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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU A PRIMIT
PE MINISTRUL PLANULUI Șl COOPERĂRII
AL REPUBLICII AFRICA

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, sîmbătă aimi- 
neața, pe Jean Paul Mokodopo, 
ministrul planului și cooperării al 
Republicii Africa Centrală, șeful 
delegației țării sale la lucrările ce
lei de-a IV-a sesiuni a Comisiei 
mixte de cooperare economică ro- 
mâno-centrafricană, de la Bucu
rești.

La întrevedere a participat Ni
colae M. Nicolae, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale.

A luat parte, de asemenea, Jean 
Claude Mandaba, ambasadorul Re-

publicil Africa Centrală la Bucu
rești.

în timpul .întrevederii s-a con
semnat cu satisfacție că relațiile 
româno-centrafricane se întăresc și 
se dezvoltă continuu, evocîndu-se 
rolul determinant pe care l-au avut 
în această direcție convorbirile și 
măsurile preconizate de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Jean Bedel 
Bokassa. A fost relevată hotărîrea 
ambelor părți de a transpune în 
viață acordurile și celelalte docu
mente realizate între România și 
Republica Africa Centrală, în ve
derea amplificării și adîncirii le
găturilor de prietenie, solidaritate

CENTRALĂ
șl colaborare dintre țările șl poȘ 
poarele noastre.

în acest context, a fost eviden
țiat interesul comun față de inten
sificarea și diversificarea raportu
rilor bilaterale pe tărîm economic 
și tehnico-științific, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ministrul cen- 
trafrican exprimîndu-și convinge
rea că lucrările actualei sesiuni a 
Comisiei mixte contribuie la ex
tinderea cooperării fructuoase în
tre cele două țări, în folosul pro
priei lor dezvoltări, al progresului 
și înțelegerii internaționale.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

sporirea contribuției cercetării științifice
Tn mod indiscutabil, prima Con

ferință națională a cercetării știin
țifice și proiectării, organizată din 
inițiativa secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a înscris ca un eve
niment remarcabil în lumea știin
ței românești, ca și in întreaga via
ță socială a țării. Importanța deo
sebită a acestui forum apare cu 
atît mai semnificativă acum, In 
preajma Congresului al Xl-lea al 
partidului, prin prisma necesității 
unei mobilizări depline a capacită
ților de creație științifică la înde
plinirea importantelor obiective ale 
dezvoltării economico-sociale a ță
rii. Este o relație logică ținînd 
seama de rolul excepțional a- 
tribuit științei in documentele pro
gramatice ale Congresului al Xl-lea 
— proiectele de Program al parti
dului și de Directive : acestea re
flectă nu aspecte conjuncturale, 
ci cerințe majore, cu caracter o- 
biectiv, întrucit întregul proces de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și, în mod deo
sebit, înaintarea spre 
presupun incorporarea 
fectivă in toate 
celulele activității 
claie a celor mai inaintate cuceriri 
ale minții umane, ca un puternic 
factor propulsor al progresului.

In legătură cu conferința, se 
cuvin a fi reliefate atît amploarea 
participării 
oameni de 
cialiști și 
academiile 
stitutele de cercetare și proiec
tare, din lnvățămîntul superior, 
din centrale industriale șl din mari 
întreprinderi, activiști de partid șl 
cadre din aparatul de stat — cît și 
caracterul rodnic, de lucru al dez
baterilor în plen și pe comisii, bo
găția de sugestii și propuneri cris
talizate ca urmare a acestui fructu
os schimb de idei, vizînd per-

fecțlonarea continuă a activității 
din domeniul cercetării științifice 
și proiectării. încă o dată s-au veri
ficat justețea și viabilitatea metodei 
democratice, a practicii consecvente 
a conducerii partidului și statului 
de a supune dezbaterii comuniști
lor, oamenilor muncii cele mai im
portante probleme din sfera lor de 
preocupare.

In deplin consens cu voința co-

rințe pe țară a cercetării științi
fice și proiectării a luat cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu 
dinamismul propriu și caracteristic, 
cu acea permanentă deschidere 
spre nou și cu spirit cutezător — 
toate reprezentînd atribute funda
mentale ale însăși cercetării 
ințifice — secretarul general 
partidului a făcut o analiză 
profundată a problemelor

ști
ai 
a- 
de

r

comunism 
activă, e- 

sferele șt 
cconomlco-so-

— sute și sute 
știință, savanți, 

cercetători, cadre 
de știință, din

de 
spe- 

din 
in-

Mesaj pentru Congresul al Xl-lea al P. C. R.

Aprobare deplină proiectelor

„Să facem ca cincinalul următor să fie cincinalul 
afirmării cu putere a revoluției tehnico-științifice in 
toate sectoarele de activitate din România I Conti- 
nuînd strălucitele tradiții ale trecutului și ținînd seama 
de marile posibilități create de societatea socialistă — 
putem porni cu îndrăzneală la soluționarea obiecti
velor înscrise în Programul partidului, punînd știința în 
serviciul făuririi comunismului, a bunăstării și fericirii 
întregului nostru popor".

NICOLAE CEAUȘESCU

muniștilor, a întregului popor, par- 
ticipanții Ia consfătuire și-au ex
primat deplina adeziune față de 
proiectele de documente ale Con
gresului partidului și au susținut, 
intr-o atmosferă entuziastă, într-o 
impresionantă unitate de voință, 
propunerea ca, la cel de-al Xl-lea 
Congres, tovarășul Ni co i a e 
Ceaușescu să fie reales secretar 
general al partidului — expresie 
vie a recunoașterii meritelor deo
sebite în activitatea 
desfășurată în cadrul 
partidului, deschizătoare 
zonturl atît de fertile 
eocialiste pe pămintul

După cum este cunoscut, în în
cheierea lucrărilor primei Confe-

laborioasă 
conducerii 
de ori- 

civilizației 
României.

bază din acest domeniu, eviden
țiind cu discernămint și exigență 
critică atît progresele înregistrate, 
cit și rămînerile in urmă, insistînd 
asupra principalelor direcții de 
acțiune pentru perfecționarea în
tregii activități de cercetare științi
fică și proiectare, în lumina pre
vederilor cuprinse in proiectele de 
Program și de Directive. In acest 
sens, cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie un cuprinzător 
și complex program de acțiune, 
principial și practic, a cărui însușire 
organică și aplicare practică în fie
care institut, în funcție de specifi
cul său de activitate, de către fie
care slujitor al științei va chezășul 
noi și importante succese in afir-

marea mereu mal pregnantă a In
teligenței creatoare românești.

Desigur, rindurile de față nu își 
pot propune o abordare exhaustivă 
a bogăției de idei cuprinse în 
cuvîntare. Ca una din ideile 
majore, fundamentale, sarcină esen
țială pentru întreaga activitate vi
itoare, se impune legarea strîn- 
să a cercetării științifice de 
nevoile concrete, majore ale dez
voltării producției materiale, alo 
creșterii accelerate a forțelor de 
producție, de cerințele valorificării 
superioare a tuturor resurselor ma
teriale ale țării. In acest context 
se înscrie orientarea spre o dez
voltare viguroasă a cercetării in 
domeniile cele mai noi, revoluțio
nare, ale științei și tehnicii mo
derne — automatizării, electronicii, 
producerii mijloacelor pentru con
ducerea modernă a activității de 
producție. Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu învederează 
pregnant că numai cu ajutorul ști
inței și prin știință vom putea 
făuri acea „cheie fermecată" cu 
care să deschidem larg porțile dez
voltării tehnologice, creșterii ran
damentului muncii sociale, accele
rării progresului economic multi
lateral al țării. Știința, ea însăși în 
tot mai mare măsură forță ne
mijlocită de producție, este chema
tă să devină un propulsor al dez
voltării tuturor forțelor de produc
ție, în industrie, în agricultură, in 
toate domeniile de activitate.

Are o mare forță mobilizatoare 
îndemnul comunist, patriotic gl se
cretarului general al pifrtiânlui 
adresat cercetătorilor, de a conti
nua tradițiile glorioase ale științei 
românești, de a aborda cu îndrăz
neală și pasiune o serie de do
menii noi. probleme largi, de per
spectivă, din cele mai îndrăznețe, 
care preocupă gîndirea umană. 
Indicațiile date cu privire Ia dez
voltarea cercetării în vederea folo-

(Continuare în pag. a II-a)
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de docmante

în întîmpinarea Congresului al Xl-lea se desfășoară în continuare 
conferințe ale organizațiilor de partid din municipii, orașe și sec
toare din București. Pretutindeni ele constituie un nou prilej pen
tru exprimarea deplinei adeziuni a tuturor membrilor de partid, 
a întregului nostru popor față de proiectele documentelor progra
matice ce se vor afla in curînd pe masa de lucru a marelui forum al 
comuniștilor din România — Programul partidului și Directivele. 
Ca urmare a dezbaterilor se adoptă planuri de acțiune, menite să asi
gure intensificarea întrecerii socialiste consacrate realizării cincina
lului înainte de termen, dezvoltarea activității ideologice și politice 
educative.

In spiritul caracteristic democrației interne de partid, în urma 
unor dezbateri și analize temeinice și exigente, la conferințe sînt 
aleși cei mai buni comuniști ca membri ai comitetelor orășenești și 
municipale, ai comitetelor de sector din Capitală, comisiilor de re
vizie, delegații pentru conferințele județene de partid, respectiv, 
conferința organizației municipale de partid București, sînt desem
nați candidați pentru organele ierarhic superioare.

într-o impresionantă unanimitate, intr-un spirit de puternic en
tuziasm, conferințele exprimă dorința tuturor comuniștilor, a între
gului popor ca la Congresul al Xl-lea tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales secretar general al partidului. Această opțiune unanimă 
exprimă, implicit, unitatea de monolit a întregului nostru partid în 
jurul Comitetului Central, al secretarului general al partidului, re
cunoașterea rolului deosebit al tovarășului Nicolae Ceaușescu în ela
borarea și transpunerea in viață a politicii partidului.

MAREA ÎNTRECEREW - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SOCIALISTĂ ÎN CINSTEA

Exprimînd dorința fierbinte a 
tuturor comuniștilor mehedințeni, 
a tuturor celor care trăiesc și 
muncesc în aceste locuri de mi
lenară istorie — se arată in te
legrama adresată de Comitetul 
județean de partid Mehedinți — 
susținem din inimă, cu înaltă 
și justificată mîndrie patriotică, 
propunerea ca, la cel de-al Xl-lea 
Congres, dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să fiți reales în înal
ta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român. Sin- 
tem ferm convinși că realegerea 
dumneavoastră în funcția de secre
tar general al Partidului Comunist 
Român este o garanție sigură a în
făptuirii cu deplin succes a măre-

țelor obiective, științific și cuteză
tor conturate în istoricele docu
mente ale Congresului al Xl-lea.

In telegrama trimisă de Comite
tul județean de partid Sibiu și de 
consiliul județean al apărării se 
spune, între altele : încrezători în 
idealurile socialismului și comu
nismului, de care sînt legate în
treaga dumneavoastră viață și mun
că, toți comuniștii din județul Si
biu, dînd glas sentimentelor de 
dragoste și prețuire ale oamenilor 
muncii români, germani și maghiari 
din această parte a țării, au hotărit 
in mod unanim în adunările de 
dări de seamă și alegeri să împu
ternicească delegații pe care îi vor 
trimite la cel de-al Xl-lea Congres 
al partidului să susțină din toată

Inima realegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român. Ei sînt 
convinși că își dau votul pentru 
progresul multilateral și fericirea 
poporului, pentru ridicarea Româ
niei pe cele mai înalte culmi de 
cultură și civilizație.

Cu sentimente de adincă stimă și 
prețuire, comuniștii, toți oamenii 
muncii — români și maghiari — de 
pe frumoasele meleaguri sălăjene 
se alătură cu toată ființa lor glasu
lui unanim al țării, al partidului, 
voinței nestrămutate a Întregii na
țiuni de a vă realege, la Istoricul 
Congres al Xl-lea al Partidului Co
munist Român, în înalta funcție de 
secretar general al partidului pe 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și 
devotat fiu al poporului, înflăcărat 
conducător comunist, patriot șl in
ternaționalist — se spune în tele
grama trimisă de Comitetul jude
țean Sălaj al P.C.R.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Cluj — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
muncitori, țărani, intelectuali, tineri 
și vîrstnici, bărbați și femei — se 
arată in telegrama comitetului jude
țean de partid — își alătură unanim 
glasul șl dorința lor fierbinte 
voinței națiunii șf a poporu
lui întreg de a vă încredința și pe 
mai departe, prin hotărîrea apro
piatului forum al partidului, Înalta 
funcție de 
partidului, 
cest prilej, 
Ceaușescu, 
preună cu 
sporim eforturile pentru a

secretar general al 
Vă asigurăm, și cu ă- 
iubite tovarășe 

că sîntem deciși 
întregul popor,

Nicolae

CONGRESULUI
• Un număr de 12 întreprinderi 

Industriale din județul Prahova 
și-au onorat integral sarcinile cin
cinalului, citeva dintre ele produ- 
cind de pe acum în contul semes
trului doi al anului 1976. Alte 50 
de unități din industria extractivă, 
întreprinderi constructoare de ma
șini și producătoare de1 materiale 
pentru construcții au atins cotele 
finale ale planului pe patru ani, 
creîndu-și premise pentru obținerea 
unei producții superioare cu 3,6 mi-

Rogo|elu. Unul dintre puternicele
Izvoare de energie electricâ ale țârii

<____________

liarde Iei celei stabilite pentru pe
rioada 1971—1974.

• BRAȘOV (Corespondentul 
„Scînteii", Nicolae Mocanu). — In 
ampla și însuflețitoarea întrecere 
pe care o desfășoară in cinstea ce
lui de-al Xl-lea Congres al parti
dului, colectivele întreprinderilor 
industriale din municipiul Brașov 
au obținut un succes de prestigiu : 
îndeplinirea planului pe 4 ani ai 
cincinalului. Acest important avans 
va permite industriei municipiului 
să obțină, pînă la finele anului, o 
producție industrială suplimentară 
în valoare de peste 4 miliarde lei.

întîmpine Congresul al Xl-lea al 
partidului cu rezultate tot mai bune 
in activitatea productivă, colectivele 
de la întreprinderea de sîrmă și 
produse din sîrmă din Buzău, 
I.F.E.T. Nehoiu, întreprinderea pen
tru industrializarea sfeclei de za
hăr, Uniunea județeană a coopera
ției meșteșugărești și Inspectoratul 
silvic și-au îndeplinit planul cinci
nal la export. Pînă în prezent, va
loarea mărfurilor expediate benefi
ciarilor externi depășește în aceste 
unități cu 27 milioane lei valută 
prevederile cincinalului.

• întreprinderile industriei ușoa
re din județul Dolj au îndeplinit 
sarcinile pe patru ani ai cincinalu
lui. După cum rezultă din eviden
țele statistice, in această perioadă, 
marcată prin intrarea în funcțiune 
a citorva noi capacități, cum sînt 
filatura de bumbac și primele secții 

țesătoriei de la Calafat și cele 
Fabricii de confecții din Craio- 
producția acestei ramuri a cres- 
într-un ritm mediu anual de 24 

la sută. Astfel, colectivele unită
ților de textile și confecții din ju
deț realizează astăzi o producție 
aproape dublă față de cea din 1970.

0 DEVA (Corespondentul „Scîn
teii", Sabin Ionescu). — Pină în 
prezent, 15 unități industriale din 
județul Hunedoara au îndeplinit, cu 
mult înainte de termen, sarcinile 
de plan pe 4 ani ai cincinalului. 
Semnificativ este faptul că cinci 
din aceste întreprinderi au rapor
tat de pe acum realizarea integrală 
a prevederilor cincinalului. Aseme
nea succese de prestigiu au obținut 
colectivele de la Exploatarea mi
nieră Certej, Uzina de utilaj minier 
Criscior, întreprinderea de rețele 
electrice Deva, Fabrica de industrie 
locală Orăștie și întreprinderea po
ligrafică Deva. Pînă la finele anu
lui 1975, numai colectivele din a- 
ceste 5 întreprinderi vor realiza 
suplimentar, față de prevederile ac
tualului cincinal, o producție indus
trială în valoare de peste 730 mi
lioane lei.

