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entuziasm,
caracteristică acestei perioade premergătoare Congresului al Xl-lea al P. C. R

Tovarășul 
Nicolae

Ceaușescu 
împreună cu alți conducători 
de partid și de stat a vizitat 

ieri unități industriale 
și agricole, de cercetare 
științifică și învățămint 
superior din județul Timiș

La întreprinderea mecanică din Timișoara

Ieri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună 1 cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Emil 
Bobu, losif Uglar, Gheorghe Oprea, 
a făcut o vizită de lucru în județul 
Timiș.

La numai cîteva zile după rodnicele 
îrttîlniri pe care le-a avut în județele 
Covasna, Hunedoara, Alba, Sibiu și 
Olt, secretarul general al partidului a 
venit în județul Timiș pentru a exami
na, la fața locului, împreună cu oa
menii muncii din industrie, de pe 
ogoare, din institute de cercetare 
științifică și tehnologică, înfăptuirile 
de pînă acum, posibilitățile de îmbu
nătățire, în continuare, a întregii ac
tivități, în perspectiva marilor obiec
tive înscrise în proiectele de docu
mente ale Congresului al Xl-lea 
al P.C.R.

Un salut plin de dragoste și gingășie la Lenauheim

------------------------------------------------------------------------ ---

Marea întrecere

socialista

în cinstea

Congresului

Din cronica 
fruntașilor

• REȘIȚA (Corespondentul „Scîn- teii", Nicolae Cătană) — Cu producția ultimului schimb al zilei de 3 octombrie, colectivul întreprinderii miniere Bocșa (Caraș-Severin) a realizat sarcinile de plan stabilite inițial pe întregul cincinal. Intre cele mai importante măsuri fl- plicate în scopul devansării cincinalului la exploatările miniere din Bocșa, Ocna de Fier și Dognecea se numără : introducerea mecanizării In subteran prin folosirea unor mașini de încărcat de mare randament în abataje, a perforatoarelor cu ■ randament superior, mecanizarea transportului cu locomotive pe orizonturile din subteran. La ora actuală, colectivul întreprinderii raportează că, în perioada ce a trecut din anul în curs, a obținut o productivitate a muncii cu 48,3 la sută mai mare decît cea planificată și că, pe ansamblul perioadei din cincinal, a redus cheltuielile materiale de producția cu circa 10 lei. Avansul luat permite colectivului ca, pînă la finele cincinalului, să dea suplimentar o producție globală în valoare de peste 60 milioane lei, precum și o producție-marfă de peste 140 milioane lei.

mentară de peste 250 milioane Iei. Pină la această dată, bilanțul activității colectivului consemnează realizarea, peste prevederile actualului cincinal, a 4 460 000 metri pă- trați țesături de bumbac.• PIATRA NEAMȚ (Corespondentul „Scinteii", Ion Manea). — Antrenat în ampla întrecere socialistă care se desfășoară în cinstea celui de-al Xl-lea Congres al partidului, colectivul Uniunii județene Neamț a cooperativei meșteșugărești a realizat cu 465 de zile mal devreme sarcinile de plan privind producția-marfă și prestările de servicii prevăzute pentru actualul cincinal. Este prima unitate din e- conomia acestui județ care a răspuns prin fapte demne de toată lauda inițiativei naționale : „Cincinalul, înainte de termen !“. Prin a- vansul obținut au fost create condiții ca, pînă la finele anului 1975, meșteșugarii din județul Neamț să realizeze suplimentar o producție- marfă și un volum de servicii in valoare de circa o jumătate de miliard lei.
• PLOIEȘTI (Corespondentul „Scinteii", Constantin Căpraru). — Lucrătorii celor 40 de șantiere din țară, care aparțin Trustului de construcții și instalații petroliere Ploiești, au anunțat la 2 octombrie a.c. realizarea sarcinilor de plan din actualul cincinal. Pînă la finele anului 1975, constructorii vor e- fectua, în plus, lucrări de construcții și montaje de instalații petroliere In peste 35 de județe, în valoare de peste un miliard lei.• DROBETA TURNU-SEVERIN (Corespondentul „Scinteii", Virgil Tătarii). — încă de la finele lunii mai a.c., colectivul întreprinderii textile „Caz.anele“ din Orșova a anunțat realizarea, cu un an ți 7 luni mai devreme, a prevederilor de plan pe Întregul cincinal. Avansul ciștigat — așa cum ți-au propus harnicele țesătoare — se va concretiza într-o producție supli-

• ORADEA (Corespondentul ;,Scinteii", Dumitru Gâță). — In întîmpinarea celui de-al Xl-lea Congres al partidului, colectivul întreprinderii mecanice din Oradea, care produce instalații și a- gregate pentru agricultură, a raportat îndeplinirea sarcinilor de plan pe întregul cincinal, cu un an ți trei luni mai devreme. Acest succes se datorează organizării judicioase a muncii, valorificării gîn- dirii tehnice pe baza căreia au fost asimilate noi .produse — ventilatorul VAZ-600, banda de transport de 4 tone, precum și alte 30 noi produse, întregul spor de producție s-a realizat pe seama creșterii productivității muncii, punerii în funcțiune a unor capacități de producție înainte de termen ți aplicării unor valoroase inovații ți raționalizări. Pînă la sfîrșltul cincinalului, întreprinderea mecanică din Oradea va obține o producție globală suplimentară în valoare de 225 milioane lei.
IN TREI TRIMESTRE, 1N INDUSTRIA CHIMICĂ

117 noi capacități de producție

în întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a conducătorilor de partid 
și de stat care-l însoțeau au venit to
varășii Mihai Telescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, președintele Con
siliului popular al județului Timiș, Ion 
Iliescu, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., secretar 
al comitetului județean de partid, alți 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Pe aeroportul orașului, mii de ce
tățeni — români, germani, maghiari, 
sîrbi — și-au manifestat cu puternic 
entuziasm bucuria de a se reîntîlni cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, expri- 
mîndu-și prin ovații și urale atașa
mentul profund față de Partidul Co
munist Român, față de secretarul său 
general.

De la începutul anului au intrat in funcțiune 117 capacități și obiective productive ale industriei chimice. Instalațiile de dimetil tereftalat II de la Combinatul petrochimic Brazi, cele pentru prelucrarea a 3,5 milioane tone țiței la rafinăria nr. 2 din Pitești, liniile tehnologice pentru producerea fibrelor chimice de la Iași, cloramfenicolului 
V

la întreprinderea „Terapia" din Cluj, mărirea capacităților de producție de anvelope la întreprinderile ’’„Danubiana" din București și „Victoria" din Flo- rești, instalațiile pentru producerea fibrelor relon voare de racordate economic ...produc din plin. In a- ceste zile, constructorii și montorii lucrează
pentru cola Săvinești la circuitul în acest an

în ritm susținut pentru darea în funcțiune în cel mai scurt timp a instalațiilor de pe platforma petrochimică din Pitești, instalațiilor de sodă electrolitică III de la Combinatul chimic din Rm. Vîlcea, negru de fum de la Copșa Mică, a- cid sulfuric la Brăila, auxiliari textili la Rîș- nov. fibre texturate la Iași ș.a.
y

Sărbătorim astăzi
ZIUA

RECOLTEI
0 mare adunare populara va avea loc cu acest 

prilej la Timișoara. în jurul orei 10, posturile noastre 
de radio și televiziune vor transmite în direct în
treaga desfășurare a acestei manifestări.

25 DE ANI DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE
Tovarășului ERICH HONECKER

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate German»

Tovarășului HORST SINDERMANN
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate German»Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și poporului Republicii Democrate Germane un călduros salut frățesc și cele mai cordiale felicitări din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, a poporului român și a noastră personal.Eveniment de cotitură istorică cu profunde rezonanțe, proclamarea Republicii Democrate Germane a deschis poporului țării dumneavoastră calea înfăptuirii unor procese de adinei prefaceri revoluționare, de edificare a societății socialiste.Comuniștii, întregul popor român împărtășesc mîn- dria comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din R. D. Germană pentru succesele remarcabile pe-care le-au obținut, sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, în dezvoltarea industriei și agriculturii, a științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual, ca și pentru prestigiul de care se bucură astăzi pe plan internațional primul stat german al muncitorilor și țăranilor.

NICOLAE CEAUȘESCUSecretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele 
Republicii Socialiste România

BERLINConstatăm eu deplină satisfacție că, în acești douăzeci și cinci de ani, legăturile multilaterale de prietenie și colaborare frățească dintre popoarele, partidele și statele noastre s-au dezvoltat și adîncit continuu, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, spre binele celor două popoare, în interesul unității țărilor socialiste, al cauzei păcii și socialismului în lume.Reafirmăm și cu acest prilej dorința noastră de a promova și în viitor prietenia frățească, alianța și colaborarea pe multiple planuri între partidele, popoarele și țările noastre, în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare șl asistență mutuală încheiat la 12 mai 1972 între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.Cu prilejul marelui jubileu al Republicii Democrata Germane, vă urăm dumneavoastră, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din R. D. Germană noi și tot mai mari victorii în construirea societății socialista dezvoltate, în activitatea multilaterală pentru înflorirea patriei, In lupta pentru triumful cauzei generala a socialismului șl a păcii !n Europa și tn lume.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialist» România
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Conducătorilor de partid le sînt prezentate cele mal recente realizări ale colectivului întreprinderii de aparate 
electrice de măsurat

Ia întreprinderile de mecanică, de aparate electrice 
de măsurat și la „Electrotimiș“:

Preocupări pentru organizarea științifică 
a producției, utilizarea rațională 
a spațiului productiv, creșterea 

eficienței economicePrimul obiectiv înscris tn programul vizitei a fost întreprinderea mecanică din Timișoara.Secretarul general al partidului a vizitat în repetate rînduri această unitate a industriei constructoare de mașini timișorene. Cu prilejul vizitelor precedente, interesîndu-se de mersul producției, a făcut o serie de recomandări menite să stimuleze preocuparea cadrelor de conducere și a specialiștilor de aici pentru folosirea spațiilor Industriale și a utilajelor, organizarea pe baze științifice a Întregului proces de fabricație, dezvoltarea și modernizarea producției.Rezultatele aplicării in, practică a orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu sînt astăzi deosebit de evidente. Ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, loan Avram, și directorul întreprinderii, Ioniță Bagiu, raportează cu satisfacție secretarului general al partidului că întreprinderea mecanică din Timișoara și-a îndeplinit planul anual al producției globale încă de la 4 iulie, iar al producției-marfă de la 22 iulie, obținind un avans care va permite realizarea integrală a sarcinilor cincinalului în patru ani și jumătate. Prin introducerea unor tehnologii noi, a unor dispozitive de manipulare și asamblare a pieselor, proiectate și construite în întreprin

dere, productivitatea muncii a sporit considerabil.— Aveți acum, Intr-adevăr, o uzină modernă, apreciază secretarul general al partidului. Remarcind bupa organizare a producției, a fluxurilor tehnologice, ca urmare a unor măsuri ferme în această direcție, tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat totodată, că mai există încă posibilități pentru și mai buna folosire a spațiului de producție in diverse hale; prin amplasarea mai judicioasă a u- tilajelor. Secretarul general al parti-' dului a subliniat, de asemenea, necesitatea accelerării procesului de asimilare a producției de poduri rulante mari și pregătirea fabricației de utilaj siderurgic — ceea ce va întregi profilul complex al acestei întreprinderi. Recomandările, ca și felicitările calde adresate întregului colectiv pentru frumoasele sale rezultate. au fost primite cu deosebită satisfacție, cu angajamentul ferm de a face totul pentru perfecționarea activității productive, în deplină concordanță cu cerințele tehnicii celei mai înaintate.Vizita de lucru se desfășoară în continuare la noua platformă industrială timișoreană de pe Calea Bu- ziașului, care înmănunchează unități ale industriei electrotehnice și chimice, printre care și moderna întreprindere de aparate electrice de 

măsurat „AEM“, unul dintre obiectivele intrate în funcțiune în actualul cincinal.în această unitate, care produce Instrumente de măsură și aparataj de precizie și finețe pentru laboratoare și tablourile de comandă ale instalațiilor automatizate, tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți conducători de partid le sint prezentate cele mai recente realizări ale colectivului Întreprinderii.Sint vizitate principalele sectoare ale unității — atelierele de prelucrare a metalelor, de asamblare a aparatelor și de sculărie, utilate cu mașini de mare randament, toate mi- nuite de tineri care nu depășesc virsta de 20 de ani.Directorul unității, ing. Savin Dra- goliub. arată că toate cadrele au fost pregătite și specializate la locuT de producție, existind o preocupare pentru continua perfecționare profesională,. cerută de modernizarea permanentă a fluxului tehnologic, in pas cu tehnica mondială.Examinind aspectul general al clădirii, modul de repartizare a liniilor tehnologice, tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază soluția constructivă de etajare a spațiilor de producție, remarcind. în același timp, existența unor posibilități nefolosite.— Construcția, spune secretarul general al partidului, este justificată sub aspectul ei funcțional, dar cred că trebuie reanalizat modul în care sint amplasate utilajele. Pe același spațiu ar mai putea fi cuprinse și alte linii tehnologice. Ținînd seama de suprafețele construite, să se revadă nu numai proiectele actuale de amplasare a utilajelor, ci și cele pentru dezvoltările prevăzute în viitorul cincinal. Să fie avută în vedere cuplarea construcțiilor, nu dispersarea lor, astfel incit terenul să fie folosit cu maximă chibzuință.— Vom reamplasa utilajele astfel Incit suprafețele să fie mai bine întrebuințate, se angajează directorul unității.— Asta este bine, dar pentru ce nu ați făcut-o de la început, pentru ce nu ați organizat fluxul tehnologic în mod definitiv, pe măsură ce clădirea a fost predată de constructor ? Mutările de utilaje costă bani, răpesc timp și pot produce defecțiuni 

în funcționarea liniei tehnologice. Este bine să instalăm astfel mașinile incit să nu mai necesite deplasări la fiecare etapă de dezvoltare a unității. De altfel, aceeași remarcă este valabilă și pentru alte obiective industriale noi.Prezentarea machetei viitoarelor hale de producție, în care se preconizează a fi realizate diferite tipuri de aparate de măsură de mare precizie pentru laboratoare, precum și lagăre din rubin și safir sintetic prilejuiește o nouă analiză a modulul cum a fost concepută organizarea terenului construibil al unității. Se ajunge la concluzia îndesirii clădirilor, a utilizării unor spații devenite disponibile prin reorganizarea fluxului tehnologic, măsuri menite să asigure creșterea eficienței tehnico- economice pe ansamblul unității.Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate, într-o mică expoziție organizată ad-hoc, citeva din cele 39 de tipuri de bază de aparate asimilate și produse aici, dintre care unele sint rodul colaborării întreprinderii cu catedre de specialitate ale institutelor politehnice din București și Timișoara, precum și cu diferite institute de cercetări departamentale.Secretarul general al partidului recomandă continuarea activității de diversificare a produselor, a colaborării cu cadrele didactice și cercetătorii științifici, felicitînd în aceiași timp colectivul unității pentru realizările obținute.Luîndu-și rămas bun. tovarășul Nicolae Ceaușescu urează tuturor noi succese în îndeplinirea proiectelor de dezvoltare a întreprinderii, fiind asigurat de conducerea unității că toate indicațiile și recomandările primite vor fi traduse în viață.Dialogul purtat de secretarul general al partidului cu muncitorii și specialiștii, la locul unde se făurește producția materială, continuă la întreprinderea vecină, „Electrotimiș".Această întreprindere — realizare recentă a cincinalului — produce matrițe și utilaje tehnologice pentru întreaga noastră industrie electrotehnică. Unitatea fabrică unicate și diferite repere de serie mică, partici- pind la procesul de continuă înnoire a tehnicii și tehnologiei sectorului pe care îl servește.Constituind o emanație a Directivelor Congresului al X-lea al partidului, o concretizare a recomandărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privitoare la organizarea unor unități menite să valorifice la un grad superior metalul, nrin înglobarea lui în produse de înaltă tehnicitate, întreprinderea a devenit repede cunoscută în întreaga tară prin cele aproape 200 de tipuri de utilaje tehnologice și 6 500 de tipuri de scule de înaltă calitate.Secretarul general al partidului a- preciază favorabil aceste preocupări, realizările obținute. Totodată a criticat modul negospodăresc în care sint utilizate suprafețele productive.— Am examinat acum citeva zile prevederile pentru dezvoltarea a- cestei întreprinderi în cincinalul viitor. Dar, după cele văzute aici, întregul proiect va trebui să fie revizuit. Majoritatea suprafețelor pentru care s-au solicitat noi. investiții nu sint justificate. Este suficient Ioc pentru amplasarea unor mașini în măsură să conducă la dublarea producției, fără a se construi noi hale.Directorul unității, ing. Arke Marcus, se angajează ca încă în acest an să înceapă montarea unor utilaje prevăzute pentru etapa a doua de dezvoltare, pe spații construite.— Dacă spațiile dintre locurile de muncă vor fi mai mici, lucrul va fi stingherit ? — întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu un grup de montori.— Nu, deloc — răspunde în numele acestora Gh. Babescu — aceasta nu ne deranjează cu nimic. Dar va trebui să se analizeze transportul subansam- blelor la bancurile de lucru.— Desigur, puteți realiza o platformă specială de aprovizionare pentru toată secția, nu pentru fiecare rînd de bancuri. Pot fi instalate, de asemenea, macarale pivotante pe poduri rulante. Evităm risipa de spa

