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„Cele două luni pină la Crnigresul pariMui trebuie să fie
luni ile muncă intensă, in primul rind 
in domeniul îndeplinirii planului"

Chemarea-îndemn adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dă expresie unei cerințe 
obiective a economiei naționale: realizarea și 
depășirea planului pe 1974 este condiția hotărî- 
toare a devansării cincinalului și trecerii cu succes 
la înfăptuirea Directivelor.După cum se știe, cu prilejul recentei vizite de lucru in județele Co- vasna, Hunedoara, Alba și Sibiu, tovarășul nicolae Ceaușescu, a- dresîndu-se nu numai oamenilor muncii localnici, ci, concomitent, întregii noastre clase muncitoare, sublinia că cele două luni pină Ia Congresul partidului trebuie să fie luni de muncă intensă, pe toate tărimurile— în primul rind in domeniul îndeplinirii planului. Și, intr-adevăr, este o îndatorire de onoare muncitorească, de cinste pentru fiecare colectiv să salute marele eveniment ce va deschide perspective ațît de strălucite întregului popor — prin realizări deosebite, mobilizind la maximum întregul potențial uman, tot ce are mai bun fiecare in vederea obținerii unor rezultate deosebite în activitatea productivă. Acum, cînd pînă la deschiderea Congresului au rămas mai puțin de 2 luni, nu numai fiecare zi, ci fiecare oră, fiecare minut trebuie astfel folosite incit — prin organizare, pricepere, ordine și disciplină, prin căutări neobosite pentru înlăturarea oricăror neajunsuri — să se înregistreze producții conform sarcinilor de plan și peste prevederi, producții de calitate ireproșabilă.Chemarea-îndemn adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu exprimă o cerință stringentă : așa cum s-a mai subliniat, obiectivele însuflețitoare ale viitorului cincinal, progresele marcante prevăzute în dezvoltarea economiei naționale și în creșterea nivelului de trai nu pornesc de la entități abstracte, ci au ca temelie sigură— singura temelie posibilă și certă — îndeplinirea în cele mai bune condiții a actualului cincinal, realizarea lui Înainte de termen, ceea ce presupune, in primul rind, infăptuirea exemplară a planului pe anul 1974.

In acest sens se poate constata cu satisfacție că majoritatea Întreprinderilor înregistrează constant ritmuri inalte în realizarea producției planificate, precum și rezultate superioare prevederilor. Spicuim din informațiile sosite la redacție în ultimele zile. Un număr de 32 de unități industriale din județele Brașov și Sibiu au anunțat îndeplinirea planului pe patru ani ai cincinalului, iar pină «Ia finele anului vor obține o producție suplimentară în valoare de circa 8,5 miliarde lei. Tot pînă la sfirșitul acestui an, întreprinderile fruntașe din județul Buzău vor da, în plus, o producție industrială de 1,5 miliarde lei. Colectivul de la „Automatica" — București, unul din semnatarii chemărilor la întrecerea socialistă din acest an, a obținut un avans de 160 zile, ceea ce ii va permite să înfăptuiască cincinalul in luna martie 1975. Estimările efectuate arată că. prin realizarea cînciriălului înainte "de termen, economia națională va primi suplimentar de la această unitate, pină la finele anului viitor, diverse mijloace de automatizare in valoare de circa 700 milioane lei. Toate acestea exprimă înalta conștiință muncitorească ce caracterizează colectivele noastre industriale, rodnicia muncii politico-educative, acțiunilor organizatorice ale comuniștilor, ale organelor și organizațiilor de partid.Desigur, chemarea secretarului general al partidului, ca r perioada care a rămas pînă la Congres să fie caracterizată prin realizări superioare. adresîndu-se tuturor colectivelor
(Continuare în pag. a V-a)
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Industria Capitalei 
a îndeplinit planul pe 
patru ani ai cincinalului (Corespondentul „Scînteii", Dumitru Tîrcob) : Oamenii muncii din întreprinderile industriale ale Capitalei, angajați cu toată, energia și capacitatea lor creatoare in marea întrecere ce se desfășoară în întreaga țară in întimpinarea Congresului al XI-lea al partidului, au încheiat trei trimestre din acest an cu rezultate remarcabile în producție. Bilanțul întocmit consemnează depășirea planului producției globale cu 1 312 milioane lei și a planului producției-marfă cu 1 232 milioane Ier. Ca urmare a acestor succese, industria Capitalei și-a realizat, la 11 septembrie a.c., sarcinile inițiale la producția globală pe 4 ani ai cincinalului.Se cuvine subliniat că, în 9 luni ale anului acesta, producția globală realizată a sporit cu 18,3 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut, iar sarcina de creștere a productivității muncii a fost îndeplinită în proporție de 100.5 la sută. De asemenea, planul producției nete pe 8 luni ale anului a fost depășit cu 2.2 la sută, iar cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse in aceeași perioadă cu 0,8 lei față de nivelul planificat.Depășirile de plan realizate în cele trei trimestre ale anului se concretizează în importante cantități de produse : 4 047 tone laminate, 3 536 tone oțel, motoare cu ardere internă, motoare electrice, transformatoare și autotransformatoare de putere in- sumînd 79 500 CP, 43 047 kW și, respectiv, 60 378 kVA, aparataj electric de joasă tensiune in valoare de 44,5 milioane lei, mijloace de automatizare și mijloace ale tehnicii de calcul in valoare de 39,3 milioane lei, 19 locomotive Diesel hidraulice de 1250 C.P., aproape 7 000 căzi de baie din fontă emailată, 571,6 tone materiale plastice și rășini sintetice, 39 564 mc panouri mari din beton armat, peste 380 000 metri pătr-ați țesături din bumbac și tip bumbac; 35 600 perechi încșlliynintg, 2 478,6 t.ona uleiuri, comestibile' și multe' altele.
ÎN VALEA JIULUI

116 000 tone cărbune peste prevederiDEVA (Corespondentul „Scînteii", Sabin Ionescu) : Angajați cu toate forțele in marea întrecere ■ socialistă desfășurată in cinstea celui de-al XI-lea Congres al partidului, minerii din bazinul carbonifer al Văii Jiului au reușit ca, de la Începutul anului și pină in prezent, să obțină o producție suplimentară de peste 116 000 tone cărbune net. După ce au încheiat cu realizări remarcabile cele 9 luni din acest an, minerii continuă și în acest trimestru să mențină activitatea de producție la un înalt nivel, care asigură o creștere constantă a plusurilor de cărbune ; in primele zile din luna octombrie, de pildă, in majoritatea exploatărilor miniere din Valea Jiului — printre care amintim pe cele de la Vulcan, Petrila. Lupeni, Uricani — au fost extrase suplimentar între 300 și 900 tone cărbune.

La Rovinari, instalațiile moderne, de mare capacitate — mînuite de oameni harnici și bine pregătiți — furni- zeazâ zilnic cantități sporite de cărbune Foto : S. Cristian
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Aii, în vechiul tirg al Fălticenilor
întoarcere® la locurile copilăriei și adolescentei este un drum incărcat de riscuri. Riscuri asumate desigur, pentru că niciodată nu fugim cu totul de a- colo și acceptăm cu o bucurie ciudată chinurile nostalgiei, fiorul de regret dună lumea miraculoasă a începutului.Abia am trecut de Roman si ceva se schimbă in văzduh, lumina e altfel, și cimpul și copacii si casele, văzutele și nevăzutele a- cestui pămînt al Moldovei de Sus. De la Dolhasca un tren liliputan si ușor anacronic te strecoară printre dealuri blînde cu păduri tinere, printre livezi și po- rumbiști udate de firul a- nemic al Șomuzului. Miroase a cînepă. a mere, a fum de vatră, a staul de vite, a busuioc si sinziene, sigur, e mireasma tulburătoare a altui timp, poate numai reflexul afectiv al ființei tale. Valea se lărgește. pinze ușoare de apă se adună lucind între 

v _____

pilcuri de oăpuri» crud si tu știi că aici e ..nada florilor". Dincolo de ape relieful urcă brusc si se ivește orașul parcă atirnat de marginea cerului, zidurile lui vechi, livezile si creasta incredibilă a unor
virea lor o altă lumină. în comunicare directă cu ceea ce se intimplă dincolo de hotarul existentei lor. Cine a trăit acolo in preajma războiului avea dreptul sâ se teamă că orașul se va pierde și. intr-adevăr,

însemnări de Nicolae JIANU

blocuri închid orizontul, toate drumurile par a se opri. Fălticeni, .docul unde nu s-a întîmplat nimic", după spusa celebră a unui mare cetățean al tirgului, Mihail Sadoveanu.Cu cea dinții piatră călcată începe căutarea înfrigurată a semnelor, imaginea iese încet de sub povara timpului care a umplut spatiile pustii, a clădit, a tăiat străzi, a pus pe chipul oamenilor si in pri-

vîntul negru al fascismului avea să lase urme a- dinci și o tristețe copleșitoare. Citi au plecat, citi au rămas, cite destine s-au frînt in acel timp blestemat, nu se va sti niciodată. Dar este sigur că dacă in țara noastră nu s-ar fi petrecut marile schimbări revoluționare, Fălticenii ar fi rămas o biată urbe anonimă. un loc al plictisului si melancoliei patriarhale, întoarcerea la viată a fost

lentă st răbdătoare, tn timp ce. la numai cițiva kilometri. se ridica Suceava cea nouă, splendidă mostră de vitalitate și geniu constructiv. Fălticenii mai puteau aștepta pentru că zestrea lor spirituală înlătura ușor riscul uitării si al a- nacronismului.Cel dinții semn al unui destin puțin obișnuit a fost venirea lui Ion Creangă la școala de catiheți, „fabrica de popi", cum î-a spus hu- muleșteanul. Au apărut a- poi poetul Matei Milu și nepotul său Matei Millo. actorul, poetul Ienocache Gane. Costache Gane. traducător activ din literatura franceză, nuvelistul Nicolae Gane. N. Istrati. T. V. Ște- fanelli. N. Beldiceanu. Ion Dragoslav. Artur Gorovei. Aici iși clădește Mihail Sadoveanu cel dinții cuib de familie, in marginea cea mai inaltă a tirgului. de unde se vede Ceahlă’tl si, foarte aproape, cringul cu
(Continuare in pag. a IV-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri, 4 octombrie, delegația Partidului Socialist din Japonia, condusă de Ma- sashi Ishibashi, secretar general al partidului, membru al parlamentului, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră.Din delegație fac parte Susumu Sano, membru al Comitetului Central Executiv al Partidului Socialist din Japonia, membru al Camerei Reprezentanților. Taiji Yokoyama, membru al Comitetului Central E- xecixtiv al P.S.J., Shohei Tsukada, membru al Camerei Reprezentanților, Shozo Sugiyama, director adjunct. al Biroului Internațional al Comitetului Central Executiv al P.S.J.La întrevedere au participat tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. Ghizela Vass, membru al C.C. al-P.C.R.Cu Acest prilej, conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut din partea președintelui Partidului Socialist din Japonia, Tomomi Narita.Mulțumind. tovarășul Nicola» Ceaușescu a adresat călduroase salutări președintelui Partidului Socialist din Japonia, conducerii P.S. din Japonia din partea conducerii P.C.R.în timpul convorbirii s-a relevat că vizita delegației Partidului Socialist din Japonia în România constituie o expresie a dorinței comune de a dezvolta relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist din Japonia.

Oaspeții au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu cordiale mulțumiri pentru posibilitatea de a cunoaște realizările și realitățile României contemporane.In cursul întrevederii a fost exprimat deplinul acord pentru adinci- rea și extinderea colaborării între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist din Japonia, pentru amplificarea, pe planuri multiple, a bunelor raporturi statornicite Intre România și Japonia, subliniindu-se că aceasta este în interesul ambelor popoare, slujește cauzei destinderii, cooperării și apropierii între națiuni.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și membrii delegației au avut, totodată, un schimb de vederi asupra actualității internaționale. In acest cadru, s-a evidențiat necesitatea de a fi depuse noi eforturi în vederea Îmbunătățirii în continuare a climatului politic internațional, a aprofundării și consolidării cursului pozitiv spre destindere și securitate, pentru relații noi între state, întemeiate pe egalitatea în drepturi, pe respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne, nerecurgerea la forță și amenințarea cu forța, pentru soluționarea pe cale politică a problemelor ce confruntă omenirea. De ambele părți s-a subliniat importanța intensificării acțiunilor unite și a conlucrării pe scară națională și internațională a tuturor forțelor muncitorești revoluționare, progresiste, anti- imperialiste, a maselor largi populare împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru continuarea procesului de a- firmare în Viața internațională a unei noi politici, care să asigure o reală democratizare a raporturilor interstatale, participarea, pe bază de egalitate, a tuturor statelor, indiferent de mărime, la rezolvarea problemelor internaționale, respectarea dreptului fiecărui popor la dezvol

tare Independentă, la bunăstara |1 progres.Subliniind însemnătatea realizării unui sistem de securitate și cooperare în Europa, cele două părți s-au pronunțat pentru încheierea cit mal grabnică și cu rezultate fructuoase a lucrărilor Conferinței general-euro- pene și desfășurarea ultimei sale faze la nivelul cel mai înalt. în același timp, părțile au reliefat necesitatea întreprinderii de eforturi pentru soluționarea, pe cale politică, a conflictului din Orientul Mijlociu, care să ducă la o pace dreaptă și durabilă, ceea ce presupune retragerea trupe* lor israeliene de pe teritoriile ocupate, recunoașterea suveranității și independenței tuturor statelor din regiune și asigurarea dreptului poporului palestinean de a-și organiza o viață Independentă, în conformitate cu aspirațiile sale naționale. P.C.R. și P.S.J. s-au pronunțat pentru rezolvarea politică a situației din Cipru in vederea respectării independenței, suveranității și integrității teritoriale a acestei țări, a conviețuirii pașnice, pe baza egalității în drepturi, intre toți locuitorii Ciprului.
Cele două partide s-au pronunțai pentru asigurarea unei păci depline și trainice in Indochina, pentru crearea condițiilor ca popoarele vietnamez, cambodgian și laoțian să-șl hotărască în deplină independență destinele, să-șl poată organiza viața în conformitate cu interesele șl dreptu-, rile lor imprescriptibile.P.C.R. și P.S.J. și-au exprimat sprijinul față de propunerile guvernului Republicii Populare Democrate Coreene privind unificarea pașnică și independentă a patriei.Delegația P.S.J. a invitat, în numela conducerii partidului, o delegație a P.C.R. să facă o vizită de prietenia în Japonia. Invitația a fost acceptată cu plăcere.întrevederea s-a desfășurat intr-t atmosferă cordială, prietenească.

Sosirea președintelui Consiliului Executiv
Federal al R. S. F. Iugoslavia, Gemal BiediciVineri după-amiază a sosit în Capitală tovarășul Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, care, la invitația tovarășului Manea Mănescu. prim-minis- tru al Guvernului Republicii Socialiste România, efectuează o vizită de lucru in țară noastră.La aeroportul internațional Oto- peni, înaltul oaspete iugoslav a fost salutat de tovarășii Manea Mănescu, Constantin Băbălău, ministrul energiei electrice. Ion St. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri; Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Au fost de față Petar Dodik. ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri al ambasadei.

★In aceeași zi au început convorbirile dintre tovarășul Manea Mănescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia.în timpul convorbirilor, șefii celor două guverne au evidențiat importanța deosebită a întilnirilor, devenite tradiționale, dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Iosip Broz Tito, pentru întărirea și dezvoltarea continuă a prieteniei frățești și colaborării multilaterale dintre Partidul Comunist Român și Uniunea' Comuniștilor din Iugoslavia, dintre popordl român și popoarele iugoslave, dintre cele două țări socialiste vecine și prietene.Cei doi premieri au dat o înaltă a- preciere rezultatelor obținute pină acum in dezvoltarea colaborării dintre România și Iugoslavia in toate domeniile de activitate. în același timp, ei au evidențiat noi posibilități de lărgire continuă a colaborării româno-iugoslave. Au fost examinate, de asemenea, noi căi și mijloace concrete de amplificare a cooperării economice, reciproc avantajoase, in special in domeniile industrial, tehnic și științific pe anii 1974—1975, și s-au convenit modalități pentru extinderea colaborării și cooperării e- conomice dintre cele două țări in perspectiva anilor 1976—1980.Cei doi prim-miniștri au făcut, totodată, un schimb de vederi cu privire la unele probleme internaționale actuale de interes comun.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o atmosferă caldă, prietenească, de stimă reciprocă și deplină înțelegere.
★Seara, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a oferit un dineu in onoarea președintelui Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, Gemal Biedici.Au participat tovarășii Emil Dră- gănescu, viceprim-minlstru al guver

nului. Constantin Băbălău. Ion Șt. Ion, Cornel Pacoste și alte persoana oficiale.A participat Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.în timpul dineului, tovarășii Manea Mănescu și Gemal Biedici au toastat în sănătatea președinților Nicolaa Ceaușescu și IOsip Broz Tito, pentru întărirea continuă a prieteniei frățești și colaborării multilaterale dintre Republica Socialistă România șl Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.
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în întreaga țară. în fabrici și uzine, în cooperativele agricole de producție șl unitățile agricole de stat, in instituții și școli au avut loc adunările generale pentru dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid — principalul cadru in care se dezbat proiectele de documente ce vor fi supuse aprobării Congresului al XI-lea. Ziarul nostru a publicat un șir de relatări despre asemenea adunări, desfășurate în diferite organizații de bază. Acum, la încheierea adunărilor, publicăm TELECONFERINfA de mai Jos. Corespondenți ai „Scînteii" din Județele Mehedinți, Alba, Hunedoara, tează :Firul conducător al relatărilor tuturor corespondenților „Scînteii" despre adunările de dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid îl constituie faptul că pretutindeni comuniștii și-au exprimat deplina aprobare. și adeziunea hotărită la istoricele documente ce vor fi supHse Congresului al XI-lea --------proiectul de de Directive ____fermă de a milita neobosit pentru realizarea lor in practică. Cu deosebită pregnanță s-a reliefat In cadrul adunărilor că adeziunea unanimă la aceste documente exprimă unitatea de gîndire a întregului nostru partid, forța sa de acțiune, coeziunea de monolit in jurul Comitetului Central, dragostea și stima deosebită pe care toți comuniștii o poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu, a cărui personalitate remarcabilă și-a pus amprenta asupra acestor documente de tate pentru țării.Dar să telefon, Virgil hedinți.— O nărilor acelora nai, ci ne-au relatat activiști ai comitetului județean de partid sau ai Comitetului municipal Drobeta Tur- nu-Severin — a fost exprimarea adeziunii depline față de proiectele de Program șl Directive, cu hotărî- rea de a înfăptui sarcinile actualului cincinal înainte dc termen, de a pane in valoare noi rezerve interne, de a spori eficiența economică, implicit avuția societății.— Cu alte cuvinte s-a reliefat modul specific comunist, revoluționar de abordare politică a problemelor economice...— Bunăoară, la întreprinderea de vagoane din Drobeta Turnu-Seve- rin, tocmai acest mod de abordare a problemelor a făcut posibil ca organizația de partid a întreprinderii, in ansamblul ei, să hotărască supunerea spre aprobare comitetului oamenilor muncii a unor măsuri operative și eficiente menite să asigure realizarea planului și angajamentelor pe 1974 pînă la 1 decembrie. De altminteri, un asemenea spirit practic, eficient, de legare organică a cuvintului cu fapta, a domnit și în alte adunări ge-

V_____________ _________________

al partidului — Program și proiectul — odată cu voința

excepțională Insemnă- prezentul șl viitorulle dăm cuvlntul. La Tătaru, din Metrăsătură dominantă a adu- generale — nu numai a la care am asistat perso- și ale celor despre care

