 
în acest scop a fost creat, la propu
nerea Siriei și Arabiei Saudite, un 
comitet de lucru format din repre
zentanți ai Siriei, Egiptului, Iorda
niei, Organizației pentrii Eliberarea

tuației din Orientul Apropiat și, cu 
prioritate, a cauzei palestinene. Re
prezentantul O.E.P., Farouk Kad- 
doumi, a relevat contextul nou, atit 
pe plan arab, cit și internațional, în 
care se desfășoară actuala întrunire.

rarea membrilor O.N.U. In legătură 
cu violarea drepturilor omului In 
Chile, și recomandă Comisiei Națiu
nilor Unite pentru drepturile omului 
să întreprindă o anchetă pe această 
temă.
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„Gravitatea crizei 

economice din Anglia 

nu poate fi minimalizată11 

DECLARAȚII ALE PREMIERU
LUI H. WILSON

' LONDRA 23. — Corespondentul 
nostru transmite : Luînd cuvîntul în 
ședința grupului parlamentar labu
rist, primul ministru, Harold Wilson, 
a subliniat că în prezent este greu 
ca cineva „să minimalizeze gravita
tea crizei economice cu care este 
confruntată Anglia", criză care „va 
afecta viața tuturor cetățenilor țării 
în următorii doi sau chiar mai 
mulți ani". După cum a arătat vor
bitorul, „problemele cu care este și 
a fost confruntată Anglia de mâi 
mulți ani nu se rezumă doar Ia difi
cultățile generate de criza petrolu
lui, de situația de pe piața mondială 
a alimentelor sau de criza monetară. 
Adevărul este că posibilitățile An
gliei de a face față acestor proble
me au fost afectate de slăbiciunile 
interne". „Tocmai aceasta, a conti
nuat premierul britanic, ne întărește 
convingerea că trebuie să acționăm 
rapid și să introducem în prima se
siune a parlamentului legislația ne
cesară pentru traducerea în viață a 
unui program de schimbări structu
rale".

SPIRALA CHELTUIE
LILOR MILITARE 
IN CONTINUĂ 

CREȘTERE
Un grup de experti din mai 

multe țări a întocmit, sub egi
da O.N.U., un raport de peste 
100 pagini, în care se relevă că, 
anul trecut, cheltuielile militare 
in întreaga lume s-au cifrat la 
o sumă apreciată — la prețurile 
curente — de 240-275 miliar
de dolari fată de 200 miliarde 
in 1970. „Această sumă este 
mult mai mare decît produsul 
national al țărilor în curs de 
dezvoltare din sudul Asiei, Ex
tremul Orient și Africa luate 
împreună și mult mai mare de- 
cit produsul național al tuturor 
țărilor din America Latină", se 
arată în raport.

Palestinei (O.E.P.), Marocului, Ara
biei Saudite, Kuweitului și Algeriei. 
Comitetul s-a reunit în cursul dimi
neții de miercuri pentru a examina 
rapoartele Secretariatului general al 
Ligii Arabe, punctele de vedere sla 
țărilor membre.

De la tribuna reuniunii, secreta
rul general al Ligii Arabe, Mahmud 
Riad, a arătat că rezolvarea situației 
din Orientul Apropiat reține, in mo
mentul de față, atenția lumii întregi, 
acest lucru fiind dovedit și de invi
tarea delegației Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei la dezbaterile 
actualei sesiuni a O.N.U.

Șeful diplomației marocane, Ah
med Laraki, a lansat participanților 
apelul de a face ca această conferin
ță să răspundă aspirațiilor lumii ara
be, ale întregii .comunități internațio
nale, în direcția destinderii, înțele
gerii și păcii mondiale. Șeful dele
gației irakiene, Abdel Hussein Al 
Jamali, și-a exprimat convingerea că 
reuniunea Ia nivel înalt va contribui 
la o cooperare mai strînsă intre ță
rile arabe, în totalitatea lor, pe linia 
rezolvării concrete și definitive a si-

ageoțîîte transmit:
La Moscova a !Oslt miercuri 

H. Kissinger, secretarul de stat al 
S.U.A., care urmează să examineze 
cu reprezentanții sovietici probleme 
de interes comun pentru cele două 
țări.