țiu și cheltuielile inutile. Consider că este și sarcina organizației de partid de a acționa astfel incit să nu mai rămînă aici nici un spațiu productiv ițeutilizat. Cred că aceasta trebuie să fie o îndatorire de onoare a tuturor comuniștilor, un angajament al întregului colectiv al întreprinderii în cinstea celui de-al XI-lea Congres al partidului.Cuvintele secretarului general al 

Muncitorii și studenții timișoreni ovaționează pentru partid, pentru secretarul sdu general
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partidului găsesc o unanimă aprobare în rîndul muncitorilor.Adresindu-se apoi miniștrilor loan Avram și Virgil Actarian, altor factori de conducere din economie a- flați aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu trasează sarcina ca toate proiectele de investiții să fie revizuite în spiritul celor arătate.— Va trebui, de asemenea, a adăugat secretarul general al partidului,

ca noile obiective să fie astfel am* plasate incît să facă un bloc comun. Astfel vor putea fi create utilități comune pentru mai multe întreprinderi, va fi gospodărit mal bine terenul de construcție. Chiar pe această platformă vor trebui reanalizate amplasamentele viitoarelor construcții,
(Continuare în pag. a III-a)
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MÎND ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
Proiectul de Program fixează obiective de însemnătate cardinală si pentru activitatea invătămfntului, conceput ca factor esențial de cultură si civilizație socialistă. Sînt astfel definite. Ia parametrii superiori, sarcinile ce revin tuturor forurilor din invă- tămînt si. in primul rind. organizațiilor de partid, ca nuclee revoluționare, chemate să asigure punerea in valoare a întregului potential didactic si științific, a întregii activități politico-educative din institute si facultăți. In cele ce urmează se relevă unele aspecte din experiența unor organizații de partid din Centrul universitar București.în unitățile universitare ale Capitalei isi desfășoară activitatea a- proape 11 000 de comuniști. în rîndul acestora inscriindu-se personalități de înalt prestigiu, o pleiadă de cadre didactice si cercetători tineri. precum si un important, număr de student!. în toate catedrele. centrele si laboratoarele de cercetare. în aproape toti anii de studiu sint constituite grupe de partid, adevărate nuclee de iradiere a spiritului de partid in viata universitară.Pe baza Indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu se elaborează în acest cadru larg un program de măsuri concret, menit să asigure transpunerea consecventă in practică a cerințelor integrării învătămîntulul superior cu producția și cercetarea științifică. Se va asigura astfel ca fiecare facultate să devină o unitate de producție cu un plan propriu de activitate productivă, pe baza căruia fiecare profesor și student să aibă responsabilități precise, să realizeze o producție efectivă. Transpunerea în practica cotidiană a acestei cerințe implică, firesc, creșterea rolului de conducător politic al fiecărei organizații de partid, din fiecare institut sau facultate.Principalul cadru al dezbaterii problemelor fundamentale ale perfecționării procesului instructiv-e- ducativ îl constituie adunările _ organizațiilor de partid. La adunările pentru dă,ri de seamă și a- legeri se • relevă în prezent citeva experiențe notabile tn acest sens. Așa. de pildă, la Politehnică s-au dezbătut „Sarcinile integrării organice a învă- 

tămlntulul cu cercetarea și producția", la Universitate s-au analizat frecvent „Perfecționarea planurilor și programelor de Invă- tămînț" ea si „Eficienta educativă a procesului didactic" : ..îndrumarea și sprijinirea activității asociațiilor studentesti" a format tema unor substanțiale discuții la Academia de studii economice : comuniștii Institutului de construcții au analizat „Asigurarea condițiilor materiale pentru buna desfășurare a instruirii practice a studenților". Faptul că adunările generale alo organizațiilor de bază de la Universitate au dezbătut și analizat problemele privind îndrumarea și pregătirea ritmică a studenților, urngărlnd aplicarea consecventă a măsurilor adoptate, a determinat. Intre altele, creșterea cu peste 10 la sută a numărului de studenti promovați integral in sesiunea din vară. Tot astfel, prin valorificarea propunerilor rezultate din asemenea dezbateri. la Institutul de arhitectură s-a reușit ca toate proiectele să fie executate de studenti ne baza unot comenzi concrete derivate din planurile de sistematizare a diferitelor localități din țara noastră. Totodată ne preocupă răspîndirea u- nor modalități de lucru care s-au dovedit eficiente : adunările de partid deschise, la Institutul politehnic. care au reușit să facă din problema colaborării organice cu producția o preocupare de bază a fiecărui cadru didactic și student ; plenarele cadrelor didactice, convocate din Inițiativa organizației de partid (In care, la Universitate, de pildă, s-au dezbătut mai ales sarcinile privind activitatea educativă 

In rîndurile studenților) s-au dovedit deosebit de rodnice în stimularea inițiativelor originale, adecvate profilului de pregătire al studenților. Functionarea cu regularitate. la Insțitutul de construcții. Institutul agronomic etc. a comisiilor pe probleme ale comitetelor de partid, a contribuit de asemeneaComuniștii—în avangarda activității educative din universitate
la o mai bună repartizare și tnde- plinire a sarcinilor concrete, după cum constituirea colectivelor complexe, formate din cadre didactice și studenți, îndeosebi la Politehnică, s-au dovedit binevenite în colaborarea pe linie de partid intre diferite catedre și facultăți.O analiză atentă arată însă că stilul de muncă al organizațiilor de bază trebuie in continuare îmbunătățit pentru a asigura o participare mai substanțială la bunul mers al procesului instructiv-educativ. în lumina recentelor indicații ale secretarului general al partidului se alcătuiesc planuri de diuncă vizînd o preocupare mai sistematică fată de conținutul procesului de învăță- minț. tinînd seama de faptul că 

din organizațiile de bază din facultăți fac parte cei mai buni specialiști. Dar pentru ca întreg acest fond de competentă si maturitate politică să fie valorificat integral trebuie combătută orice reținere sau teamă de a critica, după cum. de asemenea, se cere extirpată orice tendință, fie de răfuială cu cei care 

critică, fie de invocare. în fata criticii. a nu știu cărei imunități derivate din propria „specializare" sau dintr-o experiență personală „la adăpost de orice înnoire". Tocmai de aceea îndrumăm birourile organizațiilor de bază să pună asemenea probleme în centrul atenției adunărilor pentru dări de seamă și alegeri care se desfășoară în aceste zile.Preocupări permanente. fundamentale ale comitetului de partid, se identifică în educarea pentru muncă si viată a studenților, cultivarea în rîndurile lor a patriotismului. resnonsabilitătii civice si combativității fată de fenomenele negative de comportament. Activitatea in acest domeniu a organizației noastre de partid, ca si a tu

turor organizațiilor de partid din invătămintul superior, se întemeiază pe principiul că educația comunistă a viitorilor specialiști constituie o parte integrantă a pregătirii lor pentru viată, că orice tip de activitate desfășurată în procesul didactic trebuie să aibă valențe educative comuniste. Organizațiile da 

partid au inițiat, mai ales în ultima perioadă, o gamă largă de acțiuni. Menționăm discuțiile din catedre pe probleme teoretico-ideologice ale cursurilor, dezbaterile cu caracter interdisciplinar organizate la nivelul facultăților si institutelor („Valoarea teoretică si metodologică a abordării sistemice în științele biologice si medicale" — la I.M.F. : „Sistemul filozofiei marxiste" — la Universitate : „Probleme filozofice ale geneticii contemporane" — la Institutul agronomic ; „Civilizația contemporană si angajarea creatorului de artă" — la Conservator etc.).Organizațiile de partid acordă cea mai mare atentie cuprinderii fiecărui student in sfera de influentă a activității politico-educative. 

însușirii de către întreaga masă, a tineretului universitar a tezaurului de idei cuprins în documentele noastre de partid. în acest scop se dovedesc de mare eficiență informările politice, cercurile politice studențești, dezbaterile din adunările de asociație, colocviile pe teme educative, organizate de asociațiile studenților comuniști sub directa îndrumare a organizațiilor de partid. Analizînd nu de mult, in cadrul biroului, activitatea oolitico-ideolo- gică si cultural-educativă desfășurată în rindul studenților, ne-am dat seama încă o dată că informările politice, de pildă, si-au atins scopul acolo unde au fost organizate sistematic si cu multă responsabilitate. invitindu-se pentru expuneri sau. mai ales, pentru a răspunde la întrebări persoane de înaltă competentă. Asa s-a întîm- plat la Academia de studii economice. la Institutul politehnic, spre deosebire de Conservator si Institutul de arte plastice.Cu prilejul unor ședințe de instruire și de fiecare dată cînd este cazul insistăm asupra necesității generalizării unor asemenea metode educative. Totodată, subliniem necesitatea de a se pune tn mai mare măsură pe prim plan problemele concrete ale formării profilului etic comunist. în adunări de partid, in ședințe ale senatelor au fost combătute aspecte de închistare manifestate Ia unele catedre, mal ales in folosirea laboratoarelor, anumite tendințe de înfumurare sau cazuri de promovare pe bază de simpatii personale etc.în ceea ce-i privește pe studenți, s-au desfășurat acțiuni educative specifice — îndeosebi în cadrul asociațiilor — care se reflectă în comportamentul majorității tinerilor. îndrumăm toate organizațiile de bază să considere aceste succese doar ca un pas spre perfecționarea activității educative, să stabilească In cadrul actualelor ședințe pentru dări de seamă și alegeri măsuri concrete pentru continuarea metodică a acțiunilor 

menite să combată orice manifestări de studiu superficial, de „viață studențească ușoară", orice tendință care denotă o concepție potrivit căreia tinărul ar „trebui" să primească cit mai mult de la societate in schimbul unei contribuții personale cit țnai mici sau să dobindească o diplomă doar de dragul ei, orice neglijare a obligațiilor de a participa la gospodărirea căminelor studențești etc.Odată cu inaugurarea noului an universitar, organizațiile de partid din institute si facultăți au trecut la popularizarea și dezbaterea documentelor care vor fi supuse aprobării Congresului al XI-lea, Comitetul de partid a alcătuit în acest scop un plan de acțiuni pornind de la ideea că însușirea acestor documente de Importanță istorică de către toți universitarii este o sarcină de maximă importanță. Ca atare, planul prevede că munca desfășurată va trece treptat de la forme în care accentul cade pe informare (grafice, panouri, prezentarea pe capitole la stațiile de radioamplificare) la forme ce urmăresc aprofundarea conținutului teoretic : dezbaterea în a- dunări de partid si adunări ale asociațiilor studentesti. organizarea de expuneri, simpozioane, răspunsuri I la întrebări, mese rotunde in facultăți, la cluburi, consultații la cabinetele de stiinte sociale etc.Am prezentat, desigur, doar citeva aspecte din activitatea noastră. Sîntem constienti că rezultatele de Dină acrim nu sint De măsura posibilităților. că în stilul nostru de lucru mai persistă încă nu puține deficiențe. Proiectul de Program constituie și pentru noi atit o înaltă lecție de gîndire si acțiune revoluționară, cit si un îndemn la severă apreciere autocritică a activității.
Auqustin GIRBEA 
prim-secretar 
al comitetului de partid 
al Centrului universitar 
București
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UIZIIA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN IDEI«
—   — ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—    ................. ........... .... -------------——   .......... . ........... ..... II...   ■■ • —

(Urmare din pag. a II-a)prin realizarea unor hale sau blocuri de locuințe pe spațiile mult prea largi lăsate pentru zone verzi și drumuri. Trebuie îndesite construcțiile.In cursul vizitei, secretarului general al partidului îi sînt prezentate o serie de produse ale întreprinderii, realizate în colaborare cu oameni de știință, cadre didactice și studenți timișoreni. Printre acestea, o instalație de tăiat metale cu jet de plasmă și o mașină de debitat și izolat conducte, remarcabile prin tehnicitate și productivitate.— Am dori, spune inginerul Mircea Hrelescu, directorul științific al Institutului de sudură din Timișoara, să dezvoltăm aici în unitate producția de agregate și aparate de sudură. Avem posibilități suficiente pentru aceasta.— Sint de acord, spune tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vă felicit pentru realizările obținute, pentru colaborarea strînsă cu producția.Directorul unității informează, de asemenea, că întregul colectiv are ca obiectiv de frunte și realizarea unui plan de tipizare a subansam- blelor, spre a concretiza indicațiile date întregii industrii de către secretarul general al partidului în cadrul recentei Consfătuiri cu activul
la Institutul politehnic „Traian Vuia»:

Studenții aclamă pe secretarul general 
al partiduluiUltimul obiectiv al vizitei de lucru în municipiul de pe malurile Begăi l-a constituit Facultatea de mecanică a Institutului politehnic „Traian Vuia" din localitate.Sînt prezenți tovarășii loan Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Nicu Ceaușescu, vicepreședinte al Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, reprezentanții unor ministere economice.în centrul discuțiilor purtate aici cu cadrele didactice s-a situat una din problemele prioritare ale modernizării învățămîntului nostru superior, aceea a integrării sale cu cercetarea științifică și activitatea productivă.— în 1971, cu prilejul vizitei pe care ați făcut-o aici — spune, a- dresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu. acad. Ion Anton, rectorul institutului — m-ați întrebat dacă vă pot arăta un atelier-școală. Acum avem bucuria să vă putem prezenta această construcție modernă, în care funcționează atelierele-școală ale institutului, create la indicația dumneavoastră. în afară de aceasta, mai funcționează un atelier-școală de .proiectare la Facultatea de construcții Ș> arhitectură; iar pe platforma întreprinderii „Azur" și-au început activitatea două stații-pilot pentru cercetare și microproducție, alte patru n unități de acest fel urmînd a fi puse în funcțiune încă In acest an.Informînd pe tovarășul Nicolae Ceaușescu despre progresele realizate pe linia legăturii procesului in- structiv-educativ cu nevoile curente ale practicii productive, gazdele prezintă o microexpoziție de prototipuri, aparate și subansamble proiectate și executate de cadre didactice și studenți, pe baza unor cercetări aplicative proprii.Secretarul general al partidului se oprește cu interes în fața numeroaselor exponate, printre care sînt remarcate un osciloscop didactic, un stand pentru încercarea motoarelor electrice, un panou logic pentru laboratoare și numeroase alte aparate, unele dintre ele intrate în producția unor întreprinderi din țară sau aflate In curs de asimilare.Rețin In mod deosebit atenția oțelurile criogene, care funcționează la temperaturi joase și presiuni mari, șl prototipul unui motor electric liniar, 

Modalitățile concrete de dezvoltare a cooperativei agricole au constituit una din problemele examinate la Lenauheim

de partid șf de stat din centralele Industriale și Întreprinderi. El s-a angajat, in numele colectivului pe care îl conduce, să încheie a- cest proces tehnic incă în cursul acestui an, fapt care va determina o creștere a producției și a întregii eficiențe economice.Urînd succese în realizarea tuturor acestor proiecte, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a luat apoi rămas bun de la tinărul colectiv al întreprinderii.Ca pretutindeni în această vizită, tovarășul Nicolae Ceaușescu este condus de Ovațiile celor prezenți. Calda manifestare exprimă, în fond, aprobarea muncitorimii pentru politica partidului, satisfacția pentru persnectivele luminoase deschise întregii țări de proiectul de Directive ale Congresului al XI-lea și proiectul Programului Partidului Comunist Român.Cu gesturi emoționante sînt oferite flori, sint adresate secretarului general al partidului urări sincere de sănătate, de viață lungă și putere de muncă în activitatea neobosită pe care o desfășoară zi de zi pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumește tuturor pentru aceste calde manifestări de dragoste și prețuire.

a cărui fabricație industrială ar aduce însemnate avantaje în acest domeniu al tehnicii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă factorilor . de decizie din ministerul de resort să elaboreze un plan de acțiune comună, cu participarea tuturor organelor interesate în înfăptuirea acestui proiect.Integrarea învățămîntului cu cercetarea științifică și producția iși găsește aici, Ia institutul timișorean, o grăitoare expresie și in imaginea a- telierului-școală, veritabilă hală industrială în plină activitate de producție.Apreciind realizările colectivelor de cadre didactice și studenți, orientarea justă a procesului instructiv- educativ în direcția îmbinării ei strinse cu activitatea de cercetare, proiectare și producție, a pregătirii teoretice și practice multilaterale a studenților, formele concrete în care se înfăptuiesc aici hotărîrile conducerii noastre de partid și de stat privind modernizarea învățămintulul superior, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se extindă activitatea de realizare a unor produse noi, de înaltă tehnicitate, avind la bază cercetările și proiectele proprii ale cadrelor didactice și studenților și contractele încheiate cu întreprinderile economice interesate. Secretarul general al partidului indică, totodată, ca atelierele-școală, nu numai ce!» de la Timișoara, ci și cele din alte centre universitare ale țării, să fi» dotate cu utilaje moderne, iar producția lor să fie organizată științific, astfel încît să poată realiza, pe bază de plan, mașini și aparate de Înaltă precizie, solicitate de întreprinderi industriale, institute de ’cercetări și laboratoare.Mulțumind tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru recomandările sale, pentru atenția pe care o acordă în mod constant modernizării școlii românești, reprezentanții Ministerului Educației și Învățămîntului, ai celorlalte ministere, membrii conducerii institutului îl asigură pe secretarul general al partidului că vor colabora strîns pentru înfăptuirea întocmai a indicațiilor sale, pentru transformarea institutului timișorean, ca și a celor din celelalte orașe ale țării, In puternice centre de învățămint, cercetare și producție, capabile să a- 

•Igur» viitorilor absolvenți o pregătire multilaterală, la nivelul cerințelor pe care le impune progresul rapid al economiei românești.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, împreună cu ceilalți conducători de partid și de stat, se îndreaptă apoi spre sta-
la cooperativa agricolă

experimentală din lovrin:

Recomandări pentru valorificarea deplină 
a posibilităților agriculturii socialiste, 

pentru aplicarea largă a științeiVizita de lucru a continuat apoi în unele unități agricole ale județului Timiș.Prima unitate vizitată a fost cooperativa agricolă de producție Lenauheim, decorată de trei ori cu „Ordinul Muncii" clasa I. pentru rezultatele bune, pentru producțiile agricole mari obținute ani de-a rîn- dul.Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu. a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a fost salutată cu deosebit entuziasm, cu sentimente de dragoste și stimă de locuitorii comunei — români, germani, maghiari și sirbi — de mii de cetățeni din Grabăț, Bulgăruș. Jim- bolia, Comloșul Mare. Comloșul Mic, Iecea Mare, Iecea Mică, care au ținut să fie prezenți aici pentru a exprima, intr-un singur glas, hotă- rîrea lor de a depune toate eforturile in vederea perfecționării activității in acest important sector al economiei naționale care este agricultura.In semn de adine respect, bătrînul cooperator pensionar Vasile Baloș oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu tradiționala piine și sare, în timp ce tineri și tinere, îmbrăcați în frumoase costume populare românești și germane, ii invită să guste din plosca cu vin.Exprimînd sentimentele de bucuri» ale celor de față, Ilie Gardan, secretarul comitetului comunal de partid, și Viorel Uibaru, președintele C.A.P., au subliniat că vizita secretarului general al partidului la Lenauheim capătă o semnificație deosebită pentru locuitorii comunei : ea coincide cu împlinirea a 25 de ani de la crearea cooperativei agricole de producție de aici — un fericit jubileu, încununat de realizări de prestigiu. Sugestivă este, în acest sens, următoarea cifră : dacă la înființare fondul de bază reprezenta doar 155 117 lei, acum valoarea proprietății obștești depășește 48 milioane lei. Aplicarea măsurilor agrozootehnice corespunzătoare a permis ca în acest an să se obțină 4 661 kg grîu și peste 6 000 kg porumb la hectar. La sfecla de zahăr, producția se estimează la 42 000 kg la hectar, iar la sfecla furajeră la aproape 100 000.Rodul ogoarelor de la Lenauheim este înfățișat intr-o mică expoziție, convingătoare mărturie a hărniciei oamenilor de aici.In fața unei grămezi de porumb, secretarul general al partidului remarcă faptul că bobul de porumb este mai mic decît cel obținut, la același hibrid, în cooperativele din județul Olt, vizitate cu cîteva zile Înainte. In acest context, in cadrul discuției cu ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, Angelo Miculescu, cu președintele U- niunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție, Aldea Milita- ru, cu alți specialiști, se recomandă să se intensifice munca de cercetare pentru a se obține soiurile cele 

dlonul din apropiere, străbătînd un adevărat culoar viu, care freamătă de entuziasmul tineresc al miilor de studenți. Ei fac o călduroasă manifestare de dragoste față de secretarul general al partidului, aclamînd cu însuflețire „Ceaușescu și partidul", „Ceaușescu și poporul".
„Lenaiiheim“ și stațiunea

mai eficiente, cu cea mai mare producție Ia hectar.„Banatul trebuie să dea mai mult la această cultură și, în general, la toate culturile" — arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, reamintind gazdelor că dispun de un pămînt foarte bun, precum și de condiții climaterice favorabile.O altă temă abordată în cadrul discuției este cea a dezvoltării sectorului zootehnic, îmbunătățirii raselor de animale, a sporirii producției de lapte și carne.Incheindu-și vizita la Lenauheim, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat pe cooperatori pentru rezultatele obținute și le-a urat noi succese pe calea bunăstării.După cîteva minute, elicopterul prezidențial a aterizat în plină cim- pie, acolo unde se află amplasat nucleul de sprijin pentru întreaga agricultură din această parte a țării : stațiunea experimentală Lovrin. Peste 10 000 de țărani cooperatori din a- ceastă comună și din împrejurimi, muncitori din întreprinderile agricole de stat și cele de mecanizare, cercetători din stațiune au venit aici, împreună cu familiile lor, pentru a ura un cald bun. venit secretarului general al partidului.Cu acest prilej a fost amenajată o expoziție consacrată activității da cercetare și producție a stațiunii, care a fost vizitată cu deosebit interes de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sint înfățișate preocupările și rezultatele cercetărilor vizînd sporirea producției la principalele plante de cultură și a celei legumicole, furajere, perfecționarea raselor de- animale și a- plicarea metodelor noi de creștere, ca și cele privind mecanizarea agriculturii. Directorul stațiunii, Emil Vlaicu, prezintă mostre ale unei întregi suite de soiuri de grîu create de stațiune și care au adus o contribuție substanțială la realizarea, în anul acesta, a celei mai mari producții de griu înregistrate vreodată in Banat. Atrag, de asemenea, atenția hibrizii de porumb S. 400, cu care s-au obținut recolte de peste 11 000 kg la hectar, concurentul său mai nou, S. 415, care, potențial, este superior celui precedent. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază această realizare, recomandind specialiștilor să îmbunătățească acest soi, făcindu-1 mai rezistent și mai productiv.Secretarul general al partidului insistă, de asemenea, pentru introducerea pe scară mai largă a noi soiuri de griu și porumb de mare productivitate create in ultimul timp, se interesează de aria de răspîndire a rezultatelor cercetărilor și de conlucrarea stațiunii cu unitățile de producție. In această privință se precizează că stațiunea Lovrin livrează anual 400— 500 de vagoane de sămînță creată și ameliorată de cercetătorii ei, organizează anual 60—80 de loturi experimentale pe ogoarele unităților agri-' cole, cu soiuri și tehnologii noi, inte- grîndu-se organic în munca de perfecționare a producției in unitățile socialiste. Totodată, secretarul general al partidului recomandă, în timpul vizitării expoziției, extinderea soiurilor noi de sfeclă de zahăr și sfeclă furajeră, cu productivitate ridicată, mergind pînă la 15 vagoane la hectar.Sînt apoi prezentate cîteva exemplare de cornute mari, care ilustrează rezultatele cercetărilor privind sporirea producției de lapte și ridicarea procentului de grăsimi pină la 4 la sută, creșterea randamentului la carne.Un sector de asemenea bina a- preciat este cel al mașinilor agricola create in stațiune, prin autodotare, și care, dovedindu-și ‘eficacitatea, au fost introduse și în alte unități.Tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită călduros colectivele care au do- bîndit aceste succese. „Ați realizat lucruri frumoase — spune secretarul general al partidului — cred că veți putea obține, în viitorul apropiat, 10 000 kg grîu la hectar și 15—20 000 la porumb, chiar în cultura mare, nu numai ca experiment".Ministrul agriculturii șl directorul stațiunii arată că aceasta este pe deplin posibil, ceea ce va spori și mai mult aportul acestei stațiuni de cercetare la înflorirea agriculturii județului și întregii țări.Despărțirea de oamenii muncii prezenți aici a prilejuit momente de intensă emoție și entuziasm înflăcărat. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. s-au oprit în numeroase rinduri printre cetățeni, au dat mina cu mulți dintre ei, s-au fotografiat în mijlocul grupurilor de copii.Revenind la Timișoara, secretarul general al Partidului Comunist Român a fost din nou salutat cu deosebită căldură de zeci de mii de locuitori ai orașului, care, într-o impresionantă unitate, și-au manifestat prin ovații și urale hotărîrea de a urma neabătut drumul arătat de partid, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.Prin întreaga sa desfășurare, prin sfera largă de probleme abordate în timpul întîlnirilor cu oamenii muncii din industrie, agricultură, cadre didactice, oameni de știință, studenți. vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Timiș s-a transformat într-un eveniment cu largi rezonanțe, sporind și mai mult hotărîrea maselor, a întregului popor, de a întîmpina apropiatul forum al comuniștilor, Congresul al XI-lea al P.C.R., cu noi și mari înfăptuiri pe frontul activității creatoare, închinate progresului și înfloririi patriei noastre, România socialistă.

Dialog rodnic la Institutul politehnic .Traian Vuia* din Timișoara

La Stațiunea experimentaid Lovrin

Secretarul general al partidului analizeazâ rezultatele aplicării indicațiilor date cu prilejul unor vizite anteri
oare la întreprinderea mecanicaReportaj și foto „AGERPRES*
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URARE DE „ZIUA RECOLTEI" AUTORITĂȚI MEDICALE ADRESEAZĂ ÎNTREBAREA:

ZOR Șl SPOR 
LA CULES Șl SEMĂNA T!

„Ziua recoltei" are In acest an o semnificație deosebită. Ea are loc cu mai puțin de două luni înainte de Congresul al XI-lea al partidului — eveniment de o excepțională însemnătate in viața partidului și poporului nostru. Importantele documente ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării Congresului acordă o importanță deosebită dezvoltării a- griculturii — ramură de bază a e- conomici naționale. Sărbătoarea „Zilei recoltei" din anul acesta constituie, așadar, atit un prilej de rememorare a drumului parcurs de agricultura noastră socialistă, cit și — mai ales — de angajare a lucrătorilor de pe ogoare pentru îndeplinirea importantelor prevederi cuprinse in aceste documente.Rezultatele de pină acum ale întreprinderilor agricole de stat și ale cooperativelor agricole fruntașe, in sporirea producției și creșterea eficienței economice — constituie o dovadă că prevederile din proiectul de Directive privind nivelul producției agricole din anul 1980 sint pe deplin realizabile. Cu prilejul vizitei de lucru în județul Olt, referindu-se la recolta de 6 500 kg la hectar porumb obținută de cooperatorii din Scornicești, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea : „Dacă am reușit să sporim intr-o perioadă de circa 15 ani de 6—7 ori producția, fără îndoială că vom reuși in următorii ani — cu tehnica și știința modernă, prin aplicarea îngrășămintelor și executarea lucrărilor de mecanizare și chimizare — să obținem producții șl mai mari. De ar ceea am încredere că se va realiza aceasta nu numai de către cooperatorii din Scornicești — pentru că

după cum se spune In România «cu o floare nu se face primăvară» — ci de către întreaga țărănime".Experiența cooperatorilor din Scornicești-Olt, Girla Mare-Me- hedinți, Comloșu Mic-Timiș și a multor altora constituie. împreună cu realizările altor unități, un îndemn pentru organizarea temeinică a producției și a muncii în fiecare unitate agricolă de stat și cooperatistă, pentru ca ceea ce numim astăzi „virfuri" să devină producții obișnuite. Dar, se știe, sporirea recoltelor nu se poate înfăptui decit muncind intens, aplicind in practică cuceririle științei și tehnicii moderne.Sintem in toiul lucrărilor agricole de toamnă, cînd se string roadele acestui an și sint puse temelii recoltei viitoare. Ținind seama de volumul mare de lucrări care mai este de efectuat — trebuie însă- mințate 1.5 milioane de hectare de griu și strinsă recolta de porumb de pe 1 765 000 hectare, precum sint de recoltat și cantități mari de alte produse — „Ziua recoltei" are in a- cest an un pronunțat caracter de lucru. De altfel, membrii multor cooperative agricole au declarat a- ceastă zi — zi record, a campaniei de toamnă. Cu sprijinul și sub conducerea directă a organizațiilor de partid, această zi — precum și cele următoare — trebuie să consemneze eu adevărat recorduri ale hărniciei... Desigur, în această zi, după o frumoasă și insuflețitoare tradiție, vor ieși la strinsul recoltei numeroși tineri, elevi și studenți (în cursul ultimelor două săptă- mîni, peste 420 000 elevi și aproape 10 000 de studenți au participat la stringerea recoltei, la culesul, sor

tarea și depozitarea legumelor și fructelor), aducindu-și și în continuare contribuția la belșugul țării. Din aceasta va ciștiga atit agricultura, economia socialistă, cit și fiecare tinăr în- parte, îmbogățindu-și experiența de viață, fortificindu-se material și spiritual prin contactul direct cu activitatea productivă.îndeplinirea sarcinii de cinste, trasată de conducerea partidului, de a se obține in 1975 — ultimul an al actualului cincinal — producții agricole maxime, impune ca, mai cu seamă in această campanie, să se muncească intens, din zori și pină seara, pentru a se depăși vitezele prevăzute la semănat, să se facă lucrări de cea mai bună calitate. Au fost obținute și pină acum rezultate bune. Mecanizatorii, țăranii cooperatori, specialiștii, folosind condițiile excepționale ale acestei toamne, au executat lucrări de cea mai bună calitate. Aceste condiții trebuie folosite in continuare din plin.Este necesar ca organele și organizațiile de partid, consiliile populare să intensifice munca politică și organizatorică, să unească eforturile oamenilor muncii din agricultură pentru a face la timp toate lucrările de toamnă. Astfel, in această zi de sărbătoare cinstită prin muncă, precum și în cele care urmează, lucrătorii ogoarelor își vor dovedi încă o dată a- tașamentul față de partid, față de conducerea sa, grija gospodărească față de piinea țării. în această lumină, este firesc ca urarea adresată țărănimii, de ziua ei. șă aibă și ea un caracter de... lucru :ZOR ȘI SPOR LA CULES ȘI SEMĂNAT 1

tv

Abonați-vă la

REVISTA ECONOMICĂ

cinema
• Prietena mea Sybille ; VICTO
RIA — 9,13; 11,30; 13,43; 16; 18,15; 
20,30.
• Tatăl risipitor : MODERN —
9; 11,15; 13.30; 16; 18; 20. la gră
dină - 19. SCALA - 9.15; 11,30; 
14; 16,15; 13,30; 20.45. GRĂDINA 
AURORA - 19.
• Sufletul negrului Charley : PA
TRIA — 9,30; 12,15; 15; 17.30; 20, 
BUCUREȘTI — 8.45; 11: 13.30: 16; 
18,30; 20,45, la grădină —■ 19.15.
• în cer și pe pămint : CEN
TRAL — 9.15; 11,30; 13,45; 16;
13,15; 20,30.
• Scurtă vacanță : CAPITOL —
9.15: 11,30; 13,45: 16: 18,15; 20.30.
la grădină - 18.45. CASA FILMU
LUI — 10: 12,30; 15,30: 18: 20.30.
• Stejar — extremă urgență : LI
RA — 15,30; 18; 20,15, la grădină
— 19. FLACARA - 15,30: 18: 20.15, 
COTROCENI — 14; 16: 18: 20.
• Extravagantul domn Deeds :
FESTIVAL — 8.45: 11; 13.30: 16;
18,30: 21. la grădină - 19.45. FA
VORIT — 9.30; 12: 15.30: 18: 20.30.
• Trecătoarele iubiri : BUZEȘTI
— 9: 11,15: 13.30; 16; 18,13: 20.30, 
Ia grădină — 19.
• Șapte păcate : LUMINA — 9; 
11.15: 13.30: 16; 18.15; 20.30.
• Cazul Astrid : MOȘILOR — 
15,30: 18: 20.15. la grădină — 19, 
PROGRESUL — 16: 18; 20.
• Atac împotriva lui Rommel : 
FEROVIAR — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
13.15; 20,30.
• Luminile orașului : TIMPURI
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Joe Limonadă : UNIREA — 
15 30: 18: 20, la grădină — 19.
• Casa păpușilor ; GRIVIȚA — 
9: 11.15; 13.30: 16: 18.15: 20.30, FLA
MURA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Goana după aur : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13.30: 16: 18.15; 20.30,
MELODIA — 9: 11,15; 13.30: 16;
13,30: 20.30. GLORIA - 9; 11: 13; 
15: 19; 20,30. GRADINA TITAN
— 19.
• Moara cu noroc : FERENTARI
— 15.30; 18: 20.15.
• Program de desene animate î 
DOINA — 9.45.
• La est de Java : DOINA — 
11,15: 13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Balul de simbătă seara: CRÎN- 
GAȘI - 16; 18.15.
• Tunurile din Navarone : DA
CIA — 9: 12,30; 16; 19,30. PACEA
— 15.30: 19.
• Ordinul Ana î VIITORUL —
20.15.
• Porțile albastre ale orașului : 
VIITORUL — 15,30; 18.

• Cleopatra : BUCEGI — 15; 19, 
la grădină — 19.
• Trei inocenți : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• Chitty—Chitty, bang bang : 
DRUMUL SĂRII — 10,30; 15.30: 19.
• Veronica se întoarce: COSMOS 
— 16: 18; 20.
• 36 de ore î GIULEȘTI - 15,30; 
18: 20.15.
• Poliția sub acuzare: FLOREAS- 
CA — 15,45: 13: 20.15.
• Piele de măgar : MIORIȚA —
9: 11,15: 13,30: 15,45: 18: 20.15,
GRADINA LUCEAFĂRUL — 19.
• Riul roșu : VOLGA - 9: 11,45; 
14,45; 17,30: 20, TOMIS - 9: 11,45; 
14,30: 17,15 : 20, la grădină — 19.
• Țara lui Sannikov : ARTA — 
15: 17,30; 20, la grădină — 19.
• Roman vesel : VTTAN — 15.30; 
18: 20.15, la grădină — 19.
• Vandana : MUNCA — 10: 13;
16: 19. RAHOVA - 10: 15.30: 18.30.
• Filiera : ÎNFRAȚIREzX ÎNTRE 
POPOARE — 15.30; 18: 20.15.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Un fluture pe lam
pă — 19.30. (sala mică) : Prizo
nierul din Manhattan — 19,30.
• Opera Română : Spărgătorul 
de nuci — 11, Bărbierul din Se
villa - 19.
• Teatrul de Comedie : Preșul — 
19,30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd Schitu Mă- 
gureanu) : între noi doi n-a fost 
decit tăcere — 19.30. (sala din 
str. Alex. Sahia) : Noile suferin
țe ale tînărului „W“ — 19.30.
• Teatrul Mic : Vreți să jucați cu 
noi ? — 15,30, Stîlpii societății — 
19,30.
• Teatrul, ,,Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Aici a dormit George 
Washington — 10. Lady X — 19.30, 
(sala Studio) : Hotelul astenicilor 
— 10.30, Piticul din grădina de 
vară — 19.
• Teatrul Giulești : Cine ucide 
dragostea — 10: 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Au 
fost odată un băiat șl o fată — 
11, Nathan înțeleptul — 19.30.
• Teatrul satiri c-muzical ..C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
,,Ion Vasilescu" : 'Piruete muzi
cale — 10: 19.30.
e Teatrul „Ion Creangă" : Scu
fița cu trei iezi — 10. Nota zero 
la purtare — 16.
• Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11, (sala din str. Acade
miei) : De ce a furat smeul min
gea — 11.