Cum se desfăsoara construcția si vînzarea Invitație la MOTELUL „MALU“

de locuințe proprietate personală

în pro-

Un număr tot mai mare de cetățeni optează pentru a-și construi locuință proprietate personală cu credite și sprijin in execuție din partea statului. Edificator în acest sens este faptul că, pină la data de 1 octombrie, s-au depus — în întreaga țară — circa 80 000 de cereri. Potrivit planului, îri acest an urmează să se dea în folosință, in întreaga țară, circa 57 000 apartamente construite din fondurile populației, cu sprijinul statului în credite și execuție. Pînă la 31 august a.c. se contractaseră mai mult de 90 la sută din apartamentele proprietate personală prevăzute a fi predate cetățenilor. Așa, de pildă, unele județe ca Arad, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Constanța, Cluj și municipiul București au încheiat în întregime operația de contractare pe anul 1974. Numai in municipiul București s'-au contractat de către populație 16 834 apartamente, iar în județele Cluj — 2 693, Prahova — 2 300, Constanța — 1 880, Bihor — 1 233, Neamț — 1 063, Suceava — 717 ș.a. Sînt create toate condițiile ca în perioada imediat următoare să se încheie acțiunea pentru contractarea întregului număr de apartamente proprietate personală prevăzute a se construi în 1974 — cu sprijinul statului în credite și execuție •- pentru populație.— Cîți cetățeni s-au mutat, practic, pină acum, în acest an, priile lor locuințe ?— Constructorii noștri au beneficiarilor „la cheie" — sfirșitul lunii august — 25 455 mente. Sînt de evidențiat eforturile depuse pentru realizarea unui număr mai mare de apartamente, în comparație cu realizările medii, de către organizațiile țele : Mureș proprietate pînă la acea nul anual), Cluj (62 la sută), Bacău (66 la sută) ș.a. Dacă marea majoritate a județelor au înregistrat rezultate pozitive în acțiunea de contractare și executare a locuințelor proprietate personală, nu putem trece cu vederea nici unele rămîneri în urmă, atît la contractare, cît și la execuție, care se resimt în special în județele Vîlcea, Olt, Gorj, Teleorman, Vrancea, Tulcea și Dîmbovița — unde s-au luat, de altfel, măsuri energice pentru aducerea la zi a planului de construcții. Așa încît putem afirma că, pe baza stadiilor fizice existente, a măsurilor luate de către comitetele executive ale consiliilor populare, există condiții ca toți cetățenii care au contractat locuințe proprietate personală pentru acest an să se mute in ele.— Cum va evolua construcția de locuințe proprietate personală în anul viitor și în cincinalul 1976—1980 7— Aș vrea să precizez, în primul rînd, că pentru 1975 numărul apartamentelor din fondurile populației și

predat pină la aparta-
de construcții din jude- (unde la personală dată 84 la Mehedinți

construcțiile se realizase sută din pla- (79 la sută),

NOUL ORAR PENTRUA intrat în vigoare noul orar al curselor fluviale, care are valabilitate pînă la 31 mai 1975. La elaborarea actualului grafic de circulație a motonavelor noastre, Comandamentul navigației civile — NAVROM — a avut in vedere satisfacerea cererilor primite din partea unor locuitori din județele Tulcea, Galați, Brăila, Mehedinți și Caraș-Severin, precum fi

Olt, Bihor, Satu-Mare, Galati reia- nerale de dări de seamă fi alegeri din cuprinsul județului, iar rezultatul lor este faptul că, la nivel județean, angajamentul de 
Se încheie adunările de dare de seamă și alegeri

Unanima aprobare a proiectelor
de Program și Directive, hotârire ferma

de înfăptuire a obiectivelor partidului
depășire a planului pe industrie a fost sporit cu aproape 20 de milioane lei, stabilindu-se să se economisească peste prevederile angajamentului inițial 85 tone metal, 3 milioane kilowați/ oră energie electrică și alte însemnate cantități de produse.— Cuvintul comunistului este fapta lui, acest adevăr a fost și laitmotivul adunării de partid de la Uzina de utilaj minier și reparații din Alba Iulia — adaugă și Ștefan Dinică din județul Alba. Pornindu-se de Ia faptul că uzina în întregime și-a îndeplinit cincinalul încă de la 30 aprilie, s-a hotărît să se propună colectivului drept obiectiv obținerea unei producții suplimentare, pînă la sfirșitul anului, de 143 milioane lei. în acest scop, comuniștii s-au angajat să dezvolte atitudinea înaintată față de muncă, ordine și disciplină, să pună mai mult în valoare inițiativele și, în genere, să contribuie mai concret la dezvoltarea conștiinței socialiste. In esență s-ar putea spune că o preocupare însemnată a constituit-o pretutindeni accentuarea rolului de conducător politic, nu de dispecer

I

Convorbire cu tovarășul 
Ion TUDOR, 

vicepreședinta al Comitetului 
pentru problemele consiliilor populare

cu sprijinul statului în credite și execuție va crește față de anul 1974. Acest fapt a determinat comitetele executive ale consiliilor populare să ia măsuri de pregătire din timp a documentațiilor și de începere a acțiunii de contractare. Astfel, in municipiul București, județele Bihor, Cluj, Bacău ș.a. acțiunea de contractare se desfășoară încă de la începutul trimestrului III. Totodată, menționez că, din cele 815 000 apartamente prevăzute a se construi in cincinalul 1976—1980, un număr important vor fi executate din fondurile populației, care va beneficia, in spiritul prevederilor legale, de credite și execuție din partea statului.— Dar acțiunea de vînzare a locuințelor către populație, conform legii nr. 4/1973, cum se desfășoară ?— Pentru acest an, guvernul a a- probat să se pună in vinzare, in toate județele, un număr important de locuințe. In acest scop, comitetele executive ale consiliilor populare județene au organizat acțiuni de masă pentru cunoașterea temeinică de către populație a prevederilor legii și au trecut, prin organele de specialitate (oficiile de construire și vinzare a locuințelor către populație), la înregistrarea opțiunilor și evaluarea locuințelor. Ca urmare, pînă la finele trimestrului III, și-au exprimat dorința de a cumpăra locuința ce o dețin cu chirie din fondul de stat peste 32 000 de familii. Un număr însemnat de opțiuni pentru cumpărarea locuințelor s-au înregistrat în municipiul București (peste 6 000). județele Neamț (4 800), Cluj (2100), Argeș (2180), Sibiu (1 680), Bihor (1 487) etc. Practic, la data actuală, peste 8 500 de familii, in urma încheierii tuturor formelor de cumpărare, au devenit proprietare în locuința pe care o a- veau închiriată din fondul de stat. Facem încă o dată precizarea că — în conformitate cu prevederile legii — cumpărarea locuinței din fondul de stat se poate face numai de către chiriașul care deține respectiva locuință și numai pe bază de opțiune.în desfășurarea acțiunii de vînzare au apărut, ce-i drept, și unele greutăți privind încadrarea în normele de evaluare a unor tipuri de locuințe, cum sint cele cu parter construite din fondurile statului, cele care depășesc peste 10 niveluri și altele. Prin H.C.M. 756 (in Buletinul Oficial nr. 95, din 8 iulie a.c.) s-au adus precizările necesare și s-a dat posibilitatea cetățenilor să poată cumpăra -ț- conform opțiunilor — și astfel de tipuri de locuințe.
CURSELE FLUVIALEasigurarea condițiilor pentru dezvoltarea turismului și sporturilor specifice acestor zone.Pentru asigurarea unor comunicații zilnice și pe timp nefavorabil, flota noastră de pasageri a fost înzestrată cu nave moderne, avind o capacitate de 150—300 locuri și echipate cu aparatură radar. (Agerpres)

administrativ, al organizațiilor de partid...— Idee ce a dominat și adunarea de dare de seamă și alegeri a organizației de bază din schimbul B al oțelăriei nr. 2 de la Combinatul siderurgic Hunedoara spune Sabin Ionescu. Aici s-a relevat că succesele economice ale colectivului au la bază temeinica pregătire a adunărilor generale ale organizației de bază. Aceste adunări au reflectat maturitatea politică a comuniștilor, exprimată, In primul rînd, în aprobarea una

nimă a proiectelor de Program și Directive ; totodată, ele au creat cadrul propice afirmării competenței economice, exprimată în măsurile bine chibzuite și rodnice cu care s-au soldat, menite să asigure întărirea disciplinei de partid și a muncii, creșterea aportului comuniștilor la reducerea prețului de cost al șarjei, la micșorarea timpului de elaborare a șarjelor. Asemenea rezultate — arătau argumentat maistrul Mihai Tîrpescu, oțelarii loan Băncescu, Nicolae Că- tănoiu și alți vorbitori — se dato- resc în primul rînd faptului că membrii organizației de bază au avut posibilitatea să cunoască din timp problemele ce se vor dezbate, să le aprofundeze temeinic, să se consulte și cu tovarășii lor care nu sînt membri de partid și, în felul acesta, să aducă în dezbateri gin- direa, experiența, inițiativa întregului colectiv.— O preocupare asemănătoare s-a vădit și în adunarea generală a comuniștilor de la ferma nr. 3 a cooperativei agricole de producție din Vîlcele — relevă Emilian Rouă, corespondentul ziarului in județul Olt.— In ce fel s-a manifestat preo-

O ultimă precizare se referă la vînzarea locuințelor, altele decît blocurile care au un număr redus de a- partamente cu confort sporit. Sîn- tem în măsură să informăm populația că, pe baza propunerilor comitetelor executive ale consiliilor populare, interim termen foarte scurt se va supune aprobării prima listă pentru aceste tipuri de locuințe și se va putea trece practic la vînzarea lor. Comitetele executive ale consiliilor populare au obligația, potrivit legii, de a continua cu mai multă intensitate acțiunea de evaluare și de înaintare spre aprobare a propunerilor de vînzare a acestor locuințe. In același timp, avind în vedere faptul că numărul opțiunilor pentru cumpărare este mult mai mare decît cel al vîn- zărilor propriu-zise, Considerăm că ar fi bine ca organele locale ale administrației de stat să-și îndrepte a- tenția, in primul rînd, spre soluționarea mai operativă a tuturor cererilor, paralel cu continuarea evaluărilor și întocmirea de noi acte de vînzare.
Convorbire realizată de
Constantin PRIESCU

Drumul sinuos al unor sesizări
In urma primirii mai multor scrisori. oonținînd propuneri, sugestii și sesizări făcute de cetățeni. Ministerul Sănătății a inițiat anul acesta lin complex de măsuri eficiente pentru îmbunătățirea ocrotirii sănătății populației și înlăturarea unor deficiențe ce s-au semnalat în acest domeniu. Bunăoară, în vederea asigurării asistentei medicale în looali- tățile rurale situate la distanțe mari de centrele de comună, o parte a personalului mediu este folosit la punctele sanitare fixe, înființate în satele componente ale comunelor ; s-a urmărit o mai bună încadrare a dispensarelor sanitare comunale cu medici din promoția acestui an ; s-au stabilit planuri concrete de asigurare a unei bune asistente medicale de urgență.Tot la semnalele critice ale cetățenilor au fost luate masuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate în activitatea dispensarului întreprinderii de utilaj petrolier Tirgo- viște. stabilindu-se un program unitar de consultații, cu ore și ture precise ; s-au aplicat sancțiuni disciplinare împotriva unor cadre me- dico-farmaceutice de la sipitalul și dispensarul din comuna Mozăceni, județul Argeș, care absentau de la serviciu, își neglijau îndatoririle profesionale ș.a.m.d.Aceste măsuri, ca și altele, dovedesc că scrisorile cetățenilor constituie pentru lucrătorii ministerului și ai direcțiilor sanitare județene un prețios instrument de cunoaștere a realității, de soluționare a unor probleme de larg interes. O analiză recentă a muncii cu scrisorile la a- ceastă instituție centrală a scos în evidentă insă și o seamă de lipsuri in rezolvarea unor sesizări. In rin-

cuparea, ce forme concrete au luat dezbaterile, avind în vedere tocmai specificul muncii de partid într-o asemenea unitate ?— Accentul principal s-a pus pe munea colectivă a biroului, pe fe- — iul cum membrii biroului au știut să-i atragă pe toți membrii de partid in desfășurarea unei intense munci politice. Scoțînd în evidență realizările obținute de birou în această direcție, mai mulți vorbitori au subliniat necesitatea ca în viitor comuniștii să fie mai chibzuit repartizați în toate locu-

rile de muncă, în așa fel încît, In pofida distanțelor dintre colectivele de lucru, să se asigure perfecționarea muncii politice de la om la om, aceasta să devină mai convingătoare și mai concretă...— Spiritul combativ, critica și autocritica au funcționat în multe adunări ca un important factor educativ de întronare a principiilor și normelor vieții șl muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, ca un element ce asigură Întărirea continuă a organizațiilor de partid, a forței lor de mobilizare, a prestigiului și autorității lor în rindul colectivelor. De pildă, tocmai despre ritate s-a discutat dare de seamă a bază din secția treprinderii „Unio“ Octav Grumeza, corespondentul ziarului la Satu-Mare. Comuniștii din această organizație au arătat cit de mult a sporit prestigiul organizației lor datorită faptului că, în urmă cu citeva luni, l-au criticat fără menajamente și l-au scos din birou pe fostul secretar al organizației, care aducea grave prejudicii muncii de partid prin fap-
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prestigiu și auto- în adunarea de organizației de mecanisme a în- relatează
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și terasa sint clădite stuf, pe stilpi și grinzi lemn. Aici se pot ser- culinare dintre cele

Printre cele mai îmbietoare unități turistice ale cooperației de consum figurează, fără îndoială, și motelul „Malu“. Amplasat pe șoseaua București — Constanța, la kilometrul 73, chiar la intrarea in județul Ialomița, motelul și campingul „Malu“ constituie un ansamblu arhitectonic armonios, un loc de popas atractiv, reconfortant. Restaurantul ca o claie de din beton și vi preparatemai variate, inclusiv de pescărie. La etaj funcționează un salon- braserie, înconjurat de camere de dormit, mobilate și decorate cu e- lemente specifice diferitelor zone etnografice ale țării. In apropierea restaurantului se află alte două construcții cu locuri de cazare și adăposturi pentru autoturisme, precum și căsuțe in formă de căpițe acoperite cu stuf, de dimensiuni și forme variate. Lor li se a- daugă cochetele căsuțe camping, Înconjurate de o bătrină pădure de salclinl. Motelul și campingul „Malu“ cunosc o mare afluență de vizitatori In tot timpul anului.
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ladurile ce urmează ne vom referi citeva din ele.La 11 ianuarie a.c., ministerul fost sesizat de către cetățeanul Ne- culai Todei că la Spitalul județean din Ploiești unii medici dau dovadă de neglijentă în îngrijirea bolnavilor. O sesizare care, firește, trebuia privită cu maximum de atenție. Lucru ce nu s-a întîmplat însă deoarece Direcția asistenței medicale din minister a trimis-o, spre rezolvare,
însemnări despre rezolvarea scrisorilor 

în sectorul sanitar

Direcției sanitare a județului Prahova, după mai bine de o lună de la primirea ei. Ce efect a avut a- ceastă sesizare nu se cunoaște nici în prezent la minister ; cu toate revenirile făcute, direcția sanitară respectivă n-a răspuns nimic, nici după aproape opt luni ! Un alt cetățean, Nicolae Popa, semnala ministerului, La inoeputul lunii ianuarie a.c., comportarea necorespunzătoare, in flagrantă contradicție cu deontologia medicală, a unul medic de la spitalul Gîrlași-Buzău. Nici cu această scrisoare. înaintată spre soluționare, de către același compartiment din minister, Direcției sanitare a județului Buzău, nu se știe ce s-a intîm- plat, deși între timp s-au făcut trei reveniri. Cam aceeași soartă a avut și scrisoarea unui cetățeân din Craiova, referitoare la unele deficiențe în îngrijirea copiilor internați In 

tul că îi atrăgea pe unii tineri la chefuri, ceea ce avea drept efect neglijarea sarcinilor de producție, acte de indisciplină etc. Totodată, s-a apreciat că severa critică a comuniștilor, activitatea politico-edu- cativă de la om la om, intervențiile prompte și ascuțite ale gazetei satirice din secție i-au ajutat pe cei- ce căzuseră în aceleași păcate să adopte o nouă atitudine și comportare...— Rolul și Importanța muncii politico-educative au stat și în a- tenția mai multor organizații de 

bază de la întreprinderea de industrie alimentară „Avintul" din Oradea — intervine corespondentul nostru în județul Bihor, Dumitru Gâță. Comuniștii au criticat cu intransigență lipsa de preocupare a biroului pentru munca politico- educativă în scopul creșterii nivelului calitativ al producției. In planul de măsuri adoptat la sfîr- șitul adunării s-au stabilit, între altele, sarcini cu termene și responsabilități precise în ce privește activizarea factorilor educativi — munca de la om la om, agitația vizuală, gazeta de perete, programele brigăzii de agitație.Am reținut din relatări atenția manifestată pentru alegerea noilor birouri. Dar să cităm un exemplu din Plăieșu.- 51 nările alegeri țări democrației interne de partid, expresii ale lucidității și maturității cu care comuniștii au privit acest punct important al ordinii de zi. In adunările generale desfășurate la Șantierul naval s-a discutat temeinic, cu ascuțit spirit critic.

siGalați, relatat de Dani in de au grăitoare,acest județ, adu- dări de seamă și constituit manifes- viguroase ale

Ne
spitalul clinic din localitate. După ce a stat multă vreme la serviciul de ocrotire a mamei și copilului din minister, sesizarea a fost transmisă Direcției sanitare a județului Dolj. Au trecut patru luni și scrisoarea figurează și astăzi nerezoivată. oprim aici cu exemplele.De ce o asemenea stare de lucruri ? în primul rînd, datorită insuficientei receptivități la semnalele critice ale cetățenilor, de care

dau dovadă In unele situații — e drept, puține la număr — anumite compartimente din minister. In al doilea rînd, este vorba, fără nici o îndoială, de slabul interes ce îl manifestă unele direcții sanitare județene față de acrișori, fată de soluționarea pină la capăt a problemelor reieșite din acestea, probleme care, de altfel, intră în directa lor competență. Aceasta este, de fapt, și cauza pentru care cetățenii sînt ne- voiți să se adreseze Ministerului Sănătății. Ținîndu-se seama de asemenea deficiente existente la unele direcții sanitare județene (cele ale județelor Gorj, Vrancea, Olt, Vil- cea) este de dorit să se găsească modalități de îndrumare concretă și sistematică a lor. să se exercite un control permanent sub acest aspect, firește mai întîi din partea comitetelor executive ale consiliilor

despre activitatea birourilor, despre felul cum a muncit fiecare membru al lor : rezultatul acestor discuții și al aplicării riguroase a prevederilor stabilite teriile" elaborate de Central l-a constituit în noile birouri au foarte mulți oameni neri comuniști energici, bili, doritori să acționeze cu întreaga lor capacitate pentru înfăptuirea marilor sarcini ce stau în fața colectivului. Un exemplu de desfășurare profund democratică a alegerilor l-a reprezentat adunarea organizației de bază din secția zin- cuire a întreprinderii „Laminorul de tablă". După ce s-a dat citire „Criteriilor" și s-a explicat sensul lor, au fost discutate amănunțit candidaturile, în jurul fiecăreia purtindu-se dezbateri aprinse. Au fost trecuți pe lista de candidați mai mulți tovarăși decît numărul celor ce trebuiau să facă parte din birou. Efectul nemijlocit al criticii judicioase și severe aduse vechiului birou a fost faptul că, din cei cinci membri ai noului birou al organizației de bază, numai unul a făcut parte din vechiul organ de conducere.In cuvîntările rostite cu prilejul recentelor sale vizite de lucru în mai multe Județe ale țării, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea ca in «adunările pentru dare de seamă și alegeri, documentele pentru Congresul al XI-lea să fie dezbătute în strînsă legătură cu sarcinile concrete ce revin fiecărei organizații și într-un spirit combativ, critic și autocritic, astfel încît ele să constituie o școală de ridicare a nivelului politic și ideologic și a exigenței revoluționare, să determine creșterea responsabilității și a combativității fiecărui comunist, tr-adevăr. Deși leconferinței au prinse exemple județe, concluziile dențiază tocmai un asemenea mod de desfășurare, ca o caracteristică generală pentru adunările pentru dări de seamă și alegeri.Avind loc sub semnul marelui eveniment pe care-1 intîmpinăm, Congresul al XI-lea al partidului, al adeziunii entuziaste la istoricele documente ce sînt supuse dezbaterii întregului partid, purtind o puternică amprentă de lucru, cele mai multe din adunările generale de dări de seamă și alegeri au constituit o autentică școală dc educație comunistă, de formare și afirmare a spiritului partinic, revoluționar, a hotăririi comuniștilor de a-și manifesta adeziunea prin fapte, de a trece neîntîrziat Ia realizarea Programului și Directivelor Congresului. ,
Victor BIRLĂDEANU

în „Cri-Comitetul faptul că fost aleși noi, ti- capa-

$1în cadrul putut fi doar din citeva consemnate evi
în- ■ te- cu-

sîntpopulare județene, cărora le subordonate pe plan local.— Pe această linie — ne spunea tovarășul dr. Gheorghe Rîznicu, directorul direcției coordonare și control din minister — importanta obligații revin si instituției noastre. Vom pune un accent deosebit pe activitatea de îndrumare și control în județe, acordind într-o măsură mai mare sprijin calificat direcțiilor sanitare in vederea îmbunătățirii muncii și în domeniul rezolvării scrisorilor. De asemenea, în toate compartimentele ministerului se va întări spiritul de răspundere al fiecărui lucrător pentru soluționarea cu mai multă operativitate și competentă a cererilor și sesizărilor cetățenilor. S-a stabilit, in aceeași ondine de idei, ca scrisorile primite pe adresa ministerului, care prin conținutul lor nu implică intervenția acestuia, soluționarea lor fiind de competența direcțiilor sanitare județene. să fie trimise direct comitetelor executive ale consiliilor populare județene, iar cazurile mai deosebite să fie cercetate de specialiști sau colective de specialiști stabilite la nivel de minister.Desigur, pentru creșterea solicitudinii și răspunderii fată de sesizările cetățenilor și înlăturarea aspectelor negative menționate \ mal sus este necesară o conjugare a tuturor eforturilor în scopul asigurării unei rezolvări prompte și competente a fiecărei scrisori, atît în cadrul direcțiilor din minister, cît și de către organele locale de specialitate. Este nu numai o îndatorire legală, dar și cetățenească.
Gheorghe PIRVAN

FAPTUL
DIVERS
Colectio-

9 

nărui 
din Zalău

Adalbert Takacs din orașul 
Zalău (strada Clujului nr. 48) 
și-a „rotunjit" originala colec
ție de fluturi și gîndaci cu e- 
xemplarul numărul 10 000. Prin
tre rarități, considerate de spe
cialiști drept o mândrie pentru 
orice colecționar din lume, se 
află uriașul fluture „Morpho", 
din Brazilia, precum și fluturi 
din Indonezia, Australia, Mexic, 
Peru etc. Tot in colecția lui se 
află gîndacul „Carabus comptus 
hampei", exemplar unic, desco
perit în anul 1900 in jurul ora
șului Zalău.