• BUZĂU (Corespondentul „Scîn
teii", Mihai Bâzu). — Dornice să

• Lucrătorii de pe șantierele în
treprinderii județene de construc- 
ții-montaj din Piatra Neamț au în
deplinit, cu 14 luni mai devreme, 
sarcinile pe întregul cincinal, reu
șind să pună la dispoziția locatari
lor, peste prevederile de pînă acum, 
800 de apartamente. Producția va
lorică suplimentară ce va fi reali
zată pînă la finele anului viitor se 
va ridica la circa 300 milioane lei, 
concretizată în construirea a 2 000 
apartamente.

• BACĂU (Corespondentul „Scîn
teii", Gheorghe Baltă). — Colecti
vul de la U.F.E.T. Agăș, județul 
Bacău, a înscris pe graficul între
cerii un remarcabil succes : înde
plinirea 
veneau 
14 luni 
Calcule 
finele 
lectiv 
ție in 
lei.

sarcinilor de plan ce îi re- 
pentru actualul cincinal cu 
și jumătate mai devreme, 
estimative arată, că, pînă la

cincinalului, acest harnic co- 
va realiza, în plus, o produc- ■ 
valoare de circa 80 milioane

0 RM. VÎLCEA (Corespondentul 
„Scînteii", Ion Stanciu). — Grupul 
de șantiere pentru construcții fo
restiere Rîmnicu-Vîlcea, care a 
adus o importantă contribuție la 
realizarea magistralei 
șene, raportează, în 
de-al Xl-lea Congres 
realizarea sarcinilor
catorii de plan pe întregul cincinal, 
între succesele recente ale acestui 
harnic colectiv se înscrie și pune
rea în funcțiune, cu o lună mai de
vreme, a fabricii de mobilă de la 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui din Rimnicu-Vîlcea.

transfăgără- 
cinstea celui 
al partidului, 
la toți indi-

Imagine din centrul orașului 
Pitești

A

y
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In august am participat 
la întîlnirea cu secretarul 
general al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Nep- 
tun, pe litoral, peptru a 
discuta probleme ale litera
turii. Puțină vreme după 
aceea a fost dat publicită
ții proiectul de Program 
al partidului, puternic pro
iector care aruncă pină de
parte lumină pe cîmpul 
viitorului țării și al po
porului nostru și care
cordă o atenție deosebită 
problemelor literaturii și 
artei.

Toate 
deamnă 
într-un 
care, după ce a luat colosa
le împrumuturi spirituale 
de la partidul și poporul 
acestei țări, nu a plătit do- 
bînzile măcar : cărțile care 
le datorăm socialismului șl 
comunismului. în sensul a- 
cesta, orice scriitor din 
România, conștient de me
nirea sa, rămine un perma
nent datornic. Deși, nemij
locit și coercitiv, nimeni 
nu-i cere nici restituirea 
împrumutului și nici do- 
binzile.

Multe concluzii se pot 
trage din acest document 
aflat în dezbaterea întregii 
națiuni, în spiritul celor a- 
firmate anterior, dintre

V

acestea mă în
să scriu. Mă simt 
fel un datornic.

care eu aș accentua res
ponsabilitatea socială a 
scriitorului în condițiile 
construirii socialismului in 
patria noastră.

Intrind în al patrulea de
ceniu de la insurecția din 
august 1944, oricine își dă 
seama că, sub conducerea 
P.C.R., realizările din Ro-

tăți, îar dacă realizările lor 
nu sînt la fel de spectacu
loase ca marile construcții 
industriale, ca producția în 
domeniul agriculturii e 
pentru că opera literară 
de durată se coace mai în
cet. Dar tocmai această 
mai lentă înfăptuire a ei 
îi asigură trăinicia, tradusă

revoluționar și militant al 
scriitorului în condiții
le socialismului, tovarășul 
Ceaușescu a accentuat că 
tocmai operele care zugră
vesc cel mai veridic noile 
realități sociale și relații 
umane au șanse maxime 
de a fi cerute atît în țară, 
cit și de a fi traduse peste

Militantism revoluționar
mânia în orice domeniu 
depășesc prevederile de a- 
cum 30 de ani și că trans
formările din țară au mers 
paralel cu evoluția rapidă 
a mentalității oamenilor. 
Cei mai avansați dintre ei 
au devenit adevărați revo
luționari militant! ai socia
lismului. Pe această orbită 
a militantismului revolu
ționar izvorît din concepția 
marxist-leninistă despre 
lume se înscriu și cel mai 
vrednici scriitori din Româ
nia, fie români, unguri, ger
mani sau de alte naționall-

în necontenită influență a- 
supra spiritului maselor. 
populare. Aceasta însă nu
mai în măsura in care scri
itorul pune toată rivna sa 
revoluționară și militantă 
în creație, căutînd acele 
mijloace de întruchipare 
artistică ce vorbesc inimii 
omului și, mai ales, adu- 
cînd la cunoștință publi
cului, în opere bine înche
gate, acele probleme de 
care se preocupă majorita
tea oamenilor, în ultimă 
instanță poporul. Sublini
ind necesitatea spiritului

hotare. Căci cititorul din 
afară vrea să afle ceea ce 
el nu cunoaște nemijlocit 
despre socialism, iar nu 
cărți care mimează reali- 

alezările revoluționare 
timpului nostru.

Această atitudine de 
voluționar și militant 
unei înalte cauze umanita
re, comunismul, nu-i limi
tează întru nimic scriitoru
lui registrul subiectelor ori 
al tematicii, luate în spațiu 
și timp. Atitudinea scriito
rului nu poate fi alterată 
sau limitată prin temă. 
Prin cunoașterea intensivă

re
al

și extensivă a realității, 
trecută, prezentă ori ipo
tetică extrapolativă în vi
itor, se lărgește însăși li
bertatea imaginației litera
re ; ca, de altfel, șl 
nemijlocita 
scriitorului 
unor anumite 
sociale, printre 
muncii manuale 
lectuale. „Adevărata 
a 
na 
procesul dezvoltării ei 
torice" — se arată în pro
iectul de Program. Astfel 
sporește responsabilitatea 
socială a scriitorului și, 
în termenii militantismului 
revoluționar, se ajunge la 
o mal fermă luare de ati
tudine, fie în înfățișarea 
succeselor și greutăților o- 
mului nou, fie în osîndirea 
elementelor de inerție, de 
dare îndărăt, de canceroa
să tendință spre individua
lism și de neintegrare in 
colectivitatea socială.

în acest sens, scriitorul 
se cere să acorde colectivi
tății umane în care trăieș
te același interes și aten
ție sporită, pe care, la rîn- 
dul său. Partidul Comunist 
Român le acordă literaturii 
și scriitorilor.

prin 
a 

mijlocul 
categorii 
oamenii 

sau inte- 
.. . artă

exprimat întotdeau* 
realitatea socială in 

is-

activitate 
în

Mihal BENIUC
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'e cere mai multa... risipa 
inițiativa in munca politică

combaterea risipei
însemnări dintr-o mare uzină din Buzău

Spicuim cîteva date dintr-un recent 
bilanț al întreprinderii de sîrmă și 
■produse din sîrmă, această uzină- 
pionier a noii industrii buzoiene : 
încă de la 6 iulie, întreprinderea și-a 
îndeplinit planul producției globale 
.pe primii patru ani ai cincinalului și 
și-a realizat integrai sarcinile cinci
nalului la export ; membrii acestui 
colectiv harnic și inimos continuă 
în aceste zile să realizeze importante 
cantități de produse peste plan. Dar 
același bilanț relevă că, în pofida re
ducerii costurilor de producție, chel
tuielile materiale planificate la mia 
de lei producție-marfă au fost de
pășite, pe primele opt luni ale anu
lui, cu circa 19 milioane lei. Desigur, 
o parte din „virț'ă" pentru această 
depășire o poartă și creșterea pre
țurilor unor materii prime pe piața 
mondială, fapt deloc neglijabil în 
orice calcul. Nu pot fi însă neglijați 
nici o seamă de alți factori care au 
avut un cuvînt greu de spus : un 
număr mare de ore de stagnări la 
utilaje (aproape 25 000 ore în 1973 și 
peste 22 000 numai în primele nouă 
luni ale anului curent) ; peste 24 000 
ore/om absențe nemotivate în 1973 
și aproape 22 000 în 1974, pînă la 9 
octombrie.

— Cum au acționat și acționează 
comitetul de partid, organizațiile de 
bază, toți comuniștii, prin pîrghiile 
activității politico-educative, spre a 
înlătura aceste neajunsuri ? — l-am 
întrebat pe maistrul Stan Cazacu, 
secretar al comitetului de partid pe 
uzină.

— Comitetul — ne răspunde inter
locutorul — a îndrumat conducerea 
administrativă să întocmească un 
program unic de luptă împotriva ri
sipei pe întreaga întreprindere. Pe 
linia acțiunilor cu larg ecou se si
tuează și studiul efectuat de comi
sia de economie și bună gospodărire 
de pe lingă comitetul oamenilor 
muncii, studiu...

— Activitatea acestei comisii are 
un caracter permanent ?

— în virtutea misiunii ce 1 s-a în
credințat, ar trebui să aibă...

Și iată că revine în discuție o 
veche și des întilnită lacună : ca
racterul intermitent, de campanie, al 
activității, deși, cum bine se știe, lup
ta împotriva risipei de orice fel con
stituie o constantă a vieții noastre 
economice și sociale și, în consecin
ță, trebuie să devină și o prezentă 
statornică în munca politico-educa- 
tivă.

Dar să fim mai concreți. După cum 
am fost informați, cei 100 de agi- 
tațpri din uzină „sînt în pețmapșnțâ 
țintiți la curent cu -ș.tadipl țijpței'. jmi 
potriva risipei, iar atunci’cind se

ivește vreo situație mai grea sînt 
mobilizați neîntîrziat la acțiune de 
Ia om la om. Așa s-a întimplat, nu 
de mult, cind comitetul de partid al 
întreprinderii timișorene „Tehnome- 
tal“ a trimis comitetului de partid al 
întreprinderii buzoiene o scrisoare 
prin care acesta era rugat să inter
vină pentru a se asigura o rezistență 
mai uniformă a sirmei la tras. 
Imediat, agitatori inimoși ca Gheor- 
ghe Moldoveanu și Gheorghe Aldea 
din atelierul de zincare, în pauza de 
masă sau după schimb, și-au convo
cat colegii pentru a le citi fragmente 
din mesajul comuniștilor timișoreni. 
Apoi le-au arătat prin fapte și cifre 
concrete cit de interesați sint ei în

șiși, în primul rînd să răspundă ce
rințelor timișorenilor.

E bine, desigur, că s-a acționat 
așa, dar și aici întîlnim același ca
racter sporadic al muncii politico- 
educative : nu trebuie neapărat să se 
aștepte o scrisoare de acest gen pen
tru a se acționa.

La T.O.M. (trăgătoria de oțel 
moale) — secția principală de fabri
care a sîrmei — am întîlnit nume
roase panouri cu chemări sugestive. 
Dar, deși acestea aveau aparent un 
caracter concret, ne-au dat o stranie 
senzație de... abstract. Să ne expli
căm. Pe un panou mare era scris 
vizibil : „Stop risipei ! Trefilatori, 
reducînd consumul de metal cu 14,5 
kg pe fiecare tonă, realizăm în 1974 
o economie de 220 tone sîrmă lami
nată". Dar în primul semestru al 
anului consumul specific a scăzut 
numai cu... o sută de grame la fie
care tonă de sîrmă laminată,'’ obți- 
nîndu-se în total o economie de... 10 
tone.

— Obiectivul propus depășește 
oare posibilitățile existente in sec
ție ?

— Nu, e perfect realist, cores
punde posibilităților noastre — 
răspunde nedumeririi maistrul 
Gheorghe Cucu, secretarul organiza
ției de bază din schimbul C.

Fapt e că a lipsit o evidență a în
făptuirii acestei chemări, a traduce
rii ei în viață. ■

Dar iată și un alt argument care re
levă consecințele nedorite ale lipsei de 
continuitate și ale caracterului ne
concret sau formal al unor acțiuni. 
Pe mai multe mașini se poate citi 
următoarea chemare : „Tovarășe tre- 
filator, reducînd consumul de metal 
cu 1 kg la fiecare tonă, realizezi în 
anul 1974 o economie de 2 tone. Nu
mai că, alături, în deplin contrast, 
zărim movile destul de impozante 
de capete de sîrmă...

Nu ne propunem, bineînțeles, să 
dăm soluții tehnice pentru dispa
riția atît de dorită a „movilelor" a- 
mintite. Dar nu încape nici o îndo
ială că apariția lor ar fi fost evitată 
dacă organizația de partid din sec
ție ar fi înțeles că acțiunile împotriva 
risipei nu pot avea doar un caracter 
de suprafață. E evident că în locul 
unor chemări „concret-abstracte" ar 
trebui create operativ grafice „la zi" 
ale economiilor realizate, panouri 
ale „calității a II-a“, în care să 
fie înfierată, la concret, atitudi
nea celor ce, prin neglijență, 
provoacă „retrogradarea" unor pro
duse — și, implicit, risipă de materie 
primă, energie umană — gazete de 
perete satirice cu versuri și carica
turi poate mai puțin meșteșugite 
decît cele ce se afișează la date fes
tive, dar în schimb pline de comba
tivitate, neîngăduință față de risipă. 
După cum este de neînțeles că, în- 
tr-o uzină cu multi specialiști în 
electronică, stația de radioamplifi
care nu este reoarată de luni de zile 
și astfel un mijloc atît de important 
de influențare și formare a opiniei 
publice a colectivului rămîne neuti
lizat.

In final, o concluzie se Imnune 
firesc : acțiunile muncii politico- 
educative în domeniul combaterii ri
sipei de orice fel nu pot si mi tre
buie să aibă un caracter de campa
nie. Ele sînt chemate să contribuie 
sistematic și eficient la cristalizarea 
unei puternice opinii de masă po
trivnice spiritului de neglijență șl 
nepăsare, mentalității de risipitor, 
să stimuleze o inaltă responsabili
tate pentru minuirea bunurilor 
obștii. Dinamizînd activitatea po
litică de masă în acest domeniu, 
dîndu-i un plus de forță și prospe
țime, comitetul de partid trebuie să 
înțeleagă că, în lupta împotriva risi
pei, muncii politico-educative i se 
cere mai multă... risipă de iniția
tivă.

Victor B?RIÂi)EANU 
Mihai BĂZU.
corespondentul „Scinteii"

Sporirea contribuției 
cercetării științifice

(Urmare din pag. I)

sirii energiei solare și geotermice, 
explorării mărilor și oceanelor, a- 
bordarea problemelor explorării 
Cosmosului oferă vaste posibilități 
de afirmare a inteligentei româ
nești.

Firește, problema problemelor în
tregii activități de cercetare știin
țifică, așa cum a reieșit din dezba
terile conferinței, din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu este 
finalizarea operativă, cu maximă 
eficiență a rezultatelor cercetării. 
Cercetarea științifică nu constituie 
un scop în sine ; fondurile pe care 
statul le investește trebuie să dea 
roadele scontate cît mai rapid cu 
putință — o importanță decisivă 
avînd în această privință asigura
rea drumului cel mai scurt între 
rezultatul de laborator și producția 
materială.