Icord polono-norvegian.
La Varșovia s-au încheiat convorbi
rile oficiale dintre președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz, și primul minis
tru al Norvegiei, Trygve Bratteli, 
consacrate extinderii relațiilor dintre 
cele două 4țări și examinării unor 
probleme internaționale de ■ interes 
reciproc. Intre cele două țări a fost 
încheiat un acord de cooperare eco
nomică pe termen lung.

Portugalia î?i va normaliza
in curînd- relațiile cu numeroase sta
te africane și arabe — a declarat Ma
rio Soares, ministrul portughez al 
afacerilor externe, intr-un interviu a- 
cordat ziarului „Republica". El a
menționat apoi că va vizita, luna
viitoare, Tuțjisia și Libia.

Ministrul de externe frai- 
CeZr Jean Sauvagnargues, și-a în
cheiat vizita oficială de două zile în 
Iordania, după convorbiri cu regele 
Hussein, cu premierul și ministrul 
de externe, Zeid Rifai, și cu alte o- 
ficialități din țara gazdă, referitoare 
la conjunctura actuală din Orientul 
Apropiat și la relațiile franco-iorda- 
niene.

La CairO s_a deschis cea de-a 
IV-a sesiune a Adunării Poporului 
(parlamentul egiptean). în cursul șe
dinței de dimineață, consacrată unor 
prpbleme procedurale, deputății au 
ales noua conducere a forului legisla
tiv. în funcția de președinte al Adu
nării Poporului a fost desemnat Sayed 
Marei. în ședința de seară, desfășu
rată în prezența conducerii R.A.E., 
președintele Anwar El Sadat a rostit 
o amplă cuvîntare.

Comitetul Politic al Uni
tății Populare relevă- într-° 
scrisoare adresată biroului agenției

de la corespondenții noștm:
damasc: [in NOU OBIECTIV Al COLABORĂRII 

ROMANO- SIRIENE: 
Complexul de la Tartous

în portul sirian Tar- 
tous, de la Marea Me- 
diterană, s-a încheiat 
construcția unui mare 
complex de insilozare 
și încărcare a fosfați- 
lor, construit în cola
borare cu România. 
Complexul se găsește 
în perioada de probe 
tehnologice, însă prac
tic lucrează de acum 
la proporții industriale.

Alături de petrol, 
fosfații constituie una 
din principalele bogă
ții ale Siriei. în anul 
1965, un grun de spe
cialiști, condus de un 
inginer român, a efec
tuat un prim studiu 
științific, vizînd valo
rificarea fosfaților. 
Cercetările au fost În
cununate de succes. 
Doi ani mai tirziu, în
treprinderile speciali
zate române si cele si
riene au încheiat un 
contract pentru tre
cerea la proiectarea și 
executarea complexu
lui de extracție a fos- 
faților la Kneiffis. 
Aici, într-o zonă de 
deșert, in apropiere de 
cunoscutele vestigii 
istorice ale capitalei 
antice Palmyra; un 
grup de tehnicieni ro

mâni a deschis șantie
rul complexului mi
nier, care a fost dat in 
exploatare în 1971. In
stalația de la Kneiffis 
a depășit de la în
ceput parametrii pro
iectați — 300 000 tone 
fosfați concentrați. 
Astfel, numai în pri
mele 9 luni ale aces
tui an, la Kneiffis 
s-au extras 400 000 
tone de fosfați.

Fosfații sînt trans
portați de la Kneiffis 
cu autocamioane gre
le, cale de 300 km, 
pină in portul medi
teranean Tartous. în 
urma creșterii pro
ducției de fosfați a 
apărut necesitatea con
struirii în acest loc 
a unor instalații mo
derne de insilozare și 
încărcare rapidă a na
velor. Ca o recunoaș
tere a rodniciei co
laborării de pină acum, 
autoritățile siriene au 
încredințat construirea 
complexului de la 
Tartous tot specialiș
tilor români, care, po
trivit aprecierilor păr
ții siriene, și-au Înde
plinit in mod exem
plar misiunea.