Șoferii
9

se educă
în familietă inițiativă salutară a Serviciului de circulație din cadrul Inspectoratului județean Bacău al Ministerului de Interne : alături de un pliant, în care sa reamintesc citeva din obligațiile omului de la volan, pe adresa familiei șoferului care se face vinovat de o abatere de la regulile de circulație este expediată și o scrisoare. Textul scrisorii înștiințează familia asupra faptei comise și a consecințelor acesteia. Asemenea „misive" au și fost expediate, con- tindu-se pe efectul lor educativ, preventiv. Deși inițiativa este interesantă, lucrătorii serviciului de circulație speră ca șoferii să le ofere cît mai puține prilejuri care să impună expedierea unor asemenea scrisori.

| Mincinosul 
I din BicsadToată lumea din Bicsad (Satu- IMare) îl cunoștea pe Vasile Bota că „minte de îngheață apele". Ținînd cu orice preț |(mai precis, cu prețul de 1500 lei) să arate, o dată în plus, că-și merită porecla de „minci- Inos", a apărut ca martor în procesul fraților Iosif și Vasile Șimon, acuzați de uciderea , unui pădurar.. Mincinosul a I susținut, .în fața instanței, cu lux de amănunte,, că ,,a văzut cu ochii lui" (deși, cum s-a do- Ivedit, nici nu era la fața locului), precum că vinovatul era... mortul, iar nu inculpații, care s-ar fi aflat, chipurile, în legi- Itimă apărare. Pe baza depoziției mincinosului se crease, la un moment dat, pericolul de a se (pronunța o sentință nedreaptă.Adevărul a ieșit însă la iveală, iar mincinosul tors la Bicsad. nu s-a mai in- E la închisoare.

bine
m

din 
Sus

Stiau
9

tabla
multirii...»La magazinul alimentar 
Valea Peștilor — Vișeul de 
(Maramureș) :

— Două piini, vă rog — soli
cită un elev. Gestionarul Du
mitru Andreica ii intinde pii- 
nile și strigă :

— Căre i la rină 7
Elevul (care știa bine tabla 

înmulțirii), îl roagă pe gestio
nar să-i dea șl restul de doi 
lei. Gestionarul n-aude. El stri
gă iar : „Care-i la rînd 7“— O piine, vă rog — solicită 
o bătrînică.

I se dă plinea, dar și bătrini- 
ca știe tabla înmulțirii și cere 
și ea restul de 1 leu, care nu i 
se dăduse. înfuriat, gestionarul 
se repede asupra elevului și a 
bătrinicăi, le ia piinile înapoi, 
le azvîrle banii și, din nou, 
strigă : „Care-i la rînd ?“

li răspundem noi : El.

„Si alțiiSă parcurgi 60 de kilometri dus-întors, pentru a face cumpărături la piață, nu este la indemîna oricui. Dar la indemî- na conducătorului auto Gheorghe Mihai, de la coloana Negrești a autobazei 6 Vaslui, este. Și nu numai a lui. Același obicei de a folosi,' în interes personal, mașinile unităților în care lucrează și l-au făcut și alți confrați : V. Zamfir (de la I.V.I.V. Vaslui), Ion Florea (coloana Vaslui a I.M.T.F. Iași), F. Leon (secția de drumuri șl poduri Bîrlad), T. Crudu (șantierul nr. 5 Bîrlad) ș.a. Toată lumea știe că aceste litere „ș.a.“ înseamnă „și alții". Dar „ș.a." mai înseamnă.și „șefii autobazelor". Ei ce păzesc ?
Tulburelul

30 septembrie 1974. Comuna 
lanca, județul Brăila. Doi prie
teni buni — Jianu Costică șl 
Leca Neculai — s-au dus la un 
alt prieten comun să deguste 
primul tulburel de toamnă. La 
un moment dat, Costică șl Necu
lai s-au luat la ceartă. Gazda 
s-a supărat și i-a dat afară 
din casă. Ajunși p» uliță, cear
ta celor doi a degenerat in bă
taie, iar de la bătaie s-a ajuns 
la crimă. Crimă de care este în
vinuit Jianu Costică, arestat 
imediat de miliție.

Rubricd redactată de 
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii'
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SATELE TĂRII ÎN ÎNTRECERE _ »
pentru producții agricole mai mari, 

pentru piinea anului viitor

IN PRACTICĂ: 160 DE INVENȚII ROMÂNEȘTIîn marile întreprinderi ale Industriei construcțiilor de mașinl-unelt® și electrotehnicii sint aplicate, în prezent, mai mult de 160 de invenții românești. Din acestea, 60 la sută se referă la noi tehnologii de mare eficiență și randament, instalații, dispozitive și aparate de măsură șl control necesare procesului propriu de producție, iar 40 la sută privesc fabricarea în țară a unor produse noi, sau modernizarea unor sortimente mai vechi. Bunăoară, procedeul de extrudare a aluminiului și cel de durificare superficială a matrițelor de extruziune, folosit® împreună, duc — comparativ cu sistemul clasic al așchieril — la economii de 50 000 ore pentru fiecare 1 000 tone de piese confecționate. De asemenea, printre tehnologiile originale care se dovedesc deosebit de eficiente se numără și metoda de ascuțire cilindro-eliptică a sculelor așchietoare — procedeul „Elbitor" — soluția de marcare elec- trochimică a unor piesp ș.a.
• în trei zile din „decada griului" au 

fost însămînțate 368 000 ha.

• Județele și unitățile fruntașe de
monstrează că pînă la 10 octombrie 
lucrările pot fi încheiate.

• în zilele următoare vom consemna 
„replica" celor rămași în urmă.

Situația insămințării griului

Zile de toamnă pe ogoarele patriei. Anotimpul stringerii cu gospodărească grijă a roadelor muncii unul an întreg. Angajași în întrecerea în întimpinarea Congresului al XI-lea al partidului nostru, lucrătorii ogoarelor iși concentrează acum întreaga energie la ștringerea recoltei și însămințarea cerealelor de toamnă. Cu fiecare zi, ei raportează obținerea de noi succese în executarea lucrărilor de sezon. Edificatoare în această privință sînt rezultatele obținute la semănat. în decurs de numai 3 zile, potrivit datelor centralizate ieri la ministerul de resort, au fost însămînțate 368 000 ha cu griu, depășindu-se viteza zilnică planificată. De asemenea, in aceste 3 zile, recolta de porumb a fost strînsă de pe 100 000 ha. Adăugăm la aceste succese, faptul că a fost intensificat culesul strugurilor și fructelor. în grădini se livrează mari cantități de legume necesare aprovizionării populației. Dar, pentru a oferi cititorilor o imagine mai detaliată asupra actualității pe ogoare, iată cum se prezintă, la zi, situația lucrărilor agricole.
însâmînțârile de toamnă au f0Bl făcute pe o suprafață totală de 1 381 000 hectare. Din acestea, 830 000 hectare reprezintă suprafețele însămînțate cu griu — 29 la sută din prevederi în întreprinderile agricole de stat și 36 la sută în cooperativele agricole de producție. Cele mai bune rezultate au fost obținute în unitățile agricole de stat din județele Galați, Argeș, Dolj, precum și in cooperativele agricole din județele Galați, Vrancea, Buzău, Vilcea. Este necesar — și în multe unități s-a dovedit că este posibil — ca în perioada uriuătoăt-e, printt-o temeiriică organizare a mtlnâli, să ‘ fie ddpășita viteza zilnică prevăzută la semănat, astfel incit a- ceastă lucrare să se încheie pînâ la 10 octombrie, respectîndu-se totodată normele tehnice stabilite, condiție hotărîtoare pentru obținerea unor recolte mari în 1975.
Floarea-soarelui3 fost strInsă de pe96 la sută din suprafețele cultivate în întreprinderile agricole de stat și 93 la sută _ în cooperativele agricole. în 10 județe ale țării această lucrare s-a încheiat. Aici, întreaga recoltă este pusă la adăpost. în continuare sînt necesare eforturi susținute pentru ca și în județele Bacău, Neamț și Caraș-Severin,

unde culturile au ajuns mai tlrziu la maturitate, recoltatul florii-soarelui să se încheie în cîteva zile.
Porumbul, care ocupă cea mai mare suprafață din culturile tîrzii, a fost strîns pînă acum de pe 22 la sută dip terenurile cultivate în întreprinderile agricole de stat și 20 la sută în cooperativele agricole. în cooperativele agricole din județul Dolj porumbul s-a recoltat de pe 53 la sută din suprafețele cultivate. Faptul că în primele zile ale lunii octombrie lucrările s-au intensificat mult dovedește că este pe deplin posibil ca. in toate unitățile agricole, in toate județele să fie obținut un ritm alert la culesul porumbului. întreaga producție trebuie să fie pusă la adăpost, să poată fi eliberate terenurile care urmează a fi însămînțate cu griu.
Sfecla de zahăr s® recoltează potrivit graficelor încheiate între unitățile agricole și fabrici. Pînă la 4 octombrie, producția a fost strînsă de pe 70 000 hectare, în multe județe — Ilfov, Timiș, Bacău, Buzău — graficele de livrări fiind îndeplinite și chiar depășite. Datorită însă neajunsurilor în organizarea transportului, în alte locuri există în cîmp cantități însemnate de sfeclă, ceea ce poate duce la scăderea conținutului în zahăr. Este necesar ca peste tot sfecla să fie transportată de urgență, să se respecte întocmai graficele stabilite pentru ca fabricile să poală lucra din plin.
Strugurii au ,ost cule?i de pe 15 la sută din suprafețele deținute de cooperativele agricole. întrucît procentul de acumulare a zahărului în boabe a crescut, se cere ca în toate podgoriile să fie intensificate ritmul culesului și vinificația.Răspunzînd chemării tovarășului Nicolae Ceaușescu, adresată cooperatorilor din Scor- nicești-Olt de a face totul pentru a spori producția la hectar, de a strînge fără întîr- ziere roadele acestui an — chemare care seadresează de fapt întregii țărănimii — oamenii muncii din agricultură sînt hotărîți să încheie în timpul cel mai scurt lucrările de toamnă.

La culesul porumbului pe ogoarele cooperativei agricole din Scornicești-Olt
Foto : S. Cristian

©Cum se vor 
înfăptui 

prevederile 
proiectelor 
de Program 
și Directive 
în legătură cu 
asigurarea și 

pregătirea for
ței de muncă?

z- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Dezvoltarea economico-socială în ritm înalt a țării noastre atit In viitorul cincinal, cît și in perspectiva următorilor 20—25 de ani este strjns legată de creșterea puternică și modernizarea forțelor de producție ale soqietătii socialiste. Analizînd diferitele elemente ce compun forțele de producție — forța de muncă, mijloacele de muncă, obiectele muncii — se evidențiază pregnant faptul că, dintre toate acestea, numai omul, prin munca sa, prin inteligența creatoare, este in măsură să asigure nu numai propria sa dezvoltare, ci și dezvoltarea, perfecționarea, înnoirea și modernizarea mijloacelor de producție. Omul, cu furța sa de muncă, definită prin cunoștințe, aptitudini, experiență acumulată, spirit novator ș.a., este singurul in măsură să conceapă și să realizeze mijloacele de muncă cele mai perfecționate ; numai el asigură exploatarea judicioasă a acestora. Chiar și cea mai perfecționată instalație — creație a omului — execută doar operațiile ce ii sînt comandate de om.înfăptuirea obiectivelor privind dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor și localităților țării, creșterea în ritmuri rapide a tuturor ramurilor economiei naționale și, cu prioritate, a industriei, dezvoltarea intensivă a agriculturii ridică, din punctul de vedere al forței de muncă, o serie de probleme complexe, care, în fapt, condiționează realizarea întregului ansamblu de obiective.Este cunoscut că în anul 1090, producția globală industrială a țării va fi mai mare de 6,5— 7,5 ori comparativ cu 1970 ; de asemenea, producția agricolă 
\______________________

Cifrele tnscriSe pe hartă reprezintă procentul în care a fost tnsămînțat griul In 
cooperativele agricole pînă la 4 octombrie a.c.

Se poate și mai bine!
Corespondenții „Scînteii" transmit din județe;

în cooperativele agricole din județul ILFOV au fost constituite echipe speciale formate din mecanizatori și cooperatori care, sub conducerea și îndrumarea inginerilor șefi, execută întreaga gamă de lucrări — de la pregătirea terenului pînă la-semănat. în felul acesta' se asigură o mai bună folosire a timpului și a mașinilor și, In cele din urmă, executarea unor lucrări de calitate la semănat care să permită obținerea unor recolte mari în 1975. Pînă acum, în cooperativele agricole din județ au fost însămînțate 18 226 ha cu griu.
★După terminarea însă- mînțării orzului pe. 9 000 hectare și a culturilor furajere pe 10 000 hectare, toate forțele din satele județului TELEORMAN sînt concentrate, în aceste zile, la semănatul griului. Reali- zîndu-se o viteză zilnică de circa 6 000 hectare, a- ceastă lucrare s-a efectuat pe aproape 39 000 hectare, ceea ce reprezintă 35 la sută din întreaga suprafață ce urmează a fi cultivată cu griu.
★Ce înseamnă o zi de lucru pentru cooperatorii din comuna Ceacu, județul IALOMIȚA ? In ziua de 3 octombrie, de exemplu, 400 de cooperatori care lucrează în acord global au strîns porumbul de pe 50 ha. în aceeași zi, 100 de îngrijitori și oameni din sectorul administrativ au recoltat 10 hectare de porumb. La grădină s-au strîns 35 tone de ardei, tomate și castra

veți. Pînă în prezent, la Ceacu au fost semănate 250 ha cu griu din 1 000 ha prevăzute.
★însămînțatul culturilor cerealiere de toamnă — orzul și . griul — continuă în ritm susținut in toate unitățile din județul ARAD. O situație mai bună se prezintă la cultura orzului, unde au fost semănate 12 630 hectare, adică 97 la sută din suprafarța planificată. Cooperativele agricole servite de stațiunile de mecanizare a agriculturii din Aradul Nou, • Pecica, Săvîrșin, Sîntana, Socodor, Sebiș și Gurahonț au terminat această lucrare. în ultimele zile a sporit și ritmul la semănatul griului, dar procentul de 33 la sută pe județ impune luarea u- nor noi măsuri organizatorice, In așa fel incit lucrul la arat, pregătitul terenului și mai ales la însămîn- țări să se desfășoare în flux continuu. Aceste măsuri se cer a fi aplicate mai ales în raza consiliilor intercooperatiste Felnac, Neudorf, Beliu, Tîrnova, Curtici și Sînleani, care în prezent sînt mult rămase în urmă.
★în județul TULCEA, în cele mai multe cooperative agricole, printre care cele din Luncavița, Doro- banțu, Niculițel, Ostrov și altele, ca urmare a măsurilor luate pentru mobilizarea oamenilor, s-au recoltat mai bine de jumătate din suprafețele cultivate. La Agighiol, de pildă, erau prezenți în cîmp toți

cei 280 cooperatori, care lucrează în acord global. Bilanțul întocmit la sfirșitul zilei de tov. Georgică Radu, inginerul-șef al unității, arăta că fuseseră recoltate peste 40 ha cu porumb. „Aceasta înseamnă că am respectat programul de lucru întocmit la începutul campaniei, ne-a apus interlocutorul. Ca urmare a unei acțiuni organizate de comitetul comunal de partid, în fruntea căreia s-au situat comuniștii din brigăzile de cimp, recoltarea porumbului pe 200 hectare a început mai devreme, iar cocenii au și fost însilozați".La cooperativa agricolă Iazurile, de la începutul campaniei și pînă la 2 octombrie, nu au fost recoltate decît 60 hectare cu porumb, din cele 485 ha cultivate.La cooperativa agricolă din Agighiol a fost respectată și viteza de lucru prevăzută la semănat : 120hectare cu grîu. în schimb, la cooperativa agricolă din Valea Nucarilor nu s-au însămînțat decît 40 ha cu griu, adică jumătate din suprafața prevăzută. Cauzele 7 După cum ne-a spus însuși inginerul-șef al cooperativei, tov. Nicolae Remus, nu se lucra decît cu 4 semănători, din cele 7 cite are în dotare secția de mecanizare. Dar, în cîmp am constatat că, de fapt, din cele 4 semănători nu lucrau decît trei. A patra era defectă. In aceste condiții desigur că nu se poate atinge viteza zilnică de lucru prevăzută.

„CONTURI" DE ECONOMII SUBSTANȚIALEPreocuparea colectivelor de muncă clujene pentru realizarea unor economii cît mai importante s-a concretizat, în acest an, în peste 1 000 tone de metale feroase și neferoase, în aproape 56 000 tone combustibil convențional șl peste 18 600 megawați energie electrică. Colectivul unei singure unități — este vorba despre întreprinderea „Carbochim" — ■ reușit să economisească, de la începutul anului, energie electrică In valoare de 1,8 milioane lei. Unitățile întreprinderii de transporturi auto au economisit, la rîndul lor, în acest timp, benzină valorînd peste 2 milioane lei. Inițiativa „Contul colector de economii al grupei sindicale" s-a extins la 630 locuri de muncă și se estimează că soldul lui activ se va ridica, la sfirșitul anului, la circa 20 milioane lei.
NOI CRITERII DE ORGANIZARE SUPERIOARAîn actualul cincinal, întreprinderile industriale din județele Bacău, Neamț și Vrancea au abordat problemele organizării producției și a muncii după noi criterii, menite să asigure un plus de eficacitate activității productive. Eforturile specialiștilor din aceste județe s-au concretizat în elaborarea și aplicarea a 52 de studii, cu o eficiență economică de 138 milioane lei și un volum de beneficii totalizînd 56 milioane lei. Combinatul de fire și fibre sintetice, de pildă, însușindu-și recomandările unui asemenea studiu, a reamplasat utilajele in spațiile de fabricare a relonului și pe alte suprafețe productive, Izbutind să obțină unjmlum de producție însemnat, cu investiții minime. Studii valoroase de organizare și reutilare au fost elaborate și aplicate șl la Fabrica de confecții din Focșani, care va obține, pînă la finele cincinalului, un spor de producție de aproape 1 miliard lei, in raport cu anul 1970.
PRODUSE CU LARGI UTILIZĂRIReceptivi la cerințele beneficiarilor, specialiștii sectorului de cercetare, proiectări și prototipuri din cadrul grupului Întreprinderilor industriei locale din județul Timiș au pus în acest an la dispoziția unităților de producție peste 100 de produse noi. Printre acestea se află un modern robot de bucătărie, cu o greutate de aproape trei ori mat mică decît vechiul tip, dar care execută mai multe operații, o mașină de spălat și curățat cartofi, un malaxor de cocă și de carne. în acest an, industria locală timișeană a mai realizat o serie de model® noi de garnituri de mobilă și piese detașabile, produse chimice pentru laboratoare foto, diferite tipodimensiuni de materiale ceramic® de construcții și alte produse.
MOMENT STATISTIC• Minerii din bazinul Domelor au realizat pînă acum, peste sarcinile la zi, o producție în valoare de circa' 5 milioane lei. Ei au dat în plus economiei naționale, între altele, 1 000 tone minereu și 100 tone sulfat de mangan, 400 tone concentrat, precum și alte important® cantități de minereuri cuprifere.• Formațiile de lucru de la cuptoarele electrice ale noului combinat metalurgic din Tîrgoviște au elaborat peste plan, in trei trimestre din acest an, o cantitate de oțel echivalentă cu materia primă necesară pentru fabricarea a circa 3 000 de mașinl-unelte. în același timp, nomenclatorul combinatului s-a îmbogățit cu noi mărci de oțeluri superioare, printre care se află oțeluri rapide, inoxidabile, refractare, înalt aliate pentru scule ș.a.• Cunoscuta întreprindere de anvelope „Victoria" din Florești, al cărei colectiv a ciștigat pînă acum mai bine de un trimestru în întrecerea pentru indeplinireâ mai devreme a planului cincinal, a furnizat în plus economiei naționale, de la începutul anului, un număr da anvelope cu care se pot echipa 12 500 de autovehicule.