( Tragerile la sorți ale libre
telor de economii pentru 

trimestrul III 1974După cum ni se comunică de lă Casa de Economii și Con- semnațiuni, în ziua de 25 octombrie, ora 15, in sala clubului Finanțe-Bănci din București, str. Doamnei nr. 2, vor avea loc tragerile la sorți pentru trimestrul III/1974 ale libretelor de economii pentru construirea de locuințe (la care se vor a- corda ciștiguri în bani de 40 000 lei, 20 000 lei și 15.000 lei), libretelor de economii cu cîști-, guri in materiale de construcție (la care se vor acorda ciștiguri de 15 000 lei, 10 000 lei ș, 5 000 lei) și libretelor de economii pentru turism (la care se vor acorda ciștiguri in excursii organizate prin O.N.T. la Paris. Roma, in U.R.S.S., R.D. Germană, precum și ciștiguri in bani pentru efectuarea de excursii individuale in străinătate).în ziua de 28 octombrie, ora 16. in sala clubului uzinei de utilaj chimic „Grivița roșie" din București. Calea Griviței nr. 352, va avea loc tragerea la sorți pentru trimestrul III 1974 a libretelor de economii cu dobindă și ciștiguri in autoturisme. la care se vor acorda 586 ciștiguri în autoturisme Dacia 1300. Cei interesați sint invitați să participe la aceste trageri.
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DUMINICA, < OCTOMBRIR

PROGRAMUL I
8,30 Cravatele roșii.
>,25 Film serial pentru eopil :Daktari.
>,50 Muzică populară.

in jurul orei 10.00 —
Transmisiune directă de I* 
Timișoara. Marea adunare 
populară organizată cu pri
lejul sărbătoririi „Zilei re
coltei".

12,00 Festivalul ctntecului ostă
șesc „Te apăr și ta cint, pa
tria mea".

13.00 Album duminical.
16,00 Magazin sportiv.
16,50 Film serial pentru tineret ; 

„Cireșarii".
17.35 Avanpremieră.
17,40 Drumuri in istorie. 1934 — 

Flăcări in munți (40 de ani 
de la răscoala țăranilor de 
pe Valea Ghimeșului).

13,00 Floarea din grădină — emi- 
siune-concurs pentru țineri
interpretl de muzică popu
lară.

19,00 Reporter ’74.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • „Ziua recoltei".
20,10 Film artistic : „In caz de pe

ricol". Premieră pe tară.
>1,30 Campionatul european de 

dansuri Sud-americane. în
registrare de la Stuttgart 
(EuroVizlune).

22,05 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL n
20.10 Ecran muzical. Retnttlnire eu 

o capodoperă a teatrului li
ric. universal: „Nunta lui 
Figaro".

20.35 Lumea necunoscută a Del
tei —- documentar TV.

21.10 Tezaur de clntec românesc.
21.35 Film serial : '„Un șerif la 

New York".

LUNI, 2 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I
16,00 Emisiune tn limba maghiară.
18.30 Seara Televiziunii R.D.G. (I). 

Leipzig ’74 — tradiție șl con
temporaneitate.

18,55 Intîlnire... muzicală cu Vera 
Oeischlegel.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Tribuna TV.
20,13 Seara Televiziunii R.D. Ger

mane (II).
Schiță de portret. Dansează 
Hannelore Bey, primă bale
rină la Opera comică din 
Berlin.

20,25 Melodii, melodii... filmate de 
Televiziunea R.D. Germane.

20.35 Film artistic : „Timpul ber- 
zelor" — producție a stu
diourilor cinematografice din 
R.D. Germană.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.30 Telex.
17.35 Avanpremieră.
17,40 Film serial „Adâm Sangala" 

— producție a televiziunii ce
hoslovace.

13,15 Viitor al patriei, comunism. 
Emisiune de citece și versuri.

13.45 Bucureștiul — azi.
19,00 Documentar științific : „Me

tamorfoza sticlei".
19.10 Țara mea-i țară cu dor (cîn- 

tece și jocuri populare).
19.30 Telejurnal.
20,00 ..Povestea unei iubiri eu- 

rate". Premieră pe țară.

Ce loc ocupă fructele 
în alimentația dv. ?A te hrăni rațional Înseamnă, în primul rind, a consuma acea cantitate de alimente necesare pentru acoperirea cheltuielilor de energie zilnice ale organismului.In funcție de tipul activității fizice depuse — activitate sedentară (de birou), intr-o hală industrială sau atelier, pe cîmp ș.a., fiecare dintre noi are nevoie intre 2 500 și 3 500 calorii șl chiar mai mult ’pentru persoanele a căror muncă fizică solicită un efort fizic sporit. Ținind seama că glucidele (dulciurile și amidonul) furnizează 4 calorii la fiecare gram consumat, lipidele (grăsimile) — 9 calorii pe gram, iar protidele — 4 calorii pe gram, s-ar putea crede că rația pe o zi poate fi acoperită mineînd o bucată de slănină de 200—250 de grame cu 500 de grame pîine sau o ciocolată de 200 de grame, 3 cafele bine îndulcite și 100 de grame de coniac.
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FAPTUL
DIVERS
Banane
de Simeria
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tntr-o frumoasă scrisoare, stu^t 
dentul Dorin Manea, de la Fa
cultatea de Geologie-Geografie 
din București, punctează citeva 
din noile atracții ale parcului 
dendrologic din Simeria, unde 
se află aproape 2 000 de specii 
de „bijuterii vegetale", care in
cintă ochiul și desfată inima o- 
mului. Intre acestea, se află o 
plantație de bambus (cea mai 
importantă din țara noastră), ar
borele de plută, chiparosul, pinul 
alb, „corola de lumini" a orhi
deelor... „Dar mlndria cea mare 
a acestui parc, declarat monu
ment al naturii — ne scrie 
D. M. — o constituie bananierii, 
arbori care cresc sub soarele ar
zător al tropicelor. Aici, la Si- 
meria, ei cresc sub cupola din 
sticlă și aluminiu a serelor. 
Ceea ce nu înseamnă că fructul 
lor e mai puțin gustos și 
mat".

— Este o concepție profund dăunătoare — aprecia prof. dr. docent IANCU GONȚEA, director al Centrului pentru cercetări de alimentație. A te hrăni rațional înseamnă a ține seama nu numai de numărul de calorii adus de fiecare aliment, ci și de calitatea lor, de raportul dintre alimente, dintre proteinele cu rol ho- tăritor in alimentație — grăsimi și dulciuri, dintre dulciuri și vitamine. Fructele și legumele, de pildă, nu pot lipsi din hrana noastră, chiar și numai pentru faptul că organismul omului, spre deosebire de al celorlalte viețuitoare, nu poate „fabrica" vitamina C, conținută în anumite proporțiiîn acestea, pre- « cum și pentru aportul lor de săruri și zahăr. De altfel, la Congresul internațional de la Baden (septembrie 1973), care a avut ca tematică consumul și efectele abuzului de zahăr, pe baza observațiilor făcute în lumea întreagă, s-a căzut unanim de acord asupra faptului că intr-o alimentație normală a- portul zahărului nu trebuie s^ depășească limitele de 10 la sută din totalul numărului de calorii. Omul modern, prin alimentația consistentă pe care o are la dispoziție, depășește insă cu mult limitele raționale, fapt ce duce la o serie de tulburări și boli.— în mod empiric se cunoaște că abuzul de produse zaharoase are unele consecințe negative — de pildă, cel mai vizibil o creștere a frecvenței cariilor dentare, de unde și expresia că „dulciurile strică dinții".— Este un fapt constatat încă de la Începutul acestui secol, confirmat prin numeroase anchete epidemiolo- gice și cercetări clinice. Studii de lungă durată efectuate intre anii 1946—1951 în Suedia, pe 633 persoane adulte între 26 și 32 de ani, au demonstrat că dulciurile determină apariția cariilor de 3 pină la 8 ori mai mult, chiar și atunci cind sint administrate in cantități relativ mici de 40—70 de grame, dacă sint consumate intr-o formă concentrată, mai ales sub formă de produse care se lipesc de dinți (ciocolată, caramele) și cind sint consumate intre mese. S-a demonstrat că renunțarea la produse zaharoase intre mese a mărit, la copii, de 2—3 ori procentul celor cu dinți necariați.— Care sint căile prin care putem combate consecințele semnalate mai înainte ?— Cel mai bun antidot al tuturor neajunsurilor provocate de consumul în exces al zahărului sint fructele puse la dispoziție cu generozitate de către natură. Hărnicia omului în țara noastră a făcut din ele o bogăție, iar Înțelepciunea fiecăruia dintre noi poate face din ele un izvor de sănătate.Fructele și legumele sint alimentele care nu trebuie să lipsească din hrana noastră, ele fiind principala sursă de vitamine, de săruri minerale, alcalinizante și de zahăr. Datorită componentelor lor, o canti

tate de 0.5 pină la 1 kg pe zi de fructe poate satisface cerințele de vitamine ale organismului Intr-o proporție de pină la 50 la sută. Un kg de fructe ne poate furniza pină la 400 de calorii, iar strugurii pină la 800 de calorii pe zi. în general. fructele conțin mai mult calciu (10—40 la sută) decit carnea, peștele și derivatele de cereale, cele mai bogate in aceste elemente fiind coacăzele, fructele citrice, agrișele, fragii și zmeura. Unele fructe conțin cantități importante de fier și de cupru, elemente indispensabile formării hemoglobinei.Fructele de pădure (fragi, zmeură, mure), merele și strugurii sint malbogate in fier și in cupru decit celelalte fructe și, mai ales, decit laptele (considerat ca unul din alimentele cele mai complete), dar deosebit do sărac in fier și cupru.— Care sint rațiile cele mal adecvate unei alimentații sănătoase ?— Este recomandabil ca minimum o treime din rația de legume și fructe să fie reprezentată prin fructe proaspete neprelucrate și anume :100—150 gr pe zi pentru copii de 1—6 ani.150—250 gr pe zi pentru copil de 7—12 ani.250—300 gr pe zi pentru copii adolescenți și adulți.300—350 gr pe zi pentru femei, in perioada maternității..Aceste rații pot fi depășite pină la dublu și, în cazul că reducem legumele, cantitatea de fructe consumate de un adolescent sau de un adult poate ajunge pină la 1 kg sau chiar mai mult ; bineînțeles, este vorba de persoanele sănătoase, fără afecțiuni gastrointestinale. Oricît de completă ar fi alimentația unui copil, dacă este lipsită de fructe poate apărea hipovi- taminoza, chiar din primul an după naștere. Urmarea este încetinirea creșterii, tulburări in dezvoltarea scheletului, tendință de hemoragii, leziuni ale gingiilor ș.a. Pentru a preveni apariția acestor afecțiuni este necesar să se dea copiilor fructe începind cu o linguriță de suc de fructe încă din luna a 3-a sau a 4-a, și crescînd treptat, lună de lună, pină la 6—7 lingurițe pe zi.Pentru adulți se recomandă cura de fructe bine coapte (de struguri, de mere). Prin aportul de zaharuri, împreună cu vitamine, cura de fructe, ducînd la mărirea forței de contracție a inimii, se recomandă în bolile cardio-vasculare. Ele scad nivelul colesterolului din singe, reduc hipertensiunea arterială, îmbunătățind circulația singelui. în bolile de rinichi și ficat, cele- mai bune rezultate se obțin prin cura de struguri, iar pentru bolile intestinului se recomandă, in general, cura de mere. Desigur, este necesar ca persoanele bolnave, care prezintă anumite afecțiuni, să consulte medicul înainte de a începe o asemenea cură.
Convorbire realizată d»
Elena MANTU

AGENJIA ROMÂNĂ DE IMPRESARIAT ARTISTIC 
prezintă 

la Sala Ansamblului „RAPSODIA ROMANA" 
(Str. Lipscani 53) miercuri 9, joi 10 și vineri 

11 octombrie 1974, ora 20

TEATRUL LIRIC NAȚIONAL
„Gonzalo Roig“

(CUBA)
Cu ZARZUELA CUBANEZĂ (operetă națională), „CECI
LIA VALDES" de CIRILO VILLAVERDE. Muzica : Gon
zalo Roig. își dă concursul Orchestra simfonică a 
filarmonicii de stat din Ploiești. Dirijor: Felix 

Guerrero

ița opiniei pnl 100 ■
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anul de a

„De la 
înaintași, 
pentru 
urmași"O minte luminată din 1844 a avut inspirata ideeîntocmi un fel de catalog al tuturor locuitorilor din satul Să- vinești-Neamț. Acum 130 de ani, satul Săvinești număra : 174„birnlci" (cei care plăteau biruri), 17 văduve, 30 bătrîni, 1 vătaf de moșie, 5 popi și 6 țîr- covnici. După ce i-a trecut pe fiecare săvineștean pe nume, autorul acestui original catalog, descoperit acum, a caligrafiat, în încheiere, dedicația : „De la înaintași, pentru urmași". Astăzi, după 130 de ani, in locul celor 174 de „birnici", Săvineștiul numără peste 4 000 de chimiști. Cum va arăta Săvineștiul alți 130 de ani, adică in 2104 ?

| Muflonul
| de aur

I
Iln păd 

gureni. 
de pei

I
I
I

Muflonul — specie de

pesteanul

MufIonul — sperie de vlnnt 
originară din Corsica și Sardi
nia — a fost aclimatizat acum 
10 ani in Dobrogea, mai precis 
în pădurile de la Vlahi și Ne- 

. A. Cei 20 de mufloni aduși 
__ peste hotare au găsit aici 
condiții excelente de creștere și 
înmulțire. Primii doi mufloni 
vinați au și întrunit punctajul 
pentru obținerea „trofeelor de 
aur". Dar se pare că mujlonului 
nu-i priește numai in Dobrogea. 
El și-a făcut apariția și in unele 
zone din Alba și Buzău, unde 
se simte ca la el acasă, 
exact „ca-n... Dobrogea" I

Mai

tre-

| Cum 
| circulați 

pe cîmp ?' Că regulile de circulație
Ibuie respectate chiar și pe cim- pul gol. o dovedește și următoarea întimplare petrecută la co-
I operativa agricolă din Tcftoi, județul Alba. Mecanizatorul Ion Macarie conducea pe cîmp tractorul cu remorcă încărcat cu
Ifin. Pe tractor, lingă tractorist, s-a urcat, împotriva regulilor de siguranța circulației cu un
I astfel de autovehicul, brigadierul loan Oprea. Cum tractorul avea frina defectă, cînd au a-
Ijuns într-o pantă, brigadierul a sărit de pe tractor. Lovit de remorcă, a decedat pe loc.