Noul complex de la 
Tartous este format 
din 12. silozuri cu o 
capacitate totală de 
50 000 tone fosfați. In 
plus, complexul este 
dotat cu o instalație 
de încărcare în nave 
(benzi transportoare 
și o macara-gigant cu 
braț mobil care se de
plasează pe șine 150 
de metri) avînd un 
debit de 1 000 tone pe 
oră. Această instalație 
constituie o remarca
bilă noutate tehnică 
prin sistemul de co
menzi automate.

La Tattous, în apro
pierea macaralei-gi- 
gant a noii stații de 
încărcare a fosfaților, 
au început să acosteze 
nave sub diferite pa
vilioane, pentru a lua 
apoi drumul mărilor 
spre diferite colțuri 
ale lumii. Iar sirienii 
se mîndresc cu noile 
instalații — rod al co
laborării prietenești cu 
România — care per
mit intensificarea le
găturilor comerciale 
ale țării, In interesul 
progresului și’ Inflori- 
rii economice.

Crăciun IONESCU

Associated Press din Santiago de 
Chile, că fostul senator comunist 
Jorge Montes împreună cu soția sa 
și cei doi copii au fost arestați de 
autoritățile militare Ia 8 iulie și su
puși unor crunte torturi. în prezent, 
relevă scrisoarea, ca rezultat al tor
turilor suferite, viața senatorului 
Montes și a membrilor familiei sale 
este in pericol.

La ToklO B_au deschis marți 
lucrările Conferinței naționale a acti
viștilor Partidului Comunist din Ja
ponia, care urmează să stabilească 
liniile directoare ale activității parti
dului în ce privește organizarea miș
cărilor de masă, pregătirea alegeri
lor, construcția de partid.

„Cosmos-630".In Uniunea
Sovietică a fost lansat satelitul ar
tificial al Pămîntului „Cosmos-690". 
în vederea efectuării unor cercetări 
biologice, la bordul satelitului se află 
mai multe animale, precum și a- 
paratură științifică pentru studierea 
comportării acestora în spațiul ex
traterestru.

LONDRA; Spre sursele de materii prime 
ale „Continentului albastru”

în capitala Angliei 
s-a desfășurat timp de 
două zile Q conferință 
internațională consa
crată tehnologiei ne
cesare descoperirii de 
noi resurse de materii 
prime și materiale.

La întrebarea : „Va 
fi omenirea confrun
tată in mod. iremedia
bil cu lipsa de ma
terii ’ prime ?“ — con
ferința a răspuns ca
tegoric : NU ! Stă în 
puterea oamenilor, s-a 

'arătat în timpul lu
crărilor, să depășească 
dificultățile ivite și să 
soluționeze actuala 
criză. Participanții au 
fost de acord că în a- 
ceastă privință un rol 
deosebit de important 
revine, pe de o parte, 
științei, capacității o- 
mului de a pătrunde 
tot mai adine în tai
nele universului, iar 
pe de altă parte, sta
tornicirii unor rapor
turi echitabile |pe plan 
internațional intre 
toate statele, îndeosebi 
intre țările producă
toare de materii pri
nde ,și cele consuma
toare. în cadrul con
ferinței s-a mai subli
niat : E adevărat că 
„era in care materiile 
prime puteau fi găsite 
din belșug și la preturi

ieftine a apus pentru 
totdeauna. Dar omul a 
creat și va crea me
reu noi tehnologii in 
vederea descoperirii 
și punerii în valoare a 
resurselor globului".