Realizări ale textilistelor gălățene

i

GALAȚI (Corespondentul „Scinteii", Dan Plăieșu). — întreprinderea „Textila" Galați este cunoscută pentru produsele sale nu numai in țară, cl șl peste hotare. In acest a.n a participat la 18 tîrguri internaționale, exponatele prezentate bucurîndu-se de o bună apreciere. Firme străine din circa 15 țări solicită produsele ieșite

din mina harnicelor textilis- te. Pentru contractările anului 1975 au fost create 62 de modele noi, Intre care țesăturile „Cela- dina" (imprimate) și „Cela" (uni, din celofibră sută la sută), prosoapele „Carmen" și „Flora" din bumbac cu celofibră, fețele de masă „Raluca" din melană.
(media anuală) va fi în perioada 1986—1990 de 1,5—1,8 ori mai mare decît media anuală din cincinalul 1971—1975. Realizarea acestor obiective ridică, mai întîi, probleme do ordin cantitativ privind nivelul forței de muncă, în sensul unei creșteri simțitoare.Aceasta iși găsește expresie im faptul că față de anul 1975, în 1980 vor fi create 1—1,2 milioane noi locuri de muncă, din care 60 la sută în industrie, urmind ca in anul 1990 — corespunzător numărului de locuitori — forța de muncă activă să însumeze 11,5 milioatîe persoane, din care industria și celelalte ramuri neagricole vor cuprinde aproape 9,5 milioane persoane.Din ce surse se va asigura această creștere numerică 7 Așa cum se prevede în proiectele de Program și Directive, o sursă principală va fi furnizată de agricultură, care va reprezenta— pentru o îndelungată perioadă — un mare și puternic izvor de forță de muncă pentru întreaga economie. în anul 1990 forța de muncă ocupată în agricultură se va reduce la 12—15 la sută din totalul populației o- cupate, față de 38,5 la sută in anul 1975. Deplasarea masivă a forței de muncă din agricultură către industrie — unde, după cum se știe, se realizează o productivitate a muncii de citeva ori mai mare — concomitent cu faptul că nivelul considerabil sporit al producției agricole va fi realizat de un număr mult redus de oameni ocupați în producția agricolă, va avea puternice efecte pozitive pe ansam

blul economiei naționale, în sensul unei creșteri masive a productivității muncii sociale.Potrivit prevederilor din proiectele de Program și de Directive, la creșterea forței de muncă din industrie va contribui sporirea numărului femeilor o- cupate în producție ; ca urmare ponderea lor va crește continuu atit In viitorul cincinal, cît și în perspectivă, spre anul 1990. Extinderea mecanizării și automatizării producției, îmbunătățirea condițiilor de muncă — perioada următorilor 20—25 de ani fiind o perioadă In care se vor desfășura tot mai intens procesul ștergerii deosebirilor

terea productivității sociale a muncii va contribui cu peste 90 la sută la sporul venitului național estimat pentru perioada pină in 1990.Aceste prevederi evidențiază Însemnătatea prioritară a laturilor calitative, ale pregătirii profesionale și creșterii calificării forței de muncă — de care depinde in ultimă instanță sporirea productivității muncii. Dezvoltarea ramurilor moderne șl ultramoderne ale economiei, cibernetizarea producției și a muncii, introducerea tot mai profundă a cuceririlor științei — toate solicită un grad superior de calificare profesională, o for

Realizarea mărețelor sarcini de care depinde dezvoltarea României in următorii 20—25 de ani are permanent în vedere considerentul că știința constituie un factor primordial al progresului contemporan, că societatea socialistă multilateral dezvoltată poate fi edificată numai pe baza celor mai noi cuceriri ale stiintei si tehnicii. Drept urmare, cresc mult cerințele care privesc asigurarea factorului uman in vederea promovării largi a progresului teh- nico-științific. ,Prin această prismă trebuie privite prevederile din proiectele de Program și de Directive referitoare la politica partidului nostru în domeniul invățămîntului, al pregătirii profesionale a forței de muncă. Pornind de la principiul că școala constituie factorul principal de educare și formare a tinerei generații, a omului în general, în perioada de după 1980, pînă în anul 1990, se va trece treptat la generalizarea celei de-a doua trepte a liceului, astfel ta să se asigure cuprinderea întregului tineret în învățămîntul de 12 ani ; se vor urmări perfecționarea instrucției publice de toate gradele, predare^ in școli a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale culturii contemporane, legarea tot mai strînsă a întregului învățămînt de producție ; o atenție deosebită se va acorda școlilor profesionale, care vor trebui să asigure pregătirea cadrelor pentru toate sectoarele de e activitate, fiecare școală de-"

venind o unitate de producție ; policalificarea — capacitatea de a trece mai ușor de la o specialitate la alta, de la o activitate la alta — va reprezenta o schimbare calitativă în caracterul diviziunii muncii ; învățămîntul superior va continua să se dezvolte puternic, facultățile trans- formîndu-se In viguroase centre de învățămînt, cercetare și producție, capabile să aducă o contribuție însemnată la dezvoltarea generală a societății ; partidul va acorda în continuare

dintre munca fizică și munca intelectuală, procesul dispariției muncilor grele — vor crea condiții de muncă tot mai lesnicioase, vor stimula atragerea In sfera producției materiale a unui număr tot mai mare de femei, care și-au dovedit aptitudinile și capacitățile In ramuri industriale din cele mai diverse.Dar factorul hotărîtor al sporirii producției materiale Ia nivelul marilor obiective stabilite prin proiectele de Directive și Program îl va constitui ridicarea productivității muncii ; în industrie, productivitatea muncii va crește în continuare de 2,3— 2,5 ori față de anul 1975. Creș

ță de muncă, superior pregătită.Tocmai de aceea, pentru acoperirea necesităților cincinalului viitor se vor pregăti, prin toate formele, 1,8—2 milioane persoane, din care 1 550—1 700 mii muncitori calificați și 250— 300 mii tehnicieni, maiștri, ingineri și alte cadre de specialitate. Iar tn perspectiva anului 1990, clasa muncitoare, cu un Înalț grad de pregătire, va constitui partea covîrșitoare a populației țării, lărgindu-se, totodată, rîndurile intelectualității, îndeosebi ale celei tehnice, în strînsă legătură cu cerințele revoluției tehnico-știlnțifice contemporane.

o mare atenție perfecționării cunoștințelor tuturor oamenilor muncii, organizind reciclarea periodică în vederea înarmării lor cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii înaintate.Asemenea prevederi sint expresia concepției partidului privind roiul hotărîtor al omului In procesul de făurire a societății socialiste, a preocupărilor sale constante pentru lărgirea orizontului politic, profesional, tehnic și de cultură generală al tuturor oamenilor muncii. împreună cu orientările pentru a determina ca munca să devină științific organizată, pentru o deplină concordanță Intre cerințele locurilor de muncă și calitățile, aptitudinile, pregătirea omului, ale forței de muncă — masculină și feminină — pentru condiții care să facă munca omului tot mai productivă, cu randamente superioare și, în același timp, tot mai plăcută și interesantă, a- ceste măsuri sînt de. natură săasigure creșterea in continuare a rolului factorului uman în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.
Dr. lng. Cornel HIDOȘ 
____________________________________ /



PAGINA 4 SClNTEIA — simbătă 5 octombrie 1974

Unitățile productive și instituțiile de învățămînt își vin 
în intîmpinare, pășind ferm pe calea indicată de partid 

INTEGRAREA INVĂTĂMIN TULUICI PRODUCȚIA 
Doi factori de răspundere prezintă, din situații diferite, progresele, exigențele și problemele aceleiași 

ample și unitare acțiuni, în plină desfășurare pe întreg cuprinsul țării, la toate eșaloanele producției, 

pe toate treptele școlii românești

Cum reulizati colaborarea cu facultățile 
tehnice ?

Ne răspunde loan AVRAM, 
ministrul industriei construcțiilor de mașini grele

Răspundeți tuturor exigentelor 
producției? Dar uzinele - solicitărilor 

si propunerilor institutului ?

— De la Început doresc să-mi exprim satisfacția pentru modul în care conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, a orientat invățămîntul superior in sensul legării organice a acestuia cu nevoile economiei naționale. Ca urmare a hotărîrilor conducerii de partid, ministerul nostru a analizat sarcinile ce-i revin în perfecționarea și adîncirea legăturilor dintre învățămînt și producție, acționind pentru antrenarea cadrelor didactice și studenților în realizarea pe bază de contracte a unor teme de cercetare, proiectare și micropro- ducție, pentru crearea de condiții ca studenții practicanți să participe direct în procesul de producție, pentru dotarea laboratoarelor, atelierelor și aducerea unor catedre care să-și desfășoare activitatea chiar în cadrul institutelor sau întreprinderilor noastre. în felulacesta, cele 11 facultăți aflate indublă subordonare au realizat în 1973, pe baza contractelor cu unități economice, aproape 300 temecu o valoare de 27 milioane lei. Pentru 1974 se estimează realizarea unui volum mult sporit de lucrări.— Vă rugăm să nominalizați ci- teva dintre cele mai importante teme de colaborare cu învățămîntul superior; ce semnificație și ce pondere au acestea în eforturile de perfecționare a progresului tehnic ?— Dintre temele aflate în cur» de rezolvare subliniez studiile in vederea realizării unor turbine hidraulice de către institutul nostru din Reșița, în colaborare cu Politehnica din Timișoara ; asimilarea tehnologiilor de fabricație a oțelurilor de înaltă rezistență duri- ficate prin dispersare, in colaborare cu Politehnica.-din-vEucureșli/i elaborarea aparaturii electronice pentru: sinteza • sistemelor de injecție a motoarelor’ Diesel, în colaborare cu institutele politehnice din Iași și București ; perfecționarea presei cu fricțiune de 140 tf, în colaborare cu Politehnica din Cluj etc. Toate asemenea teme exprimă cerințe ale întreprinderilor și sint elaborate astfel incit să valorifice experiența instituțiilor de invățâ- mînt și să utilizeze baza materială de specialitate existentă în țara noastră. Cit privește ponderea a- cestor teme, trebuie să vă spun că dacă raportăm valoarea contractelor cu unitățile de învățămint la valoarea totală a lucrărilor de tehnică nouă ce se realizează în acest an în unitățile construcției de mașini grele obținem un procent de sub 1 la sută, cifră pe care o a- preciem ca fiind nu numai sub nevoile producției, dar și sub posibilitățile școlii superioare.— în ce direcții apreciați că trebuie sporit aportul invățămintului superior ?— Sint cunoscute sarcinile construcției de mașini de a dota economia națională în proporție de 70 la sută cu mașini și instalații, de a-și moderniza in ritm susținut produsele. de a realiza utilajele pentru marile lucrări hidrotehnice din tara noastră. După cum, de asemenea. 

este cunoscut faptul că în realizarea tuturor acestora importăm încă multe licențe. Or, atragerea importantului potențial universitar în rezolvarea acestor probleme va spori considerabil aportul creației românești. In viitor, o parte din planul de asimilare, a produselor noi va fi realizat integral în cadrul catedrelor de specialitate. Un început bun îl constituie strungul carusel cu diametrul planșaibei de 16 m, ce Va fi proiectat în întregime de Politehnica bucureșteană. In domeniile de mare actualitate, cum ar fi mecanizarea si automatizarea sectoarelor calde, operații de asamblare-montaj. ma- șini-unelte specializate, catedrele de specialitate. actionînd pe bază de plan, ne pot ajuta pentru recuperarea rămînerilor în urmă. Specialiștii din facultățile cu profil economic pot avea, de asemenea, un cuvînt greu in elaborarea studiilor tehnico- economice pentru noile produse și capacități, in activitatea de progno- zare si de dezvoltare industrială pe grupe de produse.— Ce măsuri preconizează ministerul dv. pentru realizarea acestor obiective ?— Pentru intensificarea și diversificarea activității de microproduc- tie și prototipuri, centralele noastre industriale vor angaja — pe cit posibil în. cadrul unor contracte pe termen lung — execuția de piese, sub- ansamble, produse unicate sau de serie mică, asigu.rînd totodată aprovizionarea tehnjco-materială si asistenta tehnică necesară. începind cu anul 1974—75 vom pune la dispoziția institutelor locuri de muncă pentru angajarea efectivă a cit mai multor studenți pe timpul verii (in vara trecută, din cei peste 4 800 de stu- ■denți practicanți in întreprinderile noastre, 1 100 au fost angajați în programul' de lucru peschimburi)- în același scop, am stabilit măsuri vizînd calificarea pe meserii a studenților in cadrul atelierelor-școală. Vom continua alocarea de fonduri pentru dezvoltarea și dotarea laboratoarelor și atelierelor universitare.

Din noua arhitectură a orașului Tg. Mureș Foto : S. Cristian

Ne răspunde acad, loan ANTON, 
rectorul Institutului politehnic din Timișoara

— Cercetarea științifică desfășurată în institutul nostru este orientată de mulți ani, cu prioritate, spre problematica industriei. Așa se face că legăturile noastre cu multe întreprinderi sint trainice, au devenit chiar tradiționale. Dovada : cele 27 con- tracte-cadru încheiate cu centrale sau întreprinderi industriale, care oferă acestei colaborări un caracter de și mai amplă perspectivă, precum și cele peste 150 teme contractate numai în acest an.— Ce măsuri se impun pentru ca asemenea contracte să înscrie o contribuție efectivă în producție ?— în colaborare cu diferite unități industriale sau de proiectare am soluționat, pe bază de contracte, valorificarea zgurilor de furnal de la Combinatul siderurgic Reșița și trecerea la proiectarea unei fabrici de cărămizi prin autoclavizare . cu o producție anuală de 30 milioane bucăți ; fabricarea electrolitică a bioxidului de mangan din minereuri indigene ; realizarea unor prototipuri de motoare electrice liniare cu utilizare în industrie și transporturi ; realizarea a două prototipuri de mașini de prelucrat prin electroeroziu- ne ; elaborarea unei mașini de prelucrat prin ultrasunete și a unui model de turbină pentru centralele de pe Dunăre ; realizarea calculatoarelor e- lectronice pentru uz didactic etc., etc. Avem convingerea că numărul acestor realizări va fi și mai mare în viitor, cînd, drept urmare a eforturilor de transpunere integrală în viață a obiectivelor stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se va asigura o mai fermă și consecventă orientare spre temele majore ale industriei ; concomitent cu gruparea mai judicioasă a forțelor de cercetare și formarea de Colective mixte urmărim atragerea unui nu-- măr sporit de studenți din anii mai mari, ca și valorificarea rapidă și e- ficientă a rezultatelor obținute. Ne preocupă, de asemenea, calitatea pregătirii cadrelor didactice. Cu atît mai mult cu cit recrutarea și selecționarea acestora pentru învățămîn- tul superior tehnic devin o problemă 

din ce în ce mai complexă, datorită faptului că în concepția nouă despre învățămînt, unui cadru didactic i se cere o activitate profundă, multilaterală și complexă, ca ți o disciplină • riguroasă a muncii.— Care apreciați a fi aspectele organizatorice prin soluționarea cărora procesul de integrare ar putea ciștiga în amplitudine și substanță ? Ce propuneri puteți formula în a- cest sens ?— în această ordine de idei aș propune ca, în general, comisiile de specialiști din învățămînt. cercetare și producție, sub îndrumarea ministerului. să definitiveze intr-un timp util planurile de învățămînt. Continua adaptare la nou se poate realiza foarte bine prin conținutul cursurilor și prin disciplinele opționale și facultative. Cred că e bine de asemenea, ca atelierele de prototipuri. de proiectare sau halele- pilot să fie subordonate, cu excepția Ministerului Educației și Invățămin- tului, unui singur minister, chiar și în cazul cînd facultatea sau institutul de care depinde această unitate este subordonată mai multor ministere ; cred că în felul acesta ministerul tutelar va asigura cu mai multă răspundere profilarea, dotarea cu utilaje, întocmirea unui plan comun de producție, aprovizionarea cu materiale și oelelalte. Consider totodată că studenții care participă în timpul practicii la realizarea unor prototipuri, la obținerea unor produse de mic tonaj sau la microproductie pot fi stimulați fără a li se afecta drepturile de bursă, obținute în baza notelor de la examene și proiecte. Publicarea metodologiei privind activitatea din unitățile de producție- cfercetare-proiectare, relațiile cu alte unități, folosirea beneficiilor realizat^. metodologie la care știm că se lucrează, ar constitui un instrument prețios pentru perfecționarea întregii activități de integrare, din care fac parte și aspectele de mai sus.
Anchetâ realizata de

. Mihai IORDANESCU

„Zilele culturii

din R. D. Germană"

Expoziție de artă 
plastică la Timișoara în cadrul manifestărilor programate în țara noastră, sub genericul „Zilele culturii din R. D. Germană", vineri a avut loc la Timișoara vernisajul unei expoziții de artă plastică, în care stnt reunite aproape 200 de lucrări de sculptură și grafică, aparținind unor eunoscuți artiști din această țară.La vernisaj au participat reprezentanți ai conducerii Uniunii artiștilor plastici din România, critici de artă, personalități ale vieții culturale din localitate. Au fost prezenți plasticieni germani, oaspeți ai țării noastre, precum și membri ai Ambasadei R.D.G, la București.

tv
PROGRAMELE I ȘI II

10,00 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru elevi.

10.20 Film serial pentru tineret : 
„Cireșarii". Episodul „Taina 
logofătului Zogreanu".

11,00 Preferințele dv. muzicale 
sînt și preferințele noastre.

11.40 Film artistic „Fisura".
12,25 Civilizația românească. Tra

diție, continuitate, origina
litate. Anchetă internațională.

16.30 Telex.
16,35 Magazin sportiv.
18.20 Caleidoscop cultural-artistic 

— emisiune de informație și 
actualitate literară, teatrală, 
cinematografică și plastică.

18.40 Muzică ușoară cu Mariana 
Caroli și Dorin Anastasiu.

19,00 Lumea copiilor : „Cad cas
tane din... castan".

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a România socia

listă în fața viitorului său co
munist.

20,00 Avanpremieră.
20,05 Teleenclclopedia.
20,50 Film serial „Un șerif la New 

York".
21.40 Telejurnal • Sport.
22,00 Intîlnirea de la ora 10... ^Dic

ționarul... dicționarelor" — 
emisiune muzical-distractlvi.