Ultima 
escală

Un „proces"
pe care Au l-am

dori încheiat
Sala era aceeași. Pe podiumul destinat completului de judecată se aflau, ca de o- bicei, magistrații și procurorul. Publicul umpluse sala pină la refuz... Și totuși, dezbaterile care au avut Ioc. nu de mult, in- tr-una din sălile judecătoriei sectorului 4 din Capitală nu erau dezbateri judiciare. Aidoma procedurii prin care trece orice proces, n-au lipsit nici cuvîntul procurorului, nici al judecătorilor, deși in cuprinsul discuțiilor s-au auzit de multe ori expresiile care se pronunță atit de des intr-o sală de tribunal : respectarea legii, încadrarea in normele de comportare socială, demnitate și educație in spiritul muncii. Un proces aparte, in care judecătorii Florica Colceag și Eugen Ciontoș, vicepreședintele judecătoriei, n-au pronunțat, in încheiere, nelipsitul verdict...— Verdictul unui asemenea „proces", de fapt o consfătuire cu părinții, îl va da numai viața — ne-a spus tovarășul Alexandru Călugăreanu. procurorul-șet al Procuraturii locale a sectorului 4. Dar pentru ca el să fie pozitiv, este de datoria noastră, a tuturor factorilor de educare și de prevenire 

k___________ ________________

a manifestărilor de devianță socială — și la această consfătuire au participat de asemenea reprezentanți ai miliției și organismelor de resort de pe lingă Consiliul popular al sectorului 4 — să facem totul pentru a-i ajuta pe tineri, minori sau majori, să pășească în viață pe drumul cel bun. De aceea am și discutat lucrurile pe viu, la obiect. întrebindu-i direct pe părinții unor asa-ziși „copii-problemă" cum stau lucrurile în privința supravegherii și educării acestora. Credem că din acest dialog, fiindcă multe din spusele părinților au fost realmente utile și interesante, am avut de ciștigat și unii, și alții....Un proces aparte, cu replici din sală și intervenții de la prezidiu. Unul pe care nu l-am dori încheiat.
Era escrocul...

prea escroc, sau
indolenții

prea indolenfi?
președinte, nu sint de acord ce mi se aduc prin rechizi-— Tovarășe cu învinuirile toriu.— Atunci cum explici faptul că asupra

dumitale. cit și la domiciliu s-au găsit lucrurile respective ?— Cred că din întimplare...Corneliu Trandafirescu — de fel din Țîr- goviște — se recomanda cînd consilier special intr-un minister, cind delegatul unei întreprinderi inexistente. Ca să fie și mai convingător, se inzestrase cu documente „adecvate". Bineînțeles, toate erau confecționate de el : funcțiile ce și le aroga, precum și denumirile instituțiilor pe care le „reprezenta" erau rodul inspirației de moment. in * Desigur, flăm că, cial „la serie de me de bani, ii poate trece in rindul personalului... diplomatic. Vom spune : oameni naivi. Dar zimbetul ne va dispărea cînd vom afla că sus-zisul „împuternicit" a reușit să „convingă" și pe reprezentanții unor întreprinderi de stat, care au avut amabilitatea să-l „înzestreze" pe C. T. cu fel de fel de bunuri. Bunăoară, de la magazinul bucureștean „Victoria" a ridicat un camion de frigidere, aragazuri, mașini de spălat, aspiratoare, aparate de radio și alte obiecte de uz casnic, in numele unei întreprinderi inexistente care, chipurile, se ocupa cu... amenajarea construcțiilor ! Nimeni nu s-a întrebat ce e cu această întreprindere de construcții care se inzestrează cu aparate... electrocasnice, nimeni n-a verificat așa cum trebuie actele false prezentate de „reprezentant". De fapt nu l-au verificat nici peel. Naivitate ? Nu Pur și simplu indolență in minuirea și administrarea bunurilor încredințate. Tare curioși am fi să știm ce măsuri s-au luat pentru a-i aduce cu picioarele pe pămint pe acești „naivi".

r

Lina care aduce Din caietul
racoare

e per-
grefierului

funcție de „clientul" cu care trata, nu putem să nu zimbim cînd a- dindu-se drept împuternicit spe- externe", reușise să convingă o ospătari-că, in schimbul unor su-
— Ascultă-mă pe mine, chestia fectă.— O fi... Da’ lipsa ? Dacă se ■■ "Haf. nu fi naiv. Păi cum să nu Înregistrezi toată lină ? Ce-ai dat parte, e bun dat. O treci doar p-ailaltă,

lipsa observăse vadădacă de-o p-a firmei, și gata 1La care Ion Tîrșină. economist la ferma nr. 11 a I.A.S. Amzacea, județul Constanța, s-a lăsat convins de-a binelea : el a „omis" să înregistreze 180 kg de lină tunsă, iar Ion Tirlui. ajutorul de fermier, a oiw'itat „valorificarea". Soldul „afacerii" — 6 000 de lei ! Nimic de zis. avusese Tirlui darul convingerii...— Ai văzut c-a mers 7 Ține colea și să batem palma....Dar pină la simplul, firescul tmpotriva averii oricit de mascată, nici o combinație frauduloasă nu poate fi „perfectă". Iar cind unii ca Tirșină și Tirlui uită acest adevăr, este dreptul societății să-i trimită acolo unde au timp destul să-și amintească de el.

urmă n-a mers ! Pentru și elementarul motiv că, obștești, oricit de abilă,

„De la bun început țin să menționez că sint o recidivistă și este mai mult decit a- devărat că in nici una din perioadele de stare in libertate, nu am dat dovadă de Îndreptare... Știu că incredere in mine nu mai aveți, dar vă rog să mă ajutați pentru prima (sublinierea noastră) și ultima oară, acordîndu-mi o suspendare a executării pedepsei..."(„Captatio benevolentiae". Dosarul nr. 5 147/1974, Judecătoria sectorului 6)
„îmi mențin declarația anterioară. Eu am luat casetofonul, dar nu cu intenția de »a-l fura, ci ca să ies prin ieșirea din dosul bufetului, fiindcă nu vroiam să intîlnesc pe lucrătorul de miliție chemat să facă ordine..." (Declarația lui Plop Valeriu din București, str. Pucheni, nr. 3)

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

In localitatea. Tileagd-Bihor 
și-a făcut apariția un individ 
care i-a „impresionat" pe cei 
din jur prin îmbrăcăminte 
de lux și „maniere elegante". 
Celor cu care a intrat ocazional 
in discuție le-a spus că este no
ul director al școlii din satul a- 
propiat, Bălaia, iar respectivii 
l-au crezut pe cuvint. Numai 
plutonierul de miliție loan Că- 
răsan, care știa că la Bălaia di
rectorul școlii nu fusese schim
bat, l-a legitimat pe individul 
„manierat", descoperind in per
soana acestuia un mare escroc, 
pe nume Ionel Constantin, din 
Lugoj, care făcuse pină atunci 
numeroase escale prin diferite 
localități din țară, pentru furturi 
dih magazine și mașini, după 
care iși pierdea urma. Perioada 
de „vîrf“ a escrocului a fost se
zonul cald de pe litoral. Acum, 
grație plutonierului, s-a invlrtii 
de un sezon... rece.

Cu mașina 
în vitrină

S-a întlmplat la Vatra Dornel. 
După ce s-a afumat zdravăn, lui 
Gheorghe Carena i-a venit pof
tă de o plimbare motorizată. Zis 
șl făcut. A urcat in primul au
toturism pe care l-a găsit par
cat în preajma bufetului de un
de abia ieșise, a apăsat pe acce
lerator și... valea. Numai că, spre 
norocul pietonilor, int^ați in pa
nică, G. C. n-a ajuns prea de
parte. năpustindu-se cu mașini 
cu tot drept in vitrina unei uni
tăți meșteșugărești. Cind s-a 
trezit se afla la spital, „cirpit" 
binișor.

Rubrică redoctata da
Petre POPA
și corespondenții „Scîntell*
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25 de ani de la stabilirea
relațiilor diplomatice dintre
România și R. P. Chineză
Recepția de la Ambasada română

din Pekin

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc foarte călduros pentru amabilul dumneavoastră mesaj trimis cu prilejul zilei independenței Ciprului. La rindul meu, adresez dumneavoastră. guvernului și poporului prieten al României urările mele cele mai bune de sănătate și progres continuu. Sprijinul dumneavoastră față de lupta noastră pentru asigurarea independenței, integrității teritoriale și suveranității Ciprului, pentru bunăstarea întregului său popor este profund apreciat. Anticipez cu încredere întărirea pe mai departe a relațiilor de prietenie și cooperare intre cele două țări ale noastre.
GLAFKOS CLERIDES

al Republicii De
PEKIN 5 — Corespondentul Ager? preș, Ilie Tecuță, transmite : Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și China, Nicolae Ga- vrilescu, ambasadorul țării noastre la Pekin, a oferit, în saloanele ambasadei, o recepție la care au participat Ci Pin-fei, ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze, Iu Gian, adjunct al ministrului afacerilor externe. Jen lun-giong, adjunct al șefului secției relații externe a C.C. al P.C. Chinez. Ciun-hua, locțiitor al șefului ___relul Stat Major al Armatei populare de eliberare chineze.în cuvintul său, ambasadorul țării noastre a subliniat profunda semnificație a acestui remarcabil eveniment in cronica tradiționalelor legături de prietenie româno-chineză, trăinicia relațiilor de colaborare multilaterală dintre cele două partide, țări și popoare, relații întemeiate pe principiile marxism-leninismului, internaționalismului socialist, respectului reciproc pentru independența și suveranitatea națională, neamestecului în treburile. interne, deplinei egalități în drepturi și intrajutorării tovărășești. Relevind înalta prețuire pentru strinsele raporturi de prietenie cu poporul chinez, precum și cursul mereu ascendent al contactelor și schimburilor româno-chineze, ambasadorul a evocat vizita de prietenie în R.P. Chineză a delegației de partid și de stat române, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, care, prin convorbirile avute cu președintele Mao Tzedun, cu premierul Ciu En-lai șl cu ceilalți conducători de partid și de stat chinezi, a dat un nou impuls întăririi relațiilor de prietenie și colaborare frățească între cele două partide, guverne și popoare.

Siang Ma-

în alocuțiunea sa, ministrul de externe chinez a arătat : „Stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și România reprezintă un remarcabil eveniment in istoria relațiilor dintre popoarele noastre. In cei 25 de ani care au trecut, schimburile prietenești și relațiile de colaborare dintre țările noastre în domeniile litic, economic, militar, cultural cunoscut o Subliniind popoarelor construcția însuflețită de prietenie în care cele două popoare au sărbătorit împreună recent cea de-a XXX-a aniversare a eliberării României de sub nația fascistă și cea aniversare " "neze, jinul cordă edificare a noii orînduiri. în lupta pentru* apărarea independenței și în lupta impotriva imperialismului. „In ultimii ani — a arătat ministrul de externe chinez — schimburile frecvente de vizite între conducătorii celor două țări au contribuit în mod deosebit la adincirea cunoașterii reciproce și prieteniei frățești dintre țările noastre". „Toate acestea — a continuat Ci Pîn-fei — au dovedit In mod elocvent puternica noastră solidaritate revoluționară și prietenia militantă".în încheierea alocuțiunilor lor, vorbitorii au toastat pentru succese tot mai mari în construcția socialistă, pentru continua dezvoltare a prieteniei tante

po- au dezvoltare continuă", rriarile înfăptuiri ale român și chinez in socialistă și atmosfera
a creării Ci Pin-fei a reciproc pe țările noastre

domi- de-a XXV-a R. P. Chi- reliefat spri- care și-l a- în opera de

frățești, solidarității mili- dintre partidele, țările și popoarele noastre. în sănătatea președintelui Mao Tzedun, in sănătatea președintelui Nicolae Ceaușescu. a celorlalți conducători de partid și de stat chinezi și români.
Recepție la Ambasada R. P. Chineze din București

Ambasadorul R.P. Chineze la Bucu. rești, Li Tin-ciuan. a oferit simbătă o recepție, cu prilejul împlinirii a 25 da ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și China.Au luat parte tovarășii Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Dumitru Turcuș. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel Vasile Ionel, adjunct al ministrului apărării naționale, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori.La recepție au fost rostite scurte alocuțiuni.Subliniind semnificația acestui e- veniment, care a deschis un nou capitol în istoria relațiilor dintre cele două țări, ambasadorul Li Tin-ciuan a arătat că în cei 25 de ani relațiile de prietenie și colaborare dintre China și România s-au dezvoltat continuu. în acest context, vorbitorul a subliniat importanța deosebită pentru adincirea și extinderea legăturilor frățești dintre partidele și popoarele român și chinez a. vizitei delegației de partid și guvernamentale conduse de tovarășul Ciu En-lai în România și a vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, in fruntea unei delegații de partid și de stat române, în R.P. Chineză, intilnirile și convorbirile dintre conducătorii celor două țări și popoare. China și România — a spus vorbitorul — nutresc sentimente reciproce de simpatie și se sprijină reciproc. Ambasadorul Chinei a exprimat calde mulțumiri pentru lupta neobosită, efortul depus de România pentru restabilirea locului legitim al Chinei în. O.N.U. și în alte organisme internaționale. Sîntem profund convinși — a spus ambasadorul — că și în viitor unitatea mî-

litantă și prietenia revoluționară dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor consolida și dezvolta în lupta comună împotriva imperialismului, pentru construirea socialismului.Arătînd că imediat după proclamarea R.P. Chineze România a fost unul dintre primele state ale lumii care au stabilit relații diplomatice cu China populară, tovarășul Ion Pățan a e- Vidențiat caracterul acestor legături, așezate încă de la inceput pe bazele trainice ale ideologiei marxist-leni- niste și internaționalismului proletar, pe respectarea principiilor independenței. suveranității, egalității in drepturi, neamestecului in treburile interne, respectului reciproc și întrajutorării tovărășești. în măreața o- peră de construire a socialismului, în .activitatea pe plan internațional, țările și popoarele noastre și-au a- cordat și își, acordă reciproc un sprijin multilateral. Poporul român se bucură din toată inima de victoriile și succesele obținute de poporul frate chinez, sub conducerea partidului său comunist, în frunte cu tovarășul Mao Tzedun. Acum, cind aniversăm un sfert de veac de la stabilirea relațiilor diplomatice, a spus în încheiere vorbitorul, constatăm Cu satisfacție că se intensifică colaborarea dintre cele două țări în multiple domenii, legăturile frățești dintre partidele noastre, spre binele ambelor popoare, al cauzei socialismului, pentru triumful luptei impotriva imperialismului, colonialismului, pentru pace în întreaga lume.în cursul recepției, vorbitorii au toastat pentru continua dezvoltare a prieteniei româno-chineze, in sănătatea președintelui Nicolae Ceaușescu și a președintelui Mao Tzedun, pentru nOi succese în opera de construire a socialismului in cele două țări. (Agerpres)
vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 și 9 octombrie. în țară : Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate in nordul țării, unde vor cădea ploi locale. în celelalte regiuni ploile vor fi izolate. Vint slab pină

la potrivit. Temperatura în scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, izolat mai coborite In depresiunile din Transilvania in a doua parte a intervalului, iar cele maxime vor oscila intre 10 șl 20 de grade. în zona de munte se vor semnala și lapoviță și ninsoare. în București : Cerul va fi variabil, favorabil ploii slabe, de scurtă durată. Vint moderat. Temperatura în scădere u- șoară.

în cursul zilei de simbătă, președintele Consiliului Executiv Federal al R. S. F. Iugoslavia, Gemal Biedici, împreună cu tovarășul Manea Mă- nescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, au e- efectuat o vizită la uzinele „1 Mai", din Ploiești, unde au fost examinate realizările, perspectivele de dezvoltare și specializare in viitor și posibili-

tățile de cooperare cu industria iugoslavă in acest domeniu.In continuare, cei doi prim-miniștri au vizitat, obiective social-culturale și turistice din județul Prahova și din Capitală. La Palatul sportului și culturii au fost examinate schițele de dezvoltare și sistematizare a Capitalei României. (Agerpres)
Plecarea delegației Partidului

Socialist din JaponiadinIshi-Delegația Partidului Socialist Japonia, condusă de Masashi bashi, secretar general al partidului, membru al parlamentului, care, invitația C.C. ' ~ -vizită in țara bătă Capitala.La plecare, delegația a fost salutată de tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
la al P.C.R., a făcut o noastră, a părăsit sim-pe aeroportul Otopeni,

președintele Consiliului central de control muncitoresc al activității e- conomice și sociale, Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului E- xecutiv, 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.A fost prezent Ryoko Ishikawa, ambasadorul Japoniei la București.(Agerpres)
încheierea lucrărilor Conferinței 

asociațiilor europene 
pentru Națiunile UniteLa București s-au încheiat, tă, lucrările celei de-a IV-a rințe a asociațiilor europene Națiunile Unite.Ultima ședință plenară a reuniunii a fost consacrată adoptării documentelor finale privind temele care au constituit obiectul dezbaterilor.Declarația asupra temei „Opinia publică, atitudini și contribuția asociațiilor europene pentru Națiunile Unite la realizarea scopurilor Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa", relevind progresul înregistrat in ceea ce privește destinderea politică internațională, subliniază, totodată, că existenta unor conflicte locale sau regionale, instabilitatea internă, inegalitățile acute sociale și economice trebuie să fie considerate și tratate ca amenințai i potențiale ale păcii și securității internaționale. Rețeaua de cooperare existentă in domeniile politic, economic, cultural și științific dintre state, indiferent de sistemul lor politic sau social, potrivit principiilor Cartei Națiunilor Unite, se subliniază in document, reprezintă baza eforturilor ulterioare de îndepărtare a a- cestor amenințări.Apreciind Conferința pentru securitate și cooperare in Europa ca pe una dintre cele mai importante etape in istoria relațiilor dintre statele continentului, în declarație este exprimată speranța participanților la reuniune că lucrările acesteia se vor încheia cu succes.Relevind faptul că Federația Mondială a Asociațiilor pentru Națiunile Unite (F.M.A.N.U.), fiind o „mișcare a popoarelor pentru Națiunile Unite", are posibilitatea să exprime și să reflecte sentimente, opinii și cerințe ale popoarelor lumii, declarația scoate în evidență necesitatea intensificării activității acestei organizații pe plan regional și mondial în vederea soluționării acestor probleme.Idei, sugestii și propuneri deosebit de importante pentru activitatea de viitor a asociațiilor europene și Federației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite sint avansate și in declarațiile cu privire la celelalte teme ce s-au aflat in centrul preocupărilor conferinței : „Sarcinile ce revin asociațiilor europene in promovarea și aplicarea principiilor și măsurilor preconizate de documentele adoptate în cursul sesiunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. consacrate problemelor materiilor prime și dezvoltării", „Rolul asociațiilor europene în cadrul activității internaționale și naționale vizînd eliminarea discriminării pe motive de

simbă- Confe- pentru
1rasă, sex și condiție economică" și „Intensificarea activității asociațiilor europene pentru promovarea în rîn- durile tineretului a idealurilor de pace, securitate, respect, reciproc, înțelegere și cooperare". ,Conferința a adoptat orfrezoluție, avînd ca autori delegațiile danemarcei și Franței, prin care participanții iși exprimă deplina lor gratitudine față de Guvernul Republicii Socialiste România pentru interesul manifestat față de această reuniune, pentru contribuția și condițiile create in scopul desfășurării cu succes a lucrărilor sale.în cadrul ședinței, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București, S. A. Cheddid, apreciind rezultatele fructuoase ale celor cinci zile de dezbateri, a transmis par.țici- panților călduroase mulțumiri din partea secretarului general al Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, urat noi sucese in activitatea dicată prieteniei, cooperării, sului și păcii in lume.în cuvintul său, prof. dr.Alexandru Bălăci, președintele Asociației românfe pentru Națiunile Unite (ANUROM), președintele celei de-a IV-a Conferințe a asociațiilor europene pentru Națiunile Unite, și-a exprimat satisfacția pentru constructiv ce a caracterizat terile.La rindul său, secretarulal Federației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite, dr. Horace Perrera, și-a exprimat speranța că rezultatele acestei reuniuni vor marca o nouă etapă în activitatea a- sociațiilor naționale și a federației. . El a dat o inaltă apreciere activității pe care România o desfășoară ca membră a Organizației Națiunilor U- nit.e, rolului său activ pentru traducerea in viață a principiilor și normelor Cartei O.N.U. • (Agerpres)

și le-a lor de- progre-docent
spiritul dezba-general

Cronica zilei
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FOTBAL în cîteva rînduri

Selecționabilii joacă azi la BrașovContinuîndu-și pregătirile în vederea meciului cu echipa Danemarcei, din cadrul Campionatului european de fotbal, programat duminică 13 octombrie la Copenhaga, selecționata României va susține astăzi la Brașov un joc de verificare in compania formației locale Steagul roșu. Antrenorul Valentin Stănescu a anunțat că intenționează să înceapă acest joc cu

următoarea formație : Rădu- canu — Cheran, Dobrău. Săt- măreanu II, Deleanu — Dumitru, Dinu, Iordănescu — Radu Nunweiller. Kun, Lucescu. Din cei 11, șapte sint dinamoviști ! Față de formulele de echipă adoptate anterior, acum apar două lucruri inedite : linia de fundași exclusiv dinamovistă și trio-ul ofensiv într-o alcătuire „in premieră".