Conferința a insis
tat asupra rezervelor 
de materii prime pe 
care le conțin mările 
și oceanele. Pînă. a- 
cum, doar 5 la sută 
din vasta întindere o- 
cupată de ape (70 la 
sută din suprafața 
globului) a fost ex
plorată într-o măsură 
sau alta, și aceasta, 
mai ales, pentru des
coperirea petrolului și 
gazelor. Dar cite alte 
bogății nu ascund a- 
dîncurile oceanelor 
planetare ! S-au pus 
în evidență cifre de-a 
dreptul astronomice 
privind rezervele de 
materii prime, cum ar 
fi o serie de minereuri 
utile — cobalt, nichel, 
cupru, zinc, cositor, 
aur, argint, diamante 
etc. — a căror pre
zență a fost deja mar
cată pe hărțile cerce
tătorilor. Desigur, se 
pune în mod acut pro
blema echipamentelor 
și a utilajelor noi pen
tru detectarea, explo
rarea șl valorificarea 
unor asemenea bogății

inestimabile. Proble
mele nu sint însă in
solubile. O arată și 
expoziția organizată 
Ia Londra, paralel cu 
desfășurarea conferin
ței, care a înfățișat e- 
chipamente și utilaje 
produse pînă în pre
zent destinate acestor 
scopuri. Vizitarea ei 

țilustrează eforturile 
ample ce se depun în 
acest sens în Anglia.

Industria britanică 
proiectează în prezent 
un prototip de navă-, 
combinat care să asi
gure explorarea cosi
torului din largul 
coastelor districtului 
Cornwall, din . sud-es- 
tul țării. Expoziția re
flectă și preocupările 
în domeniul a ceea ce 
se denumește „acva
cultura". Pornind de 
la considerentul că a- 
pele mărilor și ocea
nelor sînt un domeniu 
fertil de „cultivare" a 
proteinelor, savanții 
britanici studiază căile 
de a se ridica poten
țialul economic al în
tinderilor albastre — la 
fel cum procedează 
orice bun agricultor 
pe ogorul sau în fer
ma în care lucrează.

N. PLOPEANU

Capriciile vremii
CEHOSLOVACIA. Ploile abunden

te din ultimele trei săptămîni au 
creat o situație deosebit de grea în 
unele regiuni ale Cehoslovaciei, cu 
deosebire în Slovacia centrală și de 
răsărit.

Comisia centrală slovacă de apă
rare împotriva inundațiilor a comu
nicat că pînă marți seara apele au 
inundat cinci orașe, zeci de sate, pes
te 50 mii hectare de teren agricol, 
aproape 100 unități economice, au 
scos din circulații numeroase sec
toare ale căilor ferate. Unități ale 
armatei populare cehoslovace și echi
pe de muncitori și țărani lucrează 
neîntrerupt pentru evacuarea familii
lor sinistrate, iau măsuri pentru li
chidarea acțiunilor distructive ale a- 
pelor revărsate. Situația rămîne, în 
continuare, gravă, deoarece în în
treaga țară continuă să plouă, iar in 
zonele de munte ninge.

U.R.S.S. — Marți a căzut Ia Mos
cova prima zăpadă din această iar
nă. in timp ce temperatura a înre
gistrat o scădere bruscă, după cea 
mai blinda și însorită toamnă din ul
timii 100 de arii.

FRANȚA. — Frigul persistă _ in 
Franța, unde temperatura a scăzut 
în multe regiuni sub zero grade. în 
Munții Pirinei, majoritatea trecători
lor au fost închise circulației, din 
cauza căderilor masive de zăpadă.

TAILANDA. — Inundațiile care 
s-au abătut asupra Tailandei au pro
vocat moartea a 16 persoane, in vre
me ce alte 10 sînt date dispărute — 
au anunțat surse ale poliției la 
Bangkok. Mii de acri de pămint re- 

I zervat culturilor agricole se află în 
prezent sub apă, apreciindu-se că 
pierderile materiale sînt deosebit de 
importante.