întregul popor a luat cunoștință 
de perspectivele luminoase pe care 
le deschide Programul partidului 
în fața întregii noastre națiuni. 
Și se poate spune că însoțitorul 
permanent pe mărețul drum al în
făptuirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate poartă numele

de ȘTIINȚA. Construim societatea 
socialistă multilateral dezvoltată 
în mod științific, după o politică 
științifică — politica partidului ; 
pe baza științei trebuie să realizăm 
creșterea vertiginoasă a forțcloi- de 
producție ; în toate unitățile pro
ductive, la toate nivelurile de de
cizie se impun a fi introduse și ge
neralizate tehnicile și metodele de 
conducere științifică ; întreaga or
ganizare a vieții economice și so
ciale se va desfășura tot mai mult 
pe temeliile științei ; creșterea ni
velului de cunoaștere și competen
ță al oamenilor, formația lor știin
țifică, atît în sensul pregătirii pro
fesionale, cît și al concepției știin
țifice despre lume și viață este o 
componentă esențială a formării 
conștiinței socialiste, a procesului 
ștergerii deosebirilor fundamentale 
dintre munca fizică și cea intelec
tuală. Iată rațiuni pentru care tra
ducerea în viață, cu hotărîre, a sar
cinilor cristalizate cu prilejul con
ferinței, 'înfăptuirea indicațiilor 
trasate de secretarul general al 
partidului capătă o valoare excep
țională, ca o condiție a materiali
zării marilor obiective cuprinse în 
Programul partidului — carta de
venirii noastre comuniste.

mai bine folositetransport să fie

A

in timp scurt, 
întreaga recoltă 

de porumb în magazii
Așa cum se arăta și în ziarul 

nostru de ieri, mai sint de re
coltat suprafețe mari cu po
rumb. Potrivit datelor centraliza
te la ministerul de resort, pînă la 
25 octombrie, în întreprinderile 
agricole de stat, porumbul a fost 
cules de pe 57 la sută din supra
fața cultivată, iar în cooperative
le agricole de producție — 62 la 
sută. Recoltatul porumbului s-a 
încheiat în întreprinderile agri
cole de stat din județul Dolj și 
este avansat în cele din jude
țele Teleorman, Dîmbovița, 
Brăila și Argeș. De asemenea, 
culesul este avansat și în coope
rativele agricole din județele 
Argeș, Teleorman, Dolj, Olt, 
Dîmbovița, Iași, Vîlcea etc. Re
coltatul este întîrziat în unele 
județe din Transilvania, unde 
nu s-a putut lucra cu toate for
țele din cauza ploilor abunden
te. întrucît timpul a devenit din 
nou favorabil, se cere ca, peste 
tot, printr-o temeinică organiza
re a muncii, să se încheie recol
tatul porumbului, să fie grăbite 
livrările Ia bazele de recepție, 
iar depozitarea să se facă cu 
cea mai mare răspundere, pen
tru a se preveni orice pierderi 
în timpul păstrării.

OLT:
Pînă vineri, 25 octombrie, din 

cele 85 400 hectare cultivate în coo
perativele agricole din județul Olt, 
porumbul a fost strîns pe mal mult 
de 81 700 hectare. Datorită bunei 
organizări a muncii, folosirii efi
ciente și la întreaga capacitate a 
mijloacelor de transport. în nume
roase unități agricole culesul po
rumbului și transportul acestuia în 
bazele de recepție sau în magaziile 
proprii s-au încheiat. La Fărcașele, 
Traianu, Rotunda, Cioroiu, Dohro- 
sloveni, Mărgineni, Mogoșești etc. 
întreaga recoltă a fost pusă la adă
post. Cooperativele agricole se pre
ocupă de livrarea produselor con
tractate. transported continuu în 
bazele de recepție mari cantități 
de porumb. Iată și cîteva exemple. 
Cooperatorii din Scornicești au li
vrat pînă acum la fondul de stat 
peste 2 027 tone porumb, cei de la 
Voința Corabia — 1 493 tone, Uni
rea Corabia — 1 348 tone, Ștefan 
cel Mare — peste 1 000 tone, Obîr- 
șia — 1 300 tone etc. De notat că

UN LOC DE POPAS RECONFORTANT:

Motelul „Topologul"
Unul din cele mai frumoase 

și mai atractive locuri de popas 
puse la dispoziție de cooperația 
de consum tot mai numeroșilor 
turiști de pe Valea Oltului este, 
fără îndoială, motelul „Topolo- 
gul". Amplasat pe malul Topo- 
logului, intr-o zonă pitorească, 
la numai 18 kilometri de Rm. 
Vîlcea, motelul „Topologul" o- 
feră turiștilor, în toate anotim
purile, condiții dintre cele mai 
bune de cazare și masă. Mote

lul „Topologul" a fost construit 
și dat in folosință de cooperația 
de consum abia de un an de 
zile, dar el și-a făcut deja — 
cum se zice — un „vad" bun. 
El dispune de camere conforta
bile (cu cîte’ două paturi, gru
puri sanitare proprii, apă caldă, 
încălzire centrală), un restau
rant, o sală de recepție, un bar 
de zi, o braserie și loc de par
care auto

Situația recoltârii porumbului in cooperativele agricole de producție 
la data de 25 octombrie 1974

FAPTUL
« fcin'u1,1- na iwrii,.wir11

I DIVERS
I Spitalul
I clinic nr. 1

din Craiova...
...a fost dotat cu un rinichi 

artificial. Conectat la organis
mul bolnav, aparatul poate să 
îndeplinească funcțiile rinichilor 
pină în momentul recuperării 
lor. Pentru asistența medicală 
din Craiova aparatul este de un 
real folos : în numai cîteva săp- 
tămîni de utilizare au fost sal
vate patru vieți omenești.

»

Visternica"

unele cooperative agricole — Gră
dinari, Dranovăț, Piatra Sat etc. — 
au livrat la fondul de stat întreaga 
cantitate de porumb prevăzută.

Organizațiile de partid sprijină 
consiliile de conducere din coope
rativele .agricole să livreze integral 
cantitățile de porumb contractate 
cu statul. Dacă unele, unități au 
transportat la baze întreaga canti
tate prevăzută a se livra la fondul 
de stat, sint unități care au întîr
ziat livrările. întrucît la începutul 
săptămînii ritmul zilnic la trans
port în bazele I.V.C. era nesatis
făcător, organele județene de partid 
și de stat, analizînd această pro
blemă, au luat măsuri în vederea 
organizării mai bune a transpor
tului. Ca urmare, și în coope
rativele agricole Băbiciu, Vîrtop, 
Orlea, Gura Padinii, în care livră
rile erau întîrziate, au fost trans
portate la baze cantități Însemnate 
de porumb. Totuși, sînt unități 
unde cantități. însemnate de po

rumb recoltate stau în cîmp ne
transportate. Așa sînt cooperative
le agricole Brebeni, Coteana, Mil- 
cov. Perieți, Stoienești, Giuvărăști, 
Potlogeni, Tia Mare etc. întirzie- 
rile se explică prin aceea că mij
loacele de transport proprii nu 
sînt folosite eficient, că uneori la 
bazele de recepție se așteaptă prea 
mult pentru descărcarea recoltei. 
La una din baze, ne spune tov. Ion 
Ciucă, instructor al comitetului ju
dețean de partid, datorită proastei 
qrganizări a preluării mijloacelor 
de transport, acestea așteaptă une
ori cite 6—7 ore pînă să fie descăr
cate.

Pentru urgentarea transportului 
se impune, așadar, mai buna folo
sire a tuturor mijloacelor de trans
port — autocamioane, remorci, ate
laje — precum și mai buna organi
zare a preluărilor la bazele de re
cepție.

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scinteii"

Iii ,flf. ” VCHQ

Pe linia horstului dobrogean, 
în apropiere de gara Tirgușor, 
se întinde valea Visternei, cu 
stînci avînd forme bizare și gro
te în care arheologii și antro
pologii au descoperit urme ale 
omului preistorib, pe care le-au 
conservat și le-au expus în Mu
zeul de arheologie din Constan
ta. Printre formele ciudate pe 
care natura le-a dăltuit, de mi
lenii, se află și o stîncă închi
puind un bust de femeie, pe 
care turiștii, tot mai frecvenți 
prin partea locului, au numit-o 
„Venus Visternica". Motiv pen
tru care tot ei au propus ca o- 
crotirea de care se bucură din 
partea legii rezervația geolo
gică „Cheia" din apropiere să 
fie extinsă si asupra văii Vis
ternei, atît de pitorească și ori
ginală. Așadar, frumoasa „Ve
nus Visternica" își așteaptă nu 
numai admiratorii, ci și ocroti
torii.

Sa îndră
gostit
de „Mobra"
altuia

tv
DUMINICA

27 OCTOMBRIE
PROGRAMUL 1

8,30 Deschiderea programului.
8.40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copii : 

Daktari.
10,00 Viața satului.
11,15 Finalele Campionatelor de 

box ale României. Transmi
siune directă de la noul Palat 
al sporturilor și culturii din 
București.

12.30 De strajă patriei.
13.00 Album duminical.
15.30 Film serial : „Nemuritorul**.
16.20 Cel mai bun... continuă.
17,25 Coloane ale istoriei. Moldova 

— vocația industrială. Azi, 
județele Bacău, Neamț.

17,45 Campionatele mondiale de 
gimnastică. Finale. Transmi* 
siune directă de la Varna.

19.20 1001 de seri : Dinky.
19.30 Telejurnal.
20.00 Avanpremieră.
20,05 Film artistic : „Cea mai fru

moasă soție'*. Producție a stu
diourilor cinematografice ita
liene. Premieră TV. In dis
tribuție : Ornella Muți, Fran
cesco Cimarosa, Amerigo 
Tot, Alessio Orano, Gaetano 
Cimarosa, Regia : Damiano 
Damiani.

21,50 Telejurnal.
22,00 Duminica sportivă.

PROGRAMUL 2
10,00—11.45 Matineu simfonic. Con

certul Filarmonicii de stat 
„George Enescu*', dlrilor Mi
hai Bred’ceanu, solist Varu
jan Cozlghlan.

20,00 Luna creației originale româ
nești.

20.30 Mai aveți o Întrebare ?
21,00 Program muzical distractiv.
21.15 Farmecul muzicii.
21.40 Film serial : „Omul șt orașul*'.-

EUNI
28 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1

16,00 Telex.
16,05 Avanpremiera săotămînii.
16.15 Luna creației originale româ

nești.
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta TV : Școala la timpul 

prezent și viitor.
20.35 „Dragu mi-t de neamul meuM. 

Cîntece populare.
20,50 Roman foileton : „Surorile 

Materassi**. în rolurile princi
pale : Sarah Feratti, Rina 
MorelH. Episodul II.

21.35 Revista literar-artistică TV.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

17.30 Telex.
17.35 Film serial : „Adam Sanga- 

la**. Episodul V.
18.10 Film documentar : Valea 

izvoarelor. Izvoarele minera
le și izvoarele de lumină de 
pe Valea Oltului.

18.30 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.

18.55 Muzică populară.
19.15 Bucureștiul azi.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film seria! pentru copii : 

Daktari.
20.25 Universitatea TV.
20.55 Portativ ’74.
21.35 Telex.
21.40 Reportaj TV.
21.55 Treptele afirmării.

l^'VÂvind'ppjia^e o plimbare mo
torizată, stimulat și de un chef 
făcut câni de'dimineață. Ghiocel 
Constantin eseu (din Galati, stra- 

\’'da Libertății nr. 3) a sustras o 
motoretă „Mobra" din 
combinatului siderurgic și

I început să colinde, -

fața 
.1 a 

de unul 
singur, străzile orașului. Cind a 
ajuns în celălalt capăt al Gala- 
țiului, i s-a părut că „Mobrei" 
nu-i prea bate bine motorul. A 
oprit la locul de parcare al în
treprinderii pentru piese de 
tractoare și mașini agricole 
să-și aleagă alta, mai nouă. 
Cind să urce insă pe noul vehi
cul cu două roți, paznicul . șl 
cîțiva muncitori l-an itrr'’t in
tr-unui pe patru roți și I au dus 
la miliție.

Sfinxul
paznic

— Și dumneata, ca paznic, 
ce-ai păzit ?

La „apostrofarea" șefului său, 
paznicul Teodor Virtaci. de la 
întreprinderea de vagoane din
Arad, n-a avut replică. Mai ales 
că-și amintea exact momentul 
în care un anume Marcel Ma
nea din Arad (strada Aprodul 
Purice nr. 27) Ieșea pe poarta 
întreprinderii cu o ditamai au
tomacara.

— încotro ? 
paznicul.

— La drum — i-a 
M. M.

— Drum bun I — l-a 
nicul.

Și M. M. a pornit

I-a întrebat
răspuns

urat paz-

Și M. M. a pornit la drum. 
După ce s-a săturat de plimba
re prin județ, a adus automaca
raua și a parcat-o chiar în fața 
paznicului, care paznic nu l-a 
mai văzut pe M. M. decît la... 
miliție, cînd se uita la el mirat.

de București

a opia De la o roată

i ispita nunților 
la țara...

...Stătea mirele picior peste picior în 
capul mesei și cugeta că tare-i mai plac 
lui nunțile la țară... Chef, veselie, daruri. 
Avea de ce să se bucure. Mulțumit părea 
și socrul, făcuse fetei o nuntă de să-l po
menească toate neamurile...

— Casă de piatră !
— Fericire și viață lungă !
„Ce mai, frumoase-s nunțile la țară", se 

gîndea mirele, alias Ilie Florea. „Să vedem 
cum merge și mai încolo...". Și... a mers și 
mai încolo, exact cum își făcuse planul : 
„dă-mi tată socrule vreo 5 000 că am o da
torie" ; „Mai dă-mi vreo 20 000 că să fac 
suma pentru «Taunus»". Și tot așa. pînă 
ce mirele și-a făcut intr-adevăr suma și 
l-a lăsat pe socru și fără bani și cu datorii. 
E drept că tânăra pereche „uitase" să trea
că pe la Starea civilă... E drept că Maria
na tot în bătătură rămăsese (pînă se va 
rezolva și cumpărarea apartamentului!), dar 
familia încă nu se neliniștea. Oricum, a- 
veau ce voiseră : ginere „de București"...

— Sănătate !
— Să vă trăiască tinerii !
Iarăși nuntă, iarăși petrecere. Tot 

Și tot cu mirele de mai sus. Dar 
localitate și cu altă... mireasă. A

la țară, 
în altă 
cunos- 

cut-o, la cîteva luni după „prima nuntă",

pe Florica. Ea, tinerică — el, meșter 
vorbe și priviri.

— Știi, domnișoară, eu... Ce zici, ai tăi ar 
vrea 7 O nuntă frumoasă, o nuntă la țară...

— Cum să nu, cu plăcere !
...Dezamăgirea celor două mirese a fost

însă crudă : Florică al lor s-a dovedit a fi, 
în cele din urmă, un ins cam fără căpătîi, 
mai mult fără, decît cu ocupație. Nici vorbă 
de înaltele lui funcții, nici vorbă de „Tau- 
nus", anartament și celelalte... Iar pe dea
supra, îlie Florea, un „bucureștean" din 
Berceni, județul Ilfov, s-a dovedit a fi și 
însurat și cu doi copii...

Plîng miresele. Plîng socrii după bani. Că 
banii s-au cam dus (sumele adunate, in jur 
dc 125 000 de lei), iar Florică va sta 5 ani 
și 6 luni departe de ispita nunților la țară...

Drama din strada
Elefterie

Dacă s-ar putea strînge înapoi firul 
timpului, dacă anumite întîmplări, odată 
petrecute, ar putea fi redate aidoma unui 
film rulat în sens invers, am ști din vreme 
ce trebuie evitat, am cunoaște răul înainte 
de a produce rău și, izolîndu-1, l-am face 
inofensiv. Dar timpul este ireversibil, iar 
iresponsabilitatea nu se recunoaște întot
deauna de Ia distanță. Deși, precum în ca
zul de față, semnele particulare nu-i lip
sesc...