• Pe patinoarul artificial „23 August" au continuat ieri meciurile „Cupei României" la hochei pe gheață. Rezultate tehnice : Sport Club Miercurea Ciuc — Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc 44—1 ; Dunărea Galați — Tirnava Odorhei 12—2 ; Dinamo — Agronomia Cluj 9—2.• Cea de-a 9-a partidă a meciului dintre Karpov și Korcinoi din cadrul turneului candidaților la titlul mondial rul rea de șah s-a încheiat remiză. SCo- este acum de 5,5—3,5 în favoa- lui Karpov.

feimbătă după-amiază s-a înapoiat de la Praga delegația Consiliului Central al. U.G.S.R., condusă de tovarășul ■ Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., care, la invitația Consiliului Central al Mișcării Sindicale Revoluționare Cehoslovace, a vizită oficială prietenească țară.La încheierea vizitei in slovacia a delegației sindicale române a fost adoptat un comunicat cu privire la schimbul de experiență efectuat.La plecarea din Praga, la Aeroportul Ruzyne, membrii delegației au fost conduși de Karel Hoffmann, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Consiliului Central al M.S.R.C., de membri ai Prezidiului și Secretariatului Consiliului Central al ~Era de față, de asemenea, dorul țării noastre în R. slovacă, Teodor Haș.La sosire, pe aeroportul ____ _____au fost de față reprezentanți ai Consiliului Central al U.G.S.R. Au fost prezenți, de asemenea, membri ai Ambasadei R. S. Cehoslovace la București.

efectuat o în aceastăCeho-

M.S.R.C. ambasa- S. Ceho-Otopeni,

AZI ÎN CAPITALĂStadionul Republicii. Deschiderea festivă a anului sportiv școlar, universitar și lui pentru ora 10). de pregătire a tineretu- apărarea patriei (de la rea Ciuc și S.C. Miercurea Ciuc — Tirnava Odorhei ; de la ora 16 : Steaua — Agronomia Cluj și Dinamo — A.S.E.Steaua (bd. Ghencea).StadionulMeci amical de fotbal Steaua — F.C. Argeș (ora 11). Ștrandul Tineretului (de la ora 10). Rapid — Politehnica Cluj și Progresul — Școlarul (divizia pe apă). A la polo

Faza finală a Turneului U.E.F.A.•-r competiție de fotbal pentru juniori — se va desfășura anul viitor intre 9 și 19 mai în Elveția. La preliminarii vor participa 30 de echipe, meciurile urmînd să se joace înce- pînd din toamna acestui an. Echipa României va susține intilnirile de calificare cu formația U.R.S.S.

Velodromul Dinamo (ora 9). Ultima probă a campionatelor naționale de velodrom — cursa mecanic. cu antrenament
Stadionul MetalulIul — C.S.U. Brașov (ora 11). Meta- (divizia B).Patinoarul „23 August", meciuri în „Cupa României", de la ora 8. Dunărea Galați — Liceul nr. 1 Miercu-

Meciuri de handbal din Dinamo — Politehnica (masculin — ora 10,15, teren Dinamo), I.E.F.S. — Constructorul Timișoara (feminin — ora 10,15, teren Tineretului), Universitatea București — Textila Buhuși (feminin — ora 11,45, teren Constructorul), Rapid — Sparta Mediaș (feminin — ora 11,15, teren Giulești).

divizia A. Timișoara

• Congresul federației internaționale de handbal, întrunit Ia Veneția, a examinat modalitățile de calificare la turneul olimpic de la Montreal. Consiliul federației a acceptat propunerea ca la turneul final al J.O. să participe 12 echipe : din oficiu primele patru clasate la campionatul mondial din 1974 (ciștigat, cum se știe, de selecționata României), Canada, ca țară organizatoare, și cîști- gătoarea turneului echipelor din A- frica, Asia și America. Celelalte șase participante urmează să fie desemnate prin turneele obișnuite de calificare.

Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a Zilei armatei Republicii Socialiste Cehoslovace, generalul de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale România, felicitare tin Dzur, al Republicii Socialiste Cehoslovace.Cu aceeași ocazie, generalul maior ing. Iosef Gumulka, atașatul militar și aero al Republicii Socialiste Cehoslovace la București, s-a intilnit cu militari din două unități ale armatei române, precum și cu personalul Școlii militare de ofițeri activi de artilerie antiaeriană și de radioloca- ție „Leontin Sălăjan".
★Prin Decret prezidențial, tovarășul Virgil Cazacu a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, în locul tovarășului Vasile Șandru, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe.

al Republicii Socialiste a trimis o telegramă de generalului de armată Mar- ministrul apărării naționale

Poporul român ia parte din toată inima Ia marele jubileu al Republicii Democrate Germane : 25 de ani de la constituire. Actul istoric de la 7 octombrie 1949, formarea primului stat al muncitorilor și țăranilor germani a marcat apariția, in centrul Europei, a unui nou și puternic factor al păcii și progresului.în pătrarul de veac ce s-a scurs de la crearea sa, Republica Democrată Germană a parcurs un remarcabil drum de lupte și victorii, de adinei prefaceri revoluționare in toate domeniile activității politice, e- conomice și sociale. Luîndu-și soarta în propriile lor miini, oamenii muncii din Republica Democrată Germană. sub conducerea Partidului Socialist Unit, au înlăturat intr-o perioadă istorică scurtă urmările marilor distrugeri ale războiului, au dobîndit succese deosebite în dezvoltarea economiei, științei și culturii. în ridicarea nivelului de trai, în întreaga operă de făurire a societății socialiste în patria lor.Avîntul economiei iși găsește o concludentă expresie in sporirea de peste șase ori a venitului național, în comparație cu anul creării republicii. Apariția unor noi centre economice, crearea de ramuri dintre cele mai moderne — construcția de mașini-unelte de inaltă tehnicitate, aparatură de control, chimie, instalații chimice etc. — au asigurat creșterea rapidă, multilaterală a industriei socialiste — astăzi Republica Democrată Germană numărindu-se printre statele avansate industrial ale lumii. Transformarea socialistă a agriculturii, dotarea ei cu o puternică bază tehnică au determinat sporirea simțitoare a producției cerealiere, a culturilor tehnice și șeptelului, au modernizat viața satului.Poporul din R. D. Germană întâmpină sărbătoarea de astăzi cu noi succese in dezvoltarea economiei naționale — temelie trainică a ridicării nivelului de trai, material și spiritual al celor ce muncesc — in toate domeniile construcției societății socialiste dezvoltate, corespunzător sarcinilor trasate de cel de-al VIII-lea Congres al P.S.U.G.Realizările de seamă obținute în propășirea econo- mico-socială, culturală și științifică au contribuit la afirmarea tot mai puternică a Republicii Democrate Germane pe arena internațională. Creșterea prestigiului său pe arena internațională iși găsește expresie în recunoașterea R.D.G. de către 111 state, in primirea ei ca membru al Organizației Națiunilor Unite.

Nutrind profunde sentimente de solidaritate lnter- naționalistă față de toate popoarele care construiesc noua orinduire, clasa muncitoare, comuniștii, întregul nostru popor privesc cu sinceră satisfacție și se bucură din toată inima de succesele oamenilor muncii din Republica Democrată Germană, care, împreună cu realizările celorlalte țări " frățești, contribuie la întărirea forțelor și puterii de atracție a socialismului pe plan mondial.Pentru România socialistă este un motiv de deosebită satisfacție faptul că, din momentul nașterii R.D.G.. între partidele, țările și popoarele noastre s-au dezvoltat și adincit continuu raporturi strînse de prietenie frățească și de colaborare în cele mai diferite domenii, pe baza principiilor marxismului și internaționalismului socialist, în interesul reciproc, al unității țărilor socialiste și mișcării comuniste internaționale, al cauzei păcii și securității în lume. Un rol de cea mai mare Însemnătate în evoluția ascendentă a raporturilor dintre țările noastre l-au avut convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Ench Honecker, cu prilejul vizitei întreprinse in țara noastră in 1972 de delegația de partid și guvernamentala a R.D.G. Aceste convorbiri, Tratatul de prietenie,* colaborare și asistență mutuală semnat cu acel prilej au dat un nou impuls amplificării și diversificării legăturilor dintre țările și popoarele noastre. Este elocventă in această privință, creșterea rapidă a schimbului de mărfuri dintre România și R.D.G. ; se estimează, astfel, că prevederile acordului comercial de lungă durată, care expiră anul viitor, vor fi îndeplinite înainte de termen.Cunoaște o continuă intensificare cooperare* Industrială și tehnico-științifică. Multiplelor acțiuni de cooperare, realizate sau In curs de realizare, li se vor adăuga măsurile prevăzute în convențiile încheiate anul acesta la Berlin privind cooperarea în perioada 1976—1980, îndeosebi în domeniile construcției de mașini, electrotehnicii, electronicii, metalurgiei, industriei ușoare și construcțiilor. România își reafirmă voința de a dezvolta in continuare legăturile de colaborare rodnică cu R. D. Germană spre binele popoarelor noastre și în interesul cauzei comune * socialismului șl progresului in lume.
O delegație a Frontului Unității Socialiste 

participă la festivitățile de la BerlinO delegație a Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, condusă de tovarășul Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a plecat simbătă dimineața la Berlin pentru a participa la festivitățile prilejuite de cea de-a XXV-a aniversare a întemeierii Republicii Democrate Germane.Din delegație fac parte tovarășii Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului U- nității Socialiste, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., și Vasile Vlad, ambasadorul Republicii Socialiste România in R.D. Germană.La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de tovarășii Ilie Verdeț,'membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliului Național al' Frontului U- nității Socialiste. Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.A fost prezent Hans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București.

La sosirea la Berlin, delegația a fost salutată pe aeroportul central de Erich Correns, președintele Consiliului Național al Frontului Național, Werner Kirchhoff, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Național, Herbert Krolikowski, adjunct
al ministrului afacerilor extern®.' Heinz Eichler, secretar al Consiliului de Stat al R.D.G., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, precum și membri ai Ambasadei române de la Berlin. (Agerpres)

TELEGRAMEPreședintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a transmis președintelui Camerei Populare a R. D. Germane, Gerald Gdtting, o telegramă de felicitare cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane.Cu același prilej, au mai trimis telegrame de felicitare ministrul a- facerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, către ministrul afacerilor externe al R. D. Germane, Otto Winzer ; general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, către generalul de armată Heinz Hoffmann, ministrul apărării naționale al R. D. Germane.

Consiliul Național al Frontului U- nității Socialiste a transmis Consiliului Național al Frontului Național al Germaniei Democrate o telegramă de felicitare cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane.Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Național al Femeilor, Comitetul național pentru apărarea păcii, Comitetul foștilor deținuți antifasciști, Consiliul Național al Societății de Cruce Roșie, alte organizații obștești și instituții centrale din țara noastră au transmis, de asemenea, telegrame de felicitare organizațiilor și instituțiilor similare din R. D. Germană. (Agerpres)
CălătorieAcum, cind se Împlinesc 25 de «ni de la întemeierea Republicii Democrate Germane, călătorul întâlnește, la tot pasul, de la o extremitate la alta, de la capul Arkona la muntele Fichteberg și de la Elba la Oder, confirmări incontestabile ale binefacerilor pe care le-a adus in, viața acestei țări -socialismul.< Aceasta șl este propunerea pe care o facem cititorului : o călătorie de-a lungul și de-a latul R. D. Germane, pe meridianele și paralelele muncii creatoare a poporului pentru construcția societății socialiste dezvoltate. Vom porni in călătoria noastră călăuziți de explicațiile pe care ni le-a dat, în- tr-o convorbire. Rudolf Heinze, vicepreședinte al comisiei de stat a planificării din R.D.G. El ne-a vorbit, la inceput. despre principalele etape ale dezvoltării economice și sociale a țării, despre greutățile Începutului și ne-a Înfățișat un bilanț concis și sugestiv al înfăptuirilor din acest sfert de veac.— In istoria de 25 de ani a R.D. Germane au avut loc transformări radicale ale relațiilor sociale. Dimensiunile prefacerilor revoluționare devin și mai evidente dacă amintim că pe actualul teritoriu al țării războiul a distrus 45 la sută din instalațiile industriale și 70 la sută din capacitățile energetice. De la intemeierea R.D.G. au fost investite in industrie ?20 miliarde mărci, ceea ce a permis să fie* reconstruite întreprinderile distruse și să apară noi unități și chiar ramuri industriale noi. cum ar fi siderurgia, petrochimia, construcțiile navale, electronica....Așadar, vompotnila drum, odată cu soarele care răsare mai intii la Schwedt și la Eisenhuttenstadt (in traducere orașul siderurgiei) . și luminează aici siluetele celui mai mare combinat petrochimic al țării ivit pe locurile in care altădată se intilnea o anonimă a- șezare a cultivatorilor de tutun. La Eisenhuttenstadt, soarele intil- nește șirul miilor de muncitori care își încep ziua de lucru in cel mai mare și mai nou combinat siderurgic al republicii — simbol al dezvoltării economice armonioase a tuturor regiunilor.Cîteva secunde mai tirziu, soarele strălucește deasupra orașului Hoyerswerda — una dintre noile apariții din domeniul industriei e- nergetice. care a determinat dezvoltarea impetuoasă a localității — de la 7 500 de locuitori in 1945, la 65 000 de oameni în prezent.Aproape în aceeași secundă, soarele iși face apariția la Boxberg, unde se înalță schelele de șantier ale celei mai mari termocentrale din R.D.G. 8 000 de constructori zoresc aici pentru a crea, pină în 1976, o gigantică termocentrală menită să-i asigure țării o șursă

pe un drum însoritenergetică de 3 500 MW, o considerabilă concurentă a soarelui.Puțin mai tirziu, astrul de foc se va afla deasupra Berlinului — capitala R.D.G., metropola socialistă a republicii. Orașul renăscut nu este numai centrul administrativ, ci. in același timp, un mare centru industrial, in care se reunesc cele mai diverse ramuri ale producției materiale. Iși dau aici mina electronica și electrotehnica, industria chimică și poligrafică, optica și mecanica fină, industria alimentară și textilă. Este temeiul economic prin care Berlinul, aplecat asupra muncii sale pașnice, a pu-
Insemnări 

din Republica 
Democrată Germană

tut să se înfățișeze soarelui, după 25 de ani. cu o structură urbanistică nouă : s-au construit 126 000 de apartamente noi și au fost scoase din starea în care le lăsase războiul alte 36 500. „Un loc deosebit în programul construcțiilor de locuințe îl ocupă capitala noastră — ne spunea, la o conferință de presă. Wolfgang Junker, ministrul construcțiilor. Este vorba de a face din Berlin o metropolă socialistă înfloritoare a statului nostru".La cîteva sute de kilometri spre nord, pe țărmul Mării Baltice, soarele scaldă în lumina sa mulțimea de bastimente ale flotei R.D.G. Din portul Rostock, principala poartă maritimă a' țării., pleacă și se întorc de pe mările și oceanele lumii aproape 200 de vase cu o capacitate totală de aproximativ un milion și jumătate de tone.In 1949. la constituirea sa. republica nu deținea nici un vas maritim. Și nici un șantier naval important. Există acum mai multe șantiere navale — la Warnow și Warnemiinde, la Rostock și Stralsund.Cu sute de kilometri mai la sud, pe aproximativ același meridian, în calea soarelui se ivește puternicul centru industrial (construcții de mașini, textile, utilaj energetic) : Karl-Marx-Stadti oraș cu vechi tradiții muncitorești, in care privirile sint reținute de zidurile noi ale modernului combinat de mașini-unelte „Fritz Heckert". Apoi Leipzigul, ca dimensiuni, al doilea oraș din R.D.G. (după Berlin). Străvechea Lipsea, spre care duceau drumurile comerciale ale Europei, a devenit astăzi centru modern al industriei de utilaj minier și al altor industrii.