(Urmare din pag. I)schitul lui Tomșa Vodă, devenit „Dumbrava minunată". Aici se nasc cei dinții copii ai marelui povestitor si cele dinții cărți. Cînd am venit eu pe lume, uriașa și blinda umbră sa- doveniană încă mai colinda ulițele Fălticenilor, și-1 aminteau pină șl calicii din ulița Butnarilor, unde se consumase probabil drama Haiei Sanis. Sadoveanu își mutase familia pe dealul Copoului, la Iași. Am intrat deunăzi in livada bătrînă, mi-am trecut mîr.a pe lemnul vechiului cerdac și am avut sentimentul tulburător că dincolo de ferestrele pustii se mai află încă gospodarul la . masa lui de scris. Ciclul nu se încheiase pentru că au venit Eugen Lovinescu si palidul Anton Holbau, sculptorul Ion Irimescu, Jules Cazaban. Vasiliu Birlic, Aurel Stino. Ion Chirescu, Virgil Tempeanu. Intr-un asemenea climat se învăța carte la Fălticeni, un fel de obsesie a literaturii, o chinuitoare sete de frumusețe și mărturisire plutea In sălile reci ale liceului „Nicu Gane“ și, firește, au venit alte generații...' Miracolul fălticenean a atras a- tentia lui G. Călinescu care, în 1939. nota în „Jurnalul literar" : „După București și Iași. Fălticenii este al treilea oraș pe tară ca număr de scriitori din același loc", iar I. Simio- nescu. în cartea sa „Orașe din România" (1925) scria : 
„Ca și în Florența lui Danie, aici la Fălticeni fiecare colt de trotuar amintește de pașii lui Creangă".în ultimii ani plăci memoriale au fost așezate na multe case din Fălticeni, altele vor urma, și ai intr-adevăr sentimentul că pășești printr-un oraș-

Carnet cultural
AMPLE MANIFESTĂRI 

OMAGIALEîn această săptămină, în satele șl comunele județului Brăila sînt organizate simpozioane consacrate dezbaterii Programului Partidului Comunist Român. Discuțiile sînt urmate de vizionarea unor filme, producții ale caselor de filme românești, care oglindesc lupta comuniștilor pentru instaurarea pe teritoriul țării a unei vieți demne, fericite. De asemenea, în județ a inceput itinerarea expoziției „Lupta Partidului Comunist Român o- glindită în grafica românească", deschisă pînă de curînd în municipiul capitală de județ. Timp de două luni expoziția va poposi în 8 localități rurale. (Mircea Bunea).
ANII ÎMPLINIRILORUn album de fotografii, purtind sugestivul titlu „Anii împlinirilor", constituind un veritabil documentar asupra dinamicii dezvoltării e- conomice, edilitare și social-cultu- rale a orașelor și comunelor județului, a apărut în Bistrița-Nă- sâud. Fotografiile, însoțite de texte explicative lapidare, înfățișează sintetic profilurile întreprinderilor ridicate aici în actualul cincinal, roadele muncii în cooperativele agricole de producție, aspecte ale noilor cartiere de locuințe, școli, creșe, grădinițe, așezăminte culturale. (Ion Anghel).
DIN SAT LA MUZEUColectivul Muzeului de artă din Constanța desfășoară o largă acțiune de depistare și achiziționare a obiectelor de etnografie și artă populară dobrogeană. Rod al aces

muzeu. Cum spuneam, urgia războiului, cu tot cortegiul de prăbușiri sufletești, n-a izbutit să distrugă așezarea spirituală a înaintașilor. Socialismul a dat acestor locuri nu numai o înfățișare nouă, ci Si o profundă și statornică preocupare de cultură, de artă. Tineri entuziaști, muzeografi, profesori, ajutați de forurile de partid și de stat, au depus o im-

șului. Am stat mult de vorbă cu ei, păstrez pe masa mea rezumatul visurilor lor și nu mă îndoiesc că ele se vor împlini, pentru că există realmente și climatul necesar, și înțelegerea, și mijloacele ma. teriale pe care orînduirea noastră le, asigură înălțării culturii românești.încerc acum să uit că m-am născut acolo, încerc să mă desprind de fantas-

al Fălticenilor
lAK • îa d

• -

presionantă muncă de a- dunare. selectare și conservare a documentelor, tipăriturilor, a tuturor vestigiilor lăsate de marile spirite care s-au născut, au trăit sau au lucrat la Fălticeni. O „Galerie a oamenilor tionează orașului Vasile ceste intr-una din cele mai frumoase clădiri un „muzeu al orașului", cuprinzind zestrea vechiului așeză- mint înființat de profesorul Vasile Ciurea și, ceea ce va însemna fără îndoială una din cele mai interesante achiziții, „Galeria Ton Irimescu". adăpostind un mare număr de lucrări donate de artistul originar din Fălticeni. însemnarea de față nu poate menționa, din păcate, toate realizările și toate planurile de viitor ale entuziaștilor gospodari spirituali ai ora-

de seamă" func- în casa dăruită de către Horia și Lovinescu. In a- zile se va deschide 

mele copilăriei, să judec cu un ochi mai limpede starea Fălticenilor și drumul lui. Fără Îndoială, față de multe alte orașe care au cunoscut o puternică dezvoltare în anii construcției socialiste, industria fălticeneană e încă modestă, dar să nu uităm că acolo n-a fost nimic. Fabricile și întreprinderile care au luat ființă în anii din urmă ®u modificat raporturile sociale, au scos din amorțire saltele din. jur; s-au creat legături multiple și rapide cu județul și cu țara, s-a născut o conștiință a viitorului, a progresului neîncetat, o neliniște tinerească și optimistă. S-a clădit mult, cartiere înăltat trînești parte ;o mai mare grijă în acțiunea de sistematizare. îmi îngădui să sugerez creșterea orașului mai ales în partea lui de jos, cea mai

moderne s-au lîngă căsuțele bă- cruțate în bună totodată se cuvine

tei activități, lntr-un timp relativ scurt, au fost achiziționate peste 1 000 de lucrări de o deosebită valoare artistică șl științifică, repre- zentînd țesături, cusături, obiecte de decorațiuni interioare, de uz casnic și podoabă etc., provenind în special din raza localităților Ostrov, Oltina, Băneasa, Vulturu, Nistorești etc., cunoscute ca zone folclorice românești de tradiție. Piesele achiziționate vor- face obiectul unei ample expoziții de artă populară dobrogeană, care urmează a fi deschisă anul viitor la Constanța. (George Mihăescu).
UN „MUGUR" LITERARîn comuna Podoleni din județul Neamț a luat ființă primul cenaclu literar sătesc de pe aceste meleaguri. intitulat „Mugur". Cea mal mare parte a lucrărilor realizate de către membrii tînărului cenaclu, cum ar fi : scenetele, poeziile, 6che- ciurile, textele de brigadă etc., se» folosesc cu bune rezultate la în- toamirea unor programe cultural- artistice care sînt prezentate pe scena căminului cultural din localitate. Dorim tînărului „Mugur" să înflorească continuu. (Ion Manea).
MICII MARAMUREȘENI 

PESTE HOTAREAnsamblul folcloric „Mugurelul" al Casei pionierilor din Sighetul Marmațieî, deținător al trofeului „Scoica de argint" la festivalul pionieresc „Litoral *74", a plecat la Belgrad pentru a participa la festivalul internațional „Bucuriile Europei", organizat de radioteleviziu- nea din Iugoslavia. Copiii maramureșeni vor prezenta, la această competiție, o parte din frumusețile artistice ale folclorului din nordul țării. (Gh. Susa). _....... u 
urgisită în trecut, Incit să dispară pentru totdeauna semnele atîtor umilințe și dureri. Bătrinele livezi, a- devărate podoabe de urbanism sănătos, să fie a- păraite cu cea mai mare rigoare, ca și multe din casele care au dat totdeauna orașului o marcă estetică incontestabilă. Trecătorul, turistul, omul care caută aici semnele unor mari scriitori sînt surprinși că grădina și casa lui Sadoveanu n-au intrat încă in patrimoniul obștesc, după cum ar merita o mai mare
-im.

atenție soarta casei lui Eugen Lovinescu. Știu că simt în curs acțiuni pentru recuperarea acestei clădiri și a șltora, dar, timpul llp/cinâ •Silțibino 4ă ne grăbim. Fălticenii, „locul unde nu s-a înitimplat nimic", este acum matca unor a- dinci prefaceri și-l văd nu peste multă vreme devenind și o așezare turistică din cele mai originale, o ideală stațiune climaterică, deschisă spre Baia lui Ștefan, și mai departe. spre munții umbroși, spre tări- mul „Baltagului",Calc acum pe dalele de gresie, privesc chipurile oamenilor, caut să identifio spița lor, și neamul, și familia, tovarășii de joacă, fetele in uniformă școlară, închid ochii și văd dughe- nele mizere, țăranii familiei. felinarele sinistre, aud fanfara din grădina publică și hărmălaia iarmarocului, singura bucurie îngăduită o dată pe an. scufundată repede în noroaiele toamnei, în lunga letargie a iernii. Trec repede pragul timpului și ajung în Fălticenii de azi. parcă intr-o altă existentă. într-o lume a implinirilor pe care, fără îndoială, au visat-o marile' spirite ale acestui loc. lingă lampa lor cu gaz. în căsuțele lor ascunse in marea liniște a livezilor.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBKBBBBBBBBBBBBDintr-o călătorie în R.D.G. am adus cu noi „un album". Coperțile-i groase sînt îmbrăcate într-un vinilin gri, cu reflexe metalice. Filele — argintii — au, ca orice album tradițional, chenare cu colțuri tăiate, pentru a încadra fotografiile. Numai că, in loc de fotografii, albumul respectiv conține niște plăcuțe de tablă, frumos lăcuite in mai toate culorile curcubeului. Pe locul unde se scrie, de obicei, explicația momentului imortalizat in imagine — aci niște etichete criptice : PVC- Plastisol, PVC-w-Folie, . Acrylharz- lack etc. Cititorul va înțelege că „albumul" nu-i decit un catalog, de altfel admirabil confecționat, de mostre. Ale produselor pe care le fabrică uzinele „Hermann Mattern" — una din întreprinderile ce țin de „Eisenhiittenkombinat Ost“, sau, cum am spune noi, Centrala metalurgică Est. Dar chiar și fără fotografii, catalogul poate să îndeplinească, pentru cel ce a fost aci, funcția albumului de amintiri. Fiecare plăcuță lucitoare — o evocare....O primă imagine-cadru. Lași în urmă Berlinul, rulezi pe șoseaua care străbate ținutul nisipos și mlăștinos al „Cîmpiei joase nord-germa- ne“, iei contact cu pădurea de pini din apropierea graniței de pe Oder, înainte de 1945, ținutul scăldat de Oder și Spree conta printre regiunile cele mai puțin dezvoltate ale Europei Centrale. Ca urmare a unei orientări politice consecvente a P.S.U.G., această regiune s-a dezvol-, tat mai rapid ca toate celelalte. Astăzi, prin metalurgia de la Eisenhuttenstadt și Finow, chimia de la Schwedt, electronica de la Frankfurt pe Oder, regiunea a înflorit, a devenit industrial-agrară, deține o pondere însemnată în economia R.D.G. Un drum de eforturi, greutăți și obstacole învinse — așa cum îl punctează alte imagini pe care le evocă „albumul"....Un monument în Eisenhiltten- Itadt i un obelisa «implu, dar cu o 

semnificație profundă. El a fost ridicat pe locul unde, in timpul lucrărilor de defrișare a pădurii de pini, s-au descoperit rămășițele a mii de soldați sovietici, căzuți jertfă în luptele pentru zdrobirea fascismului. Un simbol al triumfului omeniei asupra barbariei, al păcii asupra războiului....Buldozerele au pătruns pentru prima oară in august 1950 în pădurea de pini și ea a fost silită să cedeze terenul uzinei și orașului, care, în lipsa unei denumiri anterioare, a primit și el numele uzinei : Eisenhuttenstadt — orașul metalurgiei. Imaginea cu care el s-a inscris în memorie este aceea a 6 furnale înalte, de cite 56 m fiecară — obeliscuri, de data aceasta, ale construcției pașnice. Iar pe aria de multe hectpre care le înconjoară — turnurile de răcire, bolțile cuptoare-, lor și instalațiilor de pregătire a minereului, ale fabricii de ciment, ale gazometrului care alimentează termocentrala — una din cele mai mari din Europa. Imagine de ansamblu a citadelei metalurgice de la Ost, care plămădește și coace in cuptoarele sale, într-o proporție de circa 20 la sută, piinea de oțel cu care se hrănesc uzinele constructoare de mașini, ale altor ramuri industriale, toate la un loc conferind R.D.G. locul 10 printre țările industriale ale lumii....Și-acum imaginea sălii de ședințe a lui VEB „Bandstahl Kombi- nat" — sau în traducere aproximativă — „întreprinderea de stat pentru producția de benzi de oțel". în jurul unei mese lungi, binevoitoarele gazde din conducerea întreprinderii, a organizației de partid și sindicale ne împărtășesc fapte și cifre care conturează viața uzinei. Din teascurile sale, din noul „tren de laminare la rece" ies, in valuri- valuri, foile de tablă destinate celor mai variate folosințe : caroserii, construcții, frigidere, instalații uzinale și de laborator etc. Eșantioanele din catalogul amintit la început pre

zintă diferite sortimente de tablă, zincată sau nu, acoperită pe o față sau pe ambele cu un strat micronic de lac, care le protejează împotriva intemperiilor.Cei circa 8 000 de salariați muncesc cu ardoare pentru a asigura calitatea produselor. O atestă ordinul „Karl Marx" obținut pentru bunele rezultate în întrecerea socialistă.
REPORTAJ PE GLOB • REPORTAJ PE GLOB

Albumul cu file de oțel 
de la Eisenhuttenstadt

4

— „Ele sînt și rezultatele unei intense munci politice — ține să precizeze secretarul organizației de partid. Pentru noi e foarte important ca fiecare muncitor să înțeleagă sensul muncii sale, să știe că tot ce se realizează in republica noastră este pentru om. pentru bunăstarea lui" — idee puternic evidențiată de al VIII-lea Congres ăl P.S.U.G. în acest sens, argumente concrete, la combinatul pe care-1 vizităm, ca în toată țara, sînt creșterea veniturilor în bani, alocațiile sporite pentru fondul de locuințe, cluburi, locurile la stațiunile de odihnă din apropiere. Și muncitorii văd și înțeleg. „Contraplanurile" — angajamente ferme de depășire a sarcinilor stabilite — sînt dovezi concrete de adeziune la orinduirea socialistă.

...Aici, ca și în celelalte țări socialiste, energia creatoare a celor ce muncesc este fertilizată prin avantajele cooperării între țările frățești. Combinatul de pe granița estică a R.D.G. dezvoltă o largă colaborare cu țările vecine : Polonia, U.R.S.S., cu celelalte țări socialiste, cu... Deschidem cu aceasta „pagina cea mai emoționantă" a albumului imaginar.

însemnări de călătorie 
din R. D. Germană

La discuția din birou, tovarășul ing. Tets, șeful sectorului de aglomerare, spune : „Combinatul nostru e 
tinăr, dar tehnica nu stă pe loc. Spo
rirea sarcinilor ce ne revin reclama 
o fabrică de aglomerare nouă. Ne-o 
construiesc tovarășii români". între multiplele acțiuni de cooperare dintre România și R.D.G. în cele mai diferite domenii ale industriei, Științei, tehnicii — tot mai diverse și mai substanțiale— aceasta este una din cele mai importante. Se spune „fabrica ’de aglomerare", dar cuvintul e sărac ; în fapt e vorba de un lanț de 

obiective — hală de dozare, de amestec, de electrofiltre și alte instalații de înaltă tehnologie — care, toate, concură să facă mai spornic sau, cu cuvintul din domeniul uraniului, „să înnobileze" minereul. O singură cifră : vor sosi din România și se vor angrena în amplul complex industrial in totalitate vreo 18 000 tone de instalații și utilaje.

— „Contractul se execută bine ; o 
bună parte din utilaje au și sosit și 
sint in curs de montare ; colaborarea 
este prima, primissima" — spune șeful sectorului de aglomerare, inginerul Tets, care o rupe binișor pe românește.îl confirmă inginerul-șef Bîrcă, reprezentantul părții române, împreună cu care străbatem drumurile lungi ale șantierelor, pe care construcțiile respective prinseseră contur încă in primăvară. La popasuri, stăm de vorbă cu montorii — specialiști și muncitori. Sînt veseli, bine dispuși, ne povestesc că lucrează cu spor, că momentele de acomodare au fost depășite pînă și în ce privește... sarmalele cu mămăliguță. Colaborează bine și au legat prietenii cu tovarășii de muncă din R.D.G.

— „Să le spuneți tovarășilor noștri 
de la I.C.M.S.G. — Întreprinderea 
de construcții și montaje siderurgice- 
Galați — că ne străduim să fim la 
înălțimea misiunii — completează maistrul Tudor Cazan și montorul Tănase Petre. Mulțumiri și celor de 
la multe alte uzine din țară care își 
dau și iși vor da și de aci inainte 
concursul, prin produse livrate, la 
executarea contractului. Sintem cu 
gindul la țară.Atît gazdele, cit și specialiștii noștri au convenit ca, atunci cind fabrica va fi gata, să o denumească „un monument al muncii înfrățite"....Ultima secvență fixează imaginea Eisenhiittenstadt-ului în amurg. Aci, unde n-a fost nimic, acum se înalță edificii publice și numeroase blocuri, cu o arhitectură modernă, cu locuințe confortabile. Pe Zentraler Platz — maga

zine bine aprovizionate, roiuri de cumpărători. Nu departe, policlinica nouă, Friedrich-Wolf Theater, clădirile școlilor de toate gradele. Pulsează din plin viața unui oraș, care a ajuns să numere acum 50 000 de locuitori. Media vîrstei lor : 27 de ani. Te frapează strada cu elevi gălăgioși șl mulțimea cărucioarelor cu nou născuți. (încurajarea natalității face și ea parte din măsurile social-politice în folosul omului a- doptate la al VIII-lea Congres). Totul respiră aci tinerețe, vitalitate, optimism. E firesc : Eisenhuttenstadt este atestat ca primul oraș socialist al R.D.G. Și e caracteristic : pentru tinerețea, vitalitatea și încrederea in viitor a primului stat socialist german al muncitorilor și țăranilor, care Im- plinește acum 25 de ani.
Ion FINHNAItU
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CELUI DE-AL IV-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST SIRIAN

DAMASC

Plenara Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor

Cronica • I • zilei
Tn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, transmitem un cald salut tovărășesc participanților la lucrările celui de-al IV-lea Congres al Partidului Comunist Sirian, tuturor comuniștilor sirieni.Lucrările Congresului dv. se desfășoară în condițiile unor profunde prefaceri în viața popoarelor, ca urmare a schimbărilor ample în raportul de forțe pe plan național și internațional. Continuarea cursului pozitiv actual spre destindere și cooperare, de rezolvare pe cale politică a conflictelor și surselor de tensiune, de democratizare a relațiilor internaționale, de statuare a unei noi ordini politice și economice în lume, reclamă intensificarea luptei unite a mișcării revoluționare, a tuturor forțelor progresiste, democratice, antiimperialiste, pentru a zădărnici politica imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, a forțelor reacțiunii și războiuluiConsiderăm că în prezent se impune să se depună eforturi susținute pentru desfășurarea, in cel mai scurt timp, la nivel înalt, a Conferinței pentru securitate și cooperare europeană, pentru trecerea la rezolvarea prin tratative a conflictului din Cipru, care să garanteze independența națională și integritatea acestui stat, să creeze condițiile unei rodnice conviețuiri între cipnoții greci și turci, egalitatea deplină în drepturi între toțf cetățenii insulei.Partidul Comunist Român consideră, totodată, că este imperios necesar ca masele populare, toate forțele iubitoare de pace să acționeze cu fermitate pentru începerea, cît mai urgent, a negocierilor de la Geneva care să ducă la o pace trainică și dreaptă în Orientul Mijlociu, la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în războiul din 1967, la asigurarea dreptului poporului palestinean de a-și organiza viața în mod independent.Apreciind cu deosebită satisfacție dezvoltarea, în ultimii ani, a raporturilor de prietenie și colaborare dintre popoarele român și sirian, îndeosebi după vizita In Siria a secretarului general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și după recentele întîlniri și convorbiri oficiale de la București cu președintele Hafez El-Assad, reafirmăm hotărîrea noastră de a dezvolta multilateral aceste relații în interesul reciproc, al succesului luptei forțelor libertății, independenței naționale, democrației, progresului și păcii în lume. Exprimăm și cu acest prilej convingerea noastră că relațiile de prietenie militantă dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Sirian se vor dezvolta, in continuare, în folosul unității și coeziunii mișcării comuniste *i muncitorești internaționale, a întregului front antiimperialist.în încheiere, vă urăm succes în activitatea dv. consacrată promovării aspirațiilor și intereselor fundamentale ale maselor muncitoare de la orașe și sate, întăririi unității tuturor forțelor progresiste, democratice și antiimperialiste, consolidării Frontului Național Progresist, propășirii poporului sirian pe calea dezvoltării economico-sociale independente.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român BUCUREȘTIAm primit mesajul dv. de felicitare transmis cu ocazfa învestirii guvernului de tranziție din Mozambic.în spiritul politicii sale internaționaliste, Partidul Comunist Român, guvernul și poporul României au adus o contribuție importantă la victoria poporului mozambican.în prezent, obiectivul noii faze a revoluției mozambicane îl constituie extinderea și consolidarea puterii democratice revoluționare în întreaga țară. Considerăm o condiție a succesului luptei noastre dezvoltarea în continuare a relațiilor frățești dintre partidele și popoarele noastre.Primiți salutările noastre frățești revoluționare.Cu cea mai înaltă considerație,

SAMORA MACHEL
Președintele F RE LI MO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România BUCUREȘTIMulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitare pe care ați avut amabilitatea să mi-1 trimiteți cu ocazia sărbătoririi aniversării independenței Mexicului.Am plăcerea să adresez Excelenței Voastre urări de fericire personală și de prosperitate crescîndă nobilului popor român, pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării între țările noastre.
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ

Președintele
Statelor Unite Mexicane

Domnului MANEA MĂNESCU
Prlm-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIVă rog să primiți mulțumirile mele cele mai călduroase pentru amabilele dumneavoastră felicitări adresate cu ocazia numirii mele ca prim- mlnistru al Islandei.