...8 aprilie 1974. Pentru soții Veturia și 
Nicolae Rusu, din București, este o zi obiș
nuită. în locuința lor din strada Toma Io- 
nescu își văd liniștiți de treburile cotidiene. 
E după amiază și nu vor ieși din casă de-

cit tirziu, către seară ; ca de obicei, pentru 
a face o scurtă plimbare pină spre Cișmi- 
giu și inapoi.

In același timp, la bufetul „Ramura", de 
la bariera Otopeni, doi amici stau la taclale:

— Hai să trăiești 1
— Noroc I
— Mai luăm una 7
Și Radu Dumitru nu zice ba. A uitat c-â 

venit aici cu alte treburi, a uitat că pînă 
acasă (Aleea Băiuț rir. 2) e cale de mers. 
Și la volan în starea asta...

...Ora 17,00. La volanul autoturismului său 
„Fiat 1 500", R.D. se îndreaptă spre Capi
tală. Și-a făcut socoteala că de cind a pă
răsit bufetul trecuse ceva timp. Amabil, ia 
din drum și doi lucrători de la postul de 
miliție Otopeni ; un sfert de oră mai tîrziu 
îi lasă pe strada Boteanu. Nu se duce totuși 
acasă și umblă haihui prin oraș.

...Ora 19,00. Soții Rusu pornesc de acasă 
In plimbarea lor obișnuită. Mers domol, de 
pereche sexagenară, pentru care o plim
bare seara înseamnă și mișcare și prilej de 
a mai vedea orașul în prag de ' " "

Tot 19,00. Radu Dumitru încă 
vîrte de colo-colo fără rost. îi 
să-și caute un văr. Ospătar la 
incinta unui minister.

19,20. Familia Rusu își continuă plimba
rea. Au trecut de magazinul „Modern".

19,30. La poarta ministerului, R.D. are dis
cuții cu portarul Marin Burcea : l-a obser
vat că e băut și nu-1 lasă înăuntru. Nu-i 
dă voie decît ceva mai tîrziu, în urma unui 
telefon dat de șeful serviciului adminis
trativ. Mașina e 
Colonadelor.

20,00. Cei doi soți 
colo, mai zăbovesc 
interesează de cîte

20,05. Așezat la o 
joacă absent cu cheile mașinii. Nici el nu 
știe pentru ce motiv venise aici, dar pînă

primăvară, 
se mai în
vins ideea 

bufetul din

parcată afară, pe str.
se întorc către casă. Ici- 
în fața unei vitrine, se 
ceva...
masă în bufet. R.D. se

una alta, băuse trei sticle de bere. Cineva 
îl conduce pînă la poartă ; se îndepărtează 
de clădire, dar cam neconvins...

20,10. Revine la poartă, dar portarul refu
ză categoric să-1 mai lase înăuntru.

20,15. Mai face o încercare, dar tot fără 
succes. în cele din urmă se îndreaptă către 
mașină. Portarul se uită lung după el cum 
pornește mașina și pleacă.

20,20. Soții Rusu se îndreaptă spre Cotro- 
ceni. Au trecut de cofetăria „Tosca", se află 
chiar pe marcajul pietonilor, traversează 
Splaiul Independenței. Mai au șase pași, 
cinci, patru...

Patru pași mai erau pînă la celălalt tro
tuar. Prea mult ! Nu le-a ajuns soților Rusu 
timpul să-i parcurgă. Din stingă, dinspre 
podul, Hașdeu, veneau în viteză iresponsabi
litatea oarbă, băutura dincolo de limitele 
oricărui control. Bărbatul a fost lovit și 
proiectat pe trotuar, femeia tamponată și 
călcată de roțile din față. Radu Dumitru 
are o ezitare, îi vine să oprească... Disperat, 
un tinăr bate cu pumnii în capotă, încearcă 
să deschidă portiera... Zadarnic ! Piciorul 
apasă iarăși accelerația. Sub privirile îngro
zite ale celor prezenți. „Fiat“-ul grena par
curge toată piața, ajunge pe strada Elefte
rie — în total (după cum au măsurat orga
nele de anchetă) 714 metri ! Și toată a- 
ceastă distanță, cu victima tirită sub mași
nă, cu hainele prinse de bara de direcție. 
Cauza morții — politraumatism. arsuri de 
la țeava de eșapament. în schimb el, indi
vidul iresponsabil și lipsit de orice urmă de 
omenie, cum s-a văzut la întuneric, a oprit 
mașina și a dat bir cu fugiții.

Verdictul instanței : Radu Dumitru a fost 
condamnat la 11 ani închisoare (sentință 
definitivă). O viață de om (pentru Veturia 
R. accidentul a fost mortal) curmată din 
cauza Iresponsabilității si neomeniei, a la
șității duse pînă la înrudire cu crima.

...Nu, timpul scurs nu poate fi întors Ina-

poi, o întîmplare petrecută rămîne o în- 
tîmplare consumată cu consecințe cu tot șl 
nu poate fi refăcută ca o scenă de film că
reia i se adaugă alt final. Noi am întors 
aici timpul înapoi, derulînd filmul unei dra
me pentru a pune în lumină semnele de 
recunoaștere ale iresponsabilității. Fiindcă 
ele există și sîntem datori să le depistăm 
cit mai din vreme.

Din caietul 
grefierului

„în noaptea respectivă am mers la res
taurantul „Cișmigiu" cu scopul de a con
suma în continuare băuturi alcoolice. Sint 
de acord că la refuzul unui ospătar de a 
mă lăsa să intru pe motiv că e ora unu și 
localul s-a închis, de necaz am spart gea
mul de la intrare. Fac insă precizarea că 
nu l-am spart cu intenție, ci cu piciorul...". 

(Precizările inculpatului — dosarul 
nr. 6067/1974, Judecătoria sectorului 6).

— Recunosc cele constatate la cercetări. 
E adevărat că am sustras o bancnotă de 
100 de lei prin deschiderea fermoarului de 
la geantă...

— Unde s-a petrecut fapta ?
— în holul cinematografului „București". 

Mă dusesem să văd filmul „Bani de buzu
nar"...

(Cu prilejul consemnării declarației 
inculpatului Udilă Constantin, zis 

„Scaramuș", din București, str. Ală- 
marului nr. 3).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

explodată
pentru 
Horia, 
pe șo- 

București-Călărași. La 
■ mecanizatorul Viorel

Un tractor al Stațiunii 
mecanizarea agriculturii 
județul Ilfov, se deplasa 
șeaua 
volan ______ .
Dinulescu, care conducea atent, 
regulamentar. La un moment 
dat. In dreptul kilometrului 44, 
pe raza comunei Florica, roata 
din față-dreapta a făcut explo
zie. Surprins, tractoristul a ma
nevrat cu grijă volanul, dar 
tractorul a derapat și s-a răs
turnat in șanțul șoselei. Tracto
ristul a fost accidentat mortal.fost accidentat mortal.

Pe geam
Iaia. din Pitești, lucra 

iar In 
între- 

. Ul- 
tî-

Vergi 
ca merceolog la I.F.E.T.. 
timpul liber se .ocupa cu 
ruperea ilegală de sarcini, 
tima Iui victimă, o femeie 
nără. a decedat. Ca să-și piar
dă urma, V. 1. a fugit si s-a as
cuns intr-un cartier din Cluj- 
Napoca. Depistat de lucrătorii 
de miliție, V. I. s-a aruncat pe 
geam in clipa arestării. Dar cum 

ridicat de jos — teafăr 
— a și fost... „ridicat".

S-ra 
ind

fi-

Rubrlcd redactata de
Petre POPA
și corespondenții .,Scinteii'
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Vizita delegației' Comitetului pentru politică

Mesaj pentru Congresul al XI-lea
(Urmare din pag. I)

deplini și depăși angajamentele 
luate privind realizarea sarcinilor 
actualului cincinal inainte de ter
men, să traducem neabătut in fap
te Programul și Directivele Con
gresului al XI-lea.

In adunările șl conferințele de dări 
de seamă și alegeri din organizații
le noastre de partid se exprimă 
aprecierea unanimă asupra rolului 
hotăritor pe care dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
îl aveți în fundamentarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru. In- 
găduiți-ne să fim mesagerii senti
mentului de voință al celor aproape 
40 de mii de comuniști, al tuturor 
locuitorilor județului Botoșani, ca 
dumneavoastră — așa cum o do
rește întregul partid, întreaga țară 
— să fiți reales în funcția de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român — se subliniază în te
legrama trimisă de Comitetul ju
dețean de partid Botoșani.

în consens deplin cu voința în
tregii națiuni — se arată în altă 
telegramă — Comitetul județean de 
partid Iași susține cu toată căldu
ra propunerea pentru realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție de 
secretar general al partidului. Ve
dem în aceasta recunoașterea ma
rilor merite pe care le aveți în e- 
laborarea politicii partidului, apre
cierea activității neobosite, multi
laterale pe care o desfășurați, o 
chezășie a continuității și succesu
lui politicii de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
-de înaintare a României spre co- 

i munism, pentru fericirea și spori- 
. rea continuă a bunăstării întregu

lui popor român.
Cu sentimente de dragoste,, alea

să prețuire și stimă, — se arată în 
altă telegramă — Comitetul jude
țean de partid Buzău susține cu 
nețărmurită căldură și hotărîre 
propunerea ca dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
fiți reales, la apropiatul forum al 
comuniștilor, secretar general al 
Partidului Comunist Român. Comu
niștii, toți locuitorii acestor stră
vechi meleaguri au certitudinea că 
prezența celui mai brav fiu al po
porului în această înaltă funcție 
constituie o chezășie a continuității

și succesului politicii partidului de 
ridicare a țării noastre pe culmile 
luminoase ale progresului și civi
lizației.

Fiii acestor străbune plaiuri ale 
patriei iși unesc vrerea cu a între
gului popor și susțin din adincul 
ființei lor propunerea ca cel de-al 
XI-lea Congres să vă realeagă, to
varășe Nicolae Ceaușescu, în înalta 
funcție de secretar general al par
tidului — se spune în telegrama 
Comitetului județean Mureș al 
P.C.R. Convingerea noastră nestră
mutată. exprimată din inimă de or
ganizațiile de partid, de toți oame
nii muncii din județul nostru, este 
că realegerea dumneavoastră ca 
secretar general al partidului con
stituie o chezășie sigură a făuririi 
celui mai''înalt și luminos destin 
al României, a ridicării continue 
a prestigiului și autorității sale 
internaționale, la a căror afirmare 
vă aduceți o imensă contribuție.

In telegrama Comitetului jude
țean Gorj al Partidului Comunist 
Român se spune : în numele co
muniștilor și al tuturor celor ce 
trăiesc și muncesc pe aceste melea
guri, ne alăturăm voința și glodu
rile pline de satisfacție și bucurie, 
dorinței tuturor membrilor parti
dului, a întregului nostru ponor, 
ca marele forum al comuniștilor 
din noiembrie — Congresul al XI- 
lea al P.C.R. — să vă realeagă în 
înalta funcție de secretar general 
al partidului. Nutrim sentimente 
de adîncă mîndrie să regăsim în 
tot ceea ce faceți pentru binele și 
fericirea patriei, fermitatea și in
transigența revoluționară, cutezan
ța gîndului și a faptei, respectul șl 
grija față de soarta celor ce mun
cesc, a întregii omeniri.

Realegerea dumneavoastră în a- 
ceastă funcție, de cea mai înaltă 
răspundere pentru partidul și pa
tria noastră, corespunde dorinței 
unanime exprimate entuziast în 
organizațiile de partid din județul 
nostru cu prilejul recentelor adu
nări generale și conferințe ; cores
punde sentimentelor de înaltă pre
țuire și stimă cu care toți cei ce 
muncesc pe aceste minunate me
leaguri vă înconjoară, iubite tova
rășe secretar general, pentru că 
știm că întruchipați calitățile cele 
mai înalte de conducător, de patriot 
înflăcărat și internaționalist con

secvent — se reliefează în telegra
ma Comitetului județean de partid 
Neamț.

în realegerea dumneavoastră ca 
secretar general al partidului — 
arată telegrama trimisă de Comi
tetul județean de partid Galați — 
noi vedem o garanție a făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării patriei spre 
comunism. Voința noastră pe care 
o vom exprima prin cei mai buni 
dintre cei mai buni dintre noi la 
forumul comuniștilor este ca dum
neavoastră, conducător comunist 
încercat, militant de frunte al cau
zei socialismului și al triumfului 
păcii în lume, să ne conduceți pe 
mai departe.

In telegrama trimisă de Confe
rința de partid a sectorului 8 din 
Capitală se exprimă, de asemenea, 
voința comuniștilor, manifestată în- 
tr-o unanimă șl entuziastă hotărî
re, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales de apropiatul Congres 
în înalta funcție de secretar gene
ral al partidului. în această alegere 
— se arată în telegramă — oamenii 
muncii din sector, ca și întregul po
por văd o garanție a edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării României spre 
comunism.

Au mai trimis telegrame care 
reafirmă voința tuturor comuniști
lor, a întregului nostru popor ea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales, Conferința organizației de 
partid a sectorului 6 din Ca
pitală, conferințele organizațiilor 
municipale de partid din Drobeta 
Turnu-Severin, Pitești, Ploiești, 
Tg. Jiu, Călărași, Galați, Arad, 
Turnu-Măgureie ; conferințele or
ganizațiilor orășenești de partid 
din Slatina, Găești, Motru, Năsăud, 
Sîngeorz Băi, Moreni, Pucioa
sa, Fetești, Beclean, Slobozia, Va
slui, precum și conferința organi
zației de partid de la întreprinde
rea de autocamioane Brașov ; par- 
ticipanții la adunarea populară pri
lejuită de împlinirea a 40 de ani de 
la răscoala țăranilor din Valea 
Ghimeșului, participanții la aduna
rea festivă de la Pitești consacrată 
celei de-a XXX-a aniversări a zilei 
Armatei Republicii Socialiste Româ
nia.

externă al Adunării Federale a R. S. F. Iugoslavia

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, sîm
bătă, delegația Comitetului pentru 
politică externă al Adunării Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, condusă de Mi
hailo Iavorski, președintele comite
tului, care face o vizită în țara 
noastră.

în timpul convorbirii a fost releva
tă cu deosebită satisfacție dezvolta
rea susținută, pe multiple planuri, a 
relațiilor frățești româno-iugoslave 
și s-a exprimat dprința comună de 
a intensifica și adinei aceste legături, 
în interesul accelerării construcției 
socialiste în cele două țări, în folosul 
și spre binele ambelor popoare.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă caldă, prietenească, a parti
cipat tovarășul Mihai Dalea, pre
ședintele Comisiei pentru politică 
externă a Marii Adunări Naționale.

A fost prezent Petar Dodik, amba
sadorul Iugoslaviei la București.

★
Sîmbătă dimineața, la Palatul 

M.A.N., s-au încheiat convorbirile 
dintre delegația Comisiei pentru po
litică externă a Marii Adunări Națio
nale și delegația Comitetului pentru 
politică externă al Adunării Federale 
a R.S.F. Iugoslavia.

în aceeași zi, cu prilejul vizitei în 
țara noastră a delegației, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la București, 
Petar Dodik, a oferit un dejun.

★
în cursul vizitei în țara noastră, 

membrii delegației au fost oaspeți ai 
județelor Sibiu și Brașov, unde au 
avut întrevederi la consiliile popu
lare județene, au vizitat obiective 
economice și social-culturale, Drecum 
și redacția ziarului „Scînteia".

(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

In numele Partidului Comunist Chinez, Guvernului chinez și al po
porului chinez, vă exprimăm mulțumirile noastre cordiale pentru tele
grama de felicitare, plină de căldură, pe care ați binevoit a ne-o trimite, 
cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze.

Constatăm cu bucurie că prietenia frățească și relațiile de strînsă 
colaborare dintre partidele, țările și popoarele chinez și român au cu
noscut o dezvoltare necontenită în lupta comună pentru construirea so
cialismului, împotriva imperialismului și hegemonismului, și sîntem 
profund convinși că această prietenie revoluționară și unitate militantă, 
bazate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului pro
letar, se vor întări și dezvolta în mod sigur și pe mai departe.