DE PRETUTINDENI
• FLACĂRA OLIMPI

CĂ... VIA SATELIT. Uh. 
savant britanic a avansat o 
propunere interesantă privind 
modalitatea de a transmite, în 
anul viitoarei olimpiade, 1976, 
de la Atena Ia Montreal, flacăra 
olimpică, propunere pe care, 
examinînd-o în cadrul actualei 
sale sesiuni de la Viena, Comi
tetul internațional olimpic a 
aprobat-o. Conform acestui pro
iect, flacăra olimpică va fi a- 
prinsă, ca și pînă acum, cu a- 
jutorul unei oglinzi concave, Ia 
Olympia, după care va parveni 
la Atena. Aici însă procedeul 
clasic încetează. Intr-un labora
tor special din capitala Greciei, 
flacăra vă’fi transformată in
tr-un impuls electromagnetic 
care va fi transmis la bordul 
unui satelit artificial al Pămân
tului, unde impulsul va de
clanșa un mecanism laser aflat 
pe satelit, al cărui fascicul de 
raze va aprinde, la rindul său, 
o torță olimpică aflată în Ca
nada. S-a calculat că pentru 
transmiterea flăcării olimpice 
pe acest traseu din Grecia în 
Canada va fi suficientă o jumă
tate de secundă.

• ÎN AJUTORUL RA
DIOAMATORILOR DIN 
ÎNTREAGA LUME. La 29 
octombrie va fi lansat de către 
N.A.S.A. „AMSAT-OSCAR-7". 
Acest .satelit, considerat cel mai 
perfecționat din seria destinată 
radioamatorilor, a fost construit 
de către radioamatori din Aus
tralia, Canada, S.U.A. și R.F.G., 
in decurs de patru ani.

• DISTINCȚII PENTRU 
CENTENARI. 1 587 de locui- 
tori nord-vietnamezi care depă
șesc vîrsta de 100 de ani au fost 
distinși cu tradiționale eșarfe 
de mătase de către președintele 
R. D. Vietnam, Tan Tuc Thang. 
Această acțiune urmează publi
cării datelor recensămîntului 
populației, efectuat în luna a- 
prilie, care a stabilit că popu
lația R. D. Vietnam este de 
24 milioane de oameni.

• MONEDĂ PROPRIE 
ÎN NGWANE. Micul stat 
Ngwane, enclavă în Africa de 
Sud, cunoscut și sub numele de 
Swaziland, și-a creat recent, Ia 
șase ani de la proclamarea in
dependenței, o monedă proprie
— emalangeni. Cu acest prilej 
au fost emise, pe lingă bancno
te, o serie de monezi de aur, 
foarte căutate de colecționari, 
ca și de cei ce vor să tezauri
zeze metalul galben. în cazul 
cînd se cumpără aceste monezi 
oficial, guvernul emite un cer
tificat de garanție.

• SOY-OGI ~ este nu’ 
mele unui nou produs aliment 
tar destinat copiilor și realizat 
de către specialiști nigerieni de 
la Institutul federal de cercetări 
industriale din Lagos. Fabricat 
din soia și porumb, foarte bo
gat în vitamine și proteine,' 
noul produs este destinat mai 
ales alimentației raționale a 
copiilor în perioada de creștere.

• PĂSTRĂVI ÎN BAL
TICA? în largul mării, in re
giunea golfului Flensburg din 
Marea Baltică s-a procedat pen
tru prima oară la creșterea ex
perimentală a păstrăvilor din 
soiul numit „curcubeu". Specia
liști ai Institutului federal de 
cercetări în domeniul pescuitu
lui (R.F.G.) au construit două 
cuști cu zăbrele de cite 3 m 
înălțime și au introdus în fie
care vreo 350 de păstrăvi. Cuș- 
tile au fost ancorate la o adîn- 
cime de 5—7 metri. Peștii au 
rezistat foarte bine furtunilor și, 
de-a lungul a 82 de zile de ali
mentare, au ciștigat in greutate 
în medie cite 2 la sută pe zi. 
Păstrăvii pot să reziste și frigu
lui. iernii dacă, așa cum e cazul 
in acest golf, un curent de apă 
dulce temperează răceala apei 
de mare.

• DISCRIMINARE. Sa- 
lariul femeilor din Franța re
prezintă, în medie, doar două 
pătrimi din salariul bărbaților
— se arată într-un document al 
Institutului național de statisti
că și cercetări economice. Fe- 
meiie-muncitoare primesc cu 
11,2 la sută mai puțin decît 
muncitorii de aceeași calificare. 
Dacă femeia este inginer, dife
rența se adîncește, ajungînd la 
28 ]a sută. Deosebit de mare 
este deosebirea între salariile

■ în comerț : 43,3 la sută.
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