Soarele va insoți toată ziua munca minerilor din zona Leipzigului.Halle-Neustadt. la ora răsăritului de soare, se arată lumii in salopetele albastre ale zecilor de mii de muncitori din. cele mai mari combinate chimice din țară : „Buna", „Leuna-1“ și ,,Leuna-2" (construită in anii edificării socialiste). La sfirșitul zilei de lucru, chi- miștii se vor întoarce în orașul lor, Halle-Neustadt, un oraș cu desă- virșire nou, cu 70 000 de locuitori.La Zielitz, în regiunea Magdeburg. privim, în lumina catifelată a dimineții, de pe platforma celei mai inalte clădiri, panorama u- zinei de îngrășăminte potasice, apariție de ultima oră, creație a cincinalului 1971—1975.La răsăritul soarelui, florile din Erfurț iși deschid corolele. Iga. o expoziție floricolă permanentă, funcționează aici fiind, de fapt, o metaforă a sentimentelor, a aspirațiilor de libertate, de muncă nes- tingherită pentru socialism. Metafora își are justificarea In. viata economică și socială a orașului, Erfurtul fiind, de fapt, un centru al creației în industriile de virf : electronica și mecanica fină.Și astfel soarele vieții noi luminează și încălzește, de la o margine la alta, păsmintul înflorit în- tr-un pătrar de veac, al Republicii Democrate Germane. Exprimată sintetic. înflorirea aceasta o vom găsi pe diagramele de bilanț ale drumului parcurs în 25 de ani. Producția de energie electrică a crescut de patru ori, în 1949 se produceau 800 000 de tone de oțell brut ; anul 1973 s-a încheiat cu o producție de 5 892 000 tone : industria chimică și-a sporit producția de 9 ori ; este de 12 ori mai mare producția de mașini ; cel mai dinamic sector al industriei, electrotehnica. electronica și mecanica fină, »i-a sporit producția de 20 de ori.Oamenii muncii din R.D.G. realizează astăzi, in aproximativ 6 săptămini, Întreaga producție a a- nului întemeierii republicii, siluind țara lor printre statele cu o inaltă dezvoltare industrială ale lumii.In fiecare dimineață, soarele pătrunde prin ferestrele a 387 000 de apartamente noi sau modernizate intrate în patrimoniul vieții noi, ca urmare a amplului program e- laborat de Congresul al 8-le* al P.S.U.G.Așa trebuie să ne explicăm bucuria cu care intimpină cei de aici jubileul republicii. Pe mari panouri. ridicate pe străzile orașelor și satelor, am văzut sub tablourile infățișind diversele categorii sociale inscripția : „R.D.G. sîntem noi". Este cea mai expresivă formă * conștiinței de sine pe care și-a do- bîndit-o. în socialism, poporul țării prietene.
Mihai CARANFIL 
Constantin VARVARA
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Lucrările sesiunii
Adunării Generale a O.N.U.NEW YORK 5. — Trimisul special Agerpres, V. Martalogu, transmite : Desăvirșirea procesului decolonizării, amplificarea destinderii, eliminarea focarelor de conflict, dezvoltarea cooperării intre state în vederea reducerii decalajelor de dezvoltare industrială, instituirea unei noi ordini economice internaționale continuă să constituie problemele- cbeie ale discursurilor rostite in plenul Adunării Generale a O.N.U.

Reprezentantul președintelui României 
primit de președintele Siriei

GRECIA

După părerea ministrului de externe al Tunisiei, Habib Chatti, numeroase probleme din trecutul apropiat se mențin astăzi cu aceeași acuitate. Referindu-se la evoluția situației din Orientul Apropiat, ministrul tunisian a afirmat că problema esențială a conflictului rămîne soarta poporului palestinean. Națiunile Unite, care și-au asumat mari responsabilități pentru Palestina in 1947, trebuie să reexamineze chestiunea în lumina noilor evoluții.Președintele precedentei sesiuni a Adunării Generale, ambasadorul ecuadorian Leopoldo Benites, a a- preciat că, In timp ce principiile Cartei mai sint Încă violate, Națiunile Unite au dus Ia crearea unei opinii publice internaționale care a prevenit izbucnirea unui nou război mondial și a făcut posibilă eliberarea multor popoare de sub dominația colonială. O nouă eră începe In istoria națiunilor, a declarat Benites. Ambasadorul ecuadorian a subliniat că termeni cum ar fi coexistența, cooperarea și interdependența nu ’ trebuie să rămînă cuvinte goale, ci trebuie să Îndemne la acțiune. Este necesară — a relevat el — o nouă ordine economică internațională, acor- dîndu-se țărilor exploatate anterior șansă de a prelucra acum ele însele materiile prime pe care le dețin.Ministrul de externe al Republicii Africa Centrală, Joseph Potolot, a «alutat schimbările intervenite In politica Portugaliei față de Africa, care constituie rezultatul luptei duse de mișcările de eliberare națională. Există o oarecare satisfacție, a declarat el pe de altă parte, cu privire la acordurile de dezangajare din Orientul Apropiat, dar acestea trebuie să constituie primul pas in direcția retragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate și a recunoașterii drepturilor poporului palestinean.Reprezentantul Kcnyei, Charles Gateve Maina, și-a exprimat, la rîn- dul său, satisfacția în legătură cu atitudinea noului guvern portughez

față de problemele coloniale, apreciind că acest lucru marchează începutul Încheierii erei coloniale în Africa. Reprezentantul kenyan a condamnat politica promovată de regimurile minoritare din Rhodesia și Africa de Sud.
★Ministrul afacerilor externe al României, George Macovescu, a oferit la Misiunea română de pe lingă O.N.U. un dejun în onoarea secretarului general, Kurt Waldheim, și a președintelui actualei sesiuni a Adunării Generale, Abdelaziz Bouteflika. Au participat ministrul de externe al Olandei, Max van der Stoel, ministrul de externe al Republicii Mal- gașe, Didier Ratsiraka, secretarul de stat pentru afacerile externe al Franței, B. Destreman, precum și șefii misiunilor permanente la O.N.U. ale Belgiei, R.P. Chineze, Columbiei, Finlandei, Franței, Indoneziei, Italiei, Iugoslaviei, Japoniei, Marii Britanii, S.U.A. și U.R.S.S. Ministrul de externe român, secretarul general al O.N.U. și președintele sesiunii Adunării Generale au rostit toasturi.Ministrul de gxterne român a oferit, de asemenea, o recepție la care au participat șefi de delegații prezente la sesiune, șefi de misiuni permanente, diplomați, ziariști.In continuarea contactelor cu șefi ai delegațiilor participante la sesiune, ministrul român s-a întîlnit cu miniștrii afacerilor externe ai Olandei și Republicii Bangladesh — Max van der Stoel și, respectiv, Kamal Hossain. în cadrul întrevederilor au fost examinate evoluția relațiilor bilaterale și o serie de aspecte ale problematicii aflate în atenția actualei sesiuni.Simbătă la prînz, ministrul afacerilor externe al României a avut o întrevedere cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Henry Kissinger. In cursul convorbirilor s-a procedat la un schimb de vederi a- supra unor probleme bilaterale și internaționale de interes comun.

DAMASC 5 (Corespondență de la Crăciun Ionescu). — La 5 octombrie, președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez El Assad, a primit pe reprezentantul personal al președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, Vasile Pungan, care a transmis șefului statului si
rian un mesaj cu privire la probleme de interes comun dintre cele două țări. Cu această ocazie, președintele Republicii Arabe Siriene a trimis șefului statului român calde urări de fericire și sănătate, de prosperitate poporului prieten român.

PRECIZĂRI ASUPRA VIITORULUI REFERENDUM 
PRIVIND FORMA DE STAT

DE PRETUTINDENI
• VALSUL ADRESE

TURCIA

Prelungirea crizei guvernamentaleAl doilea premier desemnat al Turciei, Suleyman Demirel, a comunicat vineri seara președintelui Ko- riiturk insuccesul misiunii sale de a forma o nouă echipă guvernamentală și a depus mandatul. Deocamdată nu s-a anunțat o nouă numire. Situația este în multe privințe similară cu cea de după alegerile generale de anul trecut. Cauzele au rămas șl ele, în general, aceleași, deși un șir de condiții s-au schimbat substanțial.Partidul republican al poporului, de orientare social-democrată, se situează, prin programul și statutul său, la stingă evantaiului politic turcesc, în timp ce toate celelalte partide reprezentate în Medjlis se au- toproclamă de dreapta. Acest fapt — după opinia liderului P.R.P., Biilent Ecevit — face dificil un consens cu celelalte partide asupra unul program de guvernare pe termen

lung. Experiența de șapte luni și jumătate a coaliției dintre Partidul republican al poporului și Partidul salvării naționale a arătat că, chiar și atunci cind s-a realizat un compromis, el nu a putut fi tradus în practică, în ce îl privește pe Suleyman Demirel, liderul Partidului justiției, el și-a exprimat de fiecare dată deschis intenția de a realiza o „coaliție a partidelor de dreapta îndreptată împotriva stîngii". Aceste tentative s-au lovit însă de refuzul constant al Partidului democratic, desprins în 1970 din Partidul justiției.Evoluția negocierilor a ajuns astfel din nou în impas. Partidul republican al poporului, a cărui audiență în rîndurile e- lectoratului a crescut simțitor în ultimele luni, propune depășirea crizei prin organizarea de alegeri imediate. Intr-o declarație făcută pre

sei vineri, Biilent E- cevit a subliniat că partidul său „rămi- ne deschis oricărei alte formule care va duce Turcia Ia alegeri imediate". Celelalte partide nu agreă- ză însă ideea unor alegeri precipitate.în această situație — subliniază cercurile politice din Ankara — după o nouă rundă de consultări, este foarte posibil ca președintele Koriiturk să încredințeze din nou mandatul lui Bii- lent Ecevit, care va relua negocierile îndeosebi cu Partidul democratic pentru a forma un cabinet care să organizeze alegeri ceva mai tîrziu, dînd astfel satisfacție cererii formulate de a- cesta din urmă.Indiferent ce formulă va fi adoptată, ideea alegerilor anticipate revine cu insistentă în actualitatea vieții politice din Turcia.
Ion BADEA

Ankara

BONN

Convorbiri economice 
româno-vest-germaneBONN 5 — (Corespondență de la N. S. Stănescu). La Bonn s-au încheiat lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-vest-germane de colaborare economică, industrială și tehnică. Protocolul sesiunii a fost semnat de Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și de către Martin Gruener, secretar de stat parlamentar în Ministerul Federal al Economiei. Delegațiile au examinat stadiul relațiilor economice dintre cele două țări și au stabilit măsuri pentru extinderea cooperării economice și tehnice bilaterale și pe terțe piețe. Cu prilejul sesiunii, șeful delegației române a avut întrevederi cu Hans Jurgen Wischnewski, ministru de stat la Ministerul Afacerilor Externe al R.F.G., și Otto Wolf von Amerongen, președintele Confederației camerelor de industrie șl comerț din R.F. Germania. La întrevederi a participat Ion Morega, ambasadorul României la Bonn.

Vizita în Elveția 
a delegației 

parlamentare româneBERNA 5 (Agerpres). — Conti- nuîndu-și vizita în Elveția, delegația Marii Adunări Naționale, condusă de Maria Groza, vicepreședintă a M.A.N., a fost oaspetele centrului industrial metalurgic Von Roll, de la Solothurn, unde membrii delegației au luat cunoștință de realizările acestei uzine, care ocupă un loc important in economia Elveției. De asemenea, delegația a vizitat sediul central al concernului alimentar „Nestle" de la Vevey, unde a avut loc un schimb de păreri cu privire la posibilitățile de cooperare dintre întreprinderile specializate românești și firma elvețiană. La Geneva a fost vizitat Palatul Națiunilor Unite și a avut loc o întrevedere la sediul Comitetului Internațional al Crucii Roșii. Totodată, membrii delegației au participat la ceremonia dezvelirii unei plăci memoriale în cinstea marelui poet român Tudor Arghezi, care a trăit șl a lucrat pe meleagurile Genevei.La amiază, Consiliul de Stat al Confederației Elvețiene și municipalitatea cantonului Geneva au oferit un dejun în onoarea delegației române.

ATENA 5 (Agerpres). — Vineri seara a fost publicat la Atena, în buletinul oficial, un act constituțional In care sint fixate regulile de desfășurare a viitorului referendum privind forma de stat din Grecia. Referendumul urmează să fie convocat in termen de cel mult 45 de zile de la alegerile generale programate pentru 17 noiembrie.Dacă în cadrul referendumului te va opta pentru republică, parlamentul — în majoritate absolută — va alege un președinte interimar, ale cărui puteri sint prevăzute în Constituția din 1952. El își va îndeplini mandatul pînă Ia adoptarea unei noi Constituții a țării, care va stabili regulile de desfășurare a alegerilor prezidențiale, ca și drepturile și îndatoririle ce revin viitorului șef de stat grec.In cazul cînd referendumul va da

cîștlg de cauză formei monarhice de guvernare, suveranul Greciei se va bucura de prerogativele Incluse în Constituția din 1952, pînă la elaborarea și adoptarea noului text constituțional.Pe de altă parte, se prevede ca guvernul rezultat din alegerile de la 17 noiembrie să prezinte un proiect de Constituție care urmează să fie aprobat, cu eventuale amendamente, de Camera deputaților, în intervalul următoarelor trei luni. In situația în care, la consumarea răgazului acordat, noua Constituție nu va fi adoptată, proiectul și amendamentele aduse vor fi supuse, la rîndul lor, unui referendum național.
★Prin decret prezidențial, parlamentul Greciei — care va fi ales în urma scrutinului de la 17 noiembrie — va fi convocat la 2 decembrie 1974.

LOR. Investigînd activitatea„armatei de birocrațl" care lucrează în serviciile Pieței comune de la sediul din Bruxelles, revista „Der Spiegel" constată : formată din 7 300 de funcționari, „această puternică armată" a emis numai în 1973 un număr de 3 572 de dispoziții C.E.E., iar de cînd există — 20 000. De curînd, cancelarul R.F.G., H. Schmidt, se arăta contrariat de faptul că trebuie să avizeze de trei ori mai multe documente sosite de la Bruxelles decît numărul la care se ridică dispozițiile și proiectele de legi ale guvernului său.

Campania electorală din AngliaLONDRA 5 (Corespondență de la N. Plopeanu). — în cursul zilei de sîmbătă, disputa dintre principalele partide politice britanice angajate în campania electorală pentru alegerile generale de la 10 octombrie s-a axat în jurul formulei pe baza căreia ar urma să se constituie viitorul guvern.Liderul conservator, Edward Heath, 
a fost de părere că, în condițiile actuale, deosebit de grele, prin care trece țara, este necesar ca viitorul guvern să fie format pe baza principiului „unității naționale". Heath

a arătat că, dacă vor cîștiga alegerile, conservatorii vor propune celorlalte partide să participe la un guvern de „unitate națională", care ar urma să fie condus de liderul conservator și să aplice în practică politica conservatoare.Respingînd această Idee, primul ministru, Harold Wilson, a declarat, în calitatea sa de lider al Partidului laburist, că formula conservatorilor nu reprezintă decît „o încercare a acestora de a se reîntoarce la putere". Liderul laburist și-a exprimat convingerea că partidul său va cîștiga apropiatele alegeri.

franta Masuri de reducere 
a consumului de energiePARIS 5 (Agerpres). — Adunarea Națională a Franței a adoptat în noaptea de vineri spre sîmbătă un proiect de lege care reglementează consumul de energie. Proiectul de lege, elaborat de guvern, a suferit o serie de amendamente formulate da către deputați. Textul adoptat prevede, în linii mari, reducerea dependenței energetice a Franței față de importuri și necesitatea schimbării comportamentului consumatorilor șl fixează pentru importurile de petrol brut un plafon de 51 miliarde franci.

Acest plafon reprezintă o diminuare cu 10 la sută a importurilor în comparație cu anul 1973. în consecință, legea Impune o reducere echivalentă a consumului de combustibil atît în sectorul Industrial, cit și în cel casnic.Textul adoptat stipulează că, în caz de penurie, în condițiile ce vor fi stabilite prin decret, guvernul va proceda la controlul repartizării resurselor energetice,

• HORMONUL SAL
VATOR. (Medicii Clinicii universitare din San Francisco au salvat viața unei fetițe de cinci ani, care era mereu bolnavă. Micuța Heather contracta o boală după alta, întrucît sistemul de apărare al corpului era prea slab spre a lupta cu agenții infecțioși. După ce într-un interval de 18 luni nu a mai luat nimic în greutate, copilul a fost internat. Medicii se aflau în fața unei dificile alegeri : să transplanteze o glandă timus de la un vițel — încercare foarte riscantă și cu slabe perspective de succes — sau să administreze fetiței hormonul timus. S-a preferat a doua soluție. Efectuate 23 de zile în șir, injecțiile cu hormon extras din glanda timus a unui vițel i-au redat fetiței sănătatea.

• O CARTE MINIATU-

Direcții prioritare in dezvoltarea economiei iranieneTEHERAN 5 (Agerpres). — Șahin- șahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a deschis sîmbătă noua sesiune a Parlamentului iranian printr-un discurs în care a abordat unele aspecte ale politicii interne și externe. Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr a declarat că, în intervalul martie 1973 — martie 1974, produsul național brut al țării a crescut cu 33 la sută, iar pentru următoarele 12 luni este prevăzută o creștere de 40 la sută. Referindu-se la veniturile obținute de Iran din exploatarea petrolului, șahinșahul a arătat că acestea vor depăși 102 miliarde dolari în cursul celui de-al cincilea plan.