MAO TZEDUN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

DUN Bl-U
Președintele interimar 

al Republicii Populare Chineze

CIU DE
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari 

a Republicii Populare Chineze

CIU EN-LA1
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Cronica zilei cinema

Premiile Uniunii scriitorilor pe anul 1973
în cadrul unei festivități, sîmbătă 

la amiază au fost acordate următoa
rele premii ale Uniunii scriitorilor 
pe anul 1973 :

Poezie : Cezar Baltag, pentru volu
mul „Madona din dud", Ion Caraion, 
pentru culegerea de versuri „Frun
zele din Galaad", și Anghel Dum- 
brăveanu, pentru cartea „Singurăta
tea amiezii".

Proză: Dumitru Radu Popescu, pen
tru romanul „Vînătoarea regală", și 
'Nicolae Velea, ;pețițru„yolyn)ulr»Kșr- 
fcă’n colțuri și rotunda“Itioor trib 
s Dramaturgie : Ion Băieșu, pentru 
piesa „Chițimia", și Mircea Radu Ia- 
coban, pentru „Sîmbătă la Veritas".

Publicistică și reportaj : Dan Hăuli- 
că. pentru volumul „Geografii spiri
tuale", și Ilie Purcaru, pentru volu
mul „Un elefant pentru doi oameni".

Literatură pentru copii și tineret : 
Mircea Oprită, pentru cartea „Nop
țile memoriei".

Critică și istorie literară : Ion Pop, 
pentru studiul „Poezia unei genera
ții", Lucian Raicu, pentru lucrarea 
„Structuri literare" și Mircea Tomuș, 
pentru volumul „Răsfrângeri".

Traduceri din literatura universa
lă : Alexandru Philippide, pentru

volumul „Flori de poezie străină, 
răsădite în românește".

Traduceri din literatura română : 
Ana Cartianu, pentru cartea „Po
vești și povestiri" de Ion Creangă, 
tradusă în limba engleză, și Szemlăr 
Ferenc, pentru culegerea de versuri 
„Pomul roșu" de Zaharia Stancu, tra
dusă în limba maghiară, cit și pentru 
întreaga activitate de traducător din 
lirica românească.

Literatura naționalităților conlocui
toare i,^nton Breițenhpîfer.j .„.pentru 
jiromanuî' „Prea .tîrziu-TPentryijMșf.ije'z.V 
!na“;hHervay Gizellș, pentru. volumul .' 
de poezie „Formular", Măliusz Joz- 
sef, pentru romanul „Destin și sim
bol", și Siito Andrâs, pentru volumul 
de eseuri „Zei și căluți de lemn".

Debuturi : ' Alexandru Andriescu, 
pentru volumul de critică „Disocieri", 
Maria Contea, pentru cartea de pro
ză „Inoceranii", Mikola Korsiuc, pen
tru volumul de proză „Răspîntii", 
Cristian Maurer, pentru piesa de tea
tru „Un La Paloma tîrziu". Marcel 
Constantin Runcanu, pentru romanul 
„Sepia", și Dorin Tudoran, pentru 
volumul de versuri „Mic tratat de 
glorie".

(Agerpres)

vremea
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Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
răcoroasă, îndeosebi în nord-vestul 
țării, unde cerul a fost mai mult 
noros și temporar a plouat. în cele
lalte regiuni, cerul a fost variabil. 
Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 osci
la între 5 grade la Ocna Șugatag, 
Toplița și Joseni și 16 grade la Ca
lafat, Bechet și Caracal. în munții 

_^pușe)ți'și : munții Banatului a , nins. 
, .-.-Timpul probabil pcntrți zilele cțe 
'28,29 și 30 octombrie. în țară : .Ce
rul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate în nordul și estul țării, 
unde vor cădea ploi, care vor avea 
și caracter de aversă. în rest, ploi 
locale. Vint cu intensificări de scur
tă durată, la începutul intervalului, 
din sectorul nordic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 
3 și 7 grade, iar cele maxime între 
8 și 18 grade. în zona de munte și 
în regiunea de deal din nordul țării 
se vor semnala lapoviță și ninsoare, 
în București : Cerul va fi temporar 
noros. Ploaie de scurtă durată. Vint 
moderat. Temperatura ușor variabilă.

La Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internațio
nale s-au încheiat, sîmbătă la amia
ză, lucrările celei de-a IV-a sesiuni 
a Comisiei mixte de cooperare eco
nomică româno-centrafricană. Cu a- 
cest prilej, au fost examinate evolu
ția schimburilor comerciale, stadiul 
acțiunilor de cooperare convenite în
tre cele două țări, subliniindu-se po
sibilitățile existente pentru dezvol
tarea și diversificarea în continuare 
a acestora. Cele două părți au trecut 
în revistă realizările obținute pină 
acum de societățile mixte româno- 
centrafricane, și au stabilit măsurile 
ce se impun pentru extinderea acti
vității în viitor.

La sfîrșitul lucrărilor, Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
și Jean Paul Mokodopo, ministrul 
planului și cooperării, au semnat 
Protocolul celei de-a IV-a sesiuni a 
comisiei.

★
Sîmbătă dimineața a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre patrie, de
legația militară sovietică, condusă de 
generalul-colonel A. T. Altunin, loc
țiitor al ministrului apărării al 
U.R.S.S., Erou> al Uniunii Sovietice, 
care a participat la festivitățile pri
lejuite de cea de-a XXX-a aniversa
re a Zilei Armatei Republicii Socia
liste România.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de generalul- 
colonel Vasile Ionel, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, de gene
rali și ofițeri superiori.

Au fost prezenți N. V. Maslenni
kov, ministru consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București, și 
colonelul A. F. Musatov, atașatul 
militar aero și naval.

★
Cu prilejul aniversării Zilei de 

naștere a Maiestății Sale Imperiale 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamchr
— sărbătoarea națională a Iranului
— ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Aii Reza Bahrami, a vorbit 
sîmbătă seara la posturile noastre de 
radioteleviziune.

în perioada 24—26 octombrie a.c.. 
au avut loc la București consultări 
pe linia ministerelor afacerilor exter
ne ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Italiene.

în timpul șederii sale în România, 
delegația italiană, condusă de Wal
ter Gardini, director general adjunct 
în M.A.E. italian, a fost primită de 
adjunctul ministrului afacerilor ex

terne, Vasile Gliga, cu care a avut 
un schimb de păreri asupra unor 
probleme bilaterale și internaționale 
de interes comun.

La convorbiri a participat însărci
natul cu afaceri a.i. al Italiei la 
București, Paolo Pucci Di Benisichi.

★
Sîmbătă seara a sosit în București 

o delegație a orașului Bagdad, con
dusă de Abdul Karim al Nida, ad
junct al primarului capitalei irakie
ne, care face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Gheorghe 
Dumitru, vicepreședinte al Consiliu
lui popular al Capitalei, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Adil R. al Mufti, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Irakului la București, membri ai 
ambasadei.

*
Sîmbătă dimineața a avut loc în 

Capitală sesiunea comemorativă de
dicată centenarului prof. C. I. Par- 
hon. în cadrul manifestării, înscri
să în calendarul UNESCO pe acest 
an, acad. Ștefan Milcu a vorbit des
pre personalitatea și opera științi
fică ale lui C. I. Parhon, iar acad. 
Vasile Rășcanu a evocat activitatea 
sa politică. (Agerpres)

v—,—---------- -
j De la C. E. C 
î

I
I
I
ț
î

k

\

I
Așa cum s-a mai anunțat, la 

tragerea la sorți a obligațiunilor 
C.E.C. din 31 octombrie a.c., care 
va avea loc în comuna Lerești 
din județul Argeș, se vor acorda 
suplimentar 513 cîștiguri în va
loare de 665 000 de lei. La aces
tea se adaugă cele 5 917 cîștiguri 
în valoare de 5 749 000 de lei ce ț ■ Sg »------l--------------- — .

sorți luîjară. ...
Prin urmare, Ia tragerea din 

31 octombrie 1974 se vor acorda 
în total 6 430 de cîștiguri în va
loare

De 
25—30 
șoară 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni a luat măsura ca obligațiu
nile C.E.C. să fie vindute la va
loarea nominală, fără diferență 
de preț.

e atribuie Ia fiecare tragere Ia 1
orți lunară. : 1

i
*

de 6 414 000 de lei. 
asemenea, în perioada 
octombrie, cind se desfă- 
„Săptămîna economiei",

• Alexandru Macedon : SCALA
— 8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30,
FESTIVAL — 9; 12. 15; 17,45; 20,30. 
o Nona : LUMINA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Misterul vasului „Mary Deare" : 
PATRIA — 9,30; 12,15; 15; 17,30; 
20, BUCUREȘTI — 8,30; 10,45; 13,15; 
16; 18,30; 20,45, FAVORIT — 0,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• O madonă In plus : CASA FIL
MULUI — 10; 12; 16; 18; 20,15.
• Parașuliștii : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Vizuina vulpii : CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
o Extravagantul domn Deeds t 
VICTORIA — 0,30; 12; 15; 17,45; 
20,30, VOLGA — 9,30; 12,30; 15; 
17,30; 20, MIORIȚA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Tatăl risipitor : LIRA — 15,30; 
18; 20,15, GIULEȘTI — 15,30; 18: 
20,15.
• Ruy Bias : FEROVIAR — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15: 20,30.
• Ordinul Ana : DRUMUL SĂRII
— 15,30: 18; 20.15.
e Sufletul negrului Charley î EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 16: 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
® Planeta sălbatică : FERENTARI
— 16; 18; 20,
a Atac împotriva lui Rommel : 
GHIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Porțile albastre ale orașului : 
CRÎNGAȘI — 16; 18,15.
a Program pentru copil : DOINA
— 9,45; 11,15.
o Piele de măgar : DOINA — 13; 
15,30; 17,45; 20, ARTA — 15,30; 
17,45; 20.
a Accidentul — 10; 12,15, Mlncă- 
torul de dovleac — 14,30, Servito
rul — 16,30, Cinematograful cana
dian de animație — 18,45, Poveste 
sentimentală — 20,45 : CINEMA* 

. TEC A’ (sala Union).
O Goana după nur : CENTRAL — 

ll;30;-13,45; 16; 18,15: 20,30,' 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,13, 
COTROCENI — 14; 16; 18; 20.
a Vandana : UNIREA — 16; 19,
PACEA — 13: 16; 19, BUZEȘTI — 
9; 12,30; 16; 19,30,
a Ultima luptă : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
a Mihai Viteazul t MUNCA —

' 15,30; 19.
e Scurtă vacantă : AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
a Floarea de piatră : VIITORUL
— 16; 18; 20.

a Fără un adio : BUCEGI — 16; 
ia; 20.
a „Stejar" — extremă urgență : 
PROGRESUL — 16; 18; 20, ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 16;
18; 20.
a Kîul roșu : MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,15.
a în cer și pe pămlnt : RAHOVA 
— 16; 18; 20.
a Tunurile din Navarone t COS
MOS — 15,30; 19.
a Trei Inocenți : VITAN — 15,30; 
18; 20.

teatre
a A.R.I.A. (la Studioul de con
certe al Radioteleviziunil româ
ne) : Orchestra de cameră „Salut 
Paul« (S.U.A.) — 20.
o Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampă —
10.30, Coana Chirița — 19,30, (sala 
mică) : Părinții teribili — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu*4 
(Ateneul Român) : Concert pentru 
elevi. Festival Beethoven — 11, (la 
Ateneul Român, sala Studio) : Ci
clul „După-amiezile muzicale ale 
tineretului**. Recital de sonate 
— 19.
• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 11, Othello — 19.
e Teatrul de operetă : Mătușa mea 
Faustina — 10,30, Răsplntia —
19.30,
o Teatrul de comedie : O noapte 
furtunoasă — 10,30, Moliăre la Tea
trul de comedie — 19,30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra** (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Chițimia — 10, Intr-o 
singură seară — 14,30, Casa de
mode — 19,30, (sala din str. Alex. 
Sahia) : Lozul cel mic — 10, Noile 
suferințe ale tinărului MW“ —
14.30, A 12-a noapte — 19,30.
• Teatrul Mic : Stîlpil societății —
10.30, Philadelphia, ești a mea 1 —
19.30,
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit George 
Washington — 10, Bărbați fără 
neveste — 15,30, Lady X — 19,30, 
(sala Studio) : A 8-a zi dis-de-di- 
mineață — 15, Piticul din- grădina ; 
de vară — 19. . ‘
th Teatrul' Glul6ști Cine ucide 
dragostea — - Măsură pentru
măsură — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă** : Omul 
invizibil — 16.
a Teatrul evreiesc de stat : Casa 
cu șapte buclucuri — 11, Herșele 
Dobrovner — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon..; 
scuzați... bonsoar — 19,30, (sala
Victoria) : Un băiat de zahăr... 
ars — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
,,I. Vasilescu** : Școala bîrfelilor — 
10; 19,30.

LISTA OFICIALĂ’ Lista oficială

box: Azi, meciurile finale 

pentru cele 11 centuri de campioni
Astăzi, la Palatul sporturilor și 

culturii, incepînd de la ora 10, ama
torii de box din București vor putea 
urmări cele 11 meciuri finale pentru 
centurile de campioni. Notăm mai 
departe numele celor 22 de candidați 
la titlurile naționale — 1974, înscriind 
între paranteze cluburile de care a- 
parțin pugiliștii și anul cind unii 
dintre ei au mai cucerit centurile 
tricolore.

Categoria semimuscă : Al. Turei 
(Voința CIuj-Napoca) — Petre Ga- 
nea (B.C. Galați, c.n. 1968) ; muscă : 
Niță Robu (B.C. Brăila) — Ibrahim

FOTBAL f

In divizia A, partidele 
celei de-a X-a etape

Fahredin (Farul, c.n. 1973) ; cocoș : 
Mircea Tone (B.C. Galați, c.n. 1972) — 
Vasile Kiss (A.S.A. Cluj-Napoca) ; 
pană : Gabriel Pometcu (Rapid, c.n.
1971 și 1972) — Gheorghe Ciochină 
(Steaua, c.n. 1973) ; semiușoară : Ion 
Vladimir (Dinamo București) — Con
stantin Ștefanovici (Dinamo Bucu
rești) ; ușoară : Calistrat Cuțov (Di
namo București, c.n. 1968 și 1969 la 
categoria semiușoară și c.n. 1972 și 
1973 la categoria ușoară) — Paul Do- 
brescu (Dinamo București, c.n. 1971) ; 
semimijlocie : Victor Zilberman (Ra
pid, c.n. 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 și 
1973) — Damian Cimpoieșu (Dinamo 
Brașov) ; mijlocie mică : Al. Tîrboi 
(Farul) — Ion Mocanu (Metalul Boc
șa Română) ; mijlocie : Ion Gyorfi 
(Dinamo București, c.n. 1969, 1971 și
1972 la categoria mijlocie mică și c.n.
1973 la categoria semigrea, dar nici
odată la categoria mijlocie !) — Mihai 
Banu (Farul) ; semigrea : Mircea Si
mon (Dinamo București) — Marin 
Constantinescu (Metalul București) ; 
grea : Ion Alexe (Dinamo București, 
c.n. 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 și
1973, cel mai vechi dintre campioni) 
— Ilie Dascălu (Farul).

a libretelor de economii pentru turism ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 
pentru trimestrul III 1974

a libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite cîștigătoa
re la tragerea la sorți pentru tr. III 
1974

® Ier!, Politehnica Timi
șoara - F.C. Argeș 1-0 

® Azi, Universitatea Cra
iova — Steaua și F.C. Con

stanța - Dinamo

Ieri, la Timișoara a avut loc me
ciul dintre echipa locală Politehnica 
și F. C. Argeș din cadrul programu
lui etapei a X-a. întîlnirea, de o fac
tură tehnico-tactică cenușie, ca și 
vremea pe care s-a disputat, a dat 
ciștig de cauză gazdelor cu scorul de 
1—0 (0—0) prin golul înscris de Daș- 
cu în minutul 49. în clasament, Po
litehnica totalizează acum 11 puncte, 
în timp ce F.C. Argeș a rămas cu 
10 puncte.