GEIR HALLGRIMSSON

vremea
Ieri in țara s Vremea ■ fost în ge

neral frumoasă, ou cer variabil. Vîn- 
tul a suflat slab, pină la potrivit, eu 
unele intensificări în zona de munte. 
Temperatura aerului, la ora 14, oscila 
Intre 10 grade la Supuru de Jos și 20 
de grade la Călărași, Budeștl, Giurgiu, 
Turnu Măgurele șl Alexandria. In 
București i Vremea a fost in general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vtntul a 
suflat slab, pină la potrivit. Tempera

(Urmare din pag. I)de oameni ai muncii, vizează și p« cele care au înregistrat bune rezultate in îndeplinirea planului. întreprinderile fruntașe, mergind și mai stăruitor pe acest drum, combătind orice tendință de automulțumire, mobilizindu-și și mai intens forțele de care dispun, au datoria de a suplimenta producția la sortimente necesare economiei și exportului, a obține noi și însemnate rezultate in depășirea planului șl angajamentelor asumate in întrecere.în același timp, chemarea adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu se constituie ca o sarcină fundamentală pentru colectivele acelor întreprinderi in care persistă restanțe față de plan, neîndepiiniri cantitative, rămineri In urmă la sortimente, calitate, contractele incheiate cu diferiți parteneri. Faptul că există numeroase rezultate pozitive de ansamblu nu ppate și nu trebuie să constituie nici un fel de paravan pentru lipsurile din unitățile restan- țiere ; conducerea partidului nostru a respins întotdeauna și respinge cu fermitate orice tendințe de înfrumusețare a realității, prezentările „de paradă" ale stărilor de lucruri, autoevidențierea insistentă a realizărilor împletită cu „discreție" fată de neajunsuri și neîmpliniri. Se poate aprecia că în flecare județ din țară, ca șl în Capitală, realizările globale de ansamblu ar putea fi considerabil superioare, dacă valoarea lor nu ar fi diminuată de întreprinderi rămase datoare economiei naționale, societății.Tot ceea ce a fost planificat este necesar economiei. Fie că este vorba de unele produse ale industriei chimice, ale anumitor unități din Centrala industrială de autocamioane și 

tura maximă, la orele 17, a fost de 
18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 6, 
1 șl 8 octombrie. In (ară : Vremeă va 
fi in general frumoasă. Cerul va fl 
variabil, tnnorărl mai accentuate se 
vor produce în jumătatea de nord-vest 
a târli, unde vor cădea ploi de scurtă 
durată. Vlnt potrivit. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 2 șl 12 
grade, izolat mgi coborlte în depre
siuni, unde. în prima noapte, condi
țiile atmosferice mai rămin favorabi
le producerii brumei. Temperaturile 
maxime vor oscila intre 14 și 24 de gra
de, local mai ridicate. - In București : 
Vremea va fl în general frumoasă, cu 
cerut variabil. Vlnt slab. Temperatura 
în creștere.

autoturisme Brașov, sau de transformatoare și autotransformatoare de putere, de unele tipuri de mașini- unelte, de produse ale Centralei industriale de utilaj tehnologic și material rulant din București, sarcinile la ordinea zilei sînt prioritare — și neintîrziat cantitățile ce se obțin trebuie aduse la cota prevederilor de plan. Pentru aceasta se cer lichidate deficiențele în organizarea producției, „ștrangulările" in unele secții mecanice de prelucrare, inconsecLuni de muncă intensă
vențele în cooperarea interuzi- nală ș a.Firește, pentru aceasta este necesar ca eforturile proprii pe care sint datoare să le depună colectivele întreprinderilor în cauză să fie sprijinite ferm de forurile tutelare de resort. Important este nu să se constate întîrzierile și să se caute „vinovați" și justificări, ci să se a- plice măsuri concrete — cu termene și responsabilități precise — pentru realizarea integrală a producției fizice planificate pe zile, decade - și luni. Efectiv, pentru fiecare comitet județean de partid sau municipal, pentru fiecare prim-secretar, pentru fiecare minister și fiecare ministru lista întreprinderilor restanție- re trebuie să se afle permanent pe masa de lucru, să constituie un permanent „memento", iar urmărirea măsurilor întreprinse în vederea lichidării răminerilor in urmă — o preocupare primordială.

Vineri a avut loc Plenara Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor, consacrată dezbaterii proiectului de Program al Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, proiectului de Directive cu privire la planul cincinal 1976—1980 și liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale a României pentru perioada 1981—1990, precum și Teze- lor Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru Congresul al XI-lea.Plenara a adoptat o rezoluție în care este reafirmată hotărîrea fermă a cadrelor tebnico-inginerești de a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea marilor răspunderi ce Ie revin din proiectele de documente.Participanții la plenară au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, între altele :„Dînd glas voinței unanime a Intelectualității tehnice, care se identifică cu cea a întregului nostru popor, Plenara Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor exprimă deplina adeziune și aprobare față de principiile politicii interne și externe a partidului, expuse cu deosebită claritate și profunzime în documentele ce vor fi supuse spre dezbatere și aprobare Congresului al XI-lea al P.C.R.Ne exprimăm cele mai alese simțăminte de stimă, respect și admirație pe care intelectualitatea tehnică
A apărut „ERA SOCIALISTA'* nr. 19/1974în deschidere, revista publică articolele : „Strategia revoluționară în acțiune", de ION MITRAN, „Principiul conducerii și muncii colective, la baza întregii activități social-economice", de RICHARD WINTER, „Coordonate ale politicii de investiiții", de MIHAI DIAMAN- DOPOL, „Proprietatea socialistă și structura socială", de IOAN ER- HAN, „Socialismul și știința, de MIHAI DRĂGĂNESCU, „Unitatea spirituală dintre artist și epoca sa", de ION SALIȘTEANU, și „Suveranitatea de stat și cooperarea internațională", de ȘTEFAN NĂSTA- SEȘCU. în continuare, la rubrică „CONSULTAȚII" este inserat articolul „Probleme fundamentale ale politicii economice a partidului in etapa dezvoltării multilaterale a societății socialiste", de CONSTANTIN BARBA. în cadrul rubricii „PAGINI DE ISTORIE", DUMITRU

ÎN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

Se extinde rețeaua comercială
I 
ț

I

I

cu 126 milioane lei. deopotrivă.

Volumul de mărfuri desfăcute către populație prin unitățile comerțului de stat din județul Ca- raș-Severin depășește în acest an cu 56 milioane lei prevederile de plan, iar nivelul din perioada corespunzătoare a anului trecut Acest fapt atestă, creșterea puterii de cumpărare, ca urmare a sporirii veniturilor oamenilor muncii, cît și preocuparea organelor comerțului de stat din județ pentru extinderea și modernizarea rețelei comerciale De remarcat este faptul că, numai în acest an, rețeaua comercială s-a îmbogățit cu 16 unități noi. numărul acestora ajun- gind la 575. cu o suprafață utilă de 74 071 metri pătrați. într-o serie întreagă de localități și centre muncitorești au fost construite complexe comerciale moderne, în care se practică cu succes metode avansate, cum ar fi expunerea deschisă a mărfurilor. autoservirea, comerțul prin puncte mobile etc. Numai în municipiul Reșița, la parterul blocurilor nou construite s-au dat în folosință, in primele 8 luni. 14 unități, cu o suprafață de circa 3 000 metri pătrați. O seamă de obiective comerciale și unități de alimentație publică au fost construite și în orașele Ca-
în întreprinderi, pîrghia esențială ce trebuie acționată acum cu mal multă energie este creșterea productivității muncii, in așa fel incit in fiecare oră și schimb de lucru să sporească continuu cantitatea de produse obținute de întreprinderi, în această privință, rezervele sînt practic nelimitate. Tocmai de aceea, nimic nu trebuie precupețit pentru a se recupera cît mai repede răminerea în urmă la acest indicator esențial al planului. Resurse importante în acest 

domeniu există în combinatele de îngrășăminte chimice din Tîrgu-Mureș și Piatra Neamț, întreprinderea de autocamioane Brașov și întreprinderea mecanică Muscel, întreprinderile mecanice din Roman și Suceava, „Electroputere" din .Craiova, „23 August" și „Electronica" din București. Căile de acțiune ? Ridicarea gradului de folosire a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, fără a afecta efectuarea la termenele din grafice a reviziilor și lucrărilor de întreținere, întărirea disciplinei tehnologice și de producție, utilizarea deplină a timpului de muncă. Este de datoria comitetelor și consiliilor oamenilor muncii să supravegheze Îndeaproape modul de înfăptuire a unor asemenea deziderate. Pentru a- ceasta, trebuie să se treacă de urgență la repartizarea celor mai bune cadre tehnico-inginerești în secții și sectoare, in toate schimburile, cadre care — datorită experienței și com- 

din țara noastră le nutrește față de dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. Vă încredințăm de profunda noastră recunoștință pentru inestimabila contribuție pe care ați adus-o la fundamentarea teoretică șl elaborarea proiectelor de documente care stabilesc linia strategică și tactică a Înălțării României socialiste pe cele mai înalte culmi ale civilizației.Plenara iși exprimă acordul total cu proiectul Directivelor Congresului al Xl-lea, cu privire la planul cincinal 1976—1980, precum și cu liniile directoare ale dezvoltării economico- sociale a României pentru perioada 1981—1990. și asigură conducerea partidului că intelectualitatea tehnică, pătrunsă de sarcinile ce-i revin, va depune toate eforturile și iși va consacra întreaga activitate pentru traducerea în viață a acestor grandioase obiective.în încheierea telegramei se spune : Plenara consideră documentele supuse dezbaterii drept programe proprii pentru întreaga intelectualitate tehnică și iși exprimă convingerea că adoptarea lor de către Congresul al XI-lea al partidului va deschide întregului nostru popor o perspectivă strălucită, va uni și mai strins rîndu- rile celor ce muncesc în jurul partidului, al secretarului său general, în vederea sporirii contribuției la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism". (Agerpres)

BERCIU semnează articolul „Daco- romania — o realitate istorică, bază a formării poporului român". Articolul „Conștiința omului de la catedră", de MIRCEA IFRIM este publicat la rubrica „ȘTIINȚA-1N- VAȚAMÎNT". La rubrica „DIN MIȘCAREA COMUNISTA ȘI MUNCITOREASCĂ MONDIALĂ" sînt inserate articolele „Creșterea economică și acumularea", de KARL HEINZ STIEMERLING și „Proiectul de rezoluție al Congresului ai XXI-lea, extraordinar, al Partidului Comunist Francez". Articolul „America Latină pe calea consolidării independenței economice", de MARIA DESMIREANU formează conținutul rubricii „VIAȚA INTERNAȚIONALĂ".în continuare, revista conține rubricile „CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII", „REVISTA REVISTELOR" |i „CUVINTUL CITITORILOR".

ransebeș, Oțelul Roșu. Bocșa, Moldova Nouă, Băile Herculane. Bunăoară, in cel de-al doilea centru siderurgic al județului, Ia Oțelul Roșu, rețeaua s-a îmbogățit cu un complex comercial cu o suprafață utilă de 1200 metri pătrați, urmînd ca pînă la finele anului să intre în furic- țiune și spațiile Comerciale de la parterul unui nou bloc de locuințe, iar în anul viitor să înceapă lucrările pentru un complex comercial în noul cartier Gal, cu o suprafață comercială de 1 300 metri pătrați. La fel, orașul minerilor de la Dunăre, Moldova Nouă, și-a extins rețeaua comercială cu două noi complexe, un magazin universal și un restaurant. Caransebeșul dispune acum. în baza unui vast program de modernizare a comerțului, de o nouă unitate de alimentație publică cu autoservire, un magazin B.LG. Totalei se vor da în folosință noi spații comerciale în centrul civic al orașului, insumînd peste 5 000 metri pătrați suprafață utilă. Și tncă o noutate : la Reșița se ridică un nou și modern super- magazin.
Nicolae CATANA
corespondentul „Scînteli'

petenței, răspunderii ce o poartă și exigenței în muncă — să fie în stare să soluționeze orice problemă a producției, să prevină eventualele neajunsuri sau minusuri în buna desfășurare a proceselor tehnologice, în obținerea de producții superioare, de Înaltă calitate.La obținerea nivelului general' de producție industrială prevăzut pînă la sfirșitul anului, o contribuție esențială trebuie să o aducă și colectivele unităților tinere, capacită

țile și obiectivele puse recent in funcțiune. Practic, aceasta impune reducerea cît mai mult posibil a termenelor pentru atingerea parametrilor proiectați, să se acorde o maximă grijă funcționării ireproșabile a noiloi- instalații și mijloace tehnice. în care s-au concretizat mari eforturi materiale și financiare ale statului, ale întregului popor. Numai așa ele vor reuși să-și onoreze în mod exemplar sarcinile ce le revin în anul 1975, în viitorul cincinal. Concomitent, este imperios necesar să se Intensifice ritmul de dare in exploatare a unor noi capacități și obiective productive. în acest sens trebuie lichidate restanțele consemnate la unele din noile instalații de la Combinatul siderurgic din Galați și întreprinderea de oțeluri aliate din Tirgoviște, combinatele chimice din Rîmnicu-Vîlcea, Tîrnăveni și de Ia Brazi, în unități ale economiei forestiere și materialelor de construcții,

Vineri tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, a primit pe prof. A. Baiquni, director general al Agenției naționale de e- nergie atomică a Indoneziei.în cursul întrevederii au fost discutate probleme privind colaborarea bilaterală în domeniul folosirii pașnice a energiei atomice.La primire, desfășurată lntr-o atmosferă cordială, a particiDat loan Ursu, președintele Comitetului de stat pentru energia nucleară.A fost prezent Mursalin Daeng Mamangung, ambasadorul Indoneziei la București.Directorul general al Agenției naționale de energie atomică a Indoneziei, prof. A. Baiquni, a părăsit vineri după-amiază Capitala.în timpul șederii in țara noastră, oaspetele a avut convorbiri cu loan Ursu, președintele Comitetului de stat pentru energia nucleară, referitoare la posibilitățile de colaborare
Consfătuire C.A.E.R.în perioada 30 septembrie — 4 octombrie, la București a avut loc a doua ședință a Consfătuirii Institutelor de Cercetări ale organelor Centrale de prețuri din țările membra ale C.A.E.R. La lucrări au participat reprezentanți din : Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S.în cadrul consfătuirii s-a făcut un schimb de experiență referitor la utilizarea metodelor economico-mate- matice și a mașinilor electronice, in activitatea de prețuri. De asemenea, s-au abordat aspecte ale metodologiei formării prețurilor la produsele noi, potrivit planului de colaborare științifică. (Agerpres)
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Succesul remarcabil 
al șahistelor noastre 

la Olimpiada 
de la Medellin

Romărtia—U.R.S.S., 
meci de baraj 

pentru titlul supremEchipa feminină de șah a României (Elisabeta Polihronia- de, Margareta Teodorescu, Gertrude Baumstark) s-a comportat remarcabil la cea de-a 6-a ediție a Olimpiadei șahiste de la Medellin (Columbia), clasîndu-se în turneul final pe primul loc, la egalitate cu selecționata U.R.S.S. Cele două formații — care au totalizat cite 13,5 punct» din 18 posibile — urmează să susțină un meci de baraj pentru desemnarea echipei campioane. Oricum, selecționata română și-a asigurat o medalie, la această cea mai prestigioasă competiție mondială a șahului feminin.
Handbal... laCampionatele de handbal vor continua azi și mîine, cu meciurile etapei a VlII-a. Din păcate, programul este incomplet (cîteva meciuri fiind aminate) și — prin modul in care au fost stabilite locurile și orele de desfășurare — prezintă unele inconveniente pentru publicul spectator. Cele patru partide de miine din Capitală, spre exemplu, se dispută la concurență, practic la aceeași oră, pe terenuri diferite și foarte departe unele de altele. Situația ni se pare cu atît mai curioasă, cu cît este vorba de meciuri de mare interes, fiecare în parte prezentînd puncte de atracție pentru spectatori.

• Campionatele balcanice la te-» nis de masă au început la Atena, în primul tur al probei feminine. România a învins cu 3—0 Iugoslavia. Echipa României a fost alcătuită din Maria Alexandru și Ligia Lupu. în competiția masculină, formația Iugoslaviei a întrecut cu 5—3 echipa României.• La Sofia a continuat competiția internațională de box „Turneul Armatelor Prietene". La categoria 
construcției de mașini-unelte și electrotehnicii. Sînt capacități importante, pe a căror producție economia națională contează, aportul lor fiind cuprins in planul pe acest an al industriei noastre socialiste.Toate aceste urgențe sporesc rolul de Importanță majoră pe care ii au organele și organizațiile de partid în unirea tuturor eforturilor oamenilor muncii,, a preocupărilor factorilor de răspundere din întreprinderi, centrale și ministere pentru îndeplinirea și depășirea planului, a angajamentelor asumate în cinstea Congres sului al XI-lea al P.C.R. La locurile de muncă, în unități și pe șantiere trebuie intensificată activitatea poli- tico-educativă șl organizatorică, în așa fel incit fiecare muncitor, tehnician și inginer să fie pătruns de necesitatea realizării zilnice a sarcinilor de producție, în condiții calitative și de eficiență superioare, de relația organică, nemijlocită care există între rezultatele de acum, din acest an, și cele care trebuie obținute in viitorul cincinal. Stă in puterea colectivelor noastre industriale să atingă noi și importante niveluri de producție, să ridice și mai mult și mai hotărit media realizărilor pe zile, decade și luni peste aceea obținută in perioada ce a trecut din acest an. Totul este ca rezervele interne să fie mai bine puse in valoare, ca prin muncă mai rodnică, disciplină, organizare și înaltă răspundere să fie pe deplin valorificat potențialul de mari proporții al industriei, în interesul întregii economii, înfăptuirii mai devreme a cincinalului — garanție sigură, materială pentru trecerea cu succes la îndeplinirea sarcinilor economice ce vor fi stabilite de Congresul al XI-lea al partidului. 

bilaterală în domeniul cercetărilor, tehnologiei și aplicațiilor nucleare și a vizitat institute de cercetare și în- vățămint din domeniul fizicii.
★Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a Zilei Armatei Populare Cehoslovace, atașatul militar și aero al Republicii Socialiste Cehoslovace la București, general-maior ing. Josef Gumulka, a oferit vineri un cocteil.Au participat general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, general-locotenent Grigore Ră- duică, prim-adjunct al ministrului de interne, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori, alte persoane oficiale.Au fost prezenți Miroslav Sulek, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, șefii unor misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, atașați militari, alți membri ai corpului diplomatic. *Cu ocazia Zilei Forțelor Armate ale Republicii Arabe Egipt, Osman Assal, ambasadorul acestei țări la București, a oferit, vineri seara, o recepție.Au participat general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, Emil Bobu, ministrul de interne, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii unor ministere, generali și ofițeri superiori, alte persoane oficiale.Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București, a- tașați militari, alți membri ai corpului diplomatic.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea lui Emilio O. Rabasa, secretarul relațiilor externe al Mexicului, pentru felicitările transmise cu prilejul aniversării independenței Statelor Unite Mexicane.