In ceea ce privește perspectivele de dezvoltare economică, suveranul Iranian a subliniat c^ în cel de-al cincilea plan o atenție particulară va fi acordată siderurgiei, chimiei, electronicii și construcțiilor de mașini. Industria va beneficia de investiții de 5 miliarde dolari, iar fondurile canalizate spre transporturi și comunicații vor reprezenta 5,7 miliarde dolari.Abordînd problemele vieții internaționale, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr a reamintit propunerea făcută de Iran la Națiunile Unita privind crearea în Orientul Mijlociu 
a unei zone libere de arme nucleara.
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poziție internațională a colecționarilor de carte, desfășurată la Belgrad, au fost prezentate volume avînd formatul de 50 pe 35 milimetri. Ele cuprind textul Constituției R.S.F.I., tipărită de editura „Forum", in 2 100 exemplare.
• S-A INTIMPLAT IN 

JUNGLA AMAZONIEI... O expediție de etnologi brazilieni a fost masacrată de un trib de indieni Waimiri-Atroaris, cu care încerca să ia contact — a anunțat Fundația braziliană pentru indieni. Doi dintre membrii expediției au reușit să scape și să dea alarma. Incidentul s-a produs în zona Caracarai, în apropiere de șoseaua ce se construiește între Manaus și Ve
nezuela.

Secretariatul C.C. al Par
tidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam 3 dat publicității directivele privind convocarea unui congres al reprezentanților țăranilor cooperatori din R. D. Vietnam. Prevăzut să aibă loc în primul trimestru al anului 1975, congresul este menit să ducă la îmbunătățirea activităților productive în domeniul agriculturii, să consolideze din toate punctele de vedere cooperativele a- gricole și să contribuie la îndeplinirea sarcinilor conținute în planul de stat în, domeniul refacerii și dezvoltării economiei.

Consultările șefului sta
tului italian, Giovanni Leone, în vederea soluționării crizei politice declanșate joi seara, odată cu demisia coaliției guvernamentale de cen- tru-stînga, vor începe luni și vor dura trei zile, informează agenția ANSA.

Convorbiri la Pekin. A®8n- ția China Nouă informează că LI Sien-nien, vicepremier al Consiliului

de Stat al R. P. Chineze, s-a întîlnit și a avut o convorbire cordială cu delegația populației din Hongkong și Macao care a participat la festivitățile prilejuite de cea de-a XXV-a a- niversare a R. P. Chineze.
măsuri în vederea menținerii ordinii constituționale.

In localitatea Ondo din vestul 
Nigeriei a avut loc recent ce
remonia așezării pietrei de 
temelie a combinatului pen
tru exploatarea și indus
trializarea lemnului, care va fi 
construit de către societatea 
mixtă româno-nigeriană „Niro- 
wi“.

Un control riguros asu
pra prețurilor la produsels d« primă necesitate, la materiile prime și asupra nivelului profiturilor în industrie și comerț a fost hotărît de guvernul mexican.

Uniunea Civică Radicală 
din Argentina ~ cel mai im_ portant partid al opoziției și a doua forță politică din țară — a dat publicității un mesaj către popor în care se pronunță în favoarea promovării unui dialog constructiv cu guvernul prezidat de Maria Estela Martinez de Peron. Documentul condamnă acțiunile violente ale grupărilor extremiste și cere autorităților guvernamentale reconsiderarea unor

0 nouă rundă de nego
cieri comerciale succesive in- tre oficialități ale Pieței comune și reprezentanți ai țărilor mediteraneene a început la Bruxelles. Convorbirile au ca obiectiv imediat realizarea unor noi acorduri de schimburi comerciale.

Populația Norvegiei nu* măra 3 922 000 locuitori la 1 octombrie 1974. Sporul populației față de anul trecut a fost de 0,6 la sută.
Președintele S.U.A., Ga- raid Ford, a conferit sîmbătă cu ministrul egiptean de externe, Ismail Fahmy, în legătură cu viitoarele etape ale procesului negocierilor in di-

recția realizării unei soluții de pace durabilă in Orientul Apropiat.
Primul Congres interna

țional de medicină nuclea
ră, or§anizat de Federația mondială de medicină nucleară, din care fac parte 39 de țări, a avut Ioc la Tokio și Kyoto. România a fost primită membră a acestei federații.

Filipinele vor stabili re
lații diplomatice cu R.P. 
Chineză și U.R.S.S. Un comu- nicat guvernamental precizează că această hotărîre corespunde interesului sporit pe care statul filipinez îl poartă promovării și diversificării relațiilor pe care le întreține cu alte țări ale lumii, atît în domeniul economic, cit și în cel politic.

• UN VIOLENT IN
CENDIU a izbucnit vineri seara la bordul cargoului cipriot „Ammersee", care transporta circa 150 tone de dinamită. în momentul declanșării incendiului, vasul se afla la 50 km ' de Insula Guerneșey din Canalul Minecii, astfel că echipajul său a putut fi salvat de o navă britanică. Avioane și elicoptere engleze zboară deasupra vasului în flăcări, care în cele din urmă va fi bombardat, pentru a se evita o altă catastrofă.

în Portugalia au avut loc recent evenimente politice importante, despre care ziarul nostru a informat pe parcursul desfășurării lor. Pentru a clarifica substratul acestor evenimente, sensul evoluțiilor intervenite în ultimul timp, ne propunem o retrospectivă mai amplă a faptelor, în lumina relatărilor transmise de la fața locului de corespondenții agențiilor internaționale de presă și ai ziarelor din diferite țări.Reconstituind filmul evenimentelor, agenția FRANCE PRESSE amintește de discursul generalului Spi- nola din 10 septembrie, în care acesta a făcut apel la «majoritatea tăcută», îndemnînd-o „să se apere de extremiști". Cind, la 19 septembrie, pe zidurile capitalei au apărut afișe semnate «Majoritatea tăcută», care anunțau convocarea unei manifestații de sprijin „pentru generalul Spinola și pentru programul Mișcării Forțelor Armate (M.F.A.)", s-a văzut — apreciază a- genția — că amintitul discurs „a acționat ca un cuvînt de ordine pentru cercurile ostile noului curs al politicii portugheze". Subliniind acest fapt și referindu-se la tentativele anterioare ale reacțlunii de a stăvili procesul de democratizare, săptămî- nalul „AVANTE", organ al P.C. Portughez — arăta că forțele răsturnate la 25 aprilie își maschează încercările de revanșă cu afirmații de sprijin pentru președintele republicii. Conspirația — scria ziarul în continuare — vizează Însuși procesul de democratizare și decolonizare, guvernul provizoriu și Mișcarea forțelor armate, ansamblul forțelor angajate în acțiunea de a smulge Portugalia din înapoiere și care năzuiesc să construiască o patrie liberă, democratică și independentă.Manifestația așa-zisel „majorități tăcute" căpătase astfel caracterul u- nei veritabile verificări a raportului Intern de forțe, punct crucial pentru evoluția ulterioară a lucrurilor, cu valoare de test pentru răspunsul la întrebarea : pe ce cale va merge mai departe Portugalia ?In funcție de poziția adoptată față de manifestație — pro sau contra el — s-au produs o delimitare a forțelor politice, o cristalizare a opțiunilor.

Liderii partidului așa-zis al progresului — în realitate formațiune de extremă dreaptă — împreună cu un șir de personalități politice legate de fostul regim fascist al lui Caetano s-au pronunțat în favoarea ținerii manifestației. •In ce le privește, formațiunile democratice și Mișcarea forțelor armate, luînd poziție împotriva manifestației, au dezvăluit scopurile el

depozit de arme, inclusiv mortiere.Această desfășurare a evenimentelor și-a găsit reflectarea la nivelul factorilor de conducere a statului, într-o ascuțire a confruntării între exponenții principalelor curente. In- tr-un prim stadiu, generalul Spinola, pronunțîndu-se în favoarea respectivei manifestații, a autorizat desfășurarea ei și a cerut înlăturarea baricadelor ridicate de forțele democra-

rea demisiei a fost precedată de o cuvintare a premierului Vasco Gon- țalves, în care acesta declara că „Portugalia va continua să înainteze pe calea democrației, împotriva oricui și în orice condiții". în seara aceleiași zile, zeci de mii de persoane s-au adunat în fața palatului Belem, unde generalul Costa Gomes primea învestitura președinției republicii. „Serviciul de ordine a fost

Retrospectiva evenimentelor 
din PortugaliaOPINII ALE PRESEI INTERNAȚIONALE: Unitatea și vigilența 

forțelor democratice au dejucat conspirația reacțiunii
... .....................................................  I!——».. ....................... ,1.11.1 ,, ... ........  11'. Jlreacționare și au Întreprins acțiuni practice pentru zădărnicirea acesteia. In vederea impiedicării ca la manifestația proiectată să se adune forțele reacționare, extremiste din întreaga țară, la barierele orașului s-au format patrule mixte, alcătuite din reprezentanți ai Mișcării forțelor armate și ai organizațiilor politice de stingă, îndeosebi ai Partidului Comunist din Portugalia. Scopurile tenebroase urmărite prin manifestația reacționară au apărut și mai evident în lumina unui șir de fapte. Astfel, agenția Associated Press relata că „civili cu banderole roșii, controlînd circulația pe străzi, au descoperit într-o mașină un sicriu plin cu arme". In alte relatări de presă se menționa că, într-o casă din fața reședinței primului ministru, poliția a descoperit o armă cu lunetă, iar în apropiere un întreg

tice. în cadrul acestei evoluții, telegramele au anunțat că Spinola și-ar fi asumat „puteri depline", dar, ulterior, A.F.P. a rectificat știrea, pre- cizînd că a fost vorba doar „de o tentativă de a-și asuma asemenea prerogative". In urma unor reuniuni ministeriale prelungite — desfășurate într-un climat pentru care este semnificativ faptul că în fața clădirii Consiliului de Miniștri au fost postate tancuri — s-a ajuns la anularea manifestației. Relatînd despre această hotărîre, corespondentul a- genției U.P.I. transmitea că „Spinola a anulat demonstrația în urma puternicelor presiuni din partea stîngii și numai cu două ore înainte ca ea să aibă loc".Luni dimineața, generalul Spinola își anunța demisia în cadrul unuî discurs televizat. Ști-

asigurat de militanți ai Partidului Comunist Portughez", nota A.F.P., menționînd, totodată, că „printre lozincile scandate sau înscrise pe banderole figurau : «Trăiască Mișcarea torțelor armate», «Trăiască primul ministru», «Soldat prieten, poporul este cu tine».In legătură cu demisia generalului Spinola, un comunicat al P.C. Portughez aprecia acest act drept „consecință logică a crizei politice", a- dăugînd : „Prezența generalului Spinola în fruntea țării devenise intolerabilă, ca urmare a eșecului complet al manifestației, «majorității tăcute», zdrobirii rețelei contrarevoluționare cu care s-au compromis, direct sau indirect, cîteva personalități ale fostului regim, ale lumii financiare și actualului aparat de stat și, de asemenea, ca urmare a marii

victorii a Mișcării forțelor armate și forțelor democratice și populare".O opinie similară exprimă și „DIARIO DE NOTICIAS", care consideră că, „dacă pentru unii demisia a fost o surpriză, pentru alții surprinzător este faptul că o situație atît de artificială a putut dura așa de mult. Pozițiile personale ale generalului Spinola erau în mai multe rînduri in contradicție evidentă cu cursul evenimentelor".Făcînd bilanțul evenimentelor, corespondentul agenției iugoslave „TANIUG" remarca : „S-a încheiat o etapă în evoluția Portugaliei, inaugurată la 25 aprilie. Revoluția democratică portugheză a fost apărată șl pe baricadele ridicate la Lisabona de militari și de reprezentanții forțelor democratice, dar a fost apărată, în primul rînd, în confruntarea survenită chiar în rîndul forțelor armate. S-a dovedit astfel că nu se mai putea menține un guvern în cadrul căruia se aflau, pe de o parte, conducătorii mișcării revoluționare — ofițeri tineri și hotărîți. animați de idei democratice și socialiste, care dețineau puterea, dar în mod neoficial — iar, pe de altă parte, generali și ofițeri superiori cu concepții conservatoare, ăpropiați de puterea financiară și economică. Din rîndul acestora din urmă a făcut parte generalul Spinola, omul care s-a opus primul în mod public războiului colonial fascist și a devenit ca atare figura necesară tinerilor ofițeri. El a dorit însă ca, sprijinindu-se pe aceștia, să-și realizeze propriile ambiții". Pentru ziarul britanic „TIMES", demisia generalului Spinola „pare să indice că primul ministru, generalul Vasco Gonțalves, aripa stingă a Mișcării Forțelor Armate și Partidul Comunist sînt acum adevărații stă- pîni pe situație".Sub titlul „Reacțiunea nu a reușit să treacă", „AVANTE" scrie în ultimul său număr că „intervenția ho- tărîtă a mișcării forțelor armate și acțiunea energică a maselor populare, unitatea întărită a forțelor democratice au dejucat manevrele reacționare și au consolidat calea democrației în Portugalia".
Vasile OROS

BELGRADt FESTIVALUL 
„BUCURIA EUROPEI"

La Belgrad s-a desfășu
rat cea de-a 6-a intilnire a co
piilor sub genericul „Bucuria 
Europei", la care au participat 
1 000 de pionieri din 14 țări. La 
această tradițională manifestare, 
care are loc sub auspiciile 
UNICEF, a participat și un grup 
de pionieri din Sighetul Mar- 
mației. Momentul culminant al 
intilnirii — care are ca scop a- 
propierea copiilor de pe conti
nent — a avut loc simbătă in 
palatul sporturilor „Pionir" din 
Belgrad, unde a fost prezentat 
un frumos program artistic, care 
a marcat, totodată, „Ziua mon
dială a copiilor". Programul de 
folclor al grupului de pionieri 
din România a fost salutat cu 
entuziasm de asistență.

Partidul Radical din Chi- 
Jg^ membru al Unității Populare, condamnă arestarea de către autoritățile militare de la Santiago de Chile a președintelui partidului, Anselmo Sole. In declarația dată publicității la Havana sînt respinse ca nefondate „acuzațiile" formulate împotriva președintelui partidului și a celorlalți membri ai organizației deținuți în închisorile din Chile.

Săptămîna de lucru ”en- tru salariații de la uzinele italiene de automobile „Fiat" va fi redusă la numai 20 de ore, începînd de la 7 octombrie, se precizează într-un comunicat dat publicității la Torino. Această măsură, ce implică reducerea corespunzătoare a salariilor, afectează 65 000 de lucrători și va rămîne în vigoare pînă la 31 ianuarie 1975. în semn de protest, sindicatele italiene au anunțat pentru săptămîna viitoare mai multe greve.
Forțele armate de elibe

rare națională ale poporan 
lui cambodgian au !ntrePri™ cu succes noi acțiuni ofensive împotriva trupelor regimului lonnolist, cucerind trei poziții strategice în a- propierea vechii capitale a țării, orașul Angkor Wat, aflat el însuși de mai multă vreme sub controlul pa- trioților khmeri.

A încetat din viață Zal
man Shazar, fost președinte al Israelului, în vîrstă de 85 de ani.

• „DECOLARE" IN- 
TIRZIATĂ. Surprinse de răcirea bruscă a vremii în Elveția, mii de rîndunele n-au mai avut putere să-și ia zborul în lunga lor călătorie către sud. Oamenii insă le-au prins, le-au închis în colivii și le-au trimis cu avioanele companiei „Swissair" la Nisa, Barcelona și Roma. După ce s-au dezmorțit bine, rîndu- nelele și-au luat sîmbătă zborul. Alte operațiuni de acest gen sînt prevăzute în Elveția — anunță „France Presse" — în cazul că mercurul termometru- lui va continua să scadă.

• RECORD CICLIST. După șapte ani de antrenamente severe, medicul californian Allan Abott a reușit să obțină un nou record mondial de viteză cu bicicleta : pe un velodrom cu o lungime de o milă, el a făcut o cursă dus-întors cu viteza de 223 km pe oră. In prealabil, el a fost tractat de un automobil, pînă la obținerea vitezei de 150 km pe oră.
• O STATUETA DIN 

AUR, în greutate de 2,5 kg, reprezentîndu-1 pe zeul Șiva, a fost descoperită recent în zona orașului Surabaya (Indonezia). Arheologii apreciază că prețiosul obiect de cult aparține civilizației fostului regat Doho, existent pe aceste meleaguri cu aproximativ un mileniu în urmă. Se consideră, totodată, că descoperirea va ajuta specialiștilor să determine mai exact perimetrul pe care se întindea centrul politic și religios al regatului Doho.
• TRANDAFIRUL TĂ

MĂDUITOR. Cîntat în poemele multor popoare, pentru parfumul și frumusețea sa, trandafirul se dovedește șl un tămăduitor al suferințelor produse de unele boli, fapt stabilit de cercetările farmacologilor, chimiștilor și medicilor din cadrul Academiei medicale din Sofia. Aici a fost obținut un preparat numit Rozonal, avînd ca bază de fabricare uleiul pur de trandafir. Experimentarea clinică a noului preparat a dovedit acțiunea sa binefăcătoare în tratarea astmei, alergiilor și 
a bolilor cardiovasculare.

• GRĂDINA FLUTU
RILOR. în apropierea orașului Sidney se află un parc zoologia populat cu toate cele 360 de specii de fluturi cunoscute pe continentul australian.
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