Azi, la Craiova se joacă partida 
Universitatea — Steaua, iar, la Con
stanța, alt meci interesant între F.C. 
Constanța și Dinamo. în București, 
pe stadionul „Steaua", de la ora 11, 
are loc jocul Sportul studențesc — 
U.T.A. Celelalte meciuri ale etapei a 
X-a sînt : Jiu! — F.C.M. Reșița ; 
„U“ — A.S.A. : Olimpia — C.F.R. ; 
Politehnica Iași — Steagul roșu ; F.C. 
Chimia — F.C. Galați. Toate parti
dele vor începe la ora 15.

handbal: UN MECI ÎNTRE CAMPIONII Wffll
STEAUA — DINAMO 14-12

Cei care au deschis ieri după amia
ză aparatele de televiziune au avut 
prilejul să vadă, alături de miile de 
spectatori din tribune, cum arată un 
meci între campionii lumii. Steaua 
contra Dinamo, opt membri ai echi
pei reprezentative a României, cam
pioană a lumii, contra altor șapte ; 
Birtalan, golgheterul, contra lui Penu, 
portarul aproape imbatabil. Numai 
că în campionatul României, după 
cum s-a văzut și în partida de ieri, 
se poate întirnpla ca nici Birtalan să 
nu fie golgheter, iar Penu să-și mai 
piardă din faima lui de portar de ne
învins ! Ieri, Birtalan a fost păzit cu 
strășnicie de vechiul internațional 
Valentin Samungi, iar Penu a fost 
surprins în două momen.te-cheie ale 
meciului de tinărul Cezar Drăgăniță, 
o mare promisiune a handbalului 
nostru. A fost un joc de un specta
col extraordinar care ne readuce cu 
fața spre întrecerile de handbal au
tohtone. Ca - scor, Steaua a condus 
partida de la cap la cap, incepînd 
cu acea serie de trei goluri marcate 
de favoritul tribunelor Cristian Gațu, 
și .terminînd cu golul al 14-lea, al 
victoriei, înscris, totuși, de... Birtalan. 
Dar, Dinamo a fost mereu la un.pas 
de egalare, lucru ce s-ar fi putut 
produce în cel puțin cinci momente 
ale jocului, dar mai ales în ultima 
perioadă a partidei, cind deținea su

perioritatea numerică. Golgheterii de 
ieri au fost dinamoviștii Licu și Cos- 
ma, cu cite cinci puncte, totuși me
ciul acesta ne-a arătat că handbalul, 
cind e jucat de asemenea ași cum 
sînt handbaliștii noștri, poate fi di
namic chiar dacă nu se înscriu go
luri ! Cel puțin așa ni s-a.părut în 
perioada de după pauză, cea mai ten
sionată, scor 8—7, cind vreme de 9 
minute nu s-a marcat vreun punct, 
fără ca jocul să piardă cu ceva din 
frumusețea lui.

Prin victoria de ieri, Steaua (22 p.) 
s-a distanțat la patru puncte de Di
namo (18 p.) și, deocamdată, conduce 
fără grijă în clasamentul general. 
Pînă la următorul derbi între cam
pionii lumii...

Valeriu MIRONESCU

★

Sîmbătă seara a avut loc la Ba
sel tragerea la sorți pentru stabili
rea jocurilor noii ediții a „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
masculin. Echipa Steaua București 
va întîlni în primul tur echipa MAI 
Moscova. întîlnirile tur vor avea loc 
între 4 și 10 noiembrie, iar cele retur 
între 22 și 30 noiembrie.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Poloiștii dinamoviști 

în „C.C.E."
La Stockholm au început între

cerile unei grupe, contînd pentru 
noua ediție a „Cupei campionilor eu
ropeni" la polo pe apă. Echipa Dina
mo București a debutat cu o fru
moasă victorie, învingînd cu scorul 
de 7—4 (1—0, 2-1, 2—0, 2—3) forma
ția italiană Pro Recco. In altă parti
dă, S.K.K. Stockholm a întrecut cu 
8—3 (1—0, 2—0, 3—1, 2—2) pe OSLF 
Odense (Danemarca).

Șahiști români
In întreceri internaționale
Turneul internațional de șah de la 

Kragujevac s-a încheiat cu victoria 
marelui maestru Vaganian (U.R.S.S.), 
care a totalizat 11,5 puncte din 15 
posibile. Maestrul român Victor Cio- 
cîltea. care în ultima rundă a remi
zat cu Vaganian, s-a situat pe locul 
7 cu 8 puncte.

In turneul internațional de la Novi 
Sad, maestrul român Mihai Șubă, 
jucînd cu piesele negre, a remizat în

runda a Il-a cu iugoslavul Buljov- 
cici, după ce în runda a 10-a pierduse 
la Forintos. Cu patru runde înainte 
de terminarea turneului, în clasa
ment conduce Raicevici cu 8 puncte 
(1), urmat de Tal și Hernandez. — 
7 puncte (1), Șubă — 7 puncte, Fo
rintos — 6,5 puncte (1).

în turneul feminin de la Subotița, 
după 13 runde conduce Veroczi (Un
garia) cu 9 puncte, urmată de Pi- 
hailici (Iugoslavia) și Makai (Româ
nia) — cite 8 puncte, Vokralova (Ce
hoslovacia), Karakas (Ungaria) — 7,5 
puncte, Baumstark (România) — 7 
puncte (1), Tereza Stadler (Iugosla
via) — 7 puncte, M. Teodorescu 
(România) — 6,5 puncte (1), Asenova 
(Bulgaria) — 6 puncte (1).

TENIS: 
Programul circuitului W.C.T.

NEW YORK 26 (Agerpres). — Vii
toarea ediție a concursului de tenis 
circuitul W.C.T. (World Champion
ship Tennis) va începe la 21 ianua
rie Ia Philadelphia și se va termina 
la 7 mai la Dallas. La fel ca anul

trecut, cei 84 de jucători din 25 de 
țâri vor fi repartizați în trei grupe 
care vor disputa un mare număr de 
turnee în S.U.A., Europa, Japonia și 
Brazilia. Vor lua parte pentru prima 
oară la circuitul W.C.T. frații Vijay 
și Anand Amritraj din India, sovie
ticul Teimuraz Kakulia, maghiarul 
Balasz Taroczy, italienii Corrado Ba- 
razzutti și Paulo Bertolucci, colum
bianul Ivan Molina și americanul 
Sandy Mayer. Potrivit unei declara
ții a purtătorului de cuvînt al comi
tetului de organizare, anul viitor nu 
vor participa la circuitul W.C.T. : 
Jimmy Connors (S.U.A.), John New
combe și Ken Rose wall (Australia). 
Jan Kodes (Cehoslovacia) și Manuel 
Orantes (Spania).

în turneul internațional de tenis 
de la Christchurch, O Parun (Noua 
Zeelandă) l-a învins cu 6—7, 6—4, 
6—3 pe Crealy (Australia). Alte re
zultate : Tanner (S.U.A.) — Stolle 
(Australia) 6—3, 6—2 ; Mayer 
(S.U.A.) — Fassbender (R. F. Ger
mania) 2—6, 6—3, 6—2 ; Ruffels
(Australia) — Richey (S.U.A.) 6—7, 
6-4, 7—5.

Nr. 
crt

Nr. libretului 
de economii Clștlgul obținu»

Valoarea cîștigurilor 
(în lei)

parțiala touifi

EXCURSII ORGANIZATE
1 459-205-556 Excursie la Paris lt 500
2 411-506-21 Îl 500
3 '443-1-549 ll 500
4 460-1-980 Îl 500
5 431-1-50 ll 500 57 500
6 410-1-109 Excursie la Roma 9 000
7 460-202-271 9 000
8 438-103-831 9 000
9 412-923-1 9 000

10 460-201-287 9 000 45 000
11 457-328-1 Excursie în U.R.S.S. 6 000
12 413-102-190 6 000
13 403-1-380 6 000
14 403-212-11 6 000
15 432-1-395 6 000
16 434-103-1 120 6 000
17 438-103-876 6 000
18 461-205-544 6 000 48 000
19 431-103-1 157 Excursie în R.D.G. 6 00020 411-1-58 6 00021 460-1-1 433 6 00022 438-103-810 6 00023 445-1-41 6 00024 416-1-265 6 00025 426-1-65 6 00026 462-203-7 .. ” 6 000 48 000

EXCURSII
INDIVIDUALE

27 417-205-14 - — ■ 6 000
28 411-255-25 6 000
29 450-1-53 6 000
30 438-103-480 /* *• 6 000
31 410-1-297 6 000
32 459-1-3 427 6 000
33 452-1-887 6 000
34 460-1-373 6 000
35 462-1-782 6 000
36 461-205-845 6 000
37 419-1-97 6 000
38 403-1-184 6C00
39 401-203-38 6 000
40 406-616-21 6 000
41 421-1-77 6 000
42 418-1-71 6 000
43 413-102-86 6 000
44 427-1-827 6 000
45 436-1-391 6 000
46 445-2-169 6 000
47 453-1-48 6 000
48 431-111-39 6 000
49 462-207-174 6 000
50 462-202-11 6 000
51 464-206-154 6 000
52 459-1-3 104 6 000
53 460-1-631 6 000
54 460-207-364 1» w 6 000 168 000

TOTAL 54 CÎȘTIGURI ÎN VALOARE DE LEI : 366 500

Cîștigătorii excursiilor organizate, 
precum și cei care în locul excursii
lor individuale cîștigate doresc 
excursii organizate, au obligația să 
se prezinte în cel mult 30 zile de la 
data tragerii la sorți la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru îndeplinirea

formalităților necesare efectuării 
excursiei.

în cazul neprezențării în termen 
sau al neefectuării excursiei, atît 
pentru excursiile organizate cit și 
pentru cele individuale cîștigurile se 
plătesc în numerar.

Nr. 
crt

Nr. libretului 
de economii

Valoarea 
cîștigurilor

par- 
tialfi

to
tală

1 859-1-1435 40 000 40 000
2 809-1-1744 20 000 20 000
3 850-1-469 15 000
4 813.1-61 15 000
5 816-1-1553 15 000
6 836-1-1238 15 000
7 862-207-824 15 000
8 859-1-4431 15 000
9 865-1-335 15 000

10 813-1-84 15 000
11 816-1-1559 15 000
12 836-1-1244 15 000
13 862-207-837 15 000
14 859-1-4444 15 000
15 865-1-421 15 000 195.000

L5 cîștiguri în 
totală

valoare
de lei 255.000

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursale și filiale C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîștigă
toare pot folosi cîștigurile obținute 
pentru a contracta, în condițiile Le
gii nr. 4/1973, prin unitățile ai căror 
lucrători sînt, construirea de locuințe 
proprietate personală.

Lista oficială
a libretelor de economii cu cîștiguri 
în materiale de construcție ieșite ciș- 
tigătoare la tragerea la sorți pentru 

trimestrul III 1974 ,

19 cîștiguri în valoare 
totală de lei 11QOOO

□ 3 
? °

Numărul 
libretului 

le economii

Valoarea 
cîștigurilor

parțială totală

1 925—215—82 15 000 15 000
2 906—517—89 10 000 10 000
3 920—614—187 5 000
4 966—202—4 5 000
5 910—418—329 5 000
6 903—860—208 5 000
7 910—124—146 5 000
8 919—610—36 5 000
9 901—222—40 5 000

10 901—533—32 5 000
11 906—526—31 5 000
12 908—202—15 5 000
13 910—418—376 5 000
14 913—612—26 5 000
15 962—203—16 5 000
16 934—328—5 5 000
17 306—721—182 5 000
18 927—803—73 5 000
19 923—209—227 5 000 85.000

Titularii libretelor de economii ci?- 
tigătoare trebuie să se prezinte în 
cel mult 30 de zile de la data tragerii 
la sucursalele și filialele C.E.C. pen
tru a li se elibera adeverințele nece
sare procurării materialelor de con
strucție.
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Accelerarea industrializării țărilor 
in curs de dezvoltare-obiectiv ce reclamă

o largă conlucrare internațională
NAȚIUNILE UNITE 26 — (De la 

corespondentul nostru). Comitetul 
economic al Adunării Generale a 
O.N.U. a trecut la examinarea punc
tului privitor la activitatea Organis
mului Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială (O.N.U.D.I.), re
prezentanții statelor subliniind, în 
special, rolul sporit ce revine O.N.U. 
in actuala conjunctură economică 
mondială marcată de fenomene de 
criză și penuria de materii prime 
care afectează intr-un grad crescînd 
statele neindustrializate.

Delegatul român a evidențiat rolul 
ce revine O.N.U,D.I. în încurajarea 
mobilizării resurselor naționale și in
ternaționale pentru promovarea și ac
celerarea industrializării țărilor în 
ctirs de dezvoltare. ■ România — a 
spus reprezentantul român — se pro
nunță pentru menținerea și dezvol
tarea programului de servicii specia
le ale O.N.U.D.I., program căruia tre
buie să i se imprime flexibilitatea 
și operativitatea necesară, să i se a- 
sigure resurse financiare pe măsura 
volumului sporit de cereri de asis
tență existente.

în continuare, vorbitorul a subli
niat că România, ca țară în curs de 
dezvoltare, înțelege să beneficieze de 
programele de asistență și proiectele 
în domeniul dezvoltării sale indus
triale. în același timp, țara noastră

este interesată să participe, în mai 
mare măsură, la realizarea proiecte
lor și programelor de cooperare fi
nanțate de O.N.U.D.I. în țările în 
curs de dezvoltare, prin executarea 
de subcontracte, trimiterea de ex- 
perți, livrarea de echipament româ
nesc, pregătirea și specializarea în 
România de cadre din aceste țări. 
Delegatul român a arătat, de aseme
nea, că activitățile organizate pînă 
în prezent sub egida „Centrului 
O.N.U.D.I.-România de cooperare 
internațională în domeniul industrii
lor chimică și petrochimică pentru 
țările în curs de dezvoltare" probea
ză de o manieră elocventă avantaje
le și calitățile novatoare ale unei ast
fel de forme de conlucrare intersta
tală.

Referindu-se, în încheiere, la pre
gătirea celei de-a Il-a Conferințe 
generale a O.N.U.D.I., delegatul ro
mân a subliniat că această reuniune 
trebuie să dezbată, între altele, pro
blemele accesului nestingherit la cu
ceririle tehnico-științifice, facilitarea 
transferului de tehnologie către ță
rile în curs de dezvoltare, la resur
sele energetice și de materii prime 
necesare procesului de industrializa
re. astfel încît conferința să se sol
deze cu rezultate pe măsura acuității 
problemelor dezvoltării și cooperării 
industriale internaționale.

CONDAMNARE FERMA A POLITICII DE APARTHEID
Intervenția reprezentantului României

în Consiliul de Securitate continuă 
dezbaterile în legătură cu problema 
relațiilor dintre Națiunile Unite și 
Africa de Sud, punct trimis spre 
examinare de către Adunarea Gene
rală, printr-o rezoluție depusă de un 
grup de state membre, între care și 
România, șl adoptată de plenară cu 
o largă majoritate de voturi. După 
cum se știe, la dezbaterile Consiliu
lui pe această temă au fost invitate 
să participe 36 de țări.

în dezbaterile pe această temă a 
luat cuvîntul locțiitorul șefului dele
gației României, ambasadorul Ion 
Datcu, care a subliniat că prin con
duita unui stat membru, care a ridi
cat la nivel de politică de stat încăl
carea flagrantă a normelor unanim 
admise ale dreptului internațional, 
Națiunile Unite sint confruntate cu o 
situație de o deosebită gravitate. 
Vorbitorul a arătat că regimul de la 
Pretoria a instituit un sistem de se
gregare, oprimare și exploatare, de- 
clarind drept politică oficială cel mai 
degradant fenomen al zilelor noastre 
— apartheidul, calificat de Națiuni
le Unite drept o negare a Cartei și 
o crimă împotriva umanității.