FOTBAL

Dinamo - F. C. Koln și Steagul roșu - S. V. Hamburg
în turul doi alIeri a avut loc la Geneva tragerea la sorți a meciurilor din turul doi al cupelor europene de fotbal. Cele două formații românești calificate în această fază a „Cupei U.E.F.A." vor avea ca adversare echipe vest-ger- mane : Dinamo București va întîlni pe F.C. Koln (care a eliminat echipa finlandeză Kokkola : 5—1 acasă, 4—1 în deplasare), iar Steagul Roșu Brașov va juca în compania lui S.V. Hamburg (care a întrecut pe Bohemian Dublin : 3—0 acasă, 1—0 in de- plasare).Potrivit tragerii la sorți, Dinamo București va juca primul meci pe teren propriu, iar Steagul Roșu în deplasare — ambele la 23 octombrie. Returul, la 6 noiembrie.Alte partide din „Cupa U.E.F.A." : Internazionale Milano — Ajax Amsterdam ; Dinamo Moscova — Dinamo Dresda ; Derby County — Atletico Madrid ; F.C. Nantes — Banik Ostrava ; Napoli — Porto ; Hibernians— Juventus Torino.Iată și principalele Întîlniri din „Cupa Campionilor Europeni" : Hel- 

concurențăAmatorii de handbal din Capitală au de ales, deci, intre următoarele meciuri : azi, pe terenul „Progresul", se întilnesc echipele feminine Progresul și Confecția (de la ora 16,30). Mîine — la „Dinamo", de la ora 10.15 : Dinamo — Politehnica Timișoara (masculin) ; la „Giulești", de Ia ora 11,15 : Rapid — Sparta Mediaș (feminin) ; la „Tineretului", de la ora 10,15 : I.E.F.S. — Constructorul Timișoara (feminin) ; la „Constructorul", de la ora 11,45 : Universitatea București — Textila Buhuși (feminin).
ÎN C ÎTEVA RÎNDURIpană, Gh. Ciochină (România) l-a învins la puncte pe Rumen Peșeev (Bulgaria). La , aceeași categorie, Iusen Mehmed (România) a cîștigat net la puncte întâlnirea cu Frank Kraus (R. D. Germană).• Astăzi, pe pista stadionului „Metalul" din Capitală, cu începere de la ora 15,30, se va disputa finala campionatului republican de dirt- track. La această cursă, care urmează să desemneze pe campionul național, și-au anunțat participarea cei mai buni alergători din țară, printre care Cornel Voiculescu. Gheorghe Sora, Ion Marinescu, Ion Bobilneanu, Nicolae Răureanu.• Selecționatele de hochei pe gheață ale U.R.S.S. și Canadei s-au întîlnit pentru a doua oară la Moscova. Ilocheiștii sovietici au obținut din nou victoria : 5—2 (2—2, 2—0, 1-0).• 43 de echipaje automobilistice, din Cehoslovacia, Danemarca, Iugoslavia, U.R.S.S. și R.F. Germania, au luat startul din localitatea vest- germană Erbach in „Turul Europei", una din cele mai dificile competiții automobilistice din lume. Traseul, în lungime de 15 000. km, este următorul : Erbach-Brno-Bu- dapesta-București-Istanbul (prima noapte de odihnă) — Ankara-Tabriz-Teheran (a doua noapte de o- dihnă) — Damasc-Amman-Beirut) (a treia noapte de odihnă) — Tri- poli-Iskenderun-Izmir (a patra noapte de odihnă) — Sofia-Belgrad (a cincea noapte de odihnă) — Rieka- Udine-Zell și sosirea, la 19 octombrie, la Tratvemiinde (R. F. Germania). Prin București, concurenții au trecut în cursul primelor ore ale zilei de azi (între 3 și 5), poposind pentru numai o jumătate de oră

LOTONumerele extrase la tragerea din 4 octombrie 1974EXTRAGEREA I : 67 62 3 78 7 9 41 44 76.EXTRAGEREA a II-a : 54 73 58 89 16 31 51 85 1.Fond general de cîștiguri : 1 012 765 lei din care 317 252 lei report.

Vineri după-amiază, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, a primit pe August Hyacinth Croin, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Olandei la București, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.
★Vineri după-amiază a sosit la București Sayed Sharief Ahmed, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Democratice Sudan în Republica Socialistă România.
★Vineri s-au încheiat la București lucrările consfătuirii internaționala pe tema „Epoci și metode de aplicare a îngrășămintelor chimice la diferite plante de cultură", la care au participat specialiști din R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. Polonă, Uniunea Sovietică și din țara noastră.Aceste cercetări sînt coordonate de Institutul pentru cereale și planta tehnice de la Fundulea.Participanții au stabilit ca, în continuare, aceste cercetări să fie coordonate de I.C.C.P.T. Fundulea, să fie dezvoltate și extinse la toate plantele de cultură și pe toate tipurile de soluri.
★Cel de-al VII-lea Congres național de obstetrică și ginecologie, desfășurat la București sub egida Uniunii Societăților de Științe Medicale, și-a încheiat vineri lucrările. Peste 800 de specialiști din țară și de peste hotare au dezbătut tema referitoare la complicațiile patologice la copiii nou- născuțl.
★Teatrul muzical din Brașov întreprinde un turneu în Polonia. Timp de două săptămîni, artiștii brașoveni vor da spectacole de revistă în diferite orașe din această țară.
★Colectivul Teatrului „Prichindel" din Alba Iulia a plecat vineri la Festivalul internațional al păpușarilor de la Zagreb. (Agerpres)

cupelor europenesink! HGK — Atvidaberg; Feye* noord — Barcelona; Ujpest Dozsa — ’Leeds United ; Anderlecht — Olym- piakos Pireu ; și „Cupa Cupelor" l Real Madrid — Austria Viena ; Liverpool — Ferencvaros Budapesta ; Eintracht Frankfurt pe Main — Dinamo Kiev ; Karl Zeiss Jena — Benfica Lisabona.
Vă place sportul?întrebarea se adresează, în primul rind, bucureștenilor, cărora — fiind în posesia programului de acțiuni sportive de masă întocmit de Consiliul municipal pentru educație fizică și sport — le facem, cîteva recomandări, indicîndu-le locurile și orele de desfășurare ale unor competiții organizate special. Pentru astăzi: cicloturism (adunarea la ora 13, in str. Avrig), tenis de cîmp (terenurile „23 August" și F.L.P., de la ora 14,30), volei pentru „Cupa Diana" (ora 15, teren Automatica), tir (ora 12, poligonul „Tineretului"), patine cu rotile (ora 10, in parcul sportiv „Cireșarii"). Firesc, miine programul este mai bogat și mai variat: handbal și fotbal pe terenurile Olimpia și I.C.A.B. (de la ora 9,30), orientare turistică, pentru „Cupa Danubiana" și „Cupa Cerbilor" (de Ia ora 8, în pădurea Brănești), cros pentru toate categoriile (ora 9, pe stadionul Tineretului), caiac-canoe pentru juniori și yahting pentru seniori (pe lacul Herăstrău, de la ora 7 și respectiv ora 10), haltere și culturism (ora 8,30 în Sala Giulești, azi de la ora 16; mîine de Ia ora 8,30).Reamintim cu această ocazie el mîine, cu începere de la ora 10, pe stadionul „Republicii", va avea loc deschiderea festivă a anului sportiv școlar, universitar și de pregătire • tineretului pentru apărarea patriei.

(pentru masă) la hotelul Intercontinental. Apoi și-au continuat drumul spre Istanbul.• Campionatul mondial de dirt- track a fost cîștigat în acest an d» echipa Angliei (Peter Collins, John Louis, Dave Jessup, Mike Simmons) cu 42 de puncte. Pe locurile următoare s-au clasat formațiile Suediei (31 p.), Poloniei (13 p.) și U.R.S.S. (10 p.). Ultima probă a campionatului s-a desfășurat la Katowice și a revenit motocicliștilor englezi.• La Rabat, în meci internațional de fotbal, Maroc—Tunisia 3—1.• Pugiiistul japonez Kuniaki Shl- bata și-a păstrat titlul de campion mondial la categoria semiușoară (versiunea W.B.C.), învingîndu-1 prin Ko tehnic, în repriza a 15-a, pe Ramiro Bolanos (Ecuador). Meciul s-ă desfășurat la Tokio și a fost urmărit de peste 12 000 de spectatori.• Wilt Chamberlain, unul dintre cei mai celebri baschetbaliști din lume, a anunțat că se retrage din activitatea competițională. Jucătorul de culoare din ’ Philadelphia, în vîrstă de 38 de ani (talie 2,18 m), nu și-a mai prelungit contractul cu echipa sa de club din San Diego. în cursul carierei sale Chamberlain a înscris 31 419 puncte.• în campionatul de fotbal al Argentinei, pe primul loc al clasamentului continuă să se afle formația Boca Juniors. în ultimul meci, fotbaliștii de la Boca Junior» au obținut o nouă victorie, între- cînd cu 4—1 echipa Banfield. Alte rezultate : Belgrano-Estudian- tes 2—0 ; Atletico-Independient» 2—2 ; Rosario-Dedamparados 2—1.
PRONOSPORTCiștigurile concursului suplimentar din 2 octombrie 1974Categoria I : (13 rezultate) 172,55 variante a 206 tei.Categoria a II-a : (12 rezultate) 2 851,15 variante a 29 lei.Ciștigurile de la categoria 3 fiind sub plafonul minim de 20 lei, conform regulamentului, fondul â fost împărțit celorlalte două categorii.
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A O.N.U.
Continuă dezbaterile generaleNAȚIUNILE UNITE, misul Agerpres,Luînd cuvîntul rilor generale, terne liberian, a afirmat că ține totdeauna dreptul fiecărei națiuni la o existență în condiții de securitate și va denunța utilizarea forței agresive împotriva oricărui stat sau imixtiunea în problemele interne de către oricare stat".Ciao Kuan-hua, adjunct al ministrului afacerilor externe al R.P. Chineze, referindu-se la problemele decolonizării în Africa, a apreciat că lupta popoarelor africane pentru eliberare națională a făcut, în ultimul timp, mari progrese. El a reafirmat sprijinul țării sale pentru mișcările de eliberare națională din pentru lupta popoarelor din a treia împotriva rasismului, rialismului și colonialismului.Referindu-se la situația din tul Apropiat, vorbitorul a afirmat că nu poate exista o reglementare a situației din regiune atît timp cît teritoriile arabe nu sînt restituite și atit timp cît nu sînt restabilite drepturile naționale ale poporului palestinean. El a exprimat, pe de altă parte, speranța că la actuala sesiune Adunarea Generală, dezbătînd problema Palestinei, va recunoaște drepturile naționale ale poporului palestinean și va sprijini restabilirea acestora.In legătură cu problema cipriotă, reprezentantul R.P. Chineze a declarat că trebuie să fie respectate independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ciprului. „Sperăm, a spus el, că se va găsi o soluție rezonabilă, astfel îneît comunitățile greacă și turcă să poată trăi împreună, în egalitate și înțelegere". Ciao Kuan-hua a declarat, pe de altă parte, că țara sa sprijină propunerea Iranului și a altor țâri privind stabilirea unei zone denu- clearizate în Orientul Mijlociu.Ministrul de externe al R.D.P. a Yemenului, Mohamed Saleh Mutee’A, a arătat că includerea chestiunii pa- lestinene ca punct distinct pe a- genda sesiunii dovedește că în lume este recunoscută importanța stabilirii unei păci juste în Orientul Apropiat.Reprezentantul Columbiei, ambasadorul Aurelio Caicedo, a pledat pentru crearea unui cadru de relații e- ciiitabile între statele lumii.Ministrul de externe al Tailandei, Charoonpan Isrankgul Na Ayutthaya, a exprimat sprijinul țării sale față de planul de acțiune mondială aprobat în august de Conferința mondială a populației de la București.Ministrul de externe olandez, Max van der Stoel, analizând situația din lume, a afirmat că pacea, dreptatea, libertatea și dezvoltarea sînt inseparabil legate.Vorbind despre dezarmare, primul

(De la tri- Victor Martalogu). în cadrul dezbate- ministrul de ex- Cecil Dennis jr., „Liberia va sus-,

Africa, lumea impe-Orien-

ministru și ministrul de externe al Luxemburgului, Gaston Thorn, a spus că deși există imense arsenale care ar putea distruge întreaga viață de pe Pămint, cursa înarmărilor continuă, iar bugetele militare cresc eu regularitate. Această evoluție nu poate fi continuată la infinit.Salutînd schimbările Portugalia și în cursul decolonizare, ministrul Guineei, Fily Cissoko, acestea sînt rezultatul berare duse de popoarele africane. Ministrul guineez a adăugat că destinderea trebuie să echivaleze cu întărirea înțelegerii internaționale.în intervenția sa, ministrul de externe al Senegalului, Assane Seek, a sprijinit ideea convocării unei conferințe mondiale de dezarmare, exprimând opoziția țării sale față de continuarea experiențelor nucleare și militarizarea zonei Oceanului Indian.Ministrul de externe al Voltei Superioare, Saye Zerbe, a afirmat că contactele bilaterale și multilaterale pot fi privite ca semne dătătoare optimism in privința destinderii reducerii tensiunii.Ministrul de externe al R.S.S. crainene, G. G. Seveli, a apreciat este timpul să se întreprindă măsuri concrete pentru punerea în aplicare a Declarației Adunării Generale cu privire la neutilizarea forței în relațiile internaționale și interzicerea folosirii armelor nucleare.Ministrul de externe al Sudanului, Mansur Khalid, referindu-se la problema cipriotă, a forța nu poate fi loc de a instala guverne.în intervențiaGenerală, ministrul de externe israe- lian, Yigal Allon, a apreciat acordurile de dezangajare încheiate între Israel, Egipt și Siria ca un progres, „înainte de toate — a afirmat el — simplul fapt al negocierilor reprezintă un pas înainte, politic și psihologic, pentru toți cei care doresc pacea în zona noastră și în lume, în al doilea rînd, a spus el, extinderea perioadei de liniște pe fronturi a contribuit la crearea unui nou climat și poate a unei noi dinamici pentru o soluție politică".
★La actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U. a fost prezentat un proiect de rezoluție intitulat „Restabilirea drepturilor legitime ale Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei (G.R.U.N.C.) la Națiunile Unite". Proiectul de rezoluție a fost prezentat de 33 de state, între care și România. Proiectul de rezoluție stipulează că „Guvernul Regal de Uniune Națională al Cambodgiei, Sianuk, legal al statului

intervenite procesului de externe a apreciat luptei de eli-

Vizita delegației M. A. N.
în R. A. Egipt

Conferința pentru securitate
și cooperare in Europa DE PRETUTINDENI

în de al că

deSi
U- că

exprimat opinia că admisă ca un mij- sau a îndepărtasa în Adunarea

prezidat de prințul Norodom este singurul reprezentant poporului cambodgian și al Cambodgia".
Națiunile Unite acuză apartheidul

a princi- universa-Comitetul aparthei- tot mai

Apartheidul — politică inumană calificată de O.N.U. drept „crimă împotriva umanității" — este supus unui aspru rechizitoriu într-un studiu elaborat de Comitetul special al Națiunilor Unite pentru problemele apartheidului și destinat Adunării Generale și Consiliului de Securitate, spre a servi drept bază a dezbaterilor și hotărîrilor sesiunii pe a- ceastă temă. De altfel, zilele trecute a fost prezentat Adunării Generale un proiect de rezoluție inițiat de un grup de state, între care și România, cerînd Consiliului de Securitate să revizuiască relațiile dintre O.N.U. și Africa de Sud, în lumina violării constante de către R.S.A. piilor Cartei și Declarației le a drepturilor omului.Documentul elaborat de special pentru problemele dului evidențiază izolareamare a regimului Africii de Sud, e- forturile comunității internaționale pentru eradicarea practicilor rasismului de pe continentul negru. Comitetul atrage atenția Națiunilor U- nite asupra pericolului pe care îl prezintă pentru pacea și securitatea A- fricii măsurile represive, polițienești, luate de regimul din Pretoria contra tuturor celor ce îndrăznesc să opună rezistență extinderii tentaculelor a- partheidului asupra tuturor domeniilor vieții și activității popoarelor sud-african și namibian. Sporirea considerabilă a cheltuielilor militare ale țării, a importurilor de arme, muniții și chiar de avioane. vase de război și submarine din anumite state membre ale blocului nord- atlantic, „incursiunile de pedepsire" pe care le întreprind regulat unități militare sud-africane în R.S.A., dar și în Namibia și Rhodesia, sînt dovezi clare că regimul din Pretoria este nu numai apărătorul apartheidului. ci și al colonialismului.Raportul conține fapte și date concrete despre consecințele crimei de apartheid ; dezrădăcinarea de la casele lor și închiderea in rezervații a sute de mii de oameni, distrugerea \ satelor namibiene care au acordat hrană și adăpost oponenților declarați ai regimului, uciderea fără judecată a patrioților considerați de regim drept periculoși, crearea de adevărate lagăre de muncă etc.„Campania internațională pentru eliminarea apartheidului — se arată în raport — crește în intensitate în

Întreaga lume, rectinoscindu-să tot mai mult de către guverne, organizații și opinia publică necesitatea de a acorda un ajutor multilateral sporit poporului oprimat al Africii de Sud în lupta sa legitimă pentru libertate". Subliniind imperativul ca O.N.U. să fie la înălțimea speranțelor popoarelor lumii și sarcinilor conferite prin Cartă, Comitetul special recomandă sesiunii Adunării Generale lansarea în anul 1975 a unor acțiuni pe scară internațională in scopul grăbirii lichidării politicii de apartheid. Printre acestea se numără organizarea unei campanii pentru determinarea respectării cu strictețe de către toate statele membre aleN. A.T.O. a embargoului Națiunilor Unite asupra livrărilor de armamente și muniții către regimul din Pretoria. Campania vizează, de asemenea, sistarea oricăror acțiuni de cooperare militară cu acest regim și interzicerea participării statelor, corporațiilor și indivizilor la eforturile sale de militarizare. Xn raport se atrage atenția O.N.U. asupra știrilor care neliniștesc profund statele africane în legătură cu intensificarea presiunilor anumitor state membre ale N.A.T.O. în direcția promovării unei mai strînse colaborări între acest bloc și Africa de Sud.în scopul transpunerii în viață a prevederilor hotărîrilor și rezoluțiilorO. N.U. vizînd lichidarea crimei • de apartheid, Comitetul special propune întreprinderea unor investigații exhaustive de către O.N.U. pentru descoperirea și demascarea cazurilor de colaborare economică a unor state, bănci și corporații occidentale cu Africa de Sud.'‘De asemenea, se propune adoptarea de 'măsuri eficace pentru descurajarea și interzicerea emigrărilor către această țară, in paralel cu declanșarea de acțiuni pe scară națională, regională și internațională, in sprijinul cererilor de eliberare a tuturor deținuților politici din temnițele regimului sud-african.Raportul conchide subliniind că sporirea continuă a rolului O.N.U. în procesul decolonizării și respectarea hotărîrilor sale, sînt condițiile sine- qua-non ale garantării libertății și dreptului la autodeterminare al tuturor popoarelor care încă mai zac sub jugul dominației străine.
C. ALEXANDROAIE

New York

TENTATIVĂ DE ATENTAT
Împotriva președintelui

INTERIMAR AL CIPRULUINICOSIA 4 (Agerpres). — Un comunicat oficial, publicat la Nicosia, informează că, joi ,.seara, persoane necunoscute au deschis focul asupra unei mașini din escorta președintelui interimar al Ciprului, Glafkos Cleri- des, cu numai cinci minute înainte de trecerea acestuia spre reședința personală.Comunicatul precizează că rafalele de arme automate nu au făcut nici o victimă. Poliția a urmărit însă, fără rezultat, mașina în care se aflau atentatorii. Se arată, de asemenea, că traseul dintre sediul Președinției Republicii și reședința președintelui interimar a fost păzit în ultimele zile de patrule ale poliției, în urma unor informații referitoare la un proiect de atentat împotriva lui Clerides.

CAIRO 4 (Corespondență de la Nicolae N. Lupu). — Delegația Marii Adunări Naționale condusă de Nicolae Giosan, președintele M.A.N., care se află în R.A. Egipt, a vizitat in cursul ultimelor zile complexul textil Mehalla el Kobra, din Delta Nilului, unde a fost întîmpinată de guvernatorul provinciei Gharbiya. Delegația s-a bucurat de o primire deosebit de caldă, prietenească, din partea autorităților locale.Membrii delegației parlamentare

române au participat, de asemenea, ia o festivitate organizată de Uniunea Femeilor Arabo-Africane. La a- ceastă manifestare au fost prezenți doamna Gihane El Sadat, soția președintelui R.A.E., Abdel Aziz Hegazi, primul ministru al R.A.E., Hafez Badawi, președintele Adunării Poporului, Mohamed Hafez Ghanem, primul secretar al C.C. al U.S.A., membri ai guvernului egiptean.Vineri dimineața, delegația a plecat la Luxor și Assuan.
Conferința interparlamentară

la
INTERVENȚIILE REPREZENTANȚILOR ROMÂNITOKIO 4 (Corespondență de la P. Diaconu). — Luînd cuvintul, vineri, în cadrul dezbaterilor generale ale Conferinței interparlamentare, șeful delegației parlamentare române, Corneliu Mănescu, a pus în evidență coordonatele politicii externe românești, consacrată prieteniei și colaborării între popoare, făuririi u- nei lumi mai bune și mai drepte. In acest context, vorbitorul a relevat faptul că România socialistă se manifestă activ pe arena internațională, dezvoltînd larg relațiile cu toate statele socialiste, cu tinerele state care și-au cucerit independența, cu toate țările lumii, pe baza respectului independenței, suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului re- . ciproc. în continuare, el a subliniat rolul parlamentelor și parlamentarilor în menținerea prin colaborare și și popoare.Delegatul român a înfățișat poziția problema dezarmării, problemă centrală a zilelor noastre, scoțînd în e- vidență faptul că țara noastră militează neobosit pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale și, în primul rind, a celei nucleare. Refe- rindu-se, în context, la aspectele în-

și întărirea păcii, prietenie între țăriMircea AngelescuRomâniei față de

cetării cursei înarmărilor, el a subliniat că este necesar să fie desființate bazele militare străine de pe teritoriile altor state, să fie retrase trupele străine în interiorul frontierelor naționale, să fie redus numărul trupelor și armamentelor.Reafirmînd poziția principială, consecventă a țării noastre în problema Orientului Apropiat, delegatul român Ion Mărgineanu a subliniat că soluționarea conflictului necesită retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, asigurarea integrității teritoriale și suveranității fiecărui stat din zonă, rezolvarea problemei poporului palestinean, în conformitate cu interesele naționale, legitime ale acestui popor, al cărui singur reprezentant este Organizația pentru Eliberarea Palestinei. De asemenea — a arătat vorbitorul — trebuie depuse toate eforturile pentru reluarea negocierilor de la Geneva, cu participarea tuturor părților interesate, tratative la care să poată lua parte șl alte state iubitoare de pace, pentru a-și putea aduce contribuția la normalizarea situației din zonă.
★Vineri seara, primul ministru al Japoniei, Kakuei Tanaka, a oferit o recepție în onoarea delegaților la Conferința interparlamentară.