în continuare, reprezentantul Ro
mâniei s-a referit la rezoluțiile și 
hotăririle O.N.U. în problema apart
heidului, la ignorarea lor de către 
guvernanții Africii de Sud, la politica 
anexionistă promovată de aceștia 
față de Namibia — teritoriu ocupat 
ilegal, în care au extins practicile i- 
numane ale apartheidului, și la ban
tustanizarea acestei țări, submlnîn- 
du-i, astfel, unitatea națională.

România socialistă — a subliniat 
vorbitorul — a condamnat cu hotă- 
rîre și consecvență politica de apart
heid, discriminarea rasială și colo
nialismul. România s-a pronunțat cu 
fermitate, în toate împrejurările, 
pentru respectarea dreptului inalie
nabil al popoarelor de a-șî făuri pro. 
priul lor destin, conform voinței lor 
naționale și a acordat un sprijin ac
tiv, multilateral luptei pentru inde
pendență, pentru abolirea practicilor 
rasiste.

Referindu-se apoi la măsurile ce 
trebuie adoptate pentru lichidarea 
politicii de apartheid, vorbitorul a 
subliniat că guvernul român mili

tează neobosit pentru întărirea capa
cității de acțiune a O.N.U., pentru 
creșterea rolului său în viața inter
națională, sprijină adoptarea celor 
mai energice și mai eficace măsuri 
care să asigure respectarea Cartei și 
a principiilor ce trebuie să guverne
ze relațiile între state, să ducă la 
eliminarea apartheidului, a colonia
lismului și oricărei forme de discri
minare rasială și de dominație străi
nă. Vorbitorul a arătat că, în. spirit 
de solidaritate militantă cu cauza 
justă a popoarelor africane și cu 
lupta de eliberare a popoarelor 
Africii australe, România sprijină 
cererile legitime formulate de statele 
africane, de Organizația Unității A- 
fricane în legătură cu excluderea 
din Națiunile Unite a regimului ra
sist minoritar de la Pretoria. Aduna
rea generală a confirmat prin votul 
său că acest regim, care nu repre
zintă nici măcar minoritatea albă, 
ocupă în mod ilegal locul care de 
drept revine reprezentanților legi
timi ai poporului Africii de Sud.

NAȚIUNILE UNITE : Consiliul Na
țiunilor Unite pentru Namibia — din 
care fac parte 18 reprezentanți ai u- 
nor state membre ale O.N.U., între 
care și România — a dat publicității 
o declarație prin care a calificat drept 
farsă propunerea de inițiere a unor 
așa-zise dezbateri Constituționale în 
Namibia între Partidul naționalist al 
Africii de Sud-Vest — din care fac 
parte numai rasiști — și reprezentan
ții „altor grupări ale populației" din 
teritoriu. Consiliul apreciază că așa- 
zisul Partid naționalist nu reprezintă 
nici o entitate legitimă și nici nu 
este capabil să adopte, în mod inde
pendent, vreo acțiune, iar așa-numita 
hotărîre de a iniția „dezbateri consti
tuționale" a fost luată din ordinul 
conducătorilor regimului ilegal al A- 
fricii de Sud, care încearcă zadarnic 
să bareze ofensiva opiniei publice 
mondiale contra apartheidului.

Consiliul Națiunilor Unite pentru 
Namibia a reafirmat poziția sa in 
problema acestui teritoriu, declarînd 
că singura cale de soluționare a pro
blemei namibiene este lichidarea o- 
cupației ilegale a acestui teritoriu de 
către Africa de Sud.

Tntre 23—24 noiembrie

Întîlnire
L. Brejnev-G. Ford

MOSCOVA (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. informează că a fost rea
lizată înțelegerea ca, în zilele de 23 
și 24 noiembrie, în raionul Vladi
vostok să aibă loc întilnirea de lucru 
dintre Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., și președin
tele S.U.A., Gerald Ford, în vederea 
unul schimb de păreri asupra unor 
probleme de interes reciproc.

Mișcările De eliberare admise 
ca observatori la UNESCO
PARIS 26 (Agerpres). — Conferin

ța generală a UNESCO, întrunită la 
Paris, a hotărît — cu 86 de voturi 
pentru, 2 voturi contra și 17 abțineri 
— să acorde Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.) statutul 
de observator în cadrul UNESCO.

Conferința generală a UNESCO a 
aprobat, de asemenea, cu 101 voturi 
pentru și 7 abțineri, admiterea, cu 
statut de observatori, a 14 miș
cări africane de eliberare.

Recent ne-a vizitat țara directorul general al Acordului General 
pentru Tarife Vamale și Comerț — G.A.T.T., dr. OLIVIER LONG. Cu 
acest prilej, oaspetele a răspuns 
un interviu ziarului „Scinteia".

cu amabilitate solicitării de a acorda

COLABORĂRII ECONOMICE DINTRE ROMÂNIA 
SI UNIUNEA EMIRATELOR ARABE «

ABU DHABI 26 (Agerpres). — Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guvernu
lui și ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționale 
al Republicii Socialiste România, a 
efectuat o vizită în Uniunea Emira
telor Arabe, unde a fost primit de 
șeicul Zayed Bin Sultan Al-Nahayan, 
președintele uniunii, căruia i-a înmî- 
nat un mesaj de prietenie din 
partea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Președintele Uniunii Emiratelor 
Arabe a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu senti
mentele sale de respect și prietenie 
pentru poziția constructivă a Româ
niei în cadrul eforturilor de soluțio
nare a crizei din Orientul Mijlociu, 
pentru participarea directă a șefului

statului român la eforturile de rezol
vare pozitivă a problemei palesti- 
nene pe linia respectării dreptului 
la autodeterminare al acestui popor 
și formării unui stat palestinean in
dependent.

în timpul vizitei sale în Uniunea 
Emiratelor Arabe, tovarășul Ion Pă
țan a avut întrevederi cu vicepre- 
mierul A. I. Mohammad Ottayba, cu 
personalități politice și economice și 
s-a întîlnit cu conducerea Camerei 
de Comerț și cu oameni de afaceri 
din emiratul Dubai.

în convorbirile purtate au fost evo
cate posibilitățile de dezvoltare a re
lațiilor comerciale și cooperării eco
nomice reciproc avantajoase întră 
România și Uniunea Emiratelor 
Arabe.

PARIS 26. — (De la coresponden
tul nostru). — în localitatea Vitry, 
de lingă Paris, au continuat lucrările 
celui de-al 21-lea Congres extraor
dinar al P.C.F. în cursul dezbaterilor 
pe marginea raportului prezentat de 
Georges Marchais, secretar general 
al P.C.F., delegații s-au referit la 
problemele unității stîngii, la unele 
aspecte ale crizei economice și so
ciale prin care trece Franța și alte

țări capitaliste, la activitatea orga
nizațiilor și federațiilor P.C.F.

Jean Kanapa, membru al C.C. al 
P.C.F., a analizat problemele politi
cii externe a țării, aspecte ale situa
ției internaționale, iar Mireille Ber
trand, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.F., s-a referit 
pe larg, la rolul tot mai important 
pe care îl joacă femeile in rindurile 
partidului.

„Țările latino-americane se pronunță pentru 
încetarea acțiunilor de izolare a Cubei"

Un interviu al premierului Fidel Castro

ÎN DEZBATEREA CONFERINȚEI GENERAL-EUROPENE

Măsuri de creștere a încrederii 
și întărire a stabilității pe continent

GENEVA 26 (Agerpres). — In con
textul finalizării documentelor pri
vind principiile și aplicarea acestora 
în vederea asigurării unui climat de 
securitate pe continent, țările parti
cipante la Conferința de la Geneva 
își concentrează tot mai mult atenția 
asupra problemelor rămase în sus
pensie referitoare la aspectele mili
tare ale securității. Pe baza acordului 
stabilit privind adoptarea unor măsuri 
militare concrete destinate creșterii 
încrederii și întăririi stabilității în 
Europa, care să includă notificarea 
prealabilă a manevrelor militare de 
anvergură, prezența unor observatori 
la asemenea manevre, precum și alte 
măsuri similare, s-au examinat de
taliile privind notificările și invita
rea de observatori.

Avînd în vedere pozițiile exprima
te, precum și perspectiva negocieri
lor pe plan european a unor proble
me de dezangajare militară și dezar
mare, participanții au convenit ca in 
aceste eforturi să se ghideze după o 
serie de considerente de bază, me
nite să asigure luarea în considerare 
a intereselor tuturor, astfel incit mă
surile respective să ducă la întărirea 
securității fiecărei țări participante 
la conferință, precum și la creșterea 
stabilității, în general, pe continent.

Delegația română, promovînd po
ziția consecventă a țării noastre, de 
completare a destinderii politice cu 
măsuri efective de dezangajare mi
litară și dezarmare, a prezentat o 
serie de propuneri concrete, menite 
să asigure realizarea acestui obiectiv.

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ZILEI ARMATEI ROMÂNE

La Tirana, ambasadorul României, 
Ion Stoian, a oferit un cocteil la care 
au participat Ksenofon Nushi, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
R. P. Albania, Zija Rexha, adjunct 
al ministrului comerțului, Misto Tres- 
ka, președintele Comitetului pentru 
relațiile de prietenie cu străinătatea.

Atașatul militar, aero și naval al 
României In R. P. Bulgaria, lt. col. 
Gh. Ionescu, a oferit un cocteil. Au 
participat general de armată Dobri 
Djurov, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., ministrul 
apărării naționale, Atanas Semerd- 
jiev, prim-adjunct al ministrului apă
rării naționale, șeful Statului Major 
al Armatei Populare Bulgare, alți ad- 
juncțl. ai ministrului apărării națio
nale, Liuben Petrov, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, generali.

La Pekin, col. I. Dubeșteanu, ata
șatul militar, aero și naval al țării 
noastre în R. P. Chineză, a oferit un 
cocteil. Au participat Siu Sian-cien, 
vicepreședinte al Comisiei militare a

C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte al 
Comitetului permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din întrea
ga Chină, Sian Ciung-hua, locțiitor al 
șefului Marelui stat major al Arma
tei Populare Chineze de Eliberare, 
Wei Po-tin, locțiitor al Direcției ge
nerale politice a Armatei, Jen Iuan- 
giun, adjunct al șefului Secției pen
tru relații externe a C.C. al P.C. 
Chinez, Iu Gian, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Lien-tziu, 
vicepreședinte al Asociației de prie
tenie a poporului chinez cu străi
nătatea.

La Havana, atașatul militar aero 
și naval, col. Gh. Albu, a oferit un 
cocteil la care au participat Rogelio 
Acevedo Gonzales, vlce-ministru al 
forțelor armate revoluționare ale 
Republicii Cuba, comandanți, ofițeri 
superiori. Au fost organizate, de a- 
semenea, o gală de filme și o expo
ziție de fotografii. Manifestări si
milare au fost organizate de atașați 
militari ai României la Varșovia, Al
ger, Viena, Stockholm.

agențiile de presă
Președintele Consiliului 

de Stat ui H. D. Germane, 
Willi Stoph, și-a încheiat vizita ofi
cială în Finlanda. în cadrul convor
birilor pe care le-a avut cu președin
tele Urho Kekkonen au fost aborda
te probleme privind extinderea rela
țiilor dintre cele două țări, precum 
și aspecte ale situației internaționale 
actuale de interes reciproc.

în Portugalia există p°sibi- 
litatea unei căi proprii spre demo
crație și socialism — a declarat mi
nistrul de externe al acestei țări, 
Mario Soares, într-un interviu acor
dat săptămînalului parizian „L’Unite". 
în momentul de față, a spus el, prin
cipalul factor îl constituie unitatea 
partidelor care intră în coaliția gu
vernamentală și unitatea dintre aces
te partide și mișcarea forțelor ar
mate.

La Moscova î?i desfășoară 
lucrările conferința Comitetului in
ternațional de continuare și legătură 
a Congresului mondial al forțelor 
păcii care, după cum se știe, a avut 
loc la Moscova, în luna octombrie a 
anului trecut. în ședința plenară din 
prima zi a conferinței a luat cuvîntul 
Sanda Rangheț, secretar al Comite
tului Național pentru Apărarea Păcii 
din România.

Conferința arabă la nivel 
înalt și-a început sîmbătă lucră
rile la Rabat. Inaugurînd lucrările, 
regele Hassan al II-lea a arătat că 
actuala reuniune este chemată ca, in 
noua conjunctură pe plan arab și 
internațional, favorabilă destinderii 
în lume, să își aducă o contribuție 
la soluționarea dreaptă, echitabilă a 
situației din Orientul Apropiat și 
îndeosebi a cauzei palestinene, po-

PARIS 26 (Agerpres). — Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru al guver
nului revoluționar, a acordat ziaru
lui „L’Humanite" un interviu în 
care a abordat problema luptei țări
lor în curs de dezvoltare împotriva 
monopolurilor. El a relevat justețea 
cererilor acestor țări privind stabili
rea unor prețuri echitabile pentru 
materiile prime, inclusiv pentru pe
trol, și a subliniat necesitatea ca ță
rile în curs de dezvoltare să mani
feste unitate în apărarea resurselor 
lor naturale.

Referindu-se la evoluția economie!

cubaneze^ Fidel Castro a arătat că, 
potrivit calculelor, în deceniul 1970— 
1980 volumul producției industriale 
și agricole a Cubei se va dubla. De 
asemenea, el a evidențiat că politica 
de blocadă împotriva Cubei a suferit 
un eșec deplin și că țările latino- 
americane se pronunță pentru înce
tarea acțiunilor de izolare a statului 
cubanez. în același context, el a rea
firmat că principala condiție pentru 
restabilirea relațiilor diplomatice în
tre țara sa și S.U.A. este renunțarea 
necondiționată la politica de blocadă 
Îndreptată împotriva Cubei. <■

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

roma, In căutarea unei noi 
formule guvernamentale

Știrea renunțării de 
către premierul desem
nat Amintore Fanfani 
la eforturile de forma
re a unui nou guvern 
este amplu comentată 
in cercurile diplomati
ce și in presa italiană 
care apreciază că în 
felul acesta criza po
litică a dobîndit noi 
dimensiuni.

Se consideră că un 
rol esențial în această 
hotărîre l-a jucat in
transigența social-de- 
mocraților, în legătură 
cu cele două probleme 
cheie ridicate de so
cialiști, raporturile cu 
opoziția de stingă, pe 
de o parte, și cu sin
dicatele, pe de altă 
parte. De altfel, aceas
tă poziție rigidă a so- 
cial-democraților s-a 
putut vedea și din in
terviul pe care Mario 
Tanassi, președintele 
partidului, l-a acordat 
noii reviste „II Setti- 
manale", al cărei prim 
număr a apărut vineri. 
In acest interviu, lide
rul P.S.D.I. nu a fă- 
cuț altceva, decît să 
repete tezele cunoscu
te ale aripii drepte a 
partidului privind im
posibilitatea colaboră
rii cu socialiștii in ca
drul unui cabinet de 
centru-stinga. El a

susținut, în același 
timp, necesitatea for
mării unui guvern de 
centru, orientat spre 
dreapta, a cărui misi
une principală urmea
ză să fie aceea de a 
pregăti reîntoarcerea 
anticipată la urne.