GENEVA 4 (Agerpres). — în subcomisia pentru cultură a Conferinței de la Geneva pentru securitate și cooperare în Europa continuă ample dezbateri in vederea redactării celor mai potrivite texte privind lărgirea și diversificarea cooperării culturale. Se conturează o apropiere a pozițiilor asupra unor prevederi privind mai larga folosire a mijloacelor de informare în masă în scopul unei mai bune cunoașteri a culturii popoarelor fiecăruia dintre statele participante. Subliniindu-se din nou importanța mijloacelor de informare în masă în societatea contemporană, s-a relevat că a devenit pregnantă ideea necesității folosirii judicioase a acestei forțe de influențare a o- pinîei publice în direcția unei mai aprofundate cunoașteri reciproce a culturilor naționale, în scopul unei mai bune înțelegeri între popoare.S-a înregistrat un acord în privința unui text care prevede lărgirea posibilităților de lucru pentru specialiștii străini care se interesează da materialele cu caracter cultural din

cinematografica și audio- ținlndu-se cont de regle-arhivele vizuale, .... _ . .mentările existente în această materie în fiecare țară.O asemenea prevedere oglindește Interesul crescînd al cercetătorilor din diferite țări asupra istoriei culturale, inclusiv asupra istoriei cinematografiei, dorința unei colaborări internaționale, a unei documentări ample, concrete, asupra diferitelor teme în scopul prezentării pit mai obiective a realităților culturale ale fiecărei țări.
★HELSINKI 4 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului „Suomen- maa", ministrul afacerilor externe al Finlandei, Ahti Karjalainen, s-a pronunțat pentru încheierea cît mai grabnică și cu succes a conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. El a există posibilități voca faza finală viitorul cel mai din Europa — a clamă acest lucru.

• REBOTEZARE SIM
BOLICĂ. De la 5 octombrie, „podul Salazar" — cel mai mare pod suspendat din Europa, care leagă Lisabona de periferia industrială a capitalei, de pe malul sting al riului Tejo — va purta în mod oficial numele de „podul 25 aprilie". Noul nume a fost înscris cu vopsea roșie, de o mînă anonimă, încă de a doua zi de după lovitura de stat din 25 aprilie, care a pus capăt dictaturii fasciste a lui Salazar.

Sărbătoarea Republicii PortughezeLISABONA 4 (Agerpres). — Majoritatea locuitorilor Portugaliei au primit cu entuziasm apelul guvernului, lansat de premierul Goncalves, privind organizarea, duminică 6 octombrie, a unei . Zile naționale a muncii, pentru a marca, și în acest, mod, victoria tice, care măriîn mercială, la sate, oamenii muncii vor desfășura, la 6 octombrie, o zi de muncă obișnuită, dar care va simboliza unitatea poporului, a forțelor democratice.Numeroase sindicate de ramură au luat deja măsurile necesare pentru organizarea lucrului in această zi. Puia și conducerea bisericii portugheze a publicat o declarație în care arată că „eliberează pe catolici de necesitatea respectării odihnei în această duminică". După încheierea lucrului, in localitățile rurale și urbane vor fi organizate manifestări artistice.Guvernul provizoriu a hotărît, de asemenea, ca dala de 5 octombrie să fie sărbătorită ca zi a proclamării Republicii Portugheze. Această sărbătoare a fost anulată de fostul regim fascist. Pentru organizarea sărbătorii republicii a fost................ ..specială din care tanți ai forțelor trei partide din mentală.Mario Soares, externe al Portugaliei, a declarat, cu prilejul unei conferințe de presă, organizată vineri, la Lisabona, că noul

poporului, a forțelor democra- asupra elementelor reacționare se opun procesului de transfor- progresiste în țară.fabrici, in școli, in rețeaua co-

guvern portughez, în frunte cu președintele Costa Gomes și cu premierul Vasco Goncalves, va continua linia politică externă instituită la 25 aprilie, inclusiv politica de decolonizare în Africa. Totodată, el a anunțat că Portugalia va merge înainte in ce privește planurile de aderare la Piața comună.
★LOURENQO MARQUES 4 (Agerpres). — „Eșecul recentelor uneltiri ale forțelor de dreapta din Portugalia a creat condiții pentru victoria definitivă a poporului și a forțelor armate ale Portugaliei asupra elementelor reacționare" — a declarat primul ministru al guvernului de tranziție ' din Mozambic. Joachim Chissano. El a arătat, in context, că guvernul de tranziție din Mozambic salută noul guvern al Portugaliei și dorește să stabilească cu acesta relații de prietenie și colaborare.

instituită o comisie fac parte reprezen- armate și ai celor coaliția guverna-ministrul afacerilor
Campania electorală

LONDRA 4 (Agerpres). — Campania electorală continuă cu toată intensitatea în Marea Britanie. Liderul Partidului conservator, Edward Heath, a declarat că, in cazul în care partidul său va obține victoria, va forma un guvern de unitate națională, la care vor fi invitați să participe și reprezentanți ai altor partide, precum și experți. Conservatorii — a deqlarat Edward Heath — doresc să realizeze un „forum pentru discuții deschise" asupra problemelor economice ale națiunii, în vederea soluționării lor. Aceste dezbateri ar urma să aibă loc în fața camerelor televiziunii.Liderul Partidului laburist de gu- vernămînt, Harold Wilson, a apreciat, însă, că, în situația în care securitatea economică și nivelul de trai al familiilor britanice se află in joc nu este timp pentru astfel de dezbateri. Problemele țării — a spus el — vor putea rarea către poată națiunii.La rîndul său, Jeremy Thorpe, derul Partidului liberal, a arătat nu consideră că există condiții suficiente pentru realizarea unei coaliții guvernamentale.

fi rezolvate numai prin asigu- democrației parlamentare, un guvern puternic, care da socoteală parlamentului de să șili- că

După demisia guvernului italianROMA 4 — (Corespondență de la R. Bogdan). Președintele Giovanni Leone, care, după cum s-a anunțat, a primit, joi seara, demisia celui de-al V-lea cabinet Rumor, va începe, luni, consultările cu principalele personalități politice în vederea soluționării actualei crize. Rugind pe membrii actualului cabinet să se ocupe de rezolvarea chestiunilor curente, șeful statului și-a rezervat dreptul de a lua o hotărîre definitivă la încheierea acestor consultări.Intre timp, pe scena politică a țării se fac auzite noi reacții la criza politică în care se află țara și care este dublată de o ascuțită criză economică. Majoritatea partidelor politice, exceptînd aripa dreaptă a Partidului Socialist-Democratic, condusă de Mario Tanassi și Flavio Or- landi, s-au pronunțat împotriva dizolvării parlamentului și a reîntoarcerii anticipate la urne.O declarație a Biroului Politic al

P.C.I. se pronunță împotriva dizolvării anticipate a celor două camere ale Parlamentului și arată că „este necesar și obligatoriu să se dea țării un guvern care, modificînd direcțiile și metodele ce s-au dovedit a fi ineficace, să asigure desfășurarea corectă a vieții democratice, să deschidă prin măsuri inovatoare un nou curs de politică economică și să garanteze desfășurarea alegerilor regionale, provinciale și comunale la scadența constituțională, prevăzută pentru viitoarea primăvară".
★Camera deputaților a Parlamentului italian a adoptat, cu majoritate de voturi, decizia de a priva de imunitate parlamentară 24 de deputați re- prezentînd Mișcarea Socială Italiană (partid neofascist). Aceștia sînt acuzați de a fi organizat provocări cu caracter fascist, care au dus la pierderi de vieți omenești.

subliniat că pentru a se con- a conferinței în apropiat. Situația precizat el — re-
Sesiune de lucru a partidelor comuniste și muncitorești

din țările capitaliste europeneDUSSELDORF 4 (Agerpres). — La Diisseldorf a avut loc o sesiune de lucru a partidelor comuniste și muncitorești din țările capitaliste europene. După cum informează ziarul „Un- sere Zeit", participanții au făcut un schimb de informații cu privire la îndeplinirea hotărîrilor conferinței partidelor comuniste și muncitorești din țările capitaliste ale Europei, desfășurată la Bruxelles, în ianuarie a.c. Ei au dat o apreciere pozitivă pașilor intreprinși în comun în direcția

transpunerii în viață a hotărîrilor Conferinței de la Bruxelles, precum și în aceea a realizării a- propierii și colaborării dintre forțele democratice din Europa occidentală.Participanții au căzut de acord să propună organelor conducătoare ale partidelor lor o serie de noi măsuri vizînd aplicarea in practică a hotă- ririlor luate la Bruxelles. O atenție particulară va fi acordată asigurării unor acțiuni comune împotriva concernelor multinaționale.

• NOI PROGRESE IN 
FUZIUNEA TERMONU
CLEARĂ. Savanții americani de la Universitatea Houston (statul Texas) au parcurs o e- tapă importantă pe calea folosirii fuziunii termonucleare în scopuri pașnice, încălzind hidrogenul pină la temperatura de 200 de milioane de grade, cu ajutorul unui aparat numit „Texas Tokomac". Acest fenomen de fuziune, care stă la baza e- nergiei solare, ar putea crea o sursă nelimitată de energie ieftină, folosind hidrogenul extras din apa de mare. Deși stadiul actual al cercetărilor nu perrțiite menținerea îndelungată a plasmei gazoase astfel formate, pentru ca fuziunea termonucleară să poată fi folosită în scopuri practice, savanții texani consideră că acest lucru va putea fi realizat pină în 1990.

Un comunicat al Partidului
Comunist Grec (interior)ATENA 4 (Corespondență I. Badea). — Ziarul „Avghi" blicat un comunicat al P.C.G. (interior) in care se arată că, la ultima sa ședință, Comitetul Central „a e- xaminat problemele fundamentale și imediate privind funcționarea și dezvoltarea partidului și a hotărît luarea unei serii de măsuri privind construcția de partid, organizarea și întărirea muncii ideologice și mobilizarea forțelor sale în direcția dezvoltării luptei de mase, avind ca o- biectiv principal democratizarea șl desfășurarea luptei electorale". Măsurile — precizează comunicatul — se referă, între altele, la : „Organizarea funcționării C.C., ca organ su-

de la a pu- de conducere al partidului, și Biroul"';prem a organului său executiv — întărirea legăturilor C.C. cu toate cadrele și organizațiile de partid ; sprijinirea deplină a E.D.A., pentru ca, împreună cu efortul altor forțe politice. care participă sau vor participa la aceasta, E.D.A. să devină, intr-adevăr. organismul larg al stîngii și să-și îndeplinească rolul în procesul democratizării și în lupta electorală ; semnalarea problemelor generale legate de organizarea congresului partidului, a cărui dată ți modalități de convocare vor fi stabilite într-o plenară lărgită a C.C., care va fi convocată după alegeri".

• IARNĂ PREMATURĂ, în Europa, în special în R.F.G. și Elveția, iarna s-a instalat cu mult mai repede decît de obicei. Ținuturile situate la altitudini de peste 800 de metri sînt acoperite cu straturi considerabile de zăpadă ; în Elveția, elicopterele militare au trebuit să intervină pentru aprovizionarea cu alimente a turmelor surprinse de zăpadă la mari altitudini, iar la Paris, temperatura maximă înregistrată la 3 fost cea mai joasă secol. octombrie a din ultimul
MAFIEI".publicate la

O declarație a P. C. din ChileSANTIAGO DE CHILE 4 (Agerpres). — P. C. din Chile a dat publicității o declarație în care cheamă militarii să revină la „respectarea tradițiilor constituționale ale țării și la îndeplinirea obligațiilor lor direc-
te. să devină din nou soldați al patriei". Deciarâțiă chSamă pe toți militarii chilieni, animați de sentimente patriotice, „să se alăture majorității, care dorește să pună capăt actualei situații din Chile".

agențiile de presă transmit
L. Brejnev va vizita

Franța. La invitația președintelui Valery Giscard d’Estaing, secretarul general al C.C. al P.C.U.S., Leonid Brejnev, va face o vizită de lucru in Franța, între 5 și 7 decembrie, anunță agenția T.A.S.S.
Adunarea de Stat a R.P.

Ungare, întrunită în sesiune de toamnă, a dezbătut și aprobat legea privind comerțul exterior al țării și o informare privind aplicarea legii sfaturilor populare.
Comunicatul comun da‘ publicității la Phenian, Ia încheierea vizitei delegației de partid și guvernamentale siriene, conduse de Hafez El Assad, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, evidențiază satisfacția părților față de extinderea cooperării și a legăturilor între Partidul Muncii din Coreea și Partidul Baas Arab Socialist, hotă- rîrea lor de a depune eforturi sporite pentru dezvoltarea și îmbogățirea acestor raporturi. Totodată, părțile au subliniat necesitatea dezvoltării relațiilor de prietenie și cooperare stabilite între R.P.D. Coreeană și Siria.
La Viona a avut loc 0 nou^ ședință plenară a participanților la negocierile privind reducerea forțelor armate și armamentelor și suri adiacente în relatează agenția ma-Europa centrală, T.A.S.S.
Criza de guvern dina doua oară în de-Turcia. Pentrucursul unei săptămîni, premierul desemnat cu formarea uniți nou guvern în Turcia a anunțat că a suferit un eșec in tentativele sale de alcătuire a unui cabinet de coaliție.
Manifestații împotriva 

guvernului de Ia Saigon. Elemente budiste au manifestat vineri pe străzile Saigonului și în fața palatului așa-zisei Adunări Naționale, cerînd demisia lui Nguyen Van Thieu, eliberarea tuturor deți- nuților politici și încetarea înrolărilor forțate in armată și aplicarea cu strictețe a Acordului de la Paris. Alte organizații, printre care „Forța reconcilierii naționale" și blocul opoziției „ireductibile" față de Thieu au semnat și publicat manifeste prin care cer demisia acestuia.
Președintele Republicii 

Gaboneze, Hadj Omar Bongl)’ a sosit la Pekin, în cadrul unei vizite oficiale întreprinse la invitația guvernului R.P. Chineze.

La Praga I'au Incheiat convorbirile dintre delegația Consiliului Central al U.G.S.R., condusă de Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., și cea a Consiliului Central al Mișcării Sindicale Revoluționare Cehoslovace, condusă de Karel Hoffmann, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Consiliului Central al M.S.R.C.

Remanierea guvernului 
belgian. Rc§ele Baudouin al Belgiei a aprobat, vineri, o remaniere guvernamentală efectuată de primul ministru Leo Tindemans. Prin această remaniere, de fapt o mărire a numărului membrilor săi, guvernul belgian cuprinde 21 miniștri și opt secretari de stat.

In comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei oficiale in Austria a președintelui Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, Piotr Jaroszewicz, se arată că șefii celor două guverne au evidențiat că relațiile de bună vecinătate și colaborare dintre toate statele europene, indiferent de regimul lor social și politic, contribuie la întărirea păcii și securității internaționale. Ei au relevat importanța Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare în destinderea internațională.
Consiliul executiv al 

UNESCO a adoptat hotărîrea de a invita Organizația pentru Eliberarea Palestinei să participe, în calitate de observator, la Conferința generală a UNESCO ce urmează să se deschidă la 17 octombrie la Paris.
Guvernul argentinean • condamnat din nou, oficial, poziția Pieței comune privind prelungirea interdicției asupra importului de carne în cele nouă țări vest-europene — anunță agenția Inter Press Service. Argentina consideră că o asemenea poziție constituie „o încălcare a A- cordului de la Roma cu privire la constituirea Comunității Economice Europene (C.E.E.), fiind în contradicție cu spiritul acordurilor internaționale".
BEIRUT

• „VINULDin datele oficialeRoma rezultă că în Italia, sînt puse în vînzare 3,5 milioane hectolitri de vin care nu are nici cea mai mică înrudire cu strugurele. Din 20 de sticle de vin, una conține lichid falsificat în retortă din sfeclă furajeră, apă, produse chimice și substanțe a- romate. Produsul este numit de consumatorii inșelați „Vinul Mafiei". în Sicilia, 250 de polițiști șl inspectori sînt pe urmele falsificatorilor. Au fost, de asemenea, depuse reclamații împotriva a 100 de persoane.
• CEL DE-AL XI-LEA 

SAI.PN INTERNAȚIO
NAL AL AUTOMOBILU
LUI s-a deschis joi, la Paris. La ediția din acest an expun 1 200 de firme. în cercurile specialiștilor se apreciază că Salonul internațional 1974 nu prezintă noutăți deosebite în creația automobilistică, această stagnare datorindu-se crizei petroliere și inflației, care se resimte pe plan internațional și afectează in mod special industria producătoare de automobile.

MO-La Ge-

Reprezentanții a opt 
partide de opoziție din Ar
gentina au reafirmat hotărîrea de a continua dialogul cu guvernul în vederea menținerii stabilității ordinii constituționale. Este vorba de partidele „Uniunea Civică Radicală", Comunist, Democrat-Progresist, Socialist al Muncitorilor, Socialist Popular, Intransigent, Uniunii Poporului și Revoluționar-Creștin.

Datorită cutremurelor în
registrate în Peru, P^edintele Juan Velasco Alvarado a dispus a- minarea, pină la 9 octombrie, a festivităților care urmau să marcheze, joi seara, cea de-a Vl-a aniversare a „Revoluției peruane".

Cu prilejul unui mare 
miting orSanizat la Caracas, reprezentanții diferitelor partide politice, organizații sindicale, studențești, membri ai Parlamentului din Venezuela au cerut naționalizarea imediată a industriei petroliere și miniera venezuelene.

Un val de greve a cuprina numeroase întreprinderi industriale ale Spaniei. La apelul organizațiilor sindicale care își desfășoară activitatea în ilegalitate, peste 20 000 de muncitori din capitală și alte localități au participat în ultimele zile la diferite acțiuni de oprire a lucrului.

Succesul Expoziției industriei ușoare româneștiBEIRUT 4 (Corespondență de ta C. Ionescu). — Expoziția industriei chisă la capitala o largă de cele partea oamenilor de afaceri și a presei din Beirut. Numeroase ziare libaneze au publicat ample relatări însoțite de fotografii de la inaugurarea expoziției, evidențiind calitatea și varietatea produselor industriei noas-

ușoare românești des- începutul săptămînii in libaneză se bucură de afluență de vizitatori și mai bune aprecieri din
tre ușoare. „L’Orient-Le Jour", „An Nahar", „Le Soir" șl alte ziare libaneze elogiază expo- ' ziția recent deschisă, manifestare prestigioasă a relațiilor e- conomice, în continuă dezvoltare dintre România și Liban. La rîndul ei, televiziunea libaneză a prezentat secvențe de la inaugurare, precum și de la parada modei românești care se desfășoară în fiecare seară, in cadrul expoziției, deschisă pînă la 10 octombrie.

• SOCIETATEA 
RILOR DE VÎNT. neva a fost constituită, rînd, o societate care pune crearea de instalații de producere și de stocare a energiei eoliene. Prima instalație este o demnă urmașă a vechilor mori de vînt. Paletele acestui nou tip de moară sînt dispuse pe două planuri, între care este amplasat generatorul de curent. Dacă diametrul morii prototip este de numai 11 metri, următoarele instalații vor avea dia- metre de pină la 130 de metri. Specialiștii sînt de părere că. departe de a fi „o luptă cu morile de vînt", crearea și perfecționarea acestor instalații vor contribui la acoperirea unei bune părți din nevoile de energie electrică ale Elveției.

de cu- își pro-

• GREFE OSOASE 
DIN CERAMICĂ. Specialiștii din R.F.G. au pus la punct un material care dă rezultate deosebit de bune ca substituant al materialului osos. Este vorba de un tip de argilă pe bază de oxid de aluminiu pur, care se deosebește de masele plastice și metalele folosite pînă în prezent în protezele de os prin faptul că este suportat mai bine de țesuturi, nefiind descompus sau atacat prin coroziune. Proteza bioceramică poate fi grefată fără a se recurge la cimentul de os, care dă deseori naștere la complicații.
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