Ce va urma acum ? 
Răspunsul la această 
întrebare nu este, fără 
îndoială, deloc simplu. 
Se așteaptă, in primul 
rind, ca direcțiunea 
partidului democrat- 
creștin, care, după cum 
se știe, s-a pronunțat 
în urmă cu două săp
tămâni pentru constitu
irea unei coaliții cva- 
dripartite de centru- 
stinga, să lărgească și 
la alte formule man
datul persoanei ce ur
mează a fi însărcina
tă cu alcătuirea guver
nului. După părerea 
observatorilor, aceste 
formule ar putea fi di
verse, mergînd de la 
un guvern monoco- 
lor democrat-creștin, la 
un guvern in doi — 
democrat-creștinii și 
republicanii, sau chiar 
la o formație triparti
tă : P.D.C. — P.S.I. — 
P.R.I. Oricum., in ac
tualele condiții, relua
rea în discuție a posi
bilității de formare a 
unei formații cvadri- 
partite de centru-stin

ga pare exclusă. De 
altfel, nu puține ziare 
se întreabă astăzi in 
comentariile publica
te dacă eșuarea misi
unii lui Fanfani nu e- 
chivalează cu sfirșitul 
unei experiențe politi
ce, al cărei prim pro
tagonist a fost, in ur
mă cu zece ani, însuși 
liderul democrat-creș
tin.

In Ce privește prin
cipalul partid de opo
ziție — partidul comu
nist — acesta se pro
nunță din nou, prin 
intermediul unui arti
col de fond din „L’U- 
NITA", împotriva di
zolvării anticipate a 
parlamentului și „pen
tru formarea unui gu
vern care să~înfrunte 
cu eficacitate și serio
zitate, cu realism, pro
blemele politice, socia
le și economice care 
șe află în fața țării, 
începind de la cele ca
re afectează în mod 
direct nivelul de trai 
și posibilitățile celor 
ce muncesc și care să 
organizeze, la scaden
ța prevăzută de consti
tuție, adică în primă
vara viitoare, alegerile 
regionale, provinciale 
și comunale".

Radu BOGDAN

transmit:
căilor concrete care să permită popu
lației din Insulele Capului Verde să 
obțină independența completă.

DE PRETUTINDENI
• OPTIMISM LA CON

GRESUL MONDIAL DE 
CANCEROLOGIE. Timb 
de o săptămînă peste 7 000 de 
medici și cercetători, întruniți 
la Florența în cadrul celui de-al 
XI-lea Congres mondial de 
cancerologie, au dezbătut posi
bilitățile de combatere a celei 
mai cumplite maladii a timpu
rilor noastre. S-a constatat că 
în ultimii ani strategia terapeu
tică a înregistrat progrese, e 
drept lente, dar constante, prin
tr-o mai bună combinare a tra
tamentelor de radioterapie, chi
mioterapie și chirurgie. Pentru 
prima oară la o asemenea în
trunire, o masă rotundă a fost 
consacrată reintegrării în viața 
activă a canceroșilor — ceea ce 
denotă încrederea cercetătorilor 
în viitorul acțiunii lor. La con
gres s-a afirmat că numărul 
bolnavilor salvați este în creș
tere. Au avut loc peste 5 500 da 
expuneri, mese rotunde și sim
pozioane. De notat că un accent 
sporit a fost pus pe necesitatea 
acțiunilor consacrate informării 
opiniei publice asupra formelor 
de manifestare a bolii, în scopul 
tratării ei Încă „din fașă",

• PROGRAM; PartIcl' 
panții la un colocviu specializat 
desfășurat la Strasbourg s-au 
pronunțat pentru acțiuni pe 
plan continental, In vederea 
combaterii poluării și salvării 
rezervelor de apă potabilă. Ei. 
preconizează, intre altele, crea
rea unei rețele europene de su- ■ 
praveghere a apelor de supra- < 
față, cu ajutorul tehnicilor ce
lor mai avansate, inclusiv a 
unor sateliți ecologici și inten
sificarea cercetărilor asupra a- 
pelor subterane.

• CEL MAI MARE 
FURT DIN ISTORIA 
S.U.A. s-a înregistrat la Chi
cago, în imobilul ce adăpostește 
o societate pentru expedierea 
de bani șl valori. Potrivit 
cercetărilor, doi răufăcători, 
posedînd chei speciale, s-au in
trodus în camera blindată a so
cietății, profitînd de lipsa tem
porară a paznicului. După însu
șirea banilor, pentru a șterge 
orice urmă, hoții au plasat mai 
multe bidoane cu gaz, dar nu
mai trei din ele au luat foc, in
cendiul fiind localizat rapid. De 
pe urma operațiunii, care se 
pare că n-ar fi putut avea loc 
fără complicități din interiorul 
clădirii, s-a constatat dispariția 
unei sume de 3,8 milioane de 
dolari — ceea ce, conform apre
cierilor, reprezintă cel mal 
mare furt din istoria S.U.A. Re
amintim că pe plan mondial re
cordul in materie — 7,6 mili
oane dolari — a fost realizat 
în Marea Britanie, cu ocazia 
faimosului jaf al trenului poș
tal, din 1963.

• BILANȚ. De 81281 orl 
șl-au părăsit anul trecut cazăr
mile pompierii Parisului — se 
arată într-un document al orga
nismului respectiv. Cele mal 
multe ieșiri au fost cauzate, 
evident, de incendii. S-a remar
cat sporirea considerabilă a in
cendiilor pe șantierele de con
strucții, la lucrările de demo
lare și în cazul unor accidente 
de circulație. Pompierii au in
clus in activitatea lor și acțiuni 
de prim-ajutor, al căror număr 
s-a ridicat la 4 180.

Convorbiri ungaro-nor-
vegiene. La Budapesta s-au în

în cursul vizitei mele în țara dv. 
a dorit să sublinieze interlocutorul 

nostru — am avut onoarea deosebită 
de a fi primit de președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu. Trebuie să 
vă mărturisesc că am fost foarte im
presionat și consider că a fost un 
privilegiu pentru mine să cunosc, de 
la sursa cea mai, autorizată, pozițiile 
țării dv. în legătură cu o serie de 
aspecte ale actualelor fenomene și 
evoluții ale situației economice și 
politice pe plan mondial. Președin
tele Ceaușescu este, într-adevăr, un 
om de stat cu o viziune foarte largă 
și cu un simț politic remarcabil în 
abordarea diferitelor sfere de pro
bleme ale vieții internaționale. Cu 
acest prilej, precum și în cadrul în- 
tilnirilor cu membri ai guvernului 
român și reprezentanți ai unor insti
tuții economice, am constatat o con
vergență de păreri în ceea ce pri
vește stabilirea „diagnosticului" asu
pra situației economice și comerciale 
a lumii contemporane, ca și în ce 
privește modul și mijloacele de a 
depăși dificultățile economice și fi
nanciare.

flației șl altor fenomene negativa 
trebuie să avem în vedere eforturile 
pentru un plus de comerț internațio
nal — un comerț liber, fără bariere, 
care să pună la dispoziția consuma

și trebuie să intre cît mai urgent — 
sperăm că în ianuarie 1975 — în faza 
de fond a problemelor, pentru a se 
găsi căile practice de îmbunătățire a 
relațiilor comerciale interstatale. 
Deocamdată, cel puțin ■ pentru men
ținerea actualului nivel și sistemului 
multilateral (fondat de G.A.T.T.) al 
schimburilor internaționale de măr
furi, mi se pare esențial ca națiunile

a

IMPERATIV AL ACTUALITĂȚII:

Interviu cu dr. Olivier LONG, 
directorul general al G.A.T.T.

Pe scena economică mondială s-au 
acumulat, în ultima vreme, numeroa
se elemente ale căror implicații riscă 
să deterioreze grav peisajul schim
burilor economice dintre state. Mă 
refer la inflație și la criza monetară 
care zdruncină economiile multor 
state occidentale, la evoluția prețu
rilor internaționale ale materiilor 
prime, la criza energetică.

— Cum poate acționa G.A.T.T. 
pentru contracararea acestor 
efecte nefavorabile ?

— în arsenalul de combatere a in-

torilor o cantitate mai mare de măr
furi, în condițiile cele mai bune ale 
pieței externe, pentru a beneficia la 
maximum de participarea Ia divi
ziunea internațională a muncii. Or, 
G.A.T.T. este, după cum se știe, un 
forum al națiunilor care vor să pro
moveze comerțul, revenindu-i, deci, 
un rol important în stimularea și 
facilitarea schimburilor economice 
între toate țările. în acest context, 
negocierile multilaterale, care au de
marat în toamna anului trecut la 
Tokio, sint mai necesare ca oricînd

să se angajeze într-un efort pentru 
progres pe calea liberalizării comer
ciale, reducerii substanțiale a tarife
lor vamale, eliminării tuturor barie
relor și restricțiilor din comerț. Pe 
de altă, parte, este indispensabil pen
tru pacea lumii să se instaureze o 
nouă ordine economică mondială, să 
se diminueze decalajele între țările 
industrializate și cele în curs de dez
voltare.

— Ce rol revine G.A.T.T. în 
lichidarea decalajelor economi
ce, în rezolvarea acestei „pro

bleme a problemelor", cum o 
consideră tot mai multi oameni 
politici și economiști ?

— Pentru țările în curs de dezvol
tare, în general pentru țările mici și 
mijlocii, comerțul exterior înseamnă 
o dimensiune în plus a spațiului în 
care aceste țări pot sățși dezvolte 
economiile lor. De aceea, comerțul 
poate avea o contribuție importantă 
la progresul economic al țărilor „lu
mii a treia". Pe acest plan, G.A.T.T. 
și-a propus să sprijine cu mai mare 
eficiență ca în trecut eforturile ță
rilor in curs de dezvoltare ca parte
neri egali în relațiile comerciale cu 
țările dezvoltate. Sistemul preferin
țelor vamale generalizate, de pildă, 
este un punct prețios cîștigat în bă
tălia pentru dezvoltare.

Pe de altă parte, cred că trebuie 
să ne concentrăm atenția și asupra 
unui domeniu neglijat pînă acum : 
comerțul între țările în curs de dez
voltare, care deține, deocamdată, o 
pondere redusă în volumul comerțu
lui mondial. La nivelul G.A.T.T. a 
fost încheiat un acord de concesii și 
preferințe tarifare între aceste state, 
care — sperăm — va constitui un fac
tor important al dezvoltării viitoare 
a comerțului mondial.

— Cum apreciați activitatea 
României la G.A.T.T. 1

— Pot afirma că România joacă un 
rol foarte activ în cadrul organizației 
noastre. La pregătirea și desfășu
rarea negocierilor din cadrul G.A.T.T., 
delegațiile țării dv. au adus contri
buții constructive. Așteptăm întot
deauna cu interes participarea româ
nească la rezolvarea problemelor în 
dezbaterea G.A.T.T.

Interviu realizat de
Viorel POPESCU

trivit aspirațiilor naționale ale aces
tui popor, în interesul înțelegerii și 
păcii generale.

Protest al R.P.D. Coree-
în cadrul unei reuniuni a Co

misiei militare de armistițiu din Co
reea, ținută la Panmunjon, la pro
punerea părții nord-coreene, șeful 
delegației R.P.D. Coreene, general- 
maior Kim Poong Sup, a protestat, 
în numele țării sale, împotriva intro
ducerii de arme nucleare de către 
Statele Unite în Coreea de Sud și a 
vizitării porturilor sud-coreene de 
către vase militare americane dotate 
cu armament nuclear.

La Vtelia s'a înc^eiat; ședința 
anuală a Comitetului Central al A- 
lianței Internaționale Cooperatiste, la 
care au participat și reprezentanți 
din România. Pe ordinea de zi a șe
dinței'au figurat teme privind co
laborarea între diversele organizații 
cooperatiste, rolul femeilor și tine
retului în mișcarea cooperatistă. în 
legătură cu aceste teme au luat 
cuvîntul Florian Dănălache, pre
ședintele UCECOM, Aldea Militaru, 
președintele Consiliului U.N.C.A.P. 
și Dumitru Bejan, președintele 
CENTROCOOP.

Biroul de informații al 
C E E din Bonn informează că, in 
luna august anul acesta. In țările 
membre ale Pieței comune s-au în
registrat 3,2 milioane șomeri.

Din capitala Insulelor 
Capului Verde se anuntă că Di’ 
recția națională a P.A.I.G.C. a cerut 
guvernului portughez inițierea ime
diată de negocieri, în cadrul prevede
rilor protocolului de acord semnat la 
2 august la Alger, pentru găsirea

cheiat convorbirile oficiale dintre
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, Jeno Fock, și pri
mul ministru al Norvegiei, Trygve 
Bratteli. Cei doi șefi de guverne au 
discutat posibilitățile extinderii rela
țiilor dintre cele două țări, precum 
și aspecte ale situației internaționale 
de interes comun.

UNESCO a publicat lucrarea 
„Politica culturală a Republicii 
Socialiste România", de Ion 
Dodu Bălan. Apărută în anul 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României, lucrarea în
fățișează realizările, precum și 
orientările principale ale politi
cii statului nostru in domeniile 
creației și difuzării în masă a 
culturii și artelor.

Forțele turcești din Cipru 
care, potrivit unui comunicat guver
namental dat publicității la Nicosia, 
avansaseră vineri cu 1 500 de metri 
în regiunea Paralimni, în apropiere 
de Famagusta, s-au retras pe pozi
țiile deținute anterior. Retragerea a 
avut loc în urma demersurilor ini
țiate de reprezentanți ai O.N.U. aflați 
în Cipru.

Irlanda va rămîno mem
bră a Pieței comune chiar 
dacă Marea Britanie decide să se re
tragă din organizație — a confirmat 
un purtător de cuvînt al Ministerului 
de Externe irlandez.

Guvernul Republicii Gui- 
neea-Bissau a !!-rnc;iis contro
lul în domeniul activității financiar- 
valutare a companiilor străine, în 
vederea transpunerii în viață a pro
gramului de întărire a economiei na
ționale.

Demonstrație la Saigon împotriva regimului Thieu

• 20 000 DE OAMENI 
SE AFLĂ ÎN PERICOL 
DE MOARTE in valea Aguan 
din Honduras. Ei au fost com
plet izolați ca urmare a distru
gerii căilor de acces de către 
recentul uragan „Fifi" și a lip
sei de elicoptere — se arată în
tr-un document al organismului 
național de șalvare.

• „REGELE OPIULUI" 
DUPĂ GRATII. Autoritățile 
polițienești din Singapore au 
descoperit existența unui ade
vărat „sindicat" al contraban
diștilor, specializat în traficul . 
cu stupefiante. în fruntea orga
nizației interlope se afla un oa
recare Chwi Ti, cunoscut în lu
mea traficanților de droguri 
sub porecla de „regele opiului"
și căutat de multă vreme de 
poliție. Timp de zece ani, a- 
ceastă periculoasă organizație a 
asigurat membrilor săi profituri 
fabuloase. Astfel, numai regele 
neîncoronat al drogurilor, Chwi 
Ti, devenise, cu ajutorul sume
lor dobîndite în mod ilicit, pro
prietarul a 12 companii, între 
care figurau întreprinderi fi
nanciare și comerciale dintre 
cele mai prospere. Judecați re
cent, membrii acestei bande au 
fost condamnați la ani grei de 
temniță.

• CEA MAI TÎNĂRĂ 
ROMANCIERĂ. în Marea 
Britanie urmează să apară, in 
curînd, romanul celui mai tînăr 
autor cunoscut pînă acum în li
teratura engleză. Este vorba de 
o elevă de 13 ani — Harriet 
Mott. Romanul său — „Anul fo
cului" — pe care l-a început la 
virsta de 11 ani, are, potrivit 
aprecierii unor critici, toate șan
sele de a deveni un „best 
seller". Tinăra autoare a decla
rat că s-a inspirat, pentru 
subiectul cărții sale, aflpt la li
mita fantasticului, din „poves
tirile inventate pentru părinții 
săi, în cursul unor îndelungata 
călătorii cu automobilul".

• BAHICĂ. In apro
piere de Verdun (Franța), într-o 
dimineață, un țăran și-a găsit, 
pe pășune, cele 14 vaci... tur
mentate. Motivul : animalele au 
mincat prune căzute în timpul 
unei furtuni și care între timp.., 
fermentaseră